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 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

 ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم
 تـَقمِدمي

ِفيِقي ِإالَّ ِِبَّللَِّ َعَليمِه تـَوَكَّلمُت َوِإلَيمِه أنيب َمد هلل َوالصَََّلة َوالسَََّلم على َرُسوله، َوَما تـَوم  .اْلم
َاِعيل بن كثري، أقدمه لَلمة االسَلمية راجيا َأن يك :َوبعد َاِفظ، َأىب المِفَداء ِإمسم ون فـََهَذا كتاب السِ ريَة النـََّبِويَّة لَلمام اْلم

ريم َما ُُيَق ق المَفائَِدة َوَما يقدم سرية الرَُّسول المَكِرمي ِف ُصورَة دانية ِإََل المَكَمال قريَبة ِإََل  َِقيَقة دقيقة ِف  ِف نشره من اْلَم اْلم
 .المعرض ممحصة الرِ َواََيت واالخبار

َاِهِليَّ  َرة اْلم َاِفظ املتقن قد مجع كل االخبار َعن َحَياة الرَُّسول ودعوته َوَما سبقها من فـَتـم ة، ِإن االمام ابمن كثري َوُهَو اْلم
 .ِف ِرَوايَة بعض االخبار المَواِهَية َكَما سنذكرَوقد بذل جهدا ِف متحيص االخبار َونقد أسانيدها، َوِإن َكاَن قد ترخص 

يَّة ووعى َوَعمله َهَذا يضع َأَمام المَقارئ كل َما ُُيكن االملام ِبِه ِف َهَذا اجملال، وجيعله على َبِصريَة ِف تفهم السِ ريَة النـََّبوِ 
 .أحداثها

تشويه والتحريف بعيَدة َعن الدقة والضبط، فآثرت عرضَها َوقد آسفىن َأن تظل طبعة َهِذه السِ ريَة المَكِرُيَة مليئة ِبل
َصِحيَحة بريئة من التحريف والتصحيف قدر االمكان، وضبطها َوشرح المَغرِيب ِفيَها، َوالتـَّعمِليق على َما يستبعد من 

ََثر  .االخبار واْلم
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 ( .5)لفه واالملام بشئ من أخباره وسأعود ِإََل قصَّة َهَذا المكتاب وعملى ِفيِه بعد اْلَِديث َعن ُمؤَ 
 .ُهَو َأبُو المِفَداء عماد الد ين ِإمسمَاِعيل، بن عمر، بن كثري، بن ضوء، ابمن كثري، ابمن زرع، القرشى، الشَّاِفِعي: ابمن كثري

ق وترىب هبَا  .َكاَن َأصله من المَبصمَرة، َولكنه َنشأ ِبِدَمشم
َدى َوَسبمعمائةولد مبجدل المقرميَة من َأعمال َمِدينَ   .ة بصرى َشرمقي دمشق، سنة َسبمعِمائة َأو ِإحم

رين من شعمَبان سنة َأربع َوسبعني َوَسبمعمائة، َعن َأربع  َِميس السَّاِدس َوالمِعشم م اْلم َوتوىف بعد َأن فقد َبَصره، ِف يـَوم



 .َوسبعني سنة
 رمَبع ِسِنني توىف َواِلده، فرِبهَكاَن َأبوُه َخِطيًبا لقريته،، َوبعد مولد ابمن كثري بَِ : نشأته

 .َأُخوُه الشَّيمخ عبد المَوهَّاب
 .وَعلى َهَذا االخ تلقى ابمن كثري علومه ِف مبدأ أمره

َاِمَسة من عمره 701مثَّ انمتقل ِإََل دمشق سنة   .ِف اْلم
َِديث وعلوم الس نة، إِ : ُشُيوخه ذم َكاَنت الوجهة المَغالَِبة ِف عصره، وشيوخه َكاَنت دراسة ابمن كثري متجهة ِإََل المِفقمه واْلم

 .ِف َهَذا اجملال َكِثريُونَ 
__________ 

 .195/  1تـَرممَجته ِف شذرات الذََّهب ( 5)
فاظ للحسيين  977/  5والدرر الكامنة   .15وذيل تذكرة اْلم

 .وديل الطَّبَـَقات للسيوطي
)*( 
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ين ِإبـمرَ   .713اِهيم بن عبد الرَّْحمَن الفزارى الشهري ِِببمن الفركاح، المُمَتوىفَّ سنة فقد تفقه ِبلشيخ برَهان الد 
َنة المُمَتوىفَّ سنة  د بن َأىب طَالب املعمر الشهري ِِببمن الش حم َومن ;  790َومسع ِبِدَمشمق من ِعيَسى بن الممطعم، َومن َأْحم

ِمِدي ، َوُُمَم د بن زرادالمَقاِسم ابمن َعَساِكر، َوابمن الشِ ريَاِزي ، َوِإسمحَ   .اق ابمن اْلم
ِذيب المَكَمال، المُمَتوىفَّ سنة   .771والزم الشَّيمخ مجال يُوُسف بن املزكى املزى، َصاحب تـَهم

 .َوقد انمتفع ِبِه ابمن كثري، َوخترج بِِه، َوتَزوج ِببنته
 .، والزمه وأحبه وأتثر آبرائه715 سنة َكَما قـََرَأ كثريا على شيخ االسَلم تقى الد ين بن تـَيمِمية، المُمَتوىفَّ 

َكاَنت َلُه ُخُصوِصيَّة ِِببمن تـَيمِمية ومناضلة َعنُه َوات َِباع َلُه ِف كثري من آرائه، وََكاَن يـُفمىت : )وىف َذِلك يـَُقول ابمن المِعَماد
أََلة الطَََّلق، وامتحن ِبَسَبب َذِلك وأوذى  ( .ِبَرأميِه ِف َمسم

 ( .َوأخذ َعن ابمن تـَيمِمية ففنت حببه وامتحن ِبَسَبِبهِ : )حجر َويـَُقول ابمن
د بن قاُياز المُمَتوىفَّ سنة  َاِفظ املؤرخ مشس الد ين الذََّهِب  ُُمَمَّد بن َأْحم  .775َكَما قـََرَأ على الشَّيمخ اْلم

 .ي، وَعلى بن عمر الواىن، ويوسى اْلتىنَوَأَجاَز َلُه من مصر َأبُو ُموَسى القراىف، واْلسيين، َوَأبُو المَفتمح الدبوس
 .َوغري َواِحد

 .َوقد وَل ابمن كثري مشيخة أم الصَّاحل والتنكزية بعد ِإَمامه الذََّهِب  
فاظ  .َكَما ذكره الذََّهِب  ِف مسودة طَبَـَقات اْلم

(5) 



__________ 
 : )*(15ذيل تذكرة اْلقاظ للحسيين ( 5)
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ِف المقرن الثَّاِمن اهلجرى، من بداية َهَذا المقرن ِإََل قرب منتهاه، ِف ظل  دولة املماليك الَّىِت   َعاَش ابمن كثري: عصره
 .َكاَنت تبسط سلطاهنا على مصر َوالشَّام

ىف وََكاَنت ِف عصره نكبات َشِديَدة َشِهَدَها المَعامل االسَلمي، ممثلة ِف هجوم التتار، وىف َكثـمَرة اجملاعات واالوبئة، و 
ويكاد االنسان اَل يفتح سنة ... تقلب السلطة َبني أَُمَراء املماليك الَّذين َكانُوا يوالون االنتقاض بَعضهم على بعض 

من سنوات َحَياة ابمن كثري ِف كتب الرتاجم والتاريخ ِإالَّ وجيد ِفيَها أنباء اجملاعات واالوبئة وهجوم االفرنج والتتار 
َتِقرَّةومصارع االمراء، ممَّا اَل   . يُوصف ِبَنَُّه َحَياة سياسية ُمسم

َرة الممَداِرس واتساع  َوَلِكن تِلمَك اْلقبة الَّىِت عاشها ابمن كثري من عصر املماليك َكاَن يسودها نشاط علمي، متثل ِف َكثـم
َرة التَّأملِيف، َولَذِلك اسباب َمذمُكورَة ِف التَّارِيخ من تناف َرة االوقاف على المعلَماء َوبَِناء نطاق التـَّعمِليم وََكثـم س االمراء وََكثـم

 .الممَداِرس واتصال االقطار االسَلمية بـَعمضَها بِبَـعمض، َوغري َذِلك
ك َكاَن َوَلِكن َذِلك النشاط َكاَن ُمصورا ِف َدائَِرة ضيَقة َدائَِرة ااِلت َِباع والتقليد َوالتـَّلمِخيص واالختصار َوالشَّرمح، َكَذلِ 

 النشاط منصرفا ِف كثرته ِإََل المُعُلوم َهَذا
 .الشَّرمِعيَّة َوَما خيدمها

ه، َأو المُعُلوم الشَّرمعِ  ه َعام ويبدو طَابع َذِلك المَعصمر َواضحا ِف ابمن كثري، ِإذم َكاَن انمِصَرافه ِإََل ُعُلوم الس نة َوالمِفقم يَّة ِبَوجم
َها طَابع التَّ  ِتَصار كتب االقدمني، َأو إدماج بـَعمضَها ِف وََكاَنت مؤلفاته يغلب َعَليـم أملِيف ِف عصره، َوُهَو المميل ِإََل اخم

َها  .بعض َأو شرحها َوالتـَّعمِليق َعَليـم
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َتسبُه من عَلقته ِِببمن تـَيمِمية وحبه َلُه وأتثره آبرائه، فقد َكاَن ابمن   َوِإذا َكاَن اِلبمِن كثري طَابع ََتمِديد متيز بِِه، فَِإنَُّه قد اكم
ِقيق والتدقيق بوسيلته الَّىِت   كثري كأستاذه ابمن تـَيمِمية ينفر من اْلرافات وُييل ِإََل الرُُّجوع ِإََل الس نة ويعتمد على التَّحم

 .ُيلكَها، وهى نقد االسانيد ومتحيص االخبار
من االسرائيليات واالخبار المَواِهَية، َكَما نفر من َكَذِلك َكاَن ابمن كثري ِف تـَفمِسريه ِإَماًما َوَصاحب مدرسة، ِإذم نفر 

َِديِث واالثر َهج تـَفمِسري المُقرمآن ِِبلمُقرمآِن مثَّ ِِبْلم  .التفلسف وإقحام الرأى ِف كتاب هللا، وآثر َمنـم
َِدي: َمنمزِلَته وآراء المعلَماء ِفيهِ  ه َوالتـَّفمِسري واْلم َوىاحتل ابمن كثري منزَلة عالية ِف المِفقم االمام : )يـَُقول َعنُه الذََّهِب  ..ث َوالمَفتـم

 .المُمفمىت المُمحدث البارع، َفِقيه متفنن، ومفسر نقال، َوله تصانيف مفيدة



َِديِث مطالعة ِف متونه َورَِجاله، وََكاَن كثري االستحضار حسن املفاكهة، َساَرتم : )َويـَُقول َعنُه ابمن حجر تغل ِِبْلم اشم
 ( .اته، وانتفع النَّاس هبَا بعد َوفَاتهتصانيفه ِف َحيَ 

َِديث، َومجع وصنف، : )َويـَُقول َعنُه ابمن تغرى بردى ه َوالتـَّفمِسري واْلم ِتَغال ودأب َوحصل وَكتب، وبرع ِف المِفقم اَلزم ااِلشم
 .ة، َوغري َذِلكودرس َوحدث َوألف، وََكاَن َلُه اطََلع َعِظيم ِف اْلَِديث َوالتـَّفمِسري َوالمِفقمه والعربي

 ( .َوأفمىت ودرس ِإََل َأن توىف
َِديث َوالتـَّفمسِ  ِتقمَصاء، وانتهت ِإلَيمِه ِف عصره الرَيسة ِف التَّارِيخ واْلم تهر ابمن كثري ِبلضبط والتحرى َوااِلسم  .ريَوقد اشم

رفهم جبرحها وصحيحها أحفظ من أدركناه ملتون االحاديث ورجاهلا، وأع: )يـَُقول َعنُه ابمن حجى، أحد تَلمذته
 وسقيمها، وََكاَن أقرانه وشيوخه يعرتفون َلُه بذلك،
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َرة ترددي ِإلَيمِه ِإالَّ واستفدت ِمنمهُ  تمعت ِبِه على َكثـم  ( .َوَما أعرف َأىن اجم
َيان، جيد المَفهم ُيَشار : )ويصفه ابمن المِعَماد اْلنبلى فـَيَـُقول ك ِف المَعَربيَّة وينظم نظما َكاَن كثري االستحضار َقِليل النسم

 .وسطا
مسع َومجع وصنف، وأطرب االمساع ِبلفتوى وشنف، َوحدث َوأفَاد، وطارت أوراق فتاوية ِإََل : قَاَل ِفيِه ابمن حبيب

ومتييز َومل يكن على َطرِيق المُمحدثني ِف حَتمِصيل العوايل : )َويـَُقول َعنُه ابمن حجر( المِبََلد، واشتهر ِبلضبط والتحرير
َا ُهَو من ُمدثي المُفَقَهاء  ( .العايل من النَّاِزل َوََنمو َذِلك من فنوهنم، َوِإَّنَّ

َدة ِف علم اْلَِديث على معرَفة َصِحيح اْلَِديث وسقيمه : )َوَلِكن السُُّيوِطي  جُييب على َكََلم ابمن حجر بقوله المُعمم
ِتََلف طرقه َورَِجاله جرحا وتعديَل، َوأما العايل والنازل َوََنمو َذِلك فـَُهَو من الفضَلت، اَل من االصول  َوعلله َواخم

 ( .املهمة
له( ينظم نظما وسطا) -َكَما َقاَل ابمن المِعَماد   -َكاَن ابمن كثري : شعره متر : َواَل يذكر َلُه ِإالَّ المَقِليل من الن ظم، مثل قـَوم

َا  جَ * بَِنا االَيم ترتى َوِإَّنَّ  ال َوالمعني تنظرنساق ِإََل اْلم
َتهر بقول الش عمر* َفََل َعائِد َذاك الشََّباب الذى مضى   .َواَل زائل َهَذا املشيب املكدر وَعلى كل فـَُهَو مل يشم
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يثَار َكاَن ابمن كثري ُيَشارك ِف المَعَربيَّة، وثقافته االدبية َجيِ َدة، َوَلِكن أسلوبه َكاَن على ُمقمَتضى عصره من إِ : أسلوبه
 .السجع وامليل ِإََل احملسنات، ويشتمل أسلوبه ِف بعض االحيان على َألمَفاظ اَل تناسب مستوى ابمن كثري

ِتعمَماله كلمة  َوغري َذِلك من أساليب غري ( مشرتى)وَكلَمة ( االذية)َوِف ِكَتابه الذى نقدمه َّناذج لَذِلك، مثل اسم
 .متناسقة ومجل غري متناسبة



ابمن كثري مل يكن ممَّن يهتمون ِبلعبارة َأو يتجملون ِف االسلوب، َوِإن َكاَن أسلوبه ِف التـَّفمِسري َقِوَي متناسبا،  واْلقيقة َأن
َا ُهَو ِإَمام ُمَفس ر وفقيه ُُمدث، َومل يكن أديبا متفننا ُيرص على مجال المعبارَة وتناسق االسلوب  .َوِإَّنَّ

تغل ابمن كثري ِبلتأليف و : كتبه ثر كتبه ِف اْلَِديث وعلومه، ومؤلفاته َمعمُدوَدة، وأمههااشم تـَفمِسري  - 5: التصنيف، َوأكم
 ( .مل يؤلف على َّنطه مثله: )المُقرمآن المَكِرمي الذى قَاَل ِفيِه السُُّيوِطي  

َيُسوقَها بسانيدها، مثَّ ينمقد تِلمَك  َوُهَو يعمَتمد على التـَّفمِسري ِبلرواية، فيفسر المُقرمآن ِِبلمُقرمآِن، مثَّ ِبالحاديث املشتهرة
ََثر املروية َعن الصََّحابَة َوالتَّابِِعنيَ  َها، مثَّ يذكر اْلم  .االسانيد َوُيكم َعَليـم

ُهور  .َوُهَو مطبوع َمشم
 .ِف التَّارِيخ( المِبَدايَة َوالنِ َهايَة) - 1

َتَدَأ ِفيِه ِبذكر قَصص االنبياء وأ  خبار االمم المَماِضَية، وفقاَوُهَو موسوعة ضخمة، ابـم
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 .ملا ورد ِف المُقرمآن واالحاديث الصَِّحيَحة، ويكشف زيف االسرائيليات والغرائب واملناكري
َاِهِليَّة، مثَّ سرية الرَُّسول صلى هللا َعَليمِه َوسلم َحىتَّ َوفَاته، مثَّ يـَُتابع أَ  َبار المَعَرب وأحداث اْلم َدامثَّ يذكر َأخم ث التَّارِيخ حم

 .االسَلمي ُمنمُذ خََلَفة َأىب بكر َحىتَّ عصر ابمن كثري ِف المقرن الثَّاِمن اهلجرى
ِخَرة  .مثَّ خيتمه بشراط السَّاَعة والفنت واملَلحم وأحوال اْلم

 .واتريخ ابمن كثري َهَذا مرجع َدِقيق موفق اَل يَزال َعَليمِه التعويل
َدةوَ : )قَاَل َعنُه ابمن تغرى بردى َوم  ( .ُهَو ِف َغايَة اْلم

 .َوُهَو مطبوع، َوِإن َكاَنت طبعة َرِديَئة
ِتَصار ُعُلوم اْلَِديث اِلبمِن الص َلح - 9  .اخم

َتَصَرهُ   .َوُهَو كتاب ََنِفع أَضاف ِفيِه ابمن كثري فـََوائِد َكِثريَة، ورتبه َواخم
د َشاكر  ( .المَباِعث اْلثيث)ِبسم  َوُهَو مطبوع َمَع تعليقات للمرحوم الشَّيمخ َأْحم

خل ِإََل كتاب الس َنن)ُُممَتصر كتاب  - 7 ِتَصار ُعُلوم اْلَِديث( الممدم َمة اخم  .للبيهقي ذكره ِف ُمَقد 
 .َوُهَو ُمطوط

َهاد - 1  .ِرَساَلة ِف اْلِم
 .مطبوعة

ِميل ِف معرَفة الثِ َقات والضعفاء واجملاهيل) - 1 ِذيب المَكَمالتَـ )مجع ِفيِه كتايب ( التَّكم ( ميَزان ااِلعمِتَدال)للمزى و ( هم
 .للذهِب

رمح َوالتـَّعمِديل  .َوزَاد َعَليمِهَما زَيدات مفيدة ِف اْلم
 .َوُهَو ُمطوط



دى َوالس َنن ِف َأَحاِديث املسانيد َوالس َنن) - 7 د َوالم ( اهلم ند َأْحم بَـزَّار َوُهَو المَمعمُروف جبَاِمع املسانيد، مجع ِفيِه َبني ُمسم
ِ َوالس َنن االربعة  .واىب يعلى َوابمن َأىب شيَبة، َمَع المكتب السِ تَّة الصَِّحيَحنيم

 ورتبه على َأبـمَواب َوُهَو ُمطوط
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ِ َأىب بكر َوعمر - 5 ند الشَّيمَخنيم  .ُمسم
ََلم َأىب بكر َوأورد فضائله ومشائله ذكر َكيم  - 799َكَما قَاَل ابمن كثري ِف سريته الَّىِت ِبَيمِديَنا صفحة   -َوِفيه  فيَّة ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُهَما َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََحاِديِث َوَما وأتبع َذِلك بسرية المَفاُروق رضى هللا َعنُه، َوأورد َما َرَواُه ُكلٌّ ِمنـم َم ِمنم اَأم
َكاِم َوالمَفَتاوَ  َحم ََثِر َواَأم َمد والممنَّةَرَوى َعنمُه ِمَن اْلم  .َكَما قَاَل ابمن كثري! ى، فـَبَـَلَغ َذِلَك َثََلث جملدات َوَّللَّ اْلم

ِري َأيمن ُهوَ   .َوُهَو ُمطوط َأيمضا اَل نَدم
 .السِ ريَة النـََّبِويَّة ُمَطوََّلة وُمتصرة ذكرَها ِف تـَفمِسريه ِف ُسورَة االحزاب ِف قصَّة َغزمَوة اْلَنمَدق - 3

 .لَومل تنشر قب
 .طَبَـَقات الشَّاِفِعيَّة - 50

 .جُمَلد وسط، َوَمَعُه َمَناِقب الشَّاِفِعي
 .ُمطوط

 .خَتمرِيج َأَحاِديث َأِدلَّة التـَّنمِبيه ِف فقه الشَّاِفِعيَّة - 55
َاِجب - 51  .َوخرج َأَحاِديث ُُممَتصر ابمن اْلم
 .كتاب المُمقدَمات  - 59

َمة ابمن الص    .َلح وأحال َعَليمهِ ذكره ِف اختصاره ُمَقد 
 .َويذكر ابمن حجر َأنه شرع ِف شرح للمُبَخاِري  َومل يكمله - 57
ج - 51  .َوشرع ِف كتاب َكِبري ِف االحكام، مل يكمل، وصل ِفيِه ِإََل اْلَم

جه ِإََل املختصرات َوَهَكَذا جند اَتاه ابمن كثري ََنمو الس نة وعلومها يـَتَِّضح ِف كتبه، وتغلب َعَليمِه روح عصره فَيتَّ 
 .وىف تـَفمِسريه لِلمُقرمآِن المَكِرمي( المِبَدايَة َوالنِ َهايَة: )والشروح َوََنموَها، َوظهر ابتكاره ِف ِكَتابَته لتارخيه المَفذ

 .ري واالحكامَومل خيرج ِف أتليفه َعن النطاق الذى دارت حوله دراسته وأفىن ِفيِه عمره، َوُهَو اْلَِديث والتاريخ َوالتـَّفمسِ 
 َوقد شاع ااِلنمِتَفاع ِِبلمقدِر المَقِليل الذى عرف َطرِيقه ِإََل النَّاس من كتب َهَذا االمام
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َأل والىت نعتقد َأنَـَّها َلو ! َأيمن َهِذه المكتب الَّىِت تذكر َلُه َواَل يهتدى ِإََل َمَكاهنَا؟ : المَعِظيم، َوَلِكن االسى يغشاَن ِحني نسم
َها وقدمت ِإََل النَّاس لسدت فراغا وحققت نفعاعث  .ر َعَليـم

 .ِإن من املؤسف َأن يبدد تراث َعزِيز َوحترم ِمنمُه أمة ُمتاجة
ُعو من ُهَنا كل الَّذين يعنون بَِممر الثراث االسَلمي، وخاصة املسئولني َعن َذِلك ِف الدولة، َأن يبحثوا َعن  َوَنن َندم

َعِظيم، َوَأن يهيئوا لكتبه النافعة السَِّبيل كى أتَمُخذ طريقها ِإََل أيدى النَّاس، َوَأن يـَُعاد تـَقمِدمي كتبه آََثر َهَذا االمام الم 
 .املطبوعة ِف ُصورَة َصِحيَحة الئقة، بعيَدة َعن التِ َجارَة واالستغَلل

م قصَّة: َهَذا المكتاب  .ولكتابنا َهَذا الذى نقدمه الميَـوم
يط الذى أمسكنا بِِه ُهَو َأن ابمن كثري ذكر ِف تـَفمِسريه ِف ُسورَة االحزاب ِف قصَّة َغزمَوة اْلَنمَدق، َأنه قد  فـََلَقد َكاَن اْلمَ 

َوَهَذا ُكله ُمَقرر مفصل بدلته َوَأَحاِديثه َوبسطه ِف كتاب السِ ريَة : )كتب السِ ريَة النـََّبِويَّة ُمَطوََّلة وُمتصرة، َحيمُث يـَُقول
َمد والممنَّةالذى أف  ( .ردَنه موجزا وبسيطا َوَّللَّ اْلم

َومعىن َذِلك َأن ِكَتابَته للسرية النـََّبِويَّة قد عرفت طريقها ِإََل أيدى النَّاس ِف عصره، َوَلِكن المَبحمث ِف ََنحَية 
َتقل، ويبدو َأنه حينما ألف ِكَتابه ( المِبَدايَة َوالنِ َهايَة)الضخم  املخطوطات مل يدل على وجود تِلمَك السِ ريَة ككتاب ُمسم

َومل قد أدمج تِلمَك السِ ريَة ِفيِه، َوَأن شهرة َذِلك المكتاب وانتشاره ِف االَناء، قد جعل النَّاس يقرأون تِلمَك السِ ريَة ِفيِه، 
َتقل ككتاب، َوِإذا َكاَن ابمن كثري قد ذكر َأنه َلُه السِ ريَة النـََّبِويَّ   ةيعد هَلَا كيان ُمسم
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تب ِفيَها َأكثر من َذِلك المقسم المَمومُجود بكتابه   ( .المِبَدايَة َوالنِ َهايَة)مبسوطة، َأي ُمَطوََّلة، فَِإنَُّه اَل يعقل َأن يكم
 وهى َذِلك المقسم الذى( السِ ريَة النـََّبِويَّة اِلبمِن كثري)َومن ُهَنا فقد اَتهت ِإََل نشر 

َاِهِليَّة وسرية النَِّب صلَوات هللا َوَسََلمه َعَليمِه واتريخ َدعوته َحىتَّ َوفَاتهأفرده ابمن كثري الخب  .ار المَعَرب ِف اْلم
َها ابمن كثري ِف تـَفمِسريه  .على اعمِتَبار َأن َهَذا المقسم ُهَو السِ ريَة النـََّبِويَّة املطولة الَّىِت َأَشاَر ِإلَيـم

َهاوالذى َدَعاين ِإََل َذِلك اسبا َأن تِلمَك السِ ريَة قد شغلت ََنمو َثََلثَة َأجَزاء من كتاب المِبَدايَة َوالنِ َهايَة، من  - 5: ب ِمنـم
َاِمس، وهى بذلك موزعة َبني َأرمبـََعة َأجَزاء ُزمء الثَّاين َحىتَّ َأَواِخر اْلز اْلم  .َأَواِخر اْلم

ُزمء الثَّاِلث َوحده َأرمبـََعة جنيهات َأن َهِذه االجزاء من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة مُ  - 1 رمَتفَعة الث من جدا، َحىتَّ لقد بلغ مثن اْلم
 .تبعا الحتكار التِ َجارَة ِف املراجع َوقلة الن سخ المَمومُجوَدة! ! مصرية ِإن وجد

َها مليئة ِبلتحريف والتشويه ِبُصورَة فظيعة، َواَل أدرى   - 9 َكيَف ظلت َهِذه الطبعة تتداول َأن َهِذه الطبعة الممَشار ِإلَيـم
َها من حَتمرِيف َأو َتصمِحيف َأو سقط  .ِف أيدى المعلَماء والطَلب َمَع َأنَـَّها التكاد خَتمُلو صفحة ِمنـم

فمع هبَا بعد َأن  أمهها تـَعمِميم النـَّ ... تِلمَك االسباب َجَعلتين أرى ِف نشر السِ ريَة النـََّبِويَّة اِلبمِن كثري حَتمِقيقا لفوائد َكِثريَة 
 .َكاَنت ُمصورة ِف أيدى قلَّة ممَّن يقدُروَن على ِشَراء المِبَدايَة َوالنِ َهايَة كلَها بِثمِنَها المُمرمَتفع
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 .وََكَذِلَك حَتمِقيق قصد ابمن كثري ِحني كتب تِلمَك السِ ريَة املطولة َوَأرَاَد َأن تشيع َوحدَها َبني النَّاس
َِليل من َأن يظل ِف صورته الشائهة املليئة ِبلتحريف وََكَذِلكَ   .إنصاف َذِلك المَعَمل اْلم

ونقف ُهَنا مستعرضني ِكَتابَة ابمن كثري ِف سرية الرَُّسول صلَوات هللا َوَسََلمه َعَليمِه، متأملني ِف َخَصاِئصه : سرية ابمن كثري
 .ِبحثني َعن منهجه

ابمن كثري َأنه اهتم ِبلرواية ِبالسانيد، متشيا َمَع صبغته المَغالَِبة َعَليمِه كإمام ُُمدث، ِإن أول َما نلمسه ِف سرية  - 5
، وأىب نعيم َهِقي  د َوالمبَـيـم ثر مروَيته َعن االمام َأْحم  .َوأكم

َحاق وُموَسى ابمن عقَبة، َولكنه مجع َما َرَواهُ  أهل اْلَِديث َوِبَذِلك  فَلم يكتف بِنَـقمل َما كتبه أهل الس ري َأممثَال ابمن ِإسم
تسب مزية يتفرد هبَا َبني من كتُبوا ِف السِ ريَة  .اكم

َياَن يبني َدرََجة  َوقد نقد ابمن كثري بعض االسانيد ِعنمد َما يكون المَمنتم َغرِيبا، ليحكم على بعض االحاديث، َوَأحم
نَُّه ينمقل َعن بعض كتب الس ري املفقودة مثل كتاب ُموَسى مثَّ جند ابمن كثري ُيتاز بَِ  - 1اْلَِديث دون َأن ينمقد السََّند 

بن عقَبة، َومثل كتاب االموى ِف املغازى، َكَما ينمقل َعن بعض ُشُروح السِ ريَة مثل الرَّومض االنف ِللسَُّهيمِلي، والشفا 
 .للقاضى ِعَياض

ة، َولكنه اَل يـَُتابع ابمن ِهَشام ِف كل مروَيته من وىف جَمال االستشهاد ِبلشعر اَل يهمل ابمن كثري َهِذه النَّاِحيَ  - 9
 .الش عمر فيختصر بـَعمضَها ويهمل المبَـعمض اْلخر

َلِة فَِإن ابمن كثري ُيرص على مجع كل َما كتب ِف المَمومُضوع الذى يتَـَناَولُه، - 7 ُمم  َوِِبْلم
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ُيمَتفظ لكل نقل بطابعه ومكانه، وََكِثريًا َما يعوزه التـَّرمتِيب ِف َولكنه اَل يدمج االحاديث واالخبار بـَعمضَها ِف بعض، بل 
َبارًا  رب املطول، مثَّ يذكر بعده َأخم النـَّقمل، َفََل ينسق االخبار الَّىِت ينقلها َحىتَّ تكون وحدة منسجمة فأحياَن يبمَدأ ِبْلم

رَب َأو تكرره  : ِهيَ ..ُقول ابمن كثري َعن َغريه وجدََن ِفيَها ظَاِهَرة َعِجيَبةفَِإذا تتبعنا ن - 1حتتوى على َجانب من َهَذا اْلَم
ُقلهُ  َحاق أغلبها..! َأنه يَكاد اَل يلمَتزم َنص َأي شئ يـَنـم  فنقوله َعن ابمن ِإسم

َحاق شئ ي طول مداه، ِِبلمَمعمىَن، َوقد تتبعت َذِلك ِف بعض الصفحات، َورََأيمت َأن ِإثـمَبات الفروق َبني ابمن كثري َوابمن ِإسم
َحاق  فَابمن كثري يقدم َويـَُؤخر َويزِيد َوينمقص، ويغري ويبدل ويفوت هِبََذا التـَّغمِيري والتبديل كثري من مجال عبارَة ابمن ِإسم

ِتََلف َعمَّا ِف أيدى النَّاس من المكتب الَّىِت ينمقل  وتناسقها َكَذِلك جند ِرَواََيت ابمن كثري لَلحاديث ختمَتلف بعض ااِلخم
َها  .ابمن كثري َعنـم

 .اَل تنطبق حرفيا َمَع َصِحيح الُبَخاِري  الذى ِبَيمِديَنا( َوقَاَل الُبَخاِري  : )فأحاديث الُبَخاِري  الَّىِت يـَرمِويَها ابمن كثري بقوله
د َوَعن َداَلِئل النـُّبـُوَّة اليب  ند َأْحم نعيم َوَعن َداَلِئل النـُّبـُوَّة للبيهقي، َكَذِلك الَقومل ِف ِرَوايَته َعن َصِحيح ُمسلم َوَعن ُمسم

تَكاد الَتد َخربا مطابقا حبُُروِفِه ملا ِف المكتب املتداولة، ... َوَعن الشفا للقاضى ِعَياض َوَعن الرَّومض االنف ِللسَُّهيمِلي 



ِتَصار  .َفََل خَيمُلو االمر من تـَغمِيري َأو نقص َأو اخم
ِ َوحني نقف َأَمام َهِذه الظَّاِهرَ  ِتَماَلنيم  :ة نبحث َعن َأسَباهبَا فَِإن ُهَناَك أحد احم
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َاِفظ املتقن  -ِإمَّا َأن يكون ابمن كثري ( 5 َكاَن يعمَتمد على حفظه َوِرَوايَته َواَل ينمقل َعن الن سخ   -َوُهَو االمام اْلم
َرى ختمَتلف َعمَّا( 1املتداولة  َنا من َهِذه المكتب َوِإمَّا َأنه َكاَنت ُهَناَك نسخ ُأخم  .وصل ِإلَيـم

وَعلى كل فَِإن مثل ابمن كثري حجَّة ِف َِبب اْلَِديث َولكنَها على َأي َحال ظَاِهَرة تستلفت الن ظر َأن تكون ِرَواََيت ابمن 
سريَة ِف بعض وهى ُُمَالَفة لفظية ي... كثري لَلحاديث ونقوله َعن المكتب ُُمَالَفة ملا ِف َأيمِديَنا من َهِذه المكتب 

 .االحيان
َناُه اَل يـَُبايل ِبِرَوايَة كثري من االخبار المَواِهَية وخاصة ِف  - 1 َهج ابمن كثري ِف الرِ َواََيت، رََأيـم َبار فَِإذا َما تفحصنا َمنـم  َأخم

َاِهِليَّة وهتاف اْلان وقصصه  .اْلم
ذكر السََّند ( 5:  اَل تتمالك َأَمام النـَّقمد، لكنه َكاَن ُيربئ نَفسه بمرينَوقد َكاَن إبمكانه َأال يلمَتفت ِإََل َهِذه االخبار الَّىِت 

 .ِف كل خرب يُثبتُه، َوِبَذِلك يلقى التبعة على َغريه
رَب ( مل خيرجوه)َأو ( َغرِيب جدا)َأنه َكاَن يعلق على بعض َهِذه االخبار بَِنَُّه ( ب  .َوََنمو َذِلك ممَّا يضعف َجانب اْلَم

َِقيَقة، والىت تزحم االذهالكنن ن ا َمَع َذِلك نود َأن َلو أمهل ابمن كثري َهِذه االخبار الَّىِت لَيمَس هَلَا َسَند من المعقل َأو اْلم
ََقاِئق  .وتشوش على اْلم

َعن المَعبَّاس َأنه  وخاصة ِفيَما يتَّصل حبياة الرَُّسول المَكِرمي صلَوات هللا َعَليمِه، فمثَل اْلَِديث الذى يرويِه َعن البيهقى
ِد تـَُناِغي المَقَمَر َوُتِشرُي ِإلَيمِه إبصبعك، َفَحيمُث َأشرت ِإلَيمِه َمال: )قَاَل للرسول صلى هللا َعَليمِه َوسلم مثَّ ( ! رََأيـمُتَك ِف المَمهم

د، َواَل يغنينا بعد َذِلك َأن يـَُقول ابمن  يذكر ُمَوافَقة الرَُّسول على َذِلك َحِديث اَل يتَّفق َمَع المعقل َأو َمَع حقائق المُوُجو 
َلِب َوُهَو جَممُهول: )كثري د بن ِإبـمَراِهيم اْلم  ( .تفرد ِبِه َأْحم

 ِإن مثل َهَذا اْلَِديث يفتح ثغرة َأَمام َأعَداء االسَلم ليهجموا على السِ ريَة النـََّبِويَّة من
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 .املوضوعاتَِبب َأممثَال َهَذا اْلَِديث من الواهيات و 
 .َكَذِلك خرب َخاِلد بن ِسَنان، وهتاف اْلان وأساطريه، َسار ِفيَها ابمن كثري شوطا بَعيدا ممتلئا ِبْلرافات واالساطري

َكاَن لكننا َمَع َذِلك ننتحل المعذر اِلبمِن كثري ِف ِإثـمَبات مثل َهِذه االخبار، ِإذم َكاَن عصره ُيتفل هبَا ويهتم بروايتها، َوِإذا  
كم، فَ  َناد كل خرب ِإََل روايه واهتم ِبلتخريج َواْلم ِتقمَصاء َوَما َداَم قد أخلى تَبعته إبِِسم مع َوااِلسم ِإنَُّه َقصده ِف ِكَتابه اْلم

 .بذلك يكون قد أد ى واجبه َوقَاَم مبَا َعَليمهِ 



َبار السِ ريَة برواَيت  ِإن الممطَالع للسرية النـََّبِويَّة اِلبمِن كثري ُيمد هلََذا الرجل جهده - 7 الذى قَاَم بِِه، ِإذم مزج َأخم
 .االحاديث فسن بذلك هنجا َجِديدا مل يكن من قبله يهتمون بِهِ 

 .َوِإذ مجع كل َما ُُيكن ِف َهَذا اجملال، َفوضع َأَمام الممطَالع لكتابه َمادَّة وافية متكنه من الدراسة واالحاطة واالستيفاء
 .على َذِلك عصره المُمَتَأخر وإحاطته ِبالحاديث وإجادته للرواَيت واالخبار َوقد أَعان ابمن كثري

 
ِقيق َهج التَّحم  :َمنـم

َراج السِ ريَة النـََّبِويَّة اِلبمِن كثري على َما َيَمِت   :اعتمدت ِف ِإخم
َخة مصورة من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة اِلبمِن كثري حتمل رقم  - 5 المكتب املصرية، وهى مصورة َعن اَترِيخ بدار  5550ُنسم

 .ِبْلستانه 1977مكتبة وَل الد ين 
 ( .ا)وإليها االشارة ِبْلرف 

َخة ُمطوطة من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة ِبملكتبة التيمورية حتمل رقم  - 1  .اَترِيخ وهى ََنِقَصة من َأوهلَا 1779ُنسم
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َخة املطبوعة من المِبَدايَة َوا - 9 مبطبعة السََّعاَدة َوقد قوبلت على أصلني االصل املصور  5915لنِ َهايَة سنة النُّسم
 .الممَشار ِإلَيمِه ِف هوامشها ِبلنسخة املصرية

َرَسِة االْحدية حبلب وَعلى َكاَن فَِإن ُمطوطات المِبَدايَة َوالنِ َهايَة المَمذمُكورَة اَل  َخة َُممُفوظَة ِِبلمَمدم ، تتسم ِبلدقةوَعلى ُنسم
َرة، َأو توَل  ُزمء، ويبدو َأنَـَّها كتبت ِف عصور ُمَتَأخِ  َها ِف هوامش َهَذا اْلم نسخَها ِإذم َأن ِفيَها أخطاء َأشرت ِإََل كثري ِمنـم

ِقيق  .من اَل يعول على التَّحم
َراج َهِذه السِ ريَة متجها ِإََل َضبطَها وتنقيتها من االخطاء الَّىِت  َخة َوقد َكاَن جهدي ِف ِإخم خرجت هبَا ِإََل النَّاس ِف النُّسم

َثرَها الن سخ املخطوطة، فـََرَجعت ِإََل االصول الَّىِت َأَشاَر إِ  َها ابمن  املطبوعة الشائعة من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة وتشارك ِف َأكم لَيـم
ِه مثل ُمعمجم الطَّبَـَراين  وهواتف اْلان كثري، مثل كتب الس ري وَكتب اْلَِديث، عدا بعض َما مل يـَتَـَيسَّر الرُُّجوع ِإلَيم 

 .للخرائطي َوَداَلِئل النـُّبـُوَّة للبيهقي
َأن ابمن كثري  -َكَما َأشرت ِإََل َذِلك َقرِيبا   -َومل أحاول ِإثـمَبات الفروق َبني ابمن كثري َوَبني كل َما ينمقل َعنُه، ِإذم تبينت 

َها، َفََل خَيمُلو االمر من زََِيَدة َأو نقص َأو تـَغمِيري َأو  خُيَالف ِف ِكَتابه النُُّصوص الَّىِت بيدى النَّاس من المكتب الَّىِت ينمقل َعنـم
يم َوَمَكارِم تـَبمِديل، َوَلِكينِ  أثبت بعض الفروق على َسِبيل المِمثَال، مثل الفروق بَينه َوَبني الُبَخاِري  َوَداَلِئل النـُّبـُوَّة اليب نع

د وسرية ابمن ِهَشام والشفاء َوََنمو َذِلك، َوَلو َأىن التزمت االخَلق للخرائطي،  َوالرَّومض االنف لِلسَُّهيمِلي، ومسند َأْحم
د َوغري َذِلك، لطال االمر واتسع املدى، َولَيمَس ِف َذِلك كَ  َحق َأو الُبَخاِري  َأو َأْحم ِبري ِإثـمَبات كل الفروق بَينه َوَبني ِإسم

 .فَائَِدة
 .أهم الفروق َبني الن سخ املخطوطة واملطبوعة على ندرة َذِلك َكَذِلك أثبت



َومل أعول ِف التـَّعمِليق ِإالَّ على تصويب االخطاء َوشرح َما يغمض من المُمفمرَدات، َومل أتوسع ِف التـَّعمرِيف ِبالعَلم، اَلن 
 َذِلك اَل فَائَِدة ِمنمُه ِف مثل َهَذا المكتاب، َوَحىتَّ اَل خيرج
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ِليق َعَليمِه، بَِنا االمر ِإََل َأن يصري المكتاب َحاِشَية من اْلواشى المَقِدُيَة، ِإذم اَل فَائَِدة ِف التـَّعمِليق على كل َما ُُيكن التـَّعم 
حاديث مل تظفر مبَا ينبغى هَلَا بل المَفائَِدة ِف التـَّعمِليق َما جيب التـَّعمِليق َعَليمِه، َوقد يلمس المَقارئ َأن َأَسانِيد الرِ َواََيت واال

ة من التـَّعمرِيف هبؤالء الر َِجال َوذكر وفياهتم، َوَلو َأىن فعلت َذِلك ْلرجنا ِبِكَتاب ِف رجال اْلَِديث َما أرى قَاِرئ السِ ريَ 
 .النـََّبِويَّة حباجة ِإلَيمِه، وىف َهَذا المَباب كتب متخصصة ميسَرة ملن أرادها

، َوقد رََأيمت ويلحظ َأىن تدخلت بِ  نَـقمد بعض االخبار الَّىِت ذكرَها ابمن كثري، َومل أملك أمامها سوى االستبعاد المعقِلي 
يمَس ََثبتا ِبَدلِيل َذِلك َواِجبا َحىتَّ يتَـنَـبَّه المَقارئ ِإََل َأنه لَيمَس مطالبا بَِتصمِديق كل َما أثمبته ابمن كثري ِف ِكَتابه َهَذا مادام لَ 

َها الص فة والتكلف، واالخبار االسطورية شرعى َصحِ  يح َأو لَيمَس َلُه َسَند من المعقل، وخاصة االشعار الَّىِت تبدو َعَليـم
رَب َفحسب، بل يطملب َأن يكون  الَّىِت اَل تناسب يقظة البشرية وارتقاءها، َولَيمَس َجانب السََّند ُهَو الذى يهمنا ِف اْلَم

َِقيَقة بَعيدا َعن التزوير المَمنتم َأيمضا منتسبا ِإََل   .اْلم
َهج االستبعاد المعقِلي  َوبـََيان ُمَنافَ  َهج، َمنـم رَب َوقد نقد ابمن خلدون، َوُهَو االمام اْلمجَّة، كثريا من االخبار هِبََذا الممنـم اة اْلَم

 .للسنن الكونية والظروف التارخيية، َكَما َأَشاَر ِإََل َذِلك ِف أول مقدمته
رَتك َبني المكتب الَّىِت َومل أر فَا َبار السِ ريَة ُمشم  ئَِدة ِف خَتمرِيج االخبار، َأي ذكر َأَماِكن وجودَها ِف المكتب، ِإذم َأن َأكثر َأخم

رَب مثَل َمومُجود ِف سرية ابمن ِهَشام واتريخ الطَّرَبِي  َوشرح الممَ  اِهب وَ تتناوهلا، َفََل يُِفيد المَقارئ َأن نذمكر َأن َهَذا اْلَم
والشفاء َوالرَّومض االنف َوَداَلِئل النـُّبـُوَّة اليب نعيم وعيون االثر واالكتفا للكَلعي والوفا اِلبمِن اْلوزى والسرية اْللبية 

رَب من كتب اْلَِديث، وىف كل َذِلك نذمكر أرقا  مَوَما ِإََل َذِلك من كتب السِ ريَة ِبالضافة ِإََل َما ُُيكن َأن يُوجد ِفيِه اْلَم
 الصفحات، ِإن َذِلك َكاَن ُيَل حيزا َكِبريا اَل َحاَجة
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رَتك  َاِهِليَّة ُمشم َرة اْلم َبار السِ ريَة النـََّبِويَّة َوَما قبلَها من فـَتـم َبني َهِذه المكتب الَّىِت ِإلَيمِه، ويكفى َأن يعلم المَقارئ َأن َأكثر َأخم
 .ريةذَكرََنَها َوَغريَها من كتب اْلَِديث والس

 ِإن الذى عنيت ِبِه ُهَو َأن خترج َهِذه السِ ريَة المَكِرُيَة مضبوطة بريئة من التحريف والتشويه الذى َكاَن ُيُِيط هبَا ِف طبعة
عثرت َعَليمِه  المِبَدايَة َوالنِ َهايَة، َوَأن أشرح َما ُيمَتاج ِإََل الشَّرمح من المُمفمرَدات َوَأن ُأشري ِإََل َما أصلحته من أخطاء، َوَما

 .من أهم الفروق، َوَأن أنبه ِإََل َما يستبعد من االخبار
َراج َهذ المكتاب، َوَلِكينِ  بذلت َما أمكن حسب الطَّاَقة والظرف  .َواَل أزعم َأىن أد يت كل َما جيب على ِف ِإخم



لص النِ يَّة ُزمء االول من َهِذه السِ ريَة، أخم م َوَأَن أقدم اْلم َراج بقيتها ِف أقرب ثوب  وإىن الميَـوم ِف بذل َما ُُيكن ِف َسِبيل ِإخم
 .ِإََل الصِ حَّة والكمال

ُزمء، َومل أكن ِفيَها َقرِيبا من املطبعة، بل اضطرتين ظروف المَعَمل ِإََل َأن أكون بَع يدا ِإن الظروف الَّىِت طبع ِفيَها َهَذا اْلم
َها، قد جعلت فرمَصة لُوُقوع بعض االخطاء  الَّىِت  َعنـم

َها قسم ُهَو من أخطاء أُصول المكتاب  و َونقص، َوِمنـم خر َسهم تداركتها ِف آخر المكتاب، َوبَعضَها مطبعى حبت، َواْلم
 .تبينته من املراجع ونبهت ِإلَيمِه َحىتَّ يكون المَقارئ على َبِصريَة من أمره

َامه مبَا .. .وحسِب ِف َهَذا المَعَمل نيىت وقصدي، َولُكل اممِرئ َما نوى  راجيا من هللا ُسبمَحانَُه َأن ينفع ِبِه َوَأن يـَُهيِ ئ َل ِإمتم
ِخَرة، نعم المموَل َونعم النصري َمد ِف االوَل َواْلم ِفيق، َلُه اْلم  .يرضيه، ِإنَّه واهب الرشد ومانح التـَّوم
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َبار المَعَرب  ذكر َأخم
 (السِ ريَة 5/  5)

(5/5) 

 

َرامُ : ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم ِقيلَ  َاِعيَل بمِن ابـمَراِهيَم َعَليمِهَما السَََّلُم َوالتَِّحيَُّة َواْلمِكم َتِسُبوَن ِإََل ِإمسم يَع المَعَرِب يـَنـم  .ِإنَّ مجَِ
ُهور أَ  ٌم َوَجِديٌس َوَأِميٌم َوُجرمُهٌم َوالمَعَمالِيُق، وأمم َوالصَِّحيُح المَمشم ُهم َعاٌد َومَثُوُد َوَطسم َاِعيل، َوِمنـم ن المَعَرب العاربة قبل ِإمسم

َِليِل َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َوِف َزَمانِِه َأيمًضا  .آَخُروَن اَل يعلمُهمم ِإالَّ هللا، َكانُوا قـَبمَل اْلم
َجاِز، َفِمنم ُذر ِيَِّة ِإمسمَاِعيَل بمِن ابـمَراِهيَم َعَليمِهَما السَََّلمُ فََأمَّا المعَ  تَـعمرِبَُة، َوُهمم َعَرُب اْلِم  .َرُب المُمسم

ه مهزم ُهوُر َأهنم من قحطان، وامسم  .َوَأمَّا َعَرُب المَيَمِن َوُهمم ِْحميَـُر َفالمَمشم
 .قَاَلُه ابمُن َماُكواَل 
َوة  َوذََكُروا َأنَـُّهمم كَ  َحٌط َوَفاِلغٌ : انُوا َأرمبـََعَة ِإخم طَاُن َوقَاِحٌط َوِمقم  .َقحم

طَاُن بمُن ُهود ، َوِقيَل ُهَو ُهودٌ   .َوَقحم
 .َوِقيَل ُهوٌد َأُخوهُ 
 .َوِقيَل ِمنم ُذر ِيَِّتهِ 

ُرهُ  َحاَق َوَغيـم َاِعيل، َحَكاُه ابمُن ِإسم طَاَن ِمنم سَللة ِإمسم  .َوِقيَل ِإنَّ َقحم
ََميمَسِع ]ُهَو قحطان : بـَعمُضُهمم فـََقاَل   .بمِن ِإمسمَاِعيلَ ( [ 5)بمِن نـَبمِت ]بمِن تـَيمَمَن بمِن قـَيمَذَر ( [ 5)ابمن اهلم

ُ َأعمَلمُ  َاِعيَل َواَّللَّ ُر َذِلَك ِف َنَسِبِه ِإََل ِإمسم  .َوِقيَل َغيـم



َاِعيَل َعَليمِه السَََّلمُ : )َوَقدم تـَرمَجَم المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحِه َعَلى َذِلَك فـََقالَ  َبِة المَيَمِن ِإََل ِإمسم ثـََنا ( َِبُب ِنسم ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ
 َُيمََي، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب ُعبَـيمد ، َحدثَنا َسلَمة رضى هللا َعنهُ 

__________ 
 )*(من املخطوطة ( 5)
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ُ عَ : قَالَ  َاِعيَل َوَأََن : " َليمِه َوَسلََّم َعَلى قوم من أسلم يتناضلون ِِبلسُُّيوِف فـََقالَ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ارمُموا َبيِن ِإمسم
ِ، فأمسكوا ِبَيمِديِهم، فـََقالَ " َمَع َبيِن فََلن  ، فـََقالَ : مالكم؟ قَاُلوا: اَلَحدَّ المَفرِيَقنيم : " وََكيمَف نـَرمِمي َوَأنمَت َمَع َبيِن ُفََلن 

 ( ".5)ا َوَأَن َمعُكمم كلُكمم ارمو 
 .تفرد ِبِه المُبَخاِريُّ 
َدمرَِع : " َوِف بـَعمِض َألمَفاِظهِ  َاِعيَل فَِإنَّ َأَِبُكمم َكاَن رَاِمًيا، ارمُموا َوَأََن َمَع ابمِن اَأم ُم فـََقاَل ارمُموا " ارمُموا َبيِن ِإمسم فََأممَسَك المَقوم
 .َوَأََن َمَعُكمم ُكلِ ُكمم 

َلُم : المُبَخاِريُّ  قَالَ  ِرو بمِن َعاِمر  ِمنم ُخَزاَعةَ ( 1)َوَأسم  .بمُن َأفمَصى بمِن َحارِثََة بمِن َعمم
ُ َعَليمِهمم َسيمَل المَعرِمِ : يـَعميِن   .َوُخَزاَعُة ِفرمَقٌة ممَّنم َكاَن مَتَزََّق ِمنم قـََباِئِل َسَبأ  ِحنَي َأرمَسَل اَّللَّ

 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ 
ُهمم، َوَقدم قَاَل هَلُمم َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ  َزمرَُج ِمنـم ُس َواْلم َوم َاِعيَل : " وََكاَنِت اَأم  .َفَدلَّ َعَلى َأنَـُّهمم ِمنم ُسََللَِتهِ " ارمُموا َبيِن ِإمسم

 .ِويٌل بِِعيٌد ِإذم ُهَو ِخََلُف الظَّاِهِر ِبََل َدلِيل  َوأتََوََّلُه آَخُروَن َعَلى َأنَّ المُمَراَد ِبَذِلَك ِجنمُس المَعَرِب، َلِكنَُّه أتَم 
ِِهمم لَيمُسوا ِمنم  طَانِيََّة ِمنم َعَرِب المَيَمِن َوَغريم ُهوَر َعَلى َأنَّ المَعَرَب المَقحم ُمم  َلِكنَّ اْلم

َاِعيلَ   .ُسََلَلِة ِإمسم
مَ  َقِسُموَن ِإََل ِقسم يَع المَعَرِب يـَنـم ِ َوِعنمَدُهمم َأنَّ مجَِ ََننِيَّة  : نيم طَانِيَّة  َوَعدم  .َقحم

طَانِيَُّة َشعمَبانِ   .َسَبأٌ َوَحضمَرَمومتُ : فَالمَقحم
ََننِيَُّة َشعمَباِن َأيمًضا َاِمُس َوُهمم ُقَضاَعُة ُُممتَـَلٌف ِفيِهمم،: َوالمَعدم ََنَن، َوالشَّعمُب اْلم َفِقيَل  رَبِيَعُة َوُمَضُر، ابـمًنا نَِزاِر بمِن َمَعدِ  بمِن َعدم

ََننِيُّوَن قَاَل ابمُن َعبمِد المبَـر ِ  ثـَُرونَ : ِإنَـُّهمم َعدم َكم  .َوَعَليمِه اَأم
ِتَياُر الزُّبـَريمِ بمِن َبكَّار  َوعَ  ، َوُهَو اخم َعِب الزُّبـَريمِيِ  َوابمِن َويـُرمَوى َهَذا َعِن ابمِن َعبَّاس  َوابمِن ُعَمَر َوُجبَـريمِ بمِن َمطمِعم  ِه ُمصم مِ 

 .َشام  هِ 
 .َولكنه اَل َيِصحُّ " ُقَضاَعَة بن معد : " َوَقدم َوَرَد ِف َحِديثِ 

ُرهُ   .قَاَلُه ابمُن َعبمِد المبَـرِ  َوَغيـم
__________ 

 .599ص  1َصِحيح الُبَخاِري  ج ( 5)



ُهم أسلم: الُبَخاِري  ( 1)  .َوِمنـم
)*( 
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ََنَن، فـََلمَّا َكاَن ِف َزَمِن َخاِلِد بمِن يَزِيَد بمِن يـََزاُلوا ِف َجاهِ ( 5)ِإنَـُّهمم ملَم : َويـَُقالَ  َتِسُبوَن ِإََل َعدم ََلِم يـَنـم ر  ِمَن اْلمِسم ِليَِّتِهمم َوَصدم
طَاَن، فـََقاَل ِف َذِلَك َأعمَشى بمُن ثـَعمَلَبَة ِف َقِصيَدة  َلهُ  َواَلُه، انـمَتَسُبوا ِإََل َقحم َضاَعَة ِف المِقرمطَاِس َأبمِلغم قُ : ُمَعاِويََة، وكانو َأخم

ُ يعلم َما بروا َواَل * َلوماَل َخََلِئُف آِل هللا َما عنقوا قَاَلتم ُقَضاَعُة ِإَنَّ ِمنم َذِوي ُُيمن  * َأنَـُّهُم  ا ( 1)َواَّللَّ َصَدُقوا َقِد ادََّعوم
ر و السَُّهيمِليُّ َأيمًضا ِمنم ِشعمِر المَعَرِب َما ِفيِه إبداع َقدم يـَعمَلُموَن َوَلِكنم َذِلَك المَفَرُق َوقَ * َواِلًدا َما ََنَل أُمَُّهُم  دم ذََكَر َأبُو َعمم

 .قضاعة ِف ِف انمِتَساهِبِمم ِإََل المَيَمنِ ( 9)ِف تعيري 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاَق َوالمَكلمِب ِ  ُل ابمِن ِإسم طَاَن، َوُهَو قـَوم ُل الثَّاين َأنَـُّهمم ِمنم َقحم ِل النََّسبِ  َوالمَقوم  .َوطَائَِفة  ِمنم َأهم
َحاقَ  طَانَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُجَب بمِن يـَعمُرَب بمِن َقحم  .َوُهَو ُقَضاَعُة بمُن َماِلِك بمِن ِْحميَـَر بمِن َسَبِأ بمِن َيشم

ُرو بمُن ُمرََّة، َصَحايبٌّ َلُه َحِديثَانِ  وَُكنم ُقَضاِعيًّا َواَل * َأيُـَّها الدَّاِعي ادمُعَنا َوَأبمِشرم  َيَ  -: َوَقدم قَاَل بـَعمُض ُشَعَرائِِهمم َوُهَو َعمم
 تـُنمِزرم 

َزمَهِر  - َجاِن اَأم ُر المُمنمَكِر ( * 7)ََنمُن بـَُنو الشَّيمِخ اهلِم َجِر * ُقَضاَعَة بمِن َماِلِك بمِن ِْحمرَيِ النََّسُب المَمعمُروُف َغيـم ِف اْلَم
رَبِ  ُقوِش حَتمَت المِمنـم ِل النََّسبِ  المَمنـم ِرو بمِن ُمرََّة بمِن زَيمِد بمِن ِْحميَـرَ : قَاَل بـَعمُض َأهم  .ُهَو ُقَضاَعُة بمُن َماِلِك بمِن َعمم

َبَة بمِن َعاِمر ، قَالَ ( 1)َعنم َمعمُروِف بمِن ُسَويمد، َعن َأىب عشابة : َوقَاَل ابمُن هَلِيَعةَ  وَل قـُلمُت ََي َرسُ : ُُمَمَّد بن ُموَسى، َعنم ُعقم
 .اَّللَِّ َأَما ََنمُن ِمنم َمَعد  ؟ قَاَل اَل 

 .َأنـمُتم من قضاعة بن َمالك بن ْحري: َفمن ََنن؟ قَالَ : قلت
__________ 

 .تـَفمِسري: املطبوعة( 9)َوَما : املطبوعة( 1)لن، َوُهَو خطأ : ِف االصل( 5)
 .الرجل اْلسيب: اهلجان( 7)َوُهَو خطأ 

ه: واالزهر  .الممشرق المَوجم
 .مشابة َواَل وجود هَلما: َكَذا ِبملطبوعة وىف املخطوطة( 1)

 .َوَلَعلَّه أبوعشانة حى بن يُؤمن
)*( 
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َاَف بمِن ُقَضاَعَة قَبِ : قَاَل َأبُو عمر بن َعبمِد المبَـر ِ  َراَن بمِن اْلم َلَم بمِن ِعمم َنَة بمَن زيد بن أسود بمِن َأسم يَلُة َواَل خَيمَتِلُفوَن َأنَّ ُجَهيـم
َُهيِنِ ، فـََعَلى َهَذا ُقَضاَعُة ِف المَيَمِن ِف ِْحميَـَر بمِن َسَبأ   َبَة بمِن َعاِمر  اْلم  .ُعقم

ُرُه ِمنم َأنَّ ُقَضاعَ  ُر بمُن َبكَّار  َوَغيـم ِ مبَا ذََكَرُه الزُّبـَيـم َلنيم َ َهَذيمَن المَقوم تـََزوََّجَها َماِلُك بمُن  َة اممَرَأٌة ِمنم ُجرمُهم  َوَقدم مَجََع بـَعمُضُهمم بـَنيم
ََنَن، َوابـمنـَُها َصِغرٌي، َوَزَعَم بـَعمُضُهمم أَ  َها َمَعدُّ بمُن َعدم نَُّه َكاَن َْحمًَل فـَُنِسَب ِإََل َزومِج ِْحميَـَر فـََوَلَدتم َلُه ُقَضاَعَة، مثَّ َخلََّف َعَليـم

ُهمم يـَنمُسُبوَن  ُ َأعمَلمُ ( 5)الرَُّجَل ِإََل َزومِج ُأمِ ِه أُمِ ِه، َكَما َكاَنتم َعاَدُة َكِثري  ِمنـم  .َواَّللَّ
طَانِيَُّة َوُقَضاَعةُ : المَعَرُب َثََلثَُة َجَراثِيمَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسََلم  المَبصمِريُّ النَّسَّابَةُ  ََننِيَُّة َوالمَقحم  .المَعدم

ََننِيَُّة َأِو الم : ِقيَل َلهُ  ثـَُر المَعدم طَانِيَُّة؟ فـََقالَ فَأَيُـُّهَما َأكم َما َشاَءتم قضاعة، ِإن تيامنت فالقحطانية َأكثر َوِإن تعدننت : َقحم
 .فالعدَننية َأكثر

طَانِيَِّة وَ َوَهَذا يدل على َأهنم يتلونون ِف َنَسِبِهمم، فَِإنم َصحَّ َحِديُث ابمِن هَلِيَعَة المُمتَـَقد م فـَُهَو َدلِيٌل َعَلى َأنَـُّهمم  ُ  ِمَن المَقحم اَّللَّ
 .أعلم

َناُكمم ِمنم )َوقد قَاَل هللا تـََعاََل   ََي َأيُـَّها النَّاُس ِإَنَّ َخَلقم
َرَمُكمم ِعنمَد اَّللَِّ َأتـمَقاُكم   ( .1)ذََكر  َوأُنـمَثى َوَجَعلمَناُكمم ُشُعوًِب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأكم

َرُب  يـَُقاَل ُشُعوٌب، مثَّ : قَاَل ُعَلَماُء النََّسبِ  قـََباِئُل، مثَّ َعَمائُِر، مثَّ بُطُوٌن، مثَّ َأفمَخاٌذ، مثَّ َفَصاِئُل، مثَّ َعَشائُِر، َوالمَعِشريَُة َأقـم
 .النَّاِس ِإََل الرجل َولَيمَس بعمدَها شئ

َجاِز وَ  طَانِيَِّة، مثَّ نَذمُكُر بـَعمَدُهمم َعَرَب اْلِم ِر المَقحم َاِهِليَِّة، لَِيُكوَن َذِلَك َولمنَـبمَدأم َأوَّاًل ِبذِكم ََننِيَُّة َوَما َكاَن ِمنم َأممِر اْلم ُهُم المَعدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنم َشاَء هللا تـََعاََل َوِبه الثِ َقة  .ُمتَِّصًَل ِبِسريَِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
اَءت بقضاعة على فَراش َمالك بن مر ة، فنسبته المَعَرب ِإََل زوج أمه َفجَ : " قَاَل اْلواىن ِف ِكَتابه أُصول االحساب( 5)

 .َمالك بن مر ة، وهى َعاَدة للمَعَرب ِفيَمن يُولد على فَراش زوج أمه
م اْلرمهية  .َوقيل ِإن اسم

ه عمرا، فـََلمَّا تقضع َعن قوم: قضاعة، فـََلمَّا َجاَءت ِبَوَلِدَها مسته ِبمسها، َوقيل " ه َأي بعد مسى قضاعة بل َكاَن امسم
 .59ُسورَة اْلجرات ( 1)

)*( 
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طَانَ )َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ِر َقحم ِر بمِن زَيمد ، َعنم ( َِبُب ِذكم ، َعنم ثـَوم ثـََنا ُسَليمَماُن ابمن ِبََلل  ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز بمُن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َأيب المغَيمِث، َعنم َأيب هُ  طَاَن َيُسوُق : " َريـمَرَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ خَيمُرَج رَُجٌل ِمنم َقحم

ِر بمِن زَيمد  بِهِ ( 5" )النَّاَس بَِعَصاُه  ، َعنم ثـَوم َبَة َعِن الدَّرَاَورمِديِ  ِلٌم، َعنم قـُتَـيـم  .وََكَذا َرَواُه ُمسم
طَاُن َأوَُّل َمنم ِقيَل َلُه : قَاَل السَُّهيمِليُّ   ".َأنمِعمم َصَباًحا " َوَأوَُّل َمنم ِقيَل َلُه " َأبـَيمَت اللَّعمَن " َوَقحم



َماُم َأْحمَدُ  َراِئيُّ َعنم أَ : َوقَاَل اْلمِ َثيِن رَاِشُد بمُن َسعمد  المَمقم ثـََنا َأبُو المُمِغريَِة، َعنم جرير َحدَّ ، َعن ذى فجر َأنَّ َرُسوَل َحدَّ يب َحي  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل  ُهمم َفَجَعَلُه ِف قـَُريمش  " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِمنـم َممُر ِف ِْحميَـَر فـَنَـزمَعُه اَّللَّ َوَس َي ع ود ِإ ل ي هـ )َكاَن َهَذا اَأم

ِتَواِء، يعمىنَكاَن َهَذا ِف كتاب َأىب َوَحيمُث َحدَّ : قَاَل عبد هللا( م  ".َوَسيَـُعوُد ِإلَيمِهم : " ثـََنا ِبِه َتَكلََّم بِِه َعَلى ااِلسم
__________ 

 )*( 591/  1َصِحيح الُبَخاِري  ( 5)
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ُ تـََعاََل  ُكُروا َلُه بـَلمَدٌة َلَقدم َكاَن لسبإ ِف مسكنهم آيَة جنتان َعن ُيَِني َومِشَال  ُكُلوا ِمنم ِرزمِق رَ )ِقصَُّة َسَبأ  قَاَل اَّللَّ بِ ُكمم َواشم
 .طَيِ َبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ 

ِ َذَواَتم ُأُكل  مخط وأثل لمَناُهمم جبَنـَّتَـيمِهمم َجنـَّتَـنيم ر  َقِليل   فََأعمَرُضوا فََأرمَسلمَنا َعَليمِهمم َسيمَل المَعرِِم َوبَدَّ  .وشئ ِمنم ِسدم
 .جُنَاِزي ِإالَّ المَكُفورَ َذِلَك َجَزيـمَناُهمم مبَا َكَفُروا َوَهلم 

َر ِسريُوا ِفيهَ  َنا ِفيَها قـًُرى ظَاِهَرًة َوَقدَّرمََن ِفيَها السَّيـم َ المُقَرى الَِِّت َِبرَكم نَـُهمم َوبـَنيم ًما آِمِننيَ َوَجَعلمَنا بـَيـم  .ا لََيايلَ َوَأَيَّ
َفارََِن َوظََلُموا َأنـمُفَسهُ  َ َأسم َناُهمم ُكلَّ مُمَزَّق  ِإنَّ ِف َذِلَك َْلََيت  ِلُكلِ  َصبَّار  فـََقاُلوا رَبَـَّنا َِبِعدم بـَنيم مم َفَجَعلمَناُهمم َأَحاِديَث َوَمزَّقـم

 ( .5( )َشُكور  
َحاقَ  ُهمم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُجَب بمِن يعرب ابمن قحطان: قَاَل ُعَلَماُء النََّسِب ِمنـم ُم َسَبأ  َعبمُد مَشمِس بمُن َيشم  .اسم

 .َكاَن أول من سىب من المَعَرِب َفُسمِ ي َسَبأً ِلَذِلكَ وَ : قَاُلوا
َممَواَل ِمنم َمَتاِعهِ   .وََكاَن يـَُقاَل َلُه الرَّاِئُش، َِأَنَُّه َكاَن يـُعمِطي النَّاَس اَأم

 .َويـَُقاَل ِإنَُّه َأوَُّل َمنم تـَتَـوَّجَ : قَاَل السَُّهيمِليُّ 
ِلمً  لُهُ َوذََكَر بـَعمُضُهمم َأنَُّه َكاَن ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمنم َذِلَك قـَوم : ا، وََكاَن َلُه ِشعمٌر َبشََّر ِفيِه ِبُوُجوِد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُك بـَعمَدََن ُملمًكا َعِظيًما  ُهمم ُمُلوٌك * َسَيمم ََراِم َوَُيمِلُك بـَعمَدُه ِمنـم اَد بَِغريمِ َذاِم َوَُيمِلُك يَِديُنوَن المِعبَ * َنِبٌّ اَل يـَُرخِ ُص ِف اْلم

طَان  نىب * بـَعمَدُهمم ِمنَّا ُمُلوٌك  َََنِم ُيَسمَّى َأْحمًَدا ََي ( 1)تقى، ُمبت * َيِصرُي المُملمُك ِفيَنا ِِبقمِتَساِم َوَُيمِلُك بـَعمَد َقحم ُر اَأم َخيـم
 أعمر بعد مبعثه بعام* لَيمَت َأين ِ 

__________ 
 .َجبينه: االصل( 1) 53 - 51ُسورَة سبأ ( 5)

 .َوَما أثمبته من التـَّفمِسري
)*( 

(5/5) 

 



َوَمنم يـَلمَقاُه يـُبمِلغمُه َسََلِمي َحَكاُه ابمُن * ِبُكل مدجج َوِبُكل رامى َمىَت َيظمَهرم َفُكونُوا ََنِصرِيِه * فأعضده وأحبوه بنصري 
َيَة ِف ِكَتاِبِه  ِلِد المَبِشرِي " ِدحم  ".النَِّذيِر التـَّنمِويِر ِف َموم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا عبد هللا بن هَلِيَعَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن، َحدَّ َرَة السََّباِئيُّ َعن عبد الرَّْحمَن ]َحدَّ بمِن ُهبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َسَبأ  َما ُهَو؟ َأرمُجٌل ِإنَّ َرُجًَل سَ : مسَِعت عبد هللا بن َعبَّاس يـَُقولُ ( [ 5)بن َوعلة قَاَل  َأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم َأرمبـََعةٌ : " َأِم اممَرَأٌة َأمم َأرمٌض؟ قَالَ  ُهمم ِستٌَّة، َوِِبلشَّاِم ِمنـم  .َبلم ُهَو رَُجٌل َوَلَد َعَشَرًة، َفَسَكَن المَيَمَن ِمنـم
ٌم َوُجَذاٌم َوَعاِمَلُة ( [ 1)عرِب كلَها ]ِحٌج وَِكنمَدُة واالزد واالشعريون وأَّنار وْحري فََأمَّا المَيَمانِيُّوَن َفَمذم  َوَأمَّا الشَّاِميَُّة فـََلخم

 ( ".9)َوَغسَّاُن 
تَـقم  َنا طرق َهَذا اْلَِديث َوَألمَفاظه َوَقدم ذََكرمََن ِف التـَّفمِسرِي َأنَّ فـَرمَوَة بمَن ُمَسيمك  المُغطَيمِفيَّ ُهَو السَّاِئُل َعنم َذِلَك، َكَما اسم َصيـم

دُ  َمم  .ُهَناَك َوَّلِلَِّ اْلم
ِحُدُهمم تـُبٌَّع، وََكاَن ِلُمُلوِكِهمم تِيَجاٌن َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َسَبأً جَيمَمُع َهِذِه المَقَباِئَل ُكلََّها، َوَقدم َكاَن ِفيِهُم التـََّبابَِعُة بَِرمِض المَيَمِن َوا

َعُلوَن َذِلَك، وََكاَنِت المَعَرُب ُتَسمِ ي ُكلَّ َمنم يـَلمَبُسونـَهَ  ََكاِسَرُة ُمُلوُك المُفرمِس يـَفم ِم، َكَما َكاَنِت اَأم ُكم  َمَلَك المَيَمَن ا َوقمَت اْلم
َزِيَرِة قـَيمَصَر، َوَمنم  َت تـُبـًَّعا، َكَما ُيَسمُّوَن َمنم َمَلَك الشَّاَم َمَع اْلم َرَموم ِر َوَحضم َرى، َوَمنم َمَلَك  َمَع الشِ حم َمَلَك المُفرمَس ِكسم

ِنمَد َبطمَليمُموَس، َوَقدم َكاَن ِمنم مُجمَلةِ  ََبَشَة النََّجاِشيَّ، َوَمنم َمَلَك اهلم َن، َوَمنم َمَلَك اْلم َر ِفرمَعوم ُمُلوك ْحري بَِرمض الميمن  ِمصم
 .بلقيس

ِتَقاَمِة َوالسََّداِد َوَطرِيِق الرََّشاِد، َوَقدم َكانُوا ِف ِغبمَطة  َعِظيَمة  َوَأرمزَاق  َدارَّ  ة  َومثَار  َوُزُروع  َكِثريَة ، وََكانُوا َمَع َذِلَك َعَلى ااِلسم
ُلوا نِعمَمَة هللا كفرا أحلُّوا َقومهمم َدار المبَـَوار  .فـََلمَّا بَدَّ

__________ 
ثـََنا ابمُن هَلِيعَ : وََكاَن ِفيَها! سقط من املطبوعة( 5)  .َة َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن دعلةَحدَّ
 )*( 1300الممسند َحِديث رقم ( 9)من الممسند ( 1)
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ِب بمِن ُمنَـبِ ه   َحاَق َعنم َوهم ُ ِإلَيمِهمم َثََلثََة َعَشَر نَِبيًّا: قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  .َأرمَسَل اَّللَّ
 .فَاهلل أعلم!  َعَشَر ألف نىبَوَزَعَم السُّدِ يُّ َأنَُّه َأرمَسَل ِإلَيمِهُم اثـميَنم 

ِس ِمنم ُدوِن اَّللَِّ وََكاَن َذِلَك ِف زََما َُدى ِإََل الضَََّلِل َوَسَجُدوا ِللشَّمم َلَها َوالمَمقمُصود َأهنم َعَدُلوا َعِن اهلم ِن بِلمِقيَس َوقـَبـم
ُ َعَليمِهمم سَ  َتَمرَّ َذِلَك ِفيِهمم َحىتَّ َأرمَسَل اَّللَّ فََأعمَرُضوا َفَأرمَسلمَنا َعَليمِهمم َسيمَل المَعرِِم )يمَل المَعرِِم َكَما قَاَل تـََعاََل َأيمًضا، َواسم

ر  َقِليل   لمَناُهمم جبنتيهم جنتني ذوات أكل مخط وأثل وشئ ِمنم ِسدم  .َوبَدَّ
 ( .َذِلَك َجَزيـمَناُهمم مبَا َكَفُروا َوهل جنازى ِإالَّ الكفور

ُر َواِحد  مِ  َعَتُه َأنَّ المِمَياَه ََتم ذََكَر َغيـم ِِهمم َأنَّ َسدَّ َمأمِرَب َكاَن َصنـم ََلِف ِمَن المُمَفسِ رِيَن َوَغريم ِ نم ُعَلَماِء السََّلِف َواْلم ِري ِمنم بـَنيم
نَـُهَما بِبَـَناء  ُُممَكم  ِجدًّا، َحىتَّ ارمتـَفَ  ، فـََعَمُدوا ِف َقِدمِي الزََّماِن َفَسدُّوا َما بـَيـم ِ ، َجبَـَلنيم ِ َبَـَلنيم َع المَماُء َفَحَكَم َعَلى َأَعايل اْلم



َنِيَقَة، َوَزَرُعوا الزُُّروَع المَكِثريََة، َويـَُقاَل كَ  َجاَر المُمثمِمَرَة اَأم َشم اَن َأوَُّل َمنم بـََناُه َسَبأَ بمَن يـَعمُرَب َوَغَرُسوا ِفيِهَما المَبَساِتنَي َواَأم
ُملم بَِناُؤُه، َفَكمَّلَ َوَسلََّط ِإلَيمِه َسبمِعنَي َوادِ  َها المَماُء، َوَماَت َوملَم َيكم تمُه ِْحميَـُر بـَعمَدُه، ًَي يَِفُد ِإلَيمِه َوَجَعَل َلُه َثََلِثنَي فـُرمَضًة خَيمُرُج ِمنـم

م  طَيِ بَ  ُرُه َأنَّ المَمرمَأَة  وََكاَن اتِ َساُعُه فرسخا ِف َفرَسخ، وََكانُوا ِف ِغبمَطة  َعِظيَمة  َوَعيمش  َرِغيد  َوَأَيَّ ة ، َحىتَّ ذََكَر قـََتاَدُة َوَغيـم
َرتِهِ  َتِلُئ ِمَن الثِ َماِر ممَّا يـََتَساَقُط ِفيِه ِمنم ُنضمِجِه وََكثـم َتِل َعَلى رَأمِسَها فـََيمم ، َوذََكُروا َأنَُّه مل يكن ِف ِبََلدهمم َكاَنتم مَتُرُّ ِِبلمِمكم

ِذيَِة، ِلِصحَِّة َهَوائِِهمم َوِطيِب ِفَنائِِهمم َكَما قَاَل تـََعاََل شئ ِمَن المبَـَراِغيِث َواَل الدَّ  َلَقدم َكاَن لسبإ ِف مسكنهم آيَة )َوابِ  المُمؤم
ُكُروا َلُه بـَلمَدة طيَبة َورب َغُفور ذََّن رَبُُّكمم لَِئنم َوِإذم أتََ : )وََكَما َقاَل تـََعاََل ( جنتان َعن ُيَِني َومِشَال  ُكُلوا ِمنم ِرزمِق رَبِ ُكمم، َواشم

 ( .َشَكرمُُتم ََأَزِيَدنَُّكمم َولَِئنم َكَفرمُُتم ِإنَّ َعَذايب َلَشِديدٌ 
نَـهَ  َ قـَُراُهمم َوِطيِب َما بـَيـم َر اَّللَِّ َوَبَطُروا نِعمَمَتُه، َوَسأَُلوا بـَعمَد تـََقاُرِب َما بـَنيم الطُُّرَقاِت،  ا ِمَن المَبَساِتنِي َوَأممنِ فـََلمَّا َعَبُدوا َغيـم

َفارِِهمم َوَأنم َيُكوَن َسَفُرُهمم ِف مشاق َ َأسم  َسأَلُوا َأنم يـَُباَعَد بـَنيم
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َرائِيَل بََدَل المَمنِ  َوالسَّلمَوى المبـُقُ  ريمِ َشرًّا، َكَما َسَأَل بـَُنو ِإسم ُلوا ِِبْلَم ، َوطََلُبوا َأنم يـَُبدَّ َم َوالمَعَدَس وَل َوالمِقثَّاَء َوالمُفو َوتـََعب 
رِيِب المِبََلِد َوالشََّتاِت َعَلى  َسَنَة المَعِميَمَة بَِتخم ُوُجوِه المِعَباِد، َكَما قَاَل تـََعاََل َوالمَبَصَل، َفُسِلُبوا تِلمَك النِ عمَمَة المَعِظيَمَة َواْلَم

 ( .فََأعمَرُضوا فََأرمَسلمَنا َعَليمِهم سيل العرم)
ُر َواِحد   ُلمُد، فـََلمَّا َفِطُنوا ِلَذِلَك َأرمَصُدوا ِعنمَدَها أَ : قَاَل َغيـم ُ َعَلى َأصمِل السد الفأر َوُهَو اْلرذ َويـَُقال َلُه اْلم رمَسَل اَّللَّ

ََذُر َكَلَّ اَل َوَزَر، فـََلمَّا حَتَكَّمَ  َفِع اْلم ًئا، ِإذم َقدم ُحمَّ المَقَدُر َوملَم يـَنـم ِلِه المَفَساُد َسَقَط َوانـمَهاَر،  ِف السََّناِنرَي فـََلمم تـُغمِن َشيـم َأصم
َنـمَهاُر َوانـمَقطََعتم تِلمَك الثِ َماُر، َوَِبَدتم تِلمكَ  ََداِوُل َواَأم ُلوا  َفَسَلَك المَماُء المَقَراَر، فـَُقِطَعتم تِلمَك اْلم َجاُر، َوتـََبدَّ َشم الزُُّروُع َواَأم

َاِر، َكَما قَ  َمثم َجاِر َواَأم َشم َبَّاُر بعمدَها بردئ اَأم لمَناُهمم جبنتيهم جنتني ذوات أكل مخط وأثل " اَل المَعزِيُز اْلم قَاَل ابمُن " َوَبدَّ
ُر َواِحد   َرَاُك َومَثَُرُه المرَبِيُر، َوَأثمل  َوُهَو الطَّرمفَاءُ : َعبَّاس  َوجُمَاِهٌد َوَغيـم  .ُهَو اَأم

َوَذِلَك َِأَنَُّه َلمَّا َكاَن يـُثمِمُر النـَّبمُق َكاَن قَِليًَل َمَع َأنَُّه ُذو " َقِليل  وشئ من سدر" َوِقيَل ُيشبهُه، َوُهَو حطب اَل مَثَر َلُه 
َبِة ِإلَيمِه، َكَما يـَُقاَل ِف المَمَثلِ  نيَ : َشومك  َكِثري  َومَثَُرُه ِِبلنِ سم َل فـَيُـرمتـََقى َواَل مسَِ  ْلَمُم مَجَل  َغث   َعَلى رَأمِس َجَبل  َوعمر ، اَل َسهم

تَـَقى  .فـَيـُنـم
َا نـَُعاِقُب َهِذِه المُعُقوبََة الشَِّديَدَة َمنم َكَفَر بَِنا " َذِلَك َجَزيـمَناُهمم مبَا َكَفُروا َوَهلم جُنَاِزي ِإالَّ الكفور " َوهِلََذا قَاَل تـََعاََل  َأيم ِإَّنَّ

َرََن َوانـمتَـَهَك َُمَارَِمَنا  .وََكذََّب ُرُسَلَنا َوَخاَلَف َأمم
َناُهمم ُكلَّ ممزق : " تـََعاََل  َوقَالَ  َتاُجوا َأنم " َفَجَعلمَناُهمم َأَحاِديَث َوَمزَّقـم َوَذِلَك َأنَـُّهمم َلمَّا َهَلَكتم َأممَواهُلُمم َوَخرَِبتم ِبََلُدُهُم احم

ِر المِبََلِد َوجَنمِدَها َأيم  َها، فـَتَـَفرَُّقوا ِف َغوم َتِقُلوا َعنـم َها َويـَنـم ُهم اْلمجاز، يـَرمحتَُِلوا ِمنـم ِدَي َسَبأ  َشَذَر مذر، فَنزلت طوائف ِمنـم
مَ  ُهم المَمِديَنة املنورة الميَـوم ُهم ُخَزاَعُة، نـََزُلوا ظَاِهِر َمكََّة، وََكاَن ِمنم َأممرِِهمم َما َسنذكُرُه، َوِمنـم ، َفَكانُوا َأوََّل َمنم َسَكنَـَها، مثَّ َوِمنـم

َزمرََج َوَأقَاُموا عِ نـََزَلتم ِعنمَدُهمم َثََلُث قـََبائِ  َس َواْلم َوم نُـَقاَع َوبـَُنو قـَُريمظََة َوبـَُنو النَِّضرِي، َفَحاَلُفوا اَأم نمَدُهمم، َل ِمَن الميَـُهوِد بـَُنو قـَيـم
 وََكاَن ِمنم َأممرِِهمم َما َسَنذمُكُرُه، َونزلت طَائَِفة
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ُهُم الشَّاَم َوُهُم الَِّذيَن تـََنصَُّرو  َرى ِمنـم َراُء َوْلَمٌم َوُجَذاٌم وتنوخ وتغلب َوَغريهمُأخم  .ا ِفيَما بـَعمُد، َوُهمم َغسَّاُن َوَعاِمَلُة َوبـَهم
َحاقَ  َثيِن َأبُو ُعبَـيمَدَة قَالَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َعمَشى بمُن قـَيمِس بمِن ثـَعمَلَبَة، َوُهَو َميمُموُن بمُن قـَيمس  : َحدَّ َوِف َذاَك  -: قَاَل اَأم

َوٌة لِ  َتِسي ُأسم َها المَعرِمم رَُخاٌم بـَنَـتمُه هَلُمم ِْحميَـُر ( 5)َوَمأمِرُب * لمُمؤم ( 9)ملَم يَرِمم فََأرمَوى الزُُّروَع ( 1)ِإَذا َجاَء َموَّارُُه * َعفَّى َعَليـم
فمل ِإذا َما ُفِطمم َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن على شرب طِ * اَل يقدُروَن ( 7)َعَلى َسَعة  َماُؤُهمم ِإذم قسم فصاروا أَيدى * َوَأعمَنابـََها 

ُرو بمُن َعاِمر  اللَّخم  َحاَق ِف ِكَتاِب السِ ريَِة َأنَّ َأوََّل َمنم َخَرَج ِمَن المَيَمِن قـَبمَل َسيمِل المَعرِِم َعمم ، َوْلَمٌم ُهَو ابمُن َعِديِ  بمِن ِإسم ِميُّ
َاِرِث بمِن ُمرََّة بمِن ُأَدَد  ُجَب بن زيد بن كهَلن بن سبأ( 1)ِن زَيمِد بمِن مَهَيمَسِع بم ( 1)اْلم ِرو بمِن َعرِيِب بمِن َيشم  .بمِن َعمم

ِرو بمِن َسَبأ    .َويـَُقال ْلَمُم بمُن َعِديِ  بمِن َعمم
 .قَاَلُه ابمُن ِهَشام  

َحاقَ  َثيِن أَ : قَاَل ابمُن ِإسم َنمَصاِريُّ، َأنَُّه رََأى ُجَرًذا َُيمِفُر ِف َسدِ  َمأمِرَب وََكاَن َسَبُب ُخُروِجِه ِمَن المَيَمِن، ِفيَما َحدَّ بُو زَيمد  اَأم
َعِلَم َأنَُّه اَل بـََقاَء ِللسَّ  دِ  َعَلى َذِلَك، فَاعمتَـَزَم َعَلى الَِّذي َكاَن َُيمِبُس َعَليمِهُم المَماَء فـََيصمرُِفونَُه َحيمُث َشاُءوا ِمنم َأرمِضِهمم، فـَ

َغَر َوَلِدِه ِإَذا َأغمَلَظ َعَليمِه َوَلَطَمُه َأنم يـَُقوَم ِإلَيمِه فـَيَـلمِطَمُه، النـََّقَلِة َعنِ  َمُه، فََأَمَر َأصم ُنُه َما َأَمَرُه بِِه،  المَيَمِن َفَكاَد قـَوم فـََفَعَل ابـم
ٌرو َغُر َوَلِدي: فـََقاَل َعمم ِهي ِفيِه َأصم  .اَل أُِقيُم بِبَـَلد  َلَطَم َوجم
 .اَلهُ َوَعَرَض َأمموَ 

َراٌف من  فـََقاَل َأشم
__________ 

 .ومأرم: املطبوعة( 5)
 .َماُؤُه الذى يضطرب ويتموج: مواره( 1)َوُهَو خطأ 

مهع، : املطبوعة( 1)َأزمد، َوُهَو حَتمرِيف : املطبوعة( 1)َما يقدُروَن : ابمن ِهَشام( 7)الزَّرمع، َوُهَو خطأ : املطبوعة( 9)
 .َوُهَو حَتمرِيف

)*( 
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َراِف المَيَمنِ  تَـُروا ِمنمُه َأممَواَلهُ : َأشم ر و فَاشم َبَة َعمم  .اغمَتِنُموا َغضم
 .َوانـمتَـَقَل ِف َوَلِدِه َوَوَلِد َوَلِدهِ 

ِرو بمِن َعاِمر   َزمُد اَل نـََتَخلَُّف َعنم َعمم  .َوقَاَلِت اَأم
، َفَكاَنتم َحرمبـُُهمم فـََباُعوا َأممَواهَلُمم َوَخَرُجوا َمَعُه، َفَساُروا َحىتَّ نـَزَ  ُهمم َعكٌّ ُلوا ِبََلَد َعك   جُممَتازِيَن يـَرماَتُدوَن المبُـلمَداَن، َفَحارَبـَتـم

ََنَن الَِّذيَن تـََلعَُّبوا : ِسَجااًل، َفِفي َذِلَك قَاَل َعبَّاُس بمُن ِمرمَداس   : بَِغسَّاَن َحىتَّ طُر ُِدوا ُكلَّ َمطمَرِد قَالَ ( * 5)َوَعكُّ بمُن َعدم



ِرو بمِن َعاِمر  الشَّاَم، َونـََزَل اَأمَ  َنَة بمِن َعمم ُهمم فـَتَـَفرَُّقوا ِف المِبََلِد، فـَنَـَزَل آُل َجفم َزمرَُج يـَثمِرَب، َونـََزَلتم فَارمحَتَُلوا َعنـم ُس َواْلم وم
 .ُعَمانَ  ، َونـََزَلتم َأزمُد السََّراِة السََّراَة، َونـََزَلتم ُأزمُد ُعَمانَ ( 1)ُخَزاَعُة َمرًّا 

ََيتِ  ُ َهِذِه اْلم ُ تـََعاََل َعَلى السَّدِ  السَّيمَل فـََهَدَمُه، َوِف َذِلَك َأنـمَزَل اَّللَّ  .مثَّ َأرمَسَل اَّللَّ
 .َوَقدم ُرِوَي َعِن السُّدِ يِ  َقرِيٌب ِمنم َهَذا

َرو بمَن َعاِمر  َكاَن كَ  َحاق ِف ِرَوايَته َأنَّ َعمم  .اِهًناَوَعنم ُُمَمَّد بن ِإسم
ُرهُ  رِبَتم ِبُقرمِب َهََلِك ِبََلِدِهمم، وََكأَنَـّ : َوقَاَل َغيـم رَيِيَُّة َكاِهَنًة فَُأخم مم ريمِ اْلِم ا َشاِهَد َذِلَك ِف َكاَنِت اممَرَأتُُه َطرِيَفُة بِنمُت اْلَم ُهمم رََأوم

ِهمم فـََفَعُلوا َما فـََعُلوا َواَّللَُّ   . َأعمَلمُ المَفأمِر الَِّذي ُسلِ َط َعَلى َسدِ 
رَِمَة ِفيَما َرَواُه ابمُن َأيب َحاُتِ  ِف التـَّفمِسريِ  َلًة َعنم ِعكم  .َوَقدم ذََكرمُت ِقصََّتُه ُمَطوِ 

ثـَُرُهمم هِبَا، َوَذَهبَ : َفصملٌ  يُع َسَبأ  َخَرُجوا ِمَن المَيَمِن َلمَّا ُأِصيُبوا ِبَسيمِل المَعرِِم، َبلم َأقَاَم َأكم ُل َمأمِرب  الَِّذيَن َكاَن  َولَيمَس مجَِ َأهم
يَع قَـ  ِم َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ مجَِ َِديِث المُمتَـَقدِ  َتَضى اْلم َباِئِل َسَبأ  ملَم خيرُجوا من الميمن، هَلُُم السَّدُّ فـَتَـَفرَُّقوا ِف المِبََلِد، َوُهَو ُمقم

ُهم َأرمبـََعة وبقى َا تشاءم َوِمنـم  بل ِإَّنَّ
__________ 

َران، على مرحلة من َمكَّة( 1)تلقبوا : 555 أُصول االحساب للجواىن ص ِف ( 5)  .ُهَو الذى يعرف مبر الظهم
)*( 
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َعرِيُّونَ  َشم َاٌر َواَأم ِحٌج وَِكنمَدُة َوَأَّنم  .ِِبلمَيَمِن ِستٌَّة، َوُهمم َمذم
َعم  َوجبَِيَلَة َوِْحميَـُر، فـََهُؤاَلِء سِ  َاٌر ُهَو َأبُو َخثـم َتَمرَّ ِفيِهُم المُملمُك َوالتـََّباِبَعُة، َحىتَّ َوَأَّنم تُّ قـََباِئَل ِمنم َسَبأ  َأقَاُموا ِِبلمَيَمِن، َواسم

َبَة َأِمريَيمِه َأبـمَرَهَة َوَأرمََيَط ََنمًوا ِمنم سَ  َيمِش الَِّذي بـََعَثُه ُصحم ََبَشِة ِِبْلم  بمِعنَي َسَنًة،َسَلبَـُهمم َذِلَك َمِلُك اْلم
ُ َعَليمِه َوسَ مثَّ اسم  ِلِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَيِيُّ، وََكاَن َذِلَك قـَبمَل َموم مم ، َكَما َسَنذمُكُرُه تَـرمَجَعُه َسيمُف بمُن ِذي يـََزَن اْلِم لََّم بَِقِليل 

ََلنُ  ُ تـََعاََل َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم  .ُمَفصًََّل َقرِيًبا ِإنم َشاَء اَّللَّ
ِل المَيَمِن َعِليًّا َوَخاِلَد بمَن المَولِيِد، مثَّ أَ  مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأهم َعِريَّ َوُمَعاَذ بمَن جبل، َأرمَسَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشم َِب ُموَسى اَأم

َُجَج، مثَّ تَـ  ُعوَن ِإََل اَّللَِّ تـََعاََل َويـُبَـيِ ُنوَن هَلُُم اْلم َرَج نـُوَّاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى وََكانُوا يَدم َوُد المَعنمِسيُّ َوَأخم َسم َغلََّب َعَلى المَيَمِن اَأم
مِ  َها ِف َأَيَّ ََلِميَُّة َعَليـم سم تَـَقرَِّت المَيُد اْلمِ َوُد اسم َسم َها، فـََلمَّا قُِتَل اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم ر  الصَِّديِق َرِضَي اَّللَُّ  اَّللَّ  .َعنهُ  َأيب َبكم

ِميُّ  ُرُه اللَّخم ِم ِذكم ِرو بمِن َعاِمر  المُمتَـَقدِ   .ِقصَُّة رَبِيَعَة بمِن َنصمر  بمِن َأيب َحارِثََة بمِن َعمم
َحاقَ   .َكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم

ُر بمُن رَبِيَعَة : َوُنَسابُّ المَيَمِن تـَُقولُ : َوقَاَل السَُّهيمِليُّ   ( .5)َنصم
َاِرِث بمِن َُّنَارََة بمِن ْلمَوُهَو رَبِيَعُة بم  ِر بمِن اْلم  .ُن َنصم

ِرو بمِن َُّنَارََة بمِن ْلَمم  : َوقَاَل الزبري ابمن َبكَّار   ِم بمِن َعمم ِر بمِن َماِلِك بمِن شعوذ بن ملك بمِن َعجم  .رَبِيَعُة بمُن َنصم



، َومُسِ ي ْلَمًما َِأَنَُّه ْلم َأَخاُه على خَ  َي ُجَذاًماَوْلَمٌم َأُخو ُجَذام  َخُر ِف يَِدِه َفَجَذَمَها، َفُسمِ   .د ه َأيم َلَطَمُه فـََعضَُّه اْلم
ُ ( 1)وََكاَن رَبِيَعُة َأَحَد ُمُلوِك ِْحميَـَر التـََّبابَِعِة، َوَخبَـُرُه  ِ َوِإنمَذاُرمُهَا ِبُوُجوِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَع ِشق   َوَسِطيح  المَكاِهنَـنيم

 .َوَسلَّمَ  َعَليمهِ 
ُعوِد بمِن َماِزِن بمِن ِذئمِب بمِن َعِديِ  بن َماِزن  َأمَّا َسِطيٌح فَامسمُُه رَبِيُع بمُن رَبِيَعَة بمِن َمسم

__________ 
عطفها على ( ؟)َوبـَعمضهمم يـَُقول ِفيِه نصر بن ربيَعة َوُهَو ِف َقول نساب الميمن ربيَعة بن نصر : الذى ِف السُّهيملي( 5)

 .قصَّة ربيَعة: لهقـَوم 
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 .َغسَّانَ 
َاِر بمِن نَِزار  ( 5)َوَأمَّا ِشقٌّ فـَُهَو ابمُن َصعمِب بمِن يشمكر بن رهم بن أفرك بن قيس   .بن عبقر ابمن َأَّنم

ِرو بمِن المَغومث بن َنبت  َاُر بمُن َأرَاِش بمِن ْلَمَياَن بمِن َعمم ُهمم َمنم يـَُقوُل َأَّنم ََلَن بمِن َسَبأ   بمنِ ( 1)َوِمنـم  .َماِلِك بمِن زَيمِد بمِن َكهم
رِِه، وََكاَن ِإذَ  ُهُه ِف َصدم َا َكاَن ِمثمَل السَِّطيَحِة، َوَوجم  .ا َغِضَب انـمتَـَفَخ َوَجَلسَ َويـَُقاَل ِإنَّ َسِطيًحا َكاَن اَل َأعمَضاَء َلُه، َوِإَّنَّ

 وََكاَن ِشقٌّ 
، َويـَُقاَل ِإنَّ َخالِ   .َد بمَن عبد هللا القسرى َكاَن من ُسََللََتهُ ِنصمُف ِإنمَسان 

ريمِ اْلمِ  َم َماَتتم َطرِيَفُة بِنمُت اْلَم م  َواِحد ، وََكاَن َذِلَك يـَوم رَيِيَُّة، َويـَُقاَل ِإنَـَّها تـََفَلتم ِف َفِم  َوذََكَر السَُّهيمِليُّ َأنَـُّهَما ُوِلَدا ِف يـَوم مم
ُهَما فـََوِرَث المِكَهانَ  ُرهُ ُكل   ِمنـم ِم ِذكم ِرو بمِن َعاِمر  المُمتَـَقدِ  َها، َوِهَي اممَرَأُة َعمم  .َة َعنـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاقَ  ََي َهالَتمُه َوَفِظَع هبَِ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َ َأضمَعاِف ُمُلوِك التـََّباِبَعِة، فـََرَأى ُرؤم ، ( 9) اوََكاَن رَبِيَعُة بمُن َنصمر  َمِلَك المَيَمِن بـَنيم

ِل مَممَلَكِتِه ِإالَّ مَجََعُه ِإلَيمِه، فـَقَ  ًما ِمنم َأهم ََي َهالَتميِن : اَل هَلُمم فـََلمم َيدَعم َكاِهًنا َواَل َساِحًرا َواَل َعائًِفا َواَل ُمَنجِ  ِإين ِ َقدم رََأيمُت ُرؤم
بَـُروين هِبَا َوبَِتأمِويِلَها  .َوَفِظعمُت هِبَا، فََأخم

َنا ُُنمرِبمَك بَِتأمِويِلَهااقمصُ : فـََقاُلوا َها َعَليـم  .صم
بَـرمُتُكمم هِبَا ملَم َأطمَمِئنَّ ِإََل َخرَبُِكمم بَِتأمِويِلَها، َِأَنَُّه اَل يـَعمِرُف أتَمِويَلَها ِإالَّ : فـََقالَ  رِبَُه هِبَا ِإين ِ ِإنم َأخم  .َمنم َعَرفـََها قـَبمَل َأنم ُأخم

ُهمم  ُهَما، فـَُهَما خُيم فَ : فـََقاَل َلُه َرُجٌل ِمنـم ، فَِإنَُّه لَيمَس َأَحٌد َأعمَلَم ِمنـم َعثم ِإََل ِشق   َوَسِطيح  رِبَانِِه ِإنَّ َكاَن المَمِلُك يُرِيُد َهَذا فـَلميَـبـم
 .مبَا َسَأَل َعنمهُ 

، فـََقاَل َلهُ  رِبمين هِبَا، فَِإنََّك ِإنم ِإين ِ َقدم رََأيمُت : فـَبَـَعَث ِإلَيمِهَما، فـََقِدَم ِإلَيمِه َسِطيٌح قـَبمَل ِشق   ََي َهالَتميِن َوَفِظعمُت هِبَا، فََأخم ُرؤم
تَـَها َأَصبمَت أتَمِويَلَها  .َأَصبـم

 .فـََقاَل أفعل



 رََأيمت
__________ 

 .قسر: ِف ا( 5)
ِتَقاق اِلبمِن ُدرَيمد : وتروى( 1)  .اشتدت َعَليمهِ : فظع هبَا( 9)نبت، َكَما ِف ااِلشم
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َها كل َذات مجحمة( 1)َخَرَجتم ِمنم ظُلمَمة ، فـََوقـََعتم بَِرمض  تـََهَمة  ( 5)َمًة ْحَُ   .، فَأكلت ِمنـم
ًئا ََي َسِطيُح، َفَما ِعنمَدَك ِف أتَمِويِلَها؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه المَمِلكُ  َها َشيـم طَأمَت ِمنـم ِ ِمنم َحَنش  : َما َأخم َرَّتـَنيم َ اْلم ِلُف مبَا بـَنيم ، َأحم

َ َأبـمنَيَ ِإََل جرش  ِلُكنَّ َما بـَنيم ََبُش، فـَلمَيمم ِبَطنَّ َأرمَضُكُم اْلم  ( .9)لَتَـهم
اَل َوَأبِيك َبلم بـَعمَدُه : ََي َسِطيُح ِإنَّ َهَذا لََنا َلَغاِئٌظ ُموِجٌع، َفَمىَت ُهَو َكاِئٌن َأِف زََماين َأمم بـَعمَدُه؟ فـََقالَ : فـََقاَل َلُه المملك

َ، َُيمِضنَي ِمَن السِ ِننيَ  حبِني ، َعنيم ثـََر ِمنم ِستِ نَي َأوم َسبـم  .َأكم
َقِطُع لِِبضمع  َوَسبمِعنَي ِمَن السِ ِننَي، مثَّ يـُقم : قَالَ  َقِطُع؟ قَاَل َبلم يـَنـم  تَـُلونَ َأفـََيُدوُم َذِلَك ِمنم ُسلمطَاهِنِمم َأمم يـَنـم

َها َهارِِبنيَ   .َوخَيمُرُجوَن ِمنـم
ُهمم ( 1)ِإَرُم ِذي يـََزَن ( 7)ِلي َذِلَك ِمنم قَتلهمم وإخراجهم؟ قَاَل يَِليِه قَاَل َوَمنم يَ  ُرُك ِمنـم ، َفََل يـَتـم ، خَيمُرُج َعَليمِهمم ِمنم َعَدن 

 .َأَحًدا ِِبلمَيَمنِ 
َقِطعُ : قَالَ  َقِطُع؟ قَاَل َبلم يـَنـم  .َأفـََيُدوُم َذِلَك ِمنم ُسلمطَانِِه َأمم يـَنـم

ُي ِمنم ِقَبِل المَعِلي ِ : ُعُه؟ قَالَ قَاَل َوَمنم يـَقمطَ   .َنِبٌّ زَِكيٌّ، َيَمتِيِه المَوحم
ِر َيُكوُن المُملمُك  ِر بمِن َماِلِك بمِن النَّضم رِ قَاَل َوممَّنم َهَذا النَِّبُّ؟ قَاَل َرُجٌل ِمنم َوَلِد َغاِلِب بمِن ِفهم ِمِه ِإََل آِخِر الدَّهم  .ِف قـَوم

َقى ِفيِه المُمِسيُئونَ : ِر ِمنم آِخر ؟ َقالَ قَاَل َوَهلم ِللدَّهم  ِسُنوَن َوَيشم عد ِفيِه المُمحم خُروَن، يسم َولوَن َواْلم م جيمع ِفيِه اَأم  .نـََعمم يـَوم
 .َْلَقٌّ  نـََعمم، َوالشََّفِق َوالمَغَسِق، َوالمَفَلِق ِإَذا اتََّسَق، ِإنَّ َما َأنـمَبأمُتَك بِهِ : قَاَل َأَحقٌّ َما خُتمرِبين؟ قَالَ 

ِلِه ِلَسِطيح  وََكَتَمُه َما َقاَل َسِطيٌح، لِيَـنمُظَر َأيـَتَِّفَقاِن َأمم خَيم : قَالَ   .َتِلَفانِ مثَّ َقِدَم َعَليمِه ِشقٌّ فـََقاَل َلُه َكَقوم
َضة  َوَأَكَمة ، فََأكَ : قَالَ  َ َروم َها ُكلَّ َذاِت َنَسَمة  نـََعمم رََأيمَت ُْحََمًة َخَرَجتم ِمنم ظُلمَمة ، فـََوقـََعتم بـَنيم  .َلتم ِمنـم

هَلَُما َواِحٌد، ِإالَّ َأنَّ َسِطيًحا قَاَل  َها  " فـََلمَّا قَاَل َلُه َذِلَك َعَرَف َأنَـُّهَما َقِد اتَـَّفَقا َوَأنَّ قـَوم َوقـََعتم بَِرمض  تـََهَمة  فََأَكَلتم ِمنـم
َ : " َوقَاَل ِشقٌّ " ُكلَّ َذاِت مُجمُجَمة   َها ُكلَّ َذاِت َنَسَمة   َوقـََعتم بـَنيم َضة  َوَأَكَمة  فََأَكَلتم ِمنـم فـََقاَل َلُه المَمِلُك َما " َروم

ًئا، َفَما ِعنمَدكَ  َها َشيـم طَأمَت ََي ِشقُّ ِمنـم  َأخم
__________ 

 .ِقطمَعة النَّار: اْلممة( 5)
َمة( 1)  .منخفضة َوِمنمه مسيت هتَاَمة: تـُهم



 .ف الميمنُمَلفان من ُمالي: ؟ ن وجرش( 9)
 .يليهم َوُهَو خطأ: املطبوعة( 7)
َا قَالَ ( 1) لق َوالمُقوَّة: ِإَّنَّ ه سيف، النه شبهه بعاد إرم ِف عظم اْلم  .ارمِم ذى يزن، وامسم
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، لَيَـنمزَِلنَّ َأرمِضُكُم السُّ : ِف أتَمِويِلَها؟ فـََقالَ  ِ ِمنم ِإنمَسان  َرَّتـَنيم َ اْلم ِلُف مبَا بـَنيم َلِة المبَـَناِن، َأحم وَداُن، فـَلميَـغمِلُُبَّ َعَلى ُكلِ  طَفم
َ َأبـمنَيَ ِإََل جَنمَرانَ  ِلُكنَّ َما بـَنيم  .َولَِيمم

، اَل بَ : َوَأبِيَك ََي ِشقُّ ِإنَّ َهَذا لََنا َلَغاِئٌظ ُموِجٌع، َفَمىَت ُهَو َكاِئٌن َأِف َزَماين َأمم بـَعمَدُه؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه المَمِلكُ  لم بـَعمَدُه ِبَزَمان 
ََوانِ  ُهمم َعِظيم ذوشان، َويُِذيُقُهمم َأَشدَّ اهلم تَـنمِقذُُكمم ِمنـم  .مثَّ َيسم

 .خَيمُرُج َعَليمِهمم ِمنم بـَيمِت ِذي يـََزنَ ( 5)َوَمنم َهَذا المَعِظيُم الشَّاِن؟ قَاَل ُغََلٌم لَيمَس ِبَدين   َواَل ُمَدن   : قَالَ 
 ُسلمطَانُهُ قَاَل َأفـََيُدوُم 

َقِطُع قَالَ  يِن َوالمَفضمِل، َيُكوُن المُملمُك ِف قَـ : َأمم يـَنـم ِل الدِ  ِل، ِمنم َأهم َقِ  َوالمَعدم ، َيَمِت ِِبْلم َقِطُع ِبَرُسول  ُمرمَسل  ِم َبلم يـَنـم ِمِه ِإََل يـَوم وم
 .المَفصملِ 

ُم المَفصمِل؟ قَالَ  م جيزى ِفيِه المُواَلةُ : قَاَل َوَما يـَوم َممَواُت، يـَوم َياُء َواَأم َحم َها اَأم َعى ِفيِه ِمَن السََّماِء ِبَدَعَوات  تسمع ِمنـم ، يُدم
َراتُ  َيـم ُز َواْلم  .َوجُيمَمُع النَّاُس ِفيِه لِلمِميَقاِت، َيُكوُن ِفيِه ِلَمِن اتَـَّقى المَفوم

َرمِض، َوَما  ، ِإنَّ َما َأنـمَبأمُتَك ِبِه َْلَقٌّ َما ِفيِه َأممٌض قَاَل َأَحقٌّ َما تـَُقوُل؟ قَاَل ِإي َوَربِ  السََّماِء َواَأم نَـُهَما ِمنم َرفمع  َوَخفمض  بـَيـم
(1. ) 

َحاقَ  َل بـَيمِتِه ِإََل المِعَراِق، وََكَتَب هَلُمم إِ : قَاَل ابمُن ِإسم  ََل َمِلك  ِمنم فـََوَقَع ِف نـَفمِس رَبِيَعَة بمِن َنصمر  َما قَااَل، َفَجهََّز بَِنيِه َوَأهم
ريَةَ  َكنَـُهُم اْلِم  .ُمُلوِك فَاِرَس يـَُقاُل َلُه َسابُوُر بمُن ُخرَّزَاَذ فََأسم

َحاقَ  ، بمِن : َفِمنم بَِقيَِّة َوَلِد رَبِيَعَة بمِن َنصمر  : قَاَل ابمُن ِإسم ِرو بمِن َعِديِ  النـُّعمَماُن بمُن المُمنمِذِر، بمِن النـُّعمَماِن بمِن المُمنمِذِر، بمِن َعمم
ََكاِسَرِة، وََكاَنِت المَعَرُب تَِفُد ِإلَيم رَبِ  ريَِة ِلُمُلوِك اَأم  .ِه َومتَمَتِدُحهُ يَعَة بمِن َنصمر ، يـَعميِن الَِّذي َكاَن ََنئًِبا َعَلى اْلِم

َحاَق ِمنم َأنَّ النـُّعمَماَن بمَن المُمنمِذِر ِمنم ُسََلَلِة رَبِيعَ  ثـَُر النَّاسِ َوَهَذا الَِّذي قَاَلُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  .َة بمِن َنصمر  قَاَلُه َأكم
َطَّاِب َلمَّا جئ ِبَسيمِف النـُّعمَماِن بمِن المُمنم  ِمِننَي ُعَمَر بمَن اْلم َحاَق َأنَّ َأِمرَي المُمؤم َر بمَن ُمطمِعم  َوَقدم َرَوى ابمُن ِإسم ِذِر َسَأَل ُجبَـيـم

ََلِء  ََننَ قـُنُ ( 9)َعنمُه ممَّنم َكاَن؟ فـََقاَل ِمنم َأشم  .ِص بمِن َمَعدِ  بمِن َعدم
َحاقَ  ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ : قَاَل ابمُن ِإسم  .فَاَّللَّ

__________ 
 )*(البقاَي : االشَلء( 9)الشَّك، بِِلَسان ْحري : االمض( 1)املقصر ِف االمور : املدن( 5)
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َعَد، َمِلكِ  ََراَم، مثَّ َشرََّفُه َوَعظََّمُه وََكَساُه  ِقصَُّة تـُبَّع  َأيب َكِرب  تـُبَّاِن َأسم ِل المَمِديَنِة وََكيمَف َأرَاَد َغزمَو المبَـيمَت اْلم المَيَمِن َمَع َأهم
َحاقَ  َُلَل َفَكاَن َأوََّل َمنم َكَساُه قَاَل ابمُن ِإسم  .اْلم

َعَد َأىب كربفـََلمَّا َهَلَك رَبِيَعُة بمُن َنصمر  َرَجَع ُملمُك المَيَمِن ُكلِ ِه ِإََل   . َحسَّاَن بمِن تـُبَّاِن َأسم
 بن زيد،( 5)وتبان أسعد ُهَو تبع اْلخر ابمن كلكى كرب 

َذمَعاِر، بمِن َأبـمَرَهَة ِذي المَمَناِر، بمِن الرَّاِئِش  ر و ِذي اَأم ، بمِن َسَبأ  ( 1)َوزيد تبع االول بن َعمم ، بمِن َصيمِفيِ  ، بمِن َعِديِ 
َصمَغِر، بمِن كَ  ِرو، بمِن قـَيمِس اَأم ِل، بمِن َعمم ِف الظَُّلِم، بمِن زَيمِد، بمِن َسهم ، بن ُمَعاِويَة، بن جشم، بن عبد مشس، ( 9)عمب  َكهم

ََن  ََميمَسِع بمِن المَعَرجنمَِج ( 7)بن َواِئل، بن المَغومث، ابمن َقَطِن، بمِن َعرِيِب، بمِن زَُهريمِ بمِن َأُيم ُهَو ِْحميَـُر بمُن  َوالمَعَرجنمَجُ ( 1)بمِن اهلم
طَانَ  ُجَب بمِن َقحم بَـُر، بمُن يـَعمُرَب بمِن َيشم َكم  .َسَبأ  اَأم

طَاَن : قَاَل َعبمُد المَمِلِك بمُن ِهَشام   ُجَب بمِن يـَعمُرَب بمِن َقحم  ( .1)َسَبِأ بمِن َيشم
َحاقَ  َعَد َأبُو َكِرب  ُهَو الَِّذي َقِدَم الم : قَاَل ابمُن ِإسم َريمِن ِمَن يهود ِإََل المَيَمِن، َوَعمََّر المبَـيمَت َوتـُبَّاُن َأسم َبـم َمِديَنَة َوَساَق اْلم

ََراَم وََكَساُه، وََكاَن ُملمُكُه قـَبمَل ُملمِك رَبِيَعَة بمِن َنصمر ، وََكاَن َقدم َجَعَل َطرِيُقُه ِحنَي رََجَع ِمنم غَ  ِرِق اْلم ( 7)زمَوِة ِبََلِد المَمشم
َ َأظمُهرِِهُم ابـمًنا َلُه فـَُقِتَل ِغيَلًة، فَـ  َعَلى المَمِديَنِة، َلَها َوَخلََّف بـَنيم َقِدَمَها َوُهَو جممع اَل وََكاَن َقدم َمرَّ هِبَا ِف بَُدَأتِِه فـََلمم يُِهجم َأهم

 خراهبا
__________ 

 .كلى كرب: َكَذا ِف الرَّومض االنف، وىف ابمن ِهَشام( 5)
 .َوُهَو خطأ" قس : " االصل( 9)ابمن ِهَشام  َويـَُقال الريش، َكَما ِف ( 1)
 .العرحبج َوُهَو خطأ: املطبوعة( 1) 10/  5أنس والتصويب من ابمن ِهَشام : االصل( 7)

 .ِإذا جد ِفيِه، َكَأنَُّه افعنلل: َولَيمَست النُّون ِف العرجنج زَاِئَدة، َوُهَو من قـَومهلم اعرجنج الرجل ِف أمره
ِتَقاق   .911ااِلشم

 .يشجب بن يعرب؟ ِبُدوِن ذكر سبأ: الذى ِف ابمن ِهَشام( 1)
 .ِحني أقبل من الممشرق: ابمن ِهَشام( 7)

)*( 
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ُرو بمُن طَلَّةَ  َنمَصاِر َورَئِيُسُهمم َعمم َيُّ ِمَن اَأم ِلَها َوَقطمِع َُنمِلَها، َفَجَمَع َلُه َهَذا اْلم ِتئمَصاِل َأهم جَّاِر مثَّ َأَحُد َأُخو َبيِن النَّ ( 5) َواسم
ُم النَّجَّاِر تـَيمُم اَّللَِّ بمنُ  ُم َمبمُذول  َعاِمُر بمُن َماِلِك ابمن النَّجَّاِر، َواسم ، َواسم ِرو بمِن َمبمُذول  َزمرَِج َبيِن َعمم ِرو بمِن اْلم  ثـَعمَلَبَة بمِن َعمم

ِرو بمِن َعاِمر    .بمِن َحارِثََة بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعمم
رو بن طلة : ُن ِهَشامَوقَاَل ابم  ِرو بمِن َعاِمِر بمِن َماِلِك بمِن النَّجَّاِر، َوطَلَُّة ُأمُُّه، َوِهَي ( 5)َعمم ُرو بمُن ُمَعاِويََة بمِن َعمم ُهَو َعمم



َزمرَِجيَّةُ   .بِنمُت َعاِمِر بمِن ُزرَيمق  اْلم
َحاقَ  النَّجَّاِر، يـَُقاَل َلُه َأْحمَُر، َعَدا َعَلى َرُجل  ِمنم َأصمَحاِب تـُبَّع  َوَجَدُه جَيُدُّ  َوَقدم َكاَن َرُجٌل ِمنم َبيِن َعِديِ  بمنِ : قَاَل ابمُن ِإسم

قًا َلُه َفَضَربَُه مبِنمَجِلِه فـََقتَـَلُه َوقَالَ  ُر ِلَمنم َأبَـَّرهُ : َعذم َا التَّمم  .ِإَّنَّ
تَـتَـُلوا  .فـََزاَد َذِلَك تـُبـًَّعا َحنَـًقا َعَليمِهمم فَاقـم

ُهمم َويـَُقو فـَتَـزمعُ  ُرونَُه ِِبللَّيمِل، فـَيُـعمِجُبُه َذِلَك ِمنـم َنمَصاُر َأنَـُّهمم َكانُوا يـَُقاتُِلونَُه ِِبلنـََّهاِر َويـُقم َمَنا ِلِكَرامٌ : لُ ُم اَأم َوَحَكى ! َواَّللَِّ ِإنَّ قـَوم
َا َكاَن َحنَـُقُه على الميَـ  َنمَصاِر َأنَّ تـُبـًَّعا ِإَّنَّ َحاَق َعِن اَأم  .َمنَـُعوُهمم ِمنمهُ ( 1)ُهود َوَأنَـُّهمم ابمُن ِإسم

ِه َعَلى الميَـُهوِد الَِّذيَن نـََزُلوا ِعنمَدُهمم ِف : قَاَل السَُّهيمِليُّ  َنمَصاِر َأبـمَناِء َعمِ  َرِة اَأم َا َجاَء لُِنصم المَمِديَنِة َعَلى ُشُروط   َويـَُقاُل ِإنَُّه ِإَّنَّ
َتطَاُلوا َعَليم   .ِهمم فـََلمم يـَُفوا هِبَا َواسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاقَ  َباِر الميَـُهوِد ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة َعاِلَمانِ : قَاَل ابمُن ِإسم َراِن ِمنم َأحم َنا تـُبَُّع َعَلى َذِلَك من ِقَتاهلمم ِإذا َجاَءُه َحبـم رَاِسَخاِن،  فـَبَـيـم

لَها، فـََقااَل  َعا مبَا يُرِيُد من إهَلك المَمِديَنة َوَأهم َأيُـَّها المَمِلُك اَل تـَفمَعلم فَِإنََّك ِإنم َأبـَيمَت ِإالَّ َما تُرِيُد ِحَيَل : َلهُ ( 9) ِحنَي مسَِ
نَـَها َومل َنَمَمن َعَليمك َنَك َوبـَيـم  بـَيـم

__________ 
 .املطبوعة َأهنم( 1)طَلمَحة َوُهَو خطأ : االصل( 5)
 .فـََقاُلوا: املطبوعة( 9)

)*( 
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 .ةِ المُعُقوبَ ( 5)َعاِجَل 
ََرِم ِمنم قـَُريمش  ِف آِخِر الزََّمانِ   .، َتُكوُن َدارَُه وقرارهفـََقاَل هَلَُما َوملَ َذِلَك؟ قَااَل ِهَي ُمَهاَجُر َنِب   خَيمُرُج ِمنم َهَذا اْلم

ُهَما، فَانمَصَرَف َعنِ [ َعن َذِلك]فتناهى  َع ِمنـم  .المَمِديَنِة َواتَـّبَـَعُهَما َعَلى ِديِنِهَما َورََأى َأنَّ هَلَُما ِعلمًما َوَأعمَجَبُه َما مسَِ
َحاقَ  ُمُه َأصمَحاَب َأومََثن  يـَعمُبُدونـََها، فـَتَـَوجََّه ِإََل َمكََّة َوِهَي َطرِيُقُه ِإََل المَيَمِن، حَ : قَاَل ابمُن ِإسم ىتَّ ِإَذا َكاَن وََكاَن تـُبٌَّع َوقـَوم

َفاَن َوَأَمج   َ ُعسم ََنَن، فـََقاُلوا َلهُ  َأاَتُه نـََفرٌ ( 1)بـَنيم رَِكَة بمِن ِإلمَياَس بمِن ُمَضَر بمِن نزار بن َمَعدِ  بمِن َعدم َأيُـَّها : ِمنم ُهَذيمِل بمِن ُمدم
 المَمِلُك، َأاَل نَُدلَُّك َعَلى بـَيمتِ 

ُلُؤ َوالزَّبـَرمَجُد َوالمَياُقوتُ  َلَك، ِفيِه اللُّؤم  .بـََلى: َوالذََّهُب َوالمِفضَُّة؟ قَالَ  َمال  َداثِر  َأغمَفَلتمُه المُمُلوُك قـَبـم
ُلُه َوُيَصلُّوَن ِعنمَدهُ : قَاُلوا  .بـَيمٌت مبَكََّة يـَعمُبُدُه َأهم

َُذلِيُّوَن َهََلَكُه ِبَذِلَك َلمَّا َعَرُفوا ِمنم َهََلِك َمنم َأرَاَدُه من المُمُلوك وبغى ِعنمَدُه  َا َأرَاَد اهلم ا قَاُلوا َأرمَسَل ِإََل فـََلمَّا َأمجمََع ِلمَ َوِإَّنَّ
َريمِن َفَسَأهَلَُما َعنم َذِلَك، فـََقااَل َلهُ  َبـم ََذُه ِف : اْلم ُم ِإالَّ َهََلَكَك َوَهََلَك ُجنمَدَك، َما نعلم بـَيمتا هلل عزوجل اختَّ َما َأرَاَد المَقوم

َك ِإلَيمِه لَتَـ  َرُه، َولَِئنم فـََعلمَت َما َدَعوم ِسِه َغيـم َرمِض لِنَـفم يًعااَأم ِلَكنَّ َمنم َمَعَك مجَِ ِلَكنَّ َولَيَـهم  .هم



َنَع ِإَذا َأََن َقِدممُت َعَليمِه؟ قَااَل : قَالَ  رُِمُه، : َفَماَذا أتَمُمَراِنيِن َأنم َأصم ُلُه، َتطُوُف بِِه َوتـَُعظِ ُمُه َوُتكم َنُع َأهم َنُع ِعنمَدُه َما َيصم َتصم
 .ىتَّ خَتمُرَج ِمنم ِعنمِدهِ َوحَتمِلُق رَأمَسَك ِعنمَدُه وتذلل َلُه حَ 

ُتَما ِمنم َذِلَك؟ قَااَل  َلهُ : قَاَل َفَما َُيمنَـُعُكَما َأنـم بَـرمََنَك، َوَلِكنَّ َأهم  َأَما َواَّللَِّ ِإنَُّه لَبَـيمُت َأبِيَنا ابـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلُم، َوِإنَُّه َلَكَما َأخم
ََثنِ  َوم َنُه ِِبَأم نَـَنا َوبـَيـم  .الَِِّت  َحالُوا بـَيـم

ُل ِشرمك   رِيُقوَن ِعنمَدُه، َوُهمم جَنٌَس َأهم َماِء الَِِّت يـُهم َلُه َوِِبلدِ   .َنَصُبوَها َحوم
 .َأوم َكَما قَااَل َلهُ 

__________ 
 .جل ، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 5)
َفة َوَمكَّة: عسفان( 1) حم  .منهلة من مناهل الطَّرِيق َبني اْلم

 .اض المَمِديَنةبلد من َأعمرَ : وأمج
)*( 
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َق َحِديِثِهَما، َوقـَرََّب  النـََّفَر ِمنم ُهَذيمل  فـََقَطَع َأيمِديـَُهمم َوَأرمُجَلُهمم، مثَّ َمَضى َحىتَّ َقِدَم َمكََّة، ( 5)فـََعَرَف ُنصمَحُهَما َوِصدم
ِقيَـُهُم َفطَاَف ِِبلمبَـيمِت َوََنََر ِعنمَدُه َوَحَلَق رَأمَسُه، َوَأقَاَم مبَِ  َلَها َوَيسم م  ِفيَما يَذمُكُروَن يـَنمَحُر هِبَا لِلنَّاِس َويُطمِعُم َأهم كََّة ِستََّة َأَيَّ

َصَف  ُسَو المبَـيمَت، َفَكَساُه اْلَم َسَن ِمنم َذِلَك ( 1)المَعَسَل، َوُأِرَي ِف المَمَناِم َأنم َيكم ُسَوُه َأحم ، مثَّ ُأِرَي ِف المَمَناِم َأنم َيكم
َسَن ِمنم َذِلَك َفَكَساُه المُمََلَء َوالمَوَصاِئَل ( 9)َكَساُه المَمَعاِفَر فَ  ُسَوُه َأحم ، َفَكاَن تـُبٌَّع ِفيَما يـَزمُعُموَن ( 7)مثَّ ُأِرَي َأنم َيكم

 يـَُقر ِبُوُه َدًما َواَل ميَتة َواَل مثَلة َوِهَي َأوََّل َمنم َكَسا المبَـيمَت، َوَأومَصى بِِه ُواَلتَُه ِمنم ُجرمُهم  َوَأَمَرُهمم بَِتطمِهريِِه َوَأنم اَل 
َتاًحا  .المَمَحاِيُض، َوَجَعَل َلُه َِبًِب َوِمفم

ُر ابـمنَـَها َخاِلَد بمَن َعبمِد َمَناِف بمِن َكعمِب بمِن َسعمِد بمنِ  ََحبِ  تُذَكِ  َعُة بِنمُت اَأم ِب بمِن تـَيمِم بمِن ُمرََّة بمِن َكعم  َفِفي َذِلَك قَاَلتم ُسبَـيـم
َهاُه َعِن المبَـغمِي مبَكََّة َوَتذمُكُر َلُه َما َكاَن ِمنم َأممِر تبع ِفيَها كة اَل الصَِّغري َواَل * أبىن اَل تظلم مبك : ُلَؤيِ  بمِن َغاِلب  َوتـَنـم

ُهُه كة يـَلمَق َأطمَراَف الشُّ * ي َواَل يغرنك المغُرور أبىن من يظلم مبك * المَكِبري واحفظ ُمارمها بن  َرُب َوجم * ُرورم َأبـُيَنَّ ُيضم
يمِه السَِّعريم َأبـُيَنَّ َقدم َجرَّبـمتـَُها  ُ َأمَّنَـَها َوَما * َويـَُلحم ِبَدَّ ُت ظَاِلَمَها يـَُبورم اَّللَّ َرَها * فـََوَجدم ُ َأمََّن طَيـم * بُِنَيتم بَِعرمَصِتَها ُقُصورم َواَّللَّ

 فكسا بنيتها اْلبري* َغَزاَها تبع  َوالمُعصمُم أتَمَمُن ِف ثَِبريم َوَلَقد
__________ 

 .حصر تنسج من خوص الن خل َومن الليف: اْلصف( 1)َفقرب : ابمن ِهَشام( 5)
 .ثَِياب تنمسب ِإََل قَبيَلة من الميمن: املعافر( 9)
 .ثَِياب ُمططة ُينية يُوصل بـَعمضَها بِبَـعمض: مجع مَلءة، والوصائل: املَلء( 7)

)*( 
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َها َحاِفًيا * َأَذلَّ َريبِ  ُملمَكُه وَ  ىَف ِِبلنُُّذورم َُيمِشي ِإلَيـم َُزور * بِِفَنائَِها َألمَفا بَِعريم َوَيَظلُّ يُطمِعُم َأهلَها * ِفيَها فََأوم ْلم املهارى َواْلم
ِلَك َجيمُشُه * يسقيهم المَعَسل املصف  َن ِفيَها ِبلصخور َوالمملك ِف أقمَصى * ِف َوالرَِّحيَض ِمَن الشَِّعريم َوالمِفيُل ُأهم يـُرمَموم

ُُمورِ * فامسع ِإذا حدثت واف ( 5)د وىف االعاجم واْلزير * البَل   هم َكيمَف َعاِقَبُة اَأم
َحاقَ  َريمِن، َحىتَّ : قَاَل ابمُن ِإسم َبـم ُنود َوِِبْلم ًها ِإََل المَيَمِن مبَنم َمَعُه من اْلم َمُه ِإََل مثَّ َخَرَج تـُبٌَّع ُمتَـَوجِ   ِإَذا َدَخَل المَيَمَن َدَعا قـَوم

ا َعَليمِه َحىتَّ ُُيَاِكُموُه ِإََل النَّاِر الَِِّت َكاَنتم ِِبلمَيَمنِ   .الدُُّخوِل ِفيَما َدَخَل ِفيِه، فَأَبـَوم
َحاقَ  َثيِن َأبُو َماِلِك بمُن ثـَعمَلَبَة بمِن َأيب َماِلك  المُقَرِظيُّ : قَاَل ابمُن ِإسم عمُت ابـمَراِهيَم بمَن ُُمَمَِّد بمِن طَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد : ، قَالَ َحدَّ مسَِ

َ َذِلَك، َوقَالُ  َنُه َوبـَنيم ُخَلَها َحاَلتم ِْحميَـُر بـَيـم ُث َأنَّ تـُبـًَّعا َلمَّا َدََن ِمَن المَيَمِن لَِيدم َنا َوَقدم فَاَرقمَت : وااَّللَِّ ُُيَدِ  ُخلمَها َعَليـم اَل َتدم
 .ِدينَـَنا

ٌر ِمنم دينُكمم فَ   .َدَعاُهمم ِإََل ِديِنِه َوقَاَل ِإنَُّه َخيـم
 .نـََعمم : ِإََل النَّاِر؟ قَالَ ( 1)حتاكمنا : قَاُلوا
نَـُهمم ِفيَما خَيمَتِلُفوَن ِفيِه، أتَمُخذ الظَّا: قَالَ  ُل المَيَمِن، ََنٌر حَتمُكُم بـَيـم َتُضرُّ المَمظمُلوَم، َفَخَرَج  ملَ َواَل وََكاَنتم ِِبلمَيَمِن، ِفيَما يـَزمُعُم َأهم

َراِن مبََصاِحِفِهَما ِف َأعمَناِقِهَما مُ  َبـم ََثهِنِمم َوَما يـَتَـَقرَّبُوَن بِِه ِف ِديِنِهمم، َوَخَرَج اْلم ُمُه بَِوم تَـَقلِ ِديَها، َحىتَّ قـََعُدوا ِللنَّاِر ِعنمَد قـَوم
َها َوَهابُوَها فذمرهم َُممَرِجَها الَِّذي خَتمُرُج ِمنمُه، َفَخَرَجِت ال بَـَلتم ََنمَوُهمم َحاُدوا َعنـم ا َأقـم من حضرهم من ( 9)نَّاُر ِإلَيمِهمم فـََلمَّ

 النَّاس
__________ 

 .أمة من المَعجم، َويـَُقال هَلُم اْلزر َأيمضا: اْلزير( 5)
 .اْلزور َوُهَو حَتمرِيف: وىف املطبوعة

 .حضهم: ذمرهم( 9)فحاكمنا : ابمن ِهَشام( 1)
 .فزجرهم: وىف املطبوعة

)*( 
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ََثَن َوَما قـَرَّبُوا َمَعَها َوَمنم َْحَلَ  َوم ُهمم فََأَكَلِت اَأم َذِلَك ِمنم رَِجاِل ِْحميَـَر، َوَخَرَج  َوَأَمُروُهمم ِِبلصَّربمِ هَلَا، َفَصبَـُروا َحىتَّ َغِشيَـتـم
َراِن مبََصاِحِفِهَما ِف َأعمَناِقِهَما تـَعمَرقُ  َبـم ِعنمَد َذِلك ْحري على دينهما، َفمن ُهَنالك  ( 5)ِجَباُهُهَما َوملَم َتُضرَّمُهَا فََأصمَفَقتم  اْلم

 .َكاَن َأصمُل الميَـُهوِديَِّة ِِبلمَيَمنِ 
َحاقَ  َا اتَـّبَـُعوا : قَاَل ابمُن ِإسم َريمِن َوَمنم َخَرَج ِمنم ِْحميَـَر ِإَّنَّ َبـم ٌث َأنَّ اْلم َثيِن ُُمَدِ  َمنم َردََّها فـَُهَو : النَّاَر لِيَـُردُّوَها، َوقَاُلواَوَقدم َحدَّ

َق ِ  ََل ِِبْلم  .َأوم



َها َومل يستطيعوا  ُهمم لَِتأمُكَلُهمم فحادوا َعنـم ََثهِنِمم لِيَـُردُّوَها َفَدَنتم ِمنـم َها رَِجاُل ِْحميَـَر بَِوم َراِن بـَعمَد َفَدََن ِمنـم َبـم َها اْلم ردَها، َفَدََن ِمنـم
ُلَواِن التـَّومرَاَة وهى تنكص َذِلَك َوَجعَ  ُهَما َحىتَّ َردَّاَها ِإََل َُممَرِجَها الَِّذي َخَرَجتم ِمنمُه، فََأصمَفَقتم ِعنمَد َذِلَك ( 1)ََل يـَتـم َعنـم

 .ِْحميَـُر َعَلى ِديِنِهَما
ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ   .َواَّللَّ

َحاقَ  ًتا هلَُ : قَاَل ابمُن ِإسم َراِن وََكاَن ِرََئٌم بـَيـم َبـم مم يـَُعظِ ُمونَُه َويـَنمَحُروَن ِعنمده ويكلمون ِمنمُه ِإذم َكانُوا َعَلى ِشرمِكِهمم، فـََقاَل اْلم
َنهُ : لِتـُّبَّع   نَـَنا َوبـَيـم َا ُهَو َشيمطَان يفتنهم بذلك، َفحل بـَيـم  .ِإَّنَّ
 .قَالَ 

 .َفَشأمنُُكَما بِهِ 
ُل الم  َرَجا ِمنمُه ِفيَما يـَزمُعُم َأهم َتخم َم فَاسم َوَد َفَذحَبَاُه، مثَّ هدما َذِلك المبَـيمت، فبقياه الميَـوم هِبَا آََثُر  -َكَما ذُِكَر يل   -َيَمِن َكلمًبا َأسم

َراُق َعَليمهِ  َماِء الَِِّت َكاَنتم تـُهم  .الدِ 
ُ َعلَ  َِديَث الَِّذي َوَرَد َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلَم " يمِه َوَسلََّم َوَقدم ذََكرمََن ِف التـَّفمِسرِي اْلم قَاَل " اَل َتُسبُّوا تـُبـًَّعا فَِإنَُّه َقدم َكاَن َأسم

ُ َعَليمِه َوسلم قَالَ : السَُّهيمِليُّ  َعَد : " َوَرَوى َمعمَمٌر َعنم مَهَّاِم بمِن ُمنَـبِ ه  َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل َتُسبُّوا َأسم
ريَِ  مم  ".يَّ فَِإنَُّه َأوَُّل من كسى المَكعمَبَة اْلِم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِشعمًرا: قَاَل السَُّهيمِليُّ  َراِن َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبـم بَـَرُه اْلم ُت َعَلى َأْحمََد َأنَُّه : َوَقدم قَاَل تُـّبٌَّع ِحنَي َأخم * َشِهدم
 َرُسول من هللا ِبرى النسم

__________ 
تمعت: أصفقت( 5)  .اجم
 .تنقص، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 1)
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رِِه  ِري ِإََل ُعمم ُت ِِبلسَّيمِف َأعمَداَءُه * فـََلوم ُمدَّ ُعمم رِِه ُكلَّ َهمم قَالَ * َلُكنمُت َوزِيًرا َلُه َوابمَن َعمم َوَجاَهدم ُت َعنم َصدم َوملَم : َوفـَرَّجم
ُ َعنمُه َوأَ يـََزلم َهَذا الشِ عمُر تَـ  َنمَصاِريِ  َرِضَي اَّللَّ نَـُهمم، وََكاَن ِعنمَد َأيب َأيُّوَب اَأم َنمَصاُر َوَُيمَفظُونَُه بـَيـم رمَضاُه قَاَل تَـَوارَثُُه اَأم

َعاَء، فـَُوِجَد فِ : السَُّهيمِليُّ  ًرا ُحِفَر ِبَصنـم َيا ِف ِكَتاِب المُقُبوِر َأنَّ قـَبـم نـم ُتوٌب َوذََكَر ابمُن َأيب الدُّ يِه اممَرَأاَتِن َمَعُهَما َلومٌح ِمنم ِفضَّة  َمكم
َدُه اَل َشرِيَك َلُه، : ِِبلذََّهِب َوِفيهِ  ُ َوحم َهَداِن َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُر َلِميس  َوُحىبَّ ابنىت تبع، ماتتا َومُهَا َتشم َوَعَلى َذِلَك َهَذا قـَبـم

َلُهَما  .َماَت الصَّاِْلُوَن قـَبـم
َعَد، َوُهَو َأُخو المَيَماَمِة الزَّرمقَاِء الَِِّت ُصِلَبتم  مثَّ   َصاَر المُملمُك ِفيَما بـَعمُد ِإََل َحسَّاَن بمِن تـُبَّاِن َأسم

ِمِئذ  المَيَماَمةَ " َجو   " َعَلى َِبِب َمِديَنِة   .َفُسمِ َيتم ِمنم يـَوم
َحاقَ  ِل المَيَمِن يُرِيُد َأنم َيطَأَ هِبِمم َأرمَض المَعَرِب فـََلمَّا َمَلَك ابـمُنُه َحسَّاُن : قَاَل ابمُن ِإسم َعَد، َساَر بَِهم بمُن َأيب َكِرب  تـُبَّاُن َأسم



َر َمعَ  ََعاِجِم، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بِبَـعمِض َأرمِض المِعَراِق َكرَِهتم ِْحميَـُر َوقـََباِئُل المَيَمِن السَّيـم َعةَ َوَأرمَض اَأم ِإََل ِبََلِدِهمم  ُه َوَأرَاُدوا الرَّجم
ٌرو، وََكاَن َمَعُه ِف َجيمِشِه، فـََقاُلوا َلهُ  ِليِهمم، َفَكلَُّموا َأًخا َلُه يـَُقاَل َلُه َعمم َنا َوتـَرمِجُع بَِنا : َوَأهم اقـمُتلم َأَخاَك َحسَّاَن َوَُّنَلِ ُكَك َعَليـم

 .ِإََل ِبََلِدَنَ 
َتَمُعوا َعَلى َذِلَك ِإالَّ  َعًة فََأَجابـَُهمم، فَاجم َبلم ِمنمُه، َفَكَتَب ُذو رَُعنيم  رُقـم ًرا َعنم َذِلَك فـََلمم يـَقم رَيِيُّ، فَِإنَُّه نـََهى َعمم مم  ذارعني اْلِم

َتانِ  م  : ِفيَها َهَذاَن المبَـيـم رَتِي َسَهًرا بِنَـوم ِ َفَأمَّا ِْحميَـٌر غدرت وخانت * َأاَل َمنم َيشم فمعذرة ( * 5)َسِعيٌد َمنم يَِبيُت َقرِيَر َعنيم
 االله لذى رعني

__________ 
ِتَقاق ( 5)  * )*(فَِإن َتُك ْحري غدرت وحانت : * 111ِرَوايَة المبَـيمت ِف ااِلشم
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 .مثَّ استودعها عمرا
ُم َوُسلِ َط َعَليمِه السََّهُر، َفسَ  َُزاَة فـََلمَّا قتل عمر وأخاه َحسَّاَن َورََجَع ِإََل المَيَمِن ُمِنَع ِمنمُه النـَّوم َِطبَّاَء َواْلم ِمَن ( 5)َأَل اَأم

ُمُه َوُسلِ َط َعَليمِه : المُكهَّاِن َوالمَعرَّاِفنَي َعمَّا بِِه، َفِقيَل َلهُ  ِإنَُّه َواَّللَِّ َما قـََتَل رَُجٌل َأَخاُه َقطُّ َأوم َذا رحم بـَغمًيا ِإالَّ َذَهَب نـَوم
 .السََّهرُ 

ُتُل ُكلَّ   .ِإنَّ يل ِعنمَدَك بـََراَءةً : َمنم َأَمَرُه ِبَقتمِل َأِخيِه، فـََلمَّا َخُلَص ِإََل ِذي رَُعنيم  قَاَل َلهُ  َفِعنمَد َذِلَك َجَعَل يـَقم
 .المِكَتاُب الَِّذي َدفـَعمُتُه الَيمكَ : قَاَل َوَما ِهَي؟ قَالَ 

َتاِن فـَتَـرََكُه َورََأى َأنَُّه َقدم َنَصَحهُ  َرَجُه فَاَذا ِفيِه المبَـيـم  .فََأخم
ٌرو َفَمَرَج َأممُر ِْحميَـَر ِعنمَد َذِلَك َوتـََفرَُّقوا  .َوَهَلَك َعمم

رِيَن َسَنةً  ًعا َوِعشم  .ُوثُوُب ْلَمِنيَعَة ِذي َشَناتَِر َعَلى ُملمِك المَيَمِن َوَقدم َمَلَكَها َسبـم
َحاقَ  يـَُنوُف ُذو َشَناتَِر، ( 9)يـَُقاَل َلُه ْلَمِنيَعُة ( 1)ُيوِت المُملمِك فـََوَثَب َعَليمِهمم رَُجٌل ِمنم ِْحميَـَر ملَم َيُكنم ِمنم بُـ : قَاَل ابمُن ِإسم

ُهمم، وََكاَن َمعَ  َلَكِة ِمنـم ِل المَممم  فـََقَتَل ِخَياَرُهمم َوَعَبَث بِبـُُيوِت َأهم
، َفَكاَن يـُرمِسُل ِإََل المُغََلِم ِمنم َأبـمنَ  ِم ُلوط  َربَة  َذِلَك اممَرًأ فَاِسًقا يـَعمَمُل َعَمَل قـَوم َلُه َقدم ( 7)اِء المُمُلوِك فـَيَـَقُع َعَليمِه ِف َمشم

َربَِتِه تِلمَك ِإََل َحَرِسِه َوَمنم َحَضَر مِ  َواًكا َصنَـَعَها ِلَذِلَك، لَِئَلَّ َُيمِلَك بـَعمَد َذِلَك، مثَّ َيطَِّلُع ِمنم َمشم نم ُجنمِدِه َقدم َأَخَذ ِمسم
 .مم َأنَُّه َقدم فـَرََغ ِمنمهُ َفَجَعَلُه ِف ِفيِه، لِيُـعمِلَمهُ 

َعَد َأِخي َحسَّاَن، وََكاَن َصِبيًّا َصِغريًا ِحنَي قُِتَل َأُخوهُ   َحسَّاُن، مثَّ َشبَّ ُغََلًما َحىتَّ بـََعَث ِإََل ُزرمَعَة ِذي نـَُواِس بمِن تـُبَّاِن َأسم
، فـََلمَّا َأاَتُه َرُسولُهُ  َئة  َوَعقمل  يًَل َوِسيًما َذا َهيـم َ َقَدَميمِه َونـَعمِلِه،  مجَِ يًنا َحِديًدا َلِطيًفا َفَخبََّأُه بـَنيم َعَرَف َما يُرِيُد ِمنمُه، فََأَخَذ ِسكِ 

ىِت َكاَن يشرف فـََوَضَعُه ِف الكوة الَّ مثَّ َأاَتُه فـََلمَّا َخََل َمَعُه َوَثَب ِإلَيمِه فـََواثـََبُه ُذو نـَُواس  فـََوَجَأُه َحىتَّ قـَتَـَلُه، مثَّ َحزَّ رَأمَسُه 
َها،  ِمنـم

__________ 



 .مجع َحاز َوُهَو الذى ينظر ِف النُُّجوم َويقمضى هبَا: اْلزاة( 5)
 .اْلذاق: وىف املطبوعة

 .اململكة: ابمن ِهَشام( 1)
َتق  من اللخع َوُهَو اسرتخاء اللَّ : قَاَل ابمن ُدرَيمد( 9) م المَمعمُروف ِفيِه ْليعة بَِغريم نون، َوُهَو ُمشم ِتَقاق  -حم ( 7)ااِلشم

ربَة  .الغرفة املرتفعة: الممشم
)*( 
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َواَكُه ِف ِفيِه مثَّ َخَرَج َعَلى النَّاِس، فـََقاُلوا َلهُ  تـُرمطَُباَن اَل َِبَس : َوَوَضَع ِمسم َذا نـَُواس  َأَرطمب  َأمم يباس؟ فـََقاَل؟ ل ُنماس اسم
ِة فَاَذا رَ ( 5) َبِغي َأنم َُيمِلَكَنا : أمُس ْلَمِنيَعَة َمقمطُوٌع، َفَخَرُجوا ِف َأثَِر ِذي نـَُواس  َحىتَّ َأدمرَُكوُه، فـََقاُلوافـََنَظُروا ِإََل المُكوَّ َما يـَنـم

َِبيثِ  تَـَنا ِمنم َهَذا اْلم ُرَك ِإذم َأرَحم  .َغيـم
َتَمَعتم َعَليمِه ِْحميَـُر َوقـََباِئُل المَيَمِن، َفكَ  اَن آِخَر ُمُلوِك ِْحميَـَر، َوَتَسمَّى يُوُسَف، فََأقَاَم ِف ُملمِكِه َزَماًَن، َفَملَُّكوُه َعَليمِهمم، َواجم

ِتَقاَمة   ُل َفضمل  َواسم ِل دين ِعيَسى بن َمرممَيَ َعَليمِه السَََّلُم َعَلى اْلمِجنمِيِل، َأهم َراَن بـََقاََي ِمنم َأهم ِل ِديِنِهمم، هَلُمم رَأمٌس َوبَِنجم  ِمنم َأهم
 .ُه عبد هللا ابمن الثَّاِمرِ يـَُقاَل لَ 

ِل جَنمَراَن ِف ِديِن النََّصاَرى، َوَأنَّ َذِلَك َكاَن َعَلى َيَديم رَُجل   َحاَق َسَبَب ُدُخوِل َأهم يـَُقاَل َلُه فـَيمَمُيوُن، َكاَن مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم
ََحِد ِمنم ُعبَّاِد النََّصاَرى بَِطمَراِف الشَّاِم، وََكاَن جُمَاَب الدَّعم  َم اَأم َوِة، َوَصِحَبُه َرُجٌل يـَُقاَل َلُه َصاِلٌح، َفَكاََن يـَتَـَعبََّداِن يـَوم

 َويـَعمَمُل فـَيمَمُيوُن بَِقيَّةَ 
َتأمَسَرُه وَ  َن، مثَّ اسم َفوم ِل المَعاَهاِت فـَُيشم ُعو لِلمَمرمَضى َوالزَّممىَن َوَأهم ُُمَعِة ِف المِبَناِء، وََكاَن َيدم َعمَراِب فـََباُعومُهَا  َصاِحَبهُ اْلم بـَعمُض اَأم

ُه ِِبلمبَـيمِت الَِّذي ُهَو ِفيِه ِف اللَّ  تَـَرى فـَيمَمُيوَن يـََراُه ِإَذا قَاَم ِف ُمَصَلَّ َراَن، َفَكاَن الَِّذي اشم يمِل َُيمَتِلُئ َعَليمِه المبَـيمُت نُورًا، بَِنجم
 .فََأعمَجَبُه َذِلَك ِمنم َأممرِهِ 

ُل جَنم  َها ُحِليَّ ِنَسائِِهمم َويـَعمُكُفوَن ِعنمَدَها، فـََقاَل فـَيمَمُيوَن وََكاَن َأهم َأرََأيمَت ِإنم : ِلَسيِ ِدهِ َراَن يـَعمُبُدوَن َُنمَلًة َطِويَلًة يـَُعلِ ُقوَن َعَليـم
ُت اَّللََّ َعَلى َهِذِه الشََّجَرِة فـََهَلَكتم َأتـَعمَلُموَن َأنَّ الَِّذي َأنـمُتمم َعَليمِه ِبَ   .نـََعمم : ِطٌل؟ قَالَ َدَعوم

َها  ُ َعَليـم َها، َفَأرمَسَل اَّللَّ ُه َفَدَعا اَّللََّ َعَليـم ُل جَنمَراَن، َوقَاَم فـَيمَمُيوَن ِإََل ُمَصَلَّ ِلَها ( 1)قاصفا َفَجَعَفَها َفُجِمَع َلُه َأهم ِمنم َأصم
َرمِض، فَاتَـّبَـَعُه أهل جَنمَران على  َورََماَها ِإََل اَأم

__________ 
 .ُنماس الرَّأمس بلَغة ْحري (5)

 .َأَخذته النَّار، وهى كلمة فارسية: َومعىن اسرتطبان
 .اقتلعها: جعفها( 1)

)*( 
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َداُث الَِِّت َدَخَلتم َعلَ  َحم َرانِيَِّة، َوَْحََلُهمم َعَلى َشرِيَعِة اْلمِجنمِيِل َحىتَّ َحَدَثتم ِفيِهُم اَأم ِل ِديِنِهمم ِديِن النَّصم  .ِبُكلِ  َأرمض  ى َأهم
َراَن ِمنم َأرمِض المَعَربِ  َرانِيَُّة بَِنجم  .َفِمنم ُهَناِلَك َكاَنِت النَّصم

َحاَق ِقصََّة َعبمِد اَّللَِّ بمِن الثَّاِمِر ِحنَي تـََنصَُّر َعَلى َيَديم فـَيمَمُيوَن، وََكيمَف قـَتَـلَ  ُه َوَأصمَحابَُه ُذو نواس وخدهلم مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم
 .دوداالخ

َنمَدقِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َرمِض ِمثمُل اْلم َتِطيُل ِف اَأم ُر المُمسم َفم  .َوُهَو اْلم
رِيَن ألفا  .َوَأجََّج ِفيِه النَّاَر َوَحرَّقـَُهمم هِبَا، َوقـََتَل آَخرِيَن َحىتَّ قـََتَل َقرِيًبا ِمنم ِعشم

تَـقمًصى ِف تـَفمِسرِي ُسورَِة  دُ ( ِء َذاِت الربوجَوالسََّما)َكَما ُهَو ُمسم َمم  .ِمنم ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم
بَـَر ِبَذِلَك ِشقٌّ  ََبَشِة السُّوَداِن َكَما َأخم ُرورَتِِه ِإََل اْلم ُر ُخُروِج المُملمِك ِِبلمَيَمِن ِمنم ِْحميَـَر َوَصيـم  . َوَسِطيٌح المَكاِهَنانِ ِذكم

ٌس ُذو ثـُعملَُباِن َعَلى فـََرس  َلُه، َفَسَلَك الرَّممَل فََأعمَجَزُهمم، َوَذِلَك َأنَُّه ملَم يـَنمُج ِمنم َأهم  ِل جَنمَراَن ِإالَّ رَُجٌل َواِحٌد يـَُقاَل َلُه َدوم
بَـرَ  تَـنمَصَرُه َعَلى ِذي نـَُواس  َوُجُنوِدِه، َوَأخم ِهِه َذِلَك َحىتَّ َأَتى قـَيمَصَر َمِلِك الرُّوِم، فَاسم ،ُه مبَِ َفَمَضى َعَلى َوجم ُهمم  ا بـََلَغ ِمنـم

 .َوَذِلَك َِأَنَُّه َنصمَراينٌّ َعَلى ِديِنِهمم 
يِن َوهُ  ََبَشِة، فَِإنَُّه َعَلى َهَذا الدِ  ُتُب َلَك ِإََل َمِلِك اْلم َرُب ِإََل ِبََلِدكَ فـََقاَل َلُه بـَُعَدتم ِبََلُدَك ِمنَّا، َوَلِكنم َسَأكم  .َو َأقـم

 .َنصمرِِه َوالطََّلِب بِثَأمرِهِ َفَكَتَب ِإلَيمِه َيَمُمُرُه بِ 
ََبَشِة َوَأمََّر َعَليمهِ  ٌس َعَلى النََّجاِشيِ  ِبِكَتاِب قـَيمَصَر، فـَبَـَعَث َمَعُه َسبمِعنَي َألمًفا ِمَن اْلم ُهمم يـَُقاَل َلُه َأرمََيُط، فـََقِدَم َدوم مم رَُجًَل ِمنـم

َرُم، فـَرَِكبَ  َشم ٌس، َوَساَر ِإلَيمِه ُذو نـَُواس  ِف ِْحميَـَر  َوَمَعُه ِف ُجنمِدِه َأبـمَرَهُة اَأم َر َحىتَّ نـََزَل ِبَساِحِل المَيَمِن َوَمَعُه َدوم َأرمََيُط المَبحم
 .َوَمنم َأطَاَعُه ِمنم قبائل الميمن

(5/17) 

 

ِر مثَّ َضَربَُه َفَدَخَل فـََلمَّا المتَـَقُوا انـمَهَزَم ُذو نـَُواس  َوَأصمَحابُُه، فـََلمَّا رََأى ُذو نـَُواس  َما نـََزلم بِ  ِمِه َوجََّه فـََرَسُه ِف المَبحم ِه َوبَِقوم
َرة   ِر َحىتَّ َأفمَضى ِبِه ِإََل َغمم َضاَح المَبحم  .ِفيِه َفَخاَض ِبِه َضحم

ِد بِِه، َوَدَخَل َأرمََيُط المَيَمَن َوَمَلَكَها  .فََأدمَخَلُه ِفيَها، َفَكاَن آِخَر المَعهم
َعارًا لِلمَعَرِب ِفيَما َوَقَع ِمنم َهِذِه المَكائَِنِة المَغرِيَبِة، َوِفيَها َفَصاَحٌة َوَحََلوَ َوَقدم ذََكَر ابم  َحاَق َهاُهَنا َأشم ٌة َوَبََلَغٌة َوَطََلَوٌة، ُن ِإسم

َيَة االطالة َوَخوف املَللة  .َوَلِكنم تـَرمَكَنا ِإيَراَدَها َخشم
تَـَعانُ   .َوهللا المُمسم

ُر ُخُروِج  َرِم َعَلى َأرمََيَط واختَلفهما واقتتاهلما وصريورة ملك الميمن ِإََل َأبـمَرَهة بعد قَتله أرَيطِذكم َشم  َأبـمَرَهَة اَأم
َحاقَ  َبَشُة َعَليمِهَما، فَاَنمَاَز فََأقَاَم َأرمََيُط بَِرمِض المَيَمِن ِسِننَي ِف ُسلمطَانِِه َذِلَك، مثَّ ََنَزَعُه َأبـمَرَهُة َحىتَّ تـََفرََّقِت اْلمَ : قَاَل ابمُن ِإسم

َخِر، فـََلمَّا تـََقاَرَب النَّاُس َأرمَسَل َأبـمَرَهُة ِإََل  ُهَما طَائَِفٌة، مثَّ َساَر َأَحُدمُهَا ِإََل اْلم َنَع بَِنم تـُلمِقَي :  َأرمََيطَ ِإََل ُكل   ِمنـم ِإنََّك َلنم َتصم



ََبَشَة بـَعمَضَها بِبَـعمض َحىتَّ تفنيها َشيـم  ًئا، فَابـمُرزم يل َوَأبـمُرُز َلَك، فَأَيُـَّنا َأَصاَب َصاِحَبُه انمَصَرَف ِإلَيمِه ُجنمُدُه، َفَأرمَسَل ِإلَيمِه اْلم
 .َأنمَصفمتَ : َأرمََيطُ 

َرانِيَِّة، َوَخَرَج ِإلَ  يًَل َعِظيًما َفَخَرَج ِإلَيمِه َأبـمَرَهُة، وََكاَن َرُجًَل َقِصريًا َْلِيًما، وََكاَن َذا ِدين  ِف النَّصم يمِه َأرمََيُط وََكاَن َرُجًَل مجَِ
 َطِويًَل، َوِف يَِدِه َحرمبٌَة َلُه، َوَخلمَف َأبـمَرَهَة ُغََلٌم يـَُقاَل َلهُ 

َرمبَُة عَ  َرمبََة َفَضَرَب َأبـمَرَهَة يُرِيُد ََيُفوَخُه، فـََوقـََعِت اْلم َرُه، فـََرَفَع َأرمََيُط اْلم َهِة َأبـمَرَهَة َفَشَرَمتم َحاِجَبُه  َلىَعُتوَدَة َُيمَنُع َظهم َجبـم
َرَم، َوَْحََل َعُتوَدُة َعَلى َأرمََيَط ِمنم َخلمِف أَ  َشم َنُه َوَأنـمَفُه َوَشَفَتُه، فَِبَذِلَك مُسِ َي َأبـمَرَهَة اَأم بـمَرَهَة فـََقتَـَلُه، َوانمَصَرَف ُجنمُد َوَعيـم

َتَمَعتم َعَليم  ََبَشُة ِِبلمَيَمِن، َوَوَدى َأبـمَرَهُة َأرمََيطَ َأرمََيَط ِإََل َأبـمَرَهَة، فَاجم  .ِه اْلم
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ََبَشِة الَِّذي بـََعثـَُهمم ِإََل المَيَمِن َغِضَب َغَضًبا َشِديًدا َعَلى َأبـم  َعَدا َعَلى : َرَهَة، َوقَالَ فـََلمَّا بـََلَغ َذِلَك النََّجاِشيَّ َمِلَك اْلم
 .مثَّ َحَلَف اَل َيدَُع َأبـمَرَهَة َحىتَّ َيطَأَ ِبََلَدُه َوجَيُزَّ ََنِصيَـَتهُ ! يَأِمرِيي فـََقتَـَلُه بَِغريمِ َأممرِ 

َا َكاَن َأرم : لَيمهِ َفَحَلَق َأبـمَرَهُة رَأمَسُه، َوَمََلَ ِجَراًِب ِمنم تـَُراِب المَيَمِن، مثَّ بـََعَث ِبِه ِإََل النََّجاِشيِ  مثَّ َكَتَب إِ  ََيُط َأيُـَّها المَمِلُك، ِإَّنَّ
َنا ِف َأممِرَك، وَُكلٌّ طَاَعُتُه َلَك، ِإالَّ َأين ِ ُكنمُت َأقـمَوى َعَلى َأممِر اْلمَ  تَـَلفم َوَس ِمنمُه، َعبمَدَك، َوَأََن َعبمُدَك، فَاخم َبَط هَلَا َوَأسم َبَشِة َوَأضم

لَيمِه جبَِراِب تـَُراب  ِمنم َأرمِضي لَِيَضَعُه حَتمَت َقَدِمِه فـَيَـبَـرَّ َقَسَمُه َوَقدم َحَلقمُت رَأمِسي ُكلَُّه ِحنَي بـََلَغيِن َقَسُم المَمِلِك، َوبـََعثمُت إِ 
 .ِفَّ 

 .فـََلمَّا انـمتَـَهى َذِلَك ِإََل النََّجاِشيِ  رضى َعنُه وَكتب ِإلَيمِه َأن اثمبتم برأض المَيَمِن َحىتَّ َيَمتَِيَك َأممِري
 .فََأقَاَم َأبـمَرَهُة ِِبلمَيَمنِ 

ُر  َلَكُه هللا َعاجَل غري آجلِذكم ِد َأبـمَرَهَة ِِبلمِفيِل َمكََّة لُِيَخرِ َب المَكعمَبة فََأهم  َسَبِب َقصم
 .َأملَم تـََر َكيمَف فـََعَل رَبَُّك بَِصمَحاِب المِفيلِ )َكَما قَاَل هللا تـََعاََل 

ِليل    .َأملَم جَيمَعلم َكيمَدُهمم ِف َتضم
ًرا أَ   .َِببِيلَ َوَأرمَسَل َعَليمِهمم طَيـم

، َفَجَعَلُهمم كعصف َمأمُكول  ( .تـَرمِميِهمم حبَِجارَة  ِمنم ِسجِ يل 
 .َأوَُّل َمنم َذلََّل المِفيَـَلَة َأفمرِيُدوُن بمُن َأثمِفَياَن الَِّذي قـََتَل الضَّحَّاكَ : ِقيلَ 

 .قَاَلُه الطَّرَبِيُّ 
 .َوُهَو أول من اختذ للخيل السرج

ُموَرُث، َوُهَو المَمِلكُ َوَأمَّا َأوَُّل َمنم سَ  َيمَل َورَِكبَـَها َفَطهم  خََّر اْلم
َاِعيُل بمُن ابـمَراِهيَم َعَليمِهَما السَََّل  نـمَيا، َويـَُقاَل ِإنَّ َأوََّل َمنم رَِكبَـَها ِإمسم ُم، َوُُيمَتَمُل َأنَُّه َأوَُّل َمنم رَِكبَـَها ِمَن الثَّاِلُث ِمنم ُمُلوِك الدُّ

 .المَعَربِ 
 . تـََعاََل َأعمَلمُ َواَّللَُّ 
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ُُروِب ِف ِقَتا َتاَل بـَعمُض أَُمَراِء اْلم ، َوَقِد احم رِ  َرُق ِمَن اهلِم َضاِر َسَناِنرَي ِإََل َويـَُقاَل ِإنَّ المِفيَل َمَع َعَظَمِة َخلمِقِه يـَفم ُُنوِد إبِِحم ِل اهلم
َمِة المَوَغى فـَنَـَفَرِت المِفيَـَلةُ   .َحوم

َرمِض، وََكَتَب ِإََل : َحاقَ قَاَل ابمُن ِإسم  َعاء، َكِنيَسة مل ير مثلَها ِف زماهنا بشئ ِمَن اَأم مثَّ ِإن َأبـمَرَهة بىن المقليس ِبَصنـم
َته  َحىتَّ َأصمِرَف إِ : النََّجاِشي ِ  ُت مبُنـم َلَك، َوَلسم ُلَها ِلَمِلك  َكاَن قـَبـم َ ِمثـم َها َحجَّ المَعَربِ ِإين ِ َقدم بـَنَـيمُت َلَك َكِنيَسًة ملَم يـُُبم  .لَيـم

ِسيَسِة، َوَسخََّرهُ  َل المَيَمِن ِف بَِناِء َهِذِه المَكِنيَسِة اْلَم َتَذلَّ َأهم مم ِفيَها َأنـمَواًعا ِمَن السَُّخِر، وََكاَن َفذََكَر السَُّهيمِليُّ َأنَّ َأبـمَرَهَة اسم
ُس يـَقم  َجارًا َمنم أتََخََّر َعِن المَعَمِل َحىتَّ َتطمُلَع الشَّمم ِر بِلمِقيَس رَُخاًما َوَأحم َها ِمنم َقصم ُقُل ِإلَيـم َطُع يََدُه اَل َُمَاَلَة، َوَجَعَل يـَنـم

ا َجَعَل ارمتَِفاَعَها َعِظيًما جِ َوَأممِتَعًة َعِظيَمًة، َورَكََّب ِفيَها ُصلمَباًَن ِمنم َذَهب  َوِفضَّة ، َوَجَعَل ِفيَها َمَناِبَر ِمنم َعاج  َوآبُِنوَس، وَ  دًّ
ََبَشة َكاَن من يتَـَعرَّض الخذ شئ ِمنم بِنَ  ِتَعِتَها َأَصابـَتمُه َواتِ َساَعَها َِبِهًرا، فـََلمَّا َهَلَك بـَعمَد َذِلَك َأبـمَرَهة َوتـََفرََّقتم اْلم ائَِها َوَأمم

ِ، ُكَعيمب   ِم َصَنَمنيم نُّ ِبُسوء ، َوَذِلَك َِأَنَـَّها َكاَنتم َمبمِنيًَّة َعَلى اسم ُهَما ِستُّوَن ِذرَاًعا، فـَتَـرََكَها  اْلِم َواممَرَأتِِه، وََكاَن طُوُل ُكل   ِمنـم
ُل المَيَمِن َعَلى َحاهِلَا  .َأهم

لِ  َها مَجَاَعٌة ِمنم َأهم َزم  فـََلمم تـََزلم َكَذِلَك ِإََل َزَمِن السَّفَّاِح َأوَِّل ُخَلَفاِء َبيِن المَعبَّاِس، فـَبَـَعَث ِإلَيـم ِم َوالمِعلمِم فـَنَـَقُضوَها المَعزمِم َواْلم
ِمَنا َهَذا  .َحَجًرا َحَجًرا َوَدَرَستم آََثرَُها ِإََل يـَوم

َحاقَ  َثِت المَعَرُب ِبِكَتاِب َأبـمَرَهَة ِإََل النََّجاِشيِ  َغِضَب رَُجٌل ِمَن النََّسَأِة ِمنم ِكَنانََة، الَّذِ : قَاَل ابمُن ِإسم يَن يـَنمَسُئوَن فـََلمَّا حَتَدَّ
لهشهر  ِسِم، َكَما َقررََن َذِلك ِعنمد قـَوم َم المَموم لِ  مبَكََّة َأَيَّ ََراَم ِإََل اْلِم َا النسئ ِزََيَدة ِف المكفمر: )اْلم  ( .ِإَّنَّ

َحاقَ  َدَث َحيمُث اَل يـََراُه َأحَ ( 5)َفَخَرَج المِكَناينُّ َحىتَّ َأَتى المقليس َفقعَد ِفيَها : قَاَل ابمُن ِإسم ٌد، مثَّ َخَرَج فـََلِحَق ، َأيم َأحم
رِبَ َأبـمَرَهُة ِبَذِلَك، فـََقاَل َمنم َصَنَع َهَذا؟  بَِرمِضِه، فَُأخم

ِلك َأنَّك: َفِقيَل َلهُ  ِل َهَذا المبَـيمِت الَِّذي حَتُجُُّه المَعَرُب مبَكَّة، ملا مسع بَِقوم  َصنَـَعُه َرُجٌل ِمنم َأهم
__________ 

 .ِفيهِ : املطبوعة( 5)
)*( 
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ل  ( 5)تُرِيُد َأنم َتصمِرَف َحجَّ المَعَرِب ِإََل بـَيمِتَك   .َهَذا، فـََغِضَب َفَجاَء فـََقَعَد ِفيَها، َأيم َأنَُّه لَيمَس ِلَذِلَك بَِهم
َبَ  ِدَمُه، مثَّ َأَمَر اْلم  .َشَة فـَتَـَهيََّأتم َوََتَهََّزتم فـََغِضَب َأبـمَرَهُة ِعنمَد َذِلَك، َوَحَلَف لََيِسريَنَّ ِإََل المبَـيمِت َحىتَّ يـَهم

ا ِجَهاَدُه َحقًّ  َعتم ِبَذِلَك المَعَرُب فََأعمَظُموُه َوَفِظُعوا بِِه، َورََأوم ُعوا ِبَنَُّه يُرِيُد مثَّ َساَر َوَخَرَج َمَعُه ِِبلمِفيِل، َومسَِ ا َعَليمِهمم ِحنَي مسَِ
ََرامَ  َم المَكعمَبِة بـَيمَت اَّللَِّ اْلم  .َهدم

َمُه َوَمنم َأَجابَُه ِمنم َفخر  ِل المَيَمِن َوُمُلوِكِهمم يـَُقاَل َلُه ُذو نـََفر ، َفَدَعا قـَوم َراِف َأهم َسائِِر المَعَرِب ِإََل َحرمِب ج ِإلَيمِه رجل ِمنم َأشم



َرابِِه، فََأَجابَ  ِمِه، َوِإخم ََرام، َوَما يُرِيد ِمنم َهدم  .ُه َمنم َأَجابَُه ِإََل َذِلَك، مثَّ َعَرَض َلُه فـََقاتـََلهُ َأبـمَرَهَة َوِجَهاِدِه َعنم بَيت هللا اْلم
َلُه قَاَل َلُه ُذو  تـُلميِن، فَِإنَُّه : نفرفـَُهزَِم ُذو نـََفر  َوَأصمَحابُُه، َوُأِخَذ َلُه ُذو نـََفر  فَُأِتَ ِبِه َأِسريًا، فـََلمَّا َأرَاَد قـَتـم َأيُـَّها المَمِلُك اَل تـَقم

ًرا َلَك ِمَن المَقتملِ َعَسى َأنم َيُكو   .َن بـََقاِئي َمَعَك َخيـم
 .فـَتَـرََكُه ِمَن المَقتمِل َوَحَبَسُه ِعنمَدُه ِف َوََثق  وََكاَن َأبـمَرَهُة َرُجًَل َحِليًما

ِهِه َذِلَك يُرِيُد َما َخَرَج َلُه، َحىتَّ ِإذا َكاَن بَِرمض خثعم عرض نَفيمل ب َثـمَعِمي ِف قبيلى مثَّ َمَضى َأبـمَرَهُة َعَلى َوجم ن حبيب اْلم
َراُن َوََنِهٌس َوَمنم تَِبَعُه ِمنم قـََباِئِل المَعَرِب، فـََقاتـََلُه فـََهَزَمُه َأبـمَرَهُة َوُأِخَذ َلهُ ( 1)  نـَُفيمٌل َأِسريًا، فَُأِتَ بِِه فـََلمَّا َخثـمَعم  َومُهَا َشهم

، َأيُـَّها المَملِ : َهمَّ ِبَقتمِلِه قَاَل َلُه نـَُفيملٌ  تُـلميِن، فَِإين ِ َدلِيُلَك بَِرمِض المَعَرِب، َوَهااَتِن يََداَي َلَك على قبيلى َخثـمَعم  ُك اَل تـَقم
ِع َوالطَّاَعةِ  ، ِِبلسَّمم َراَن َوََنِهس   .َشهم
 .َفَخلَّى َسِبيَلُه َوَخَرَج بِِه َمَعُه َيُدلُّهُ 

عُ  ، ِف َحىتَّ ِإَذا َمرَّ ِِبلطَّاِئِف َخَرَج ِإلَيمِه َمسم ِف بمِن ثَِقيف  رو ابمن َسعمِد بمِن َعوم وُد بمُن ُمَعتِ ِب بمِن َماِلِك بمِن َكعمِب بمِن َعمم
َا ََنمُن َعِبيُدَك َساِمُعوَن َلَك ُمِطيُعوَن، لَيمَس ِعنمَدََن َلكَ  ، فـََقاُلوا َلُه َأيُـَّها المَمِلُك ِإَّنَّ تـَُنا َهذَ رَِجاِل ثَِقيف  ا  ِخََلٌف، َولَيمَس بـَيـم

 المبَـيمَت الَِّذي تُرِيُد،
__________ 

 .عبارَة ابمن اسحق ُُممَتلَفة َعمَّا أوردُه المُمؤلف( 5)
 .قبيلِت: املطبوعة( 1)

)*( 

(5/95) 

 

َعُث َمَعَك َمنم يَُدلَُّك َعَليمهِ  َا تُرِيُد المبَـيمَت الَِّذي مبَكََّة، َوََنمُن نـَبـم َت، ِإَّنَّ  .يـَعمُنوَن الَلَّ
ُهمم فـََتَجاوَ   .َز َعنـم

َحاقَ  ُت بـَيمٌت هَلُمم ِِبلطَّاِئِف َكانُوا يـَُعظِ ُمونَُه ََنمَو تـَعمِظيِم المَكعمَبةِ : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوالَلَّ
 َأنـمَزَلُه ِِبلمُمَغمِ ِس، فـََلمَّا َأنـمَزَلُه فـَبَـَعثُوا َمَعُه َأَِب رَِغال  يَُدلُُّه َعَلى الطَّرِيِق ِإََل َمكََّة، َفَخَرَج َأبـمَرَهُة َوَمَعُه َأبُو رَِغال  َحىتَّ : قَالَ 

َرُه المَعَرُب، فـَُهَو المَقربم الذى يرمجم النَّاس ِبملغمس  .بِِه َماَت َأبُو رَِغال  ُهَناِلَك، فـََرمَجَتم قـَبـم
ََرِم،  ُهمم وََكاَن َُيمَتِنُع ِِبْلم فـََلمَّا َخَرَج ِمنمُه َأَصابَُه َحَجٌر فـََقتَـَلُه، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وىف ِقصَِّة مَثُوَد َأنَّ َأَِب رَِغال  َكاَن رَُجًَل ِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َِأَصمَحابِهِ  َناِن ِمنم َذَهب  : " َصلَّى اَّللَّ  .َفَحَفُروا فـََوَجُدومُهَا" َوآيَُة َذِلَك َأنَُّه ُدِفَن َمَعُه ُغصم
 .قَاَل َوُهَو َأبُو ثَِقيف  

َم  :قـُلمتُ  َر َواَفَق امسمُُه اسم َحاَق، َأنَّ َأَِب رَِغال  َهَذا المُمَتَأخِ  َ َما ذََكَر ابمُن ِإسم َ َهَذا َوبـَنيم ُع بـَنيم َمم َعمَلى َوَرمَجَُه النَّاُس  َواْلم ِه اَأم َجدِ 
ُ َأعمَلمُ   .َكَما َرمَجُوا قرب االول َأيمضا َواَّللَّ

ُكُم ِلَقربمِ َأيب رَِغاِل الظَّاِهُر َأنَُّه الثَّاين * َرزمَدُق فَارممُجُوُه ِإَذا َماَت المفَ : َوَقدم قَاَل َجرِيرٌ   .َكَرمجِم



َحاقَ  َوُد بمُن َمقمُصود  : قَاَل ابمُن ِإسم َسم ََبَشِة يـَُقاَل َلُه اَأم ِس بـََعَث َرُجًَل ِمَن اْلم َعَلى َخيمل  َلُه، ( 5)فـََلمَّا نـََزَل َأبـمَرَهُة ِِبلمُمَغمِ 
ِِهمم، َوَأَصاَب ِفيَها ِمائـََِتم بَِعري  لِ  َحىتَّ  ، انـمتَـَهى ِإََل َمكََّة، َفَساَق ِإلَيمِه َأممَواَل هِتَاَمَة ِمنم قـَُريمش  َوَغريم َعبمِد المُمطَِّلِب بمِن َهاِشم 

َمِئذ  َكِبرُي قـَُريمش  َوَسيِ ُدَها، فـََهمَّتم قـَُريمٌش وَِكَنانَُة َوُهَذيمٌل َومَ  ََرِم ِبِقَتاِلِه، مثَّ َعَرُفوا َأنَُّه اَل طَاَقَة هَلُمم َوُهَو يـَوم نم َكاَن ِبَذِلَك اْلم
 .بِِه فـَتَـرَُكوا َذِلكَ 

رَيِيَّ ِإََل َمكََّة َوقَاَل َلهُ  مم ِل َهَذا المبَـَلِد َوَشرِيِفِهمم، مثَّ ُقلم َلُه ِإنَّ : َوبـََعَث َأبـمَرَهُة ُحَناطََة اْلِم المَمِلَك يـَُقوُل ِإين ِ  َسلم َعنم َسيِ ِد َأهم
ِم َهَذا المبَـيمت، َا ِجئمُت هِلَدم  ملَم آِت ِْلَرمِبُكمم، ِإَّنَّ

__________ 
 .مفصود: االصل( 5)

 )*(والتصويب من ابمن ِهَشام 

(5/91) 

 

 .فَِإنم ملَم تـَعمِرُضوا لََنا ُدونَُه حبَرمب  َفََل َحاَجَة يل ِبِدَماِئُكمم 
 .دم حرىب فائتين ِبهِ فَِإنم ُهَو ملَم يُرِ 

 .َعبمُد المُمطََّلِب بمُن َهاِشم  : فـََلمَّا َدَخَل ُحَناَطُة َمكََّة َسَأَل َعنم َسيِ ِد قـَُريمش  َوَشرِيِفَها، َفِقيَل َلهُ 
 .َفَجاَءُه فـََقاَل َلُه َما َأَمَرُه بِِه َأبـمَرَهةُ 

ََراُم َوبـَيمُت َخِليِلِه ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه َواَّللَِّ َما نُرِيد ح: فـََقاَل َلُه َعبمُد المُمطَِّلبِ  ربه ومالنا ِبَذِلَك ِمنم طَاَقة ، َهَذا بـَيمُت اَّللَِّ اْلم
 .السَََّلمُ 

 .َأوم َكَما قَالَ 
ُتُه، َوِإن خيل بَينه َوبَينه فو هللا َما ِعنمَدََن َدفمٌع َعنمهُ   .فَِإنم َُيمنَـعمُه ِمنمُه فـَُهَو َحَرُمُه َوبـَيـم

 .فَانمطَِلقم َمِعي ِإلَيمِه فَِإنَُّه َقدم َأَمَرين َأنم آتَِيُه ِبكَ : َل َلُه ُحَناطَةُ فـََقا
َكَر َفَسَأَل َعنم ِذي نـََفر ، وََكاَن لَ  ُه َصِديًقا، َحىتَّ َدَخَل َعَليمِه فَانمطََلَق َمَعُه َعبمُد المُمطَِّلِب، َوَمَعُه بـَعمُض بَِنيِه، َحىتَّ َأَتى المَعسم

َوَما َغَناُء َرُجل  َأِسري  بَِيَديم : ََي َذا نـََفر  َهلم ِعنمَدَك ِمنم َغَناء  ِفيَما نـََزَل بَِنا؟ فـََقاَل َلُه ُذو نـََفر  : َو ِف َُممِبِسِه، فـََقاَل َلهُ َوهُ 
تُـَلُه ُغُدوًّا َأوم َعِشيًّا َتِظُر َأنم يـَقم ِبَك، ِإالَّ َأنَّ أُنـَيمًسا َساِئَس المِفيِل َصِديٌق يل،  َما ِعنمِدي َغَناٌء ِف شئ ممَّا نـََزلَ ! َمِلك  يـَنـم

َتأمِذَن َلَك َعَلى المَمِلِك فـَُتكَ  أَلُُه َأنم َيسم َفَع َلَك َفَسأُرمِسُل ِإلَيمِه َوُأوِصيِه ِبَك َوُأَعظِ ُم َعَليمِه َحقََّك َوَأسم لِ َمُه مبَا بََدا َلَك، َوَيشم
 .َعَلى َذِلكَ  ِعنمَدُه ِبَريم  ِإنم َقَدرَ 

 .َحسمِب : فـََقالَ 
ِل ( 5)ِإنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب َسيِ ُد قـَُريمش  َوَصاحب عني : فـَبَـَعَث ُذو نـََفر  ِإََل أُنـَيمس  فـََقاَل َلهُ  َمكََّة، يُطمِعُم النَّاَس ِِبلسَّهم

َِباِل، َوَقدم َأَصاَب َلُه المَمِلُك ِمائـََِتم  َتطَعمتَ  َوالمُوُحوَش ِف رُُءوِس اْلم َتأمِذنم َلُه َعَليمِه َوانـمَفعمُه ِعنمَدُه مبَا اسم  .بَِعري  فَاسم
 .َأفـمَعلُ : قَالَ 



َتأمِذُن َعَليمك،: َفَكلََّم أُنـَيمٌس َأبـمَرَهَة، فـََقاَل َلهُ   َأيُـَّها المَمِلُك، َهَذا َسيِ ُد قـَُريمش  بَِباِبَك َيسم
__________ 

 .عري: الطَّرَبِي  ( 5)
 .ُصود بَِعني َمكَّة َزممَزم الَّىِت حفرَها عبد الممطلبَوالمَمقم 

)*( 

(5/99) 

 

َبال ِل َوالمُوُحوَش ِف رُُءوس اْلم  .َوُهَو َصاحب عني َمكََّة، َوُهَو الَِّذي يُطمِعُم النَّاَس ِِبلسَّهم
َك ِف َحاَجِتِه، فََأِذَن َلُه َأبـمَرَهةُ   .فائذن َلُه َعَليمَك فـَلمُيَكلِ مم

ََلُهمم : قَالَ  َسَم النَّاِس َوَأعمَظَمُهمم َوَأمجم َرَمُه َعنم َأنم جُيمِلَسُه حَتمَتُه، ( 5)وََكاَن َعبمُد المُمطَِّلِب َأوم ، فـََلمَّا رَآُه َأبـمَرَهُة َأَجلَُّه َوَأكم
ََبَشُة جُيمِلُسُه َمَعُه َعَلى َسرِيِر ُملمِكِه، فـَنَـَزَل َأبـمَرهَ  َلَسُه َمَعُه َعَليمِه ِإََل وََكرَِه َأنم تـََراُه اْلم ُة َعنم َسرِيرِِه َفَجَلَس َعَلى ِبَساِطِه َوَأجم

ُقلم َلُه َحاَجُتَك؟ فـََقاَل َلُه َذِلَك التـُّرممُجَاُن، فـََقاَل َحاَجِِت َأنم يـَُردَّ َعَليَّ المَمِلُك ِمائـََِتم بَِعري  : َجانِِبِه، مثَّ قَاَل لِتـُرممُجَانِهِ 
 .َأَصابـََها يل 

َتيِن، : ُقلم َلهُ : فـََلمَّا قَاَل َلُه َذِلَك، قَاَل َأبـمَرَهُة لِتـُرممُجَانِهِ  ُت ِفيَك ِحنَي َكلَّمم َتيِن ِحنَي رََأيـمُتَك، مثَّ َقدم َزِهدم َلَقدم ُكنمَت َأعمَجبـم
ًتا ُهَو ِديُنَك َودِ  ُرُك بـَيـم َها َلَك َوتـَتـم تـُ ِدَمُه اَل ُتَكلِ ُميِن ِفيهِ َأُتَكلِ ُميِن ِف ِمائـََِتم بَِعري  َأَصبـم ؟ فـََقاَل َلُه ! يُن آَِبِئَك َقدم ِجئمُت َِأَهم

نَـُعهُ : َعبمُد المُمطَِّلبِ  ِبِل، َوِإنَّ لِلمبَـيمِت َرِبًّ َسَيمم  .ِإين ِ َأََن َربُّ اْلمِ
َتِنَع ِمينِ  : فـََقالَ   .َما َكاَن لَِيمم
 .َأنمَت َوَذاكَ : قَالَ 

 .ُمطَِّلِب ِإبَِلهُ فـََردَّ َعَلى َعبمِد الم 
َحاقَ  بمِن ( 1)َويـَُقاُل ِإنَُّه َكاَن َقدم َدَخَل َمَع َعبمِد المُمطَِّلِب على َأبـمَرَهة يعمر بن نفاثة ابمن عدى بن الديل : قَاَل ابمُن ِإسم

، فـََعَرضُ  ِر بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانََة سيد بىن بكر، وخويلد بن وائلة َسيِ ُد ُهَذيمل  َرَهَة ثـُُلَث َأممَواِل هِتَاَمَة َعَلى َأنم َبكم وا َعَلى َأبـم
ِدَم المبَـيمَت فََأىَب َعَليمِهمم َذِلكَ  ُهمم َواَل يـَهم  .يـَرمِجَع َعنـم

ُ َأعمَلُم َأَكاَن َذِلَك َأمم اَل   .فَاَّللَّ
بَـَرهُ  ُُروِج ِمنم َمكََّة َوالتََّحرُِّز ِف رُُءوِس فـََلمَّا انمَصَرُفوا َعنمُه انمَصَرَف َعبمُد المُمطَِّلِب ِإََل قـَُريمش  فََأخم َبَـُر، َوَأَمَرُهمم ِِبْلم ُم اْلم

عُ  َِباِل، مثَّ قَاَم َعبمُد المُمطَِّلِب فََأَخَذ حبَلمَقِة َِبِب المَكعمَبِة، َوَقاَم َمَعُه نـََفٌر ِمنم قـَُريمش  َيدم تَـنمِصُرونَُه َعَلى َأبـمَرَهَة اْلم َ َوَيسم وَن اَّللَّ
 :ُجنمِدِه، َوقَاَل َعبمُد الممطلب، َوُهَو آخذ حبَلَقة َِبب المَكعمَبةوَ 

__________ 
 .أوسم النَّاس وأمجله وأعظمه: وتروى( 5)



مَزة: الطَّرَبِي  ( 1)  .الدئل، ِبَضم الدَّال وبكسر اهلم
)*( 

(5/97) 

 

له فامنع رحالك اَل يـَغمِلَُبَّ َصلِ * اَل هم ِإن الَعبمد مي  - ًوا ُِمَاَلكم ِإنم كنت اتركهم َوقب ( 5)َوُِمَاهُلُمم * يبـُُهمم نع َرحم * َغدم
َها: لتنا فََأممٌر َما بََدا َلَك قَاَل ابمُن ِهَشام    .َهَذا َما َصحَّ َلُه ِمنـم

َحاقَ  َِباِل مثَّ َأرمَسَل َعبمُد المُمطَِّلِب َحلمَقَة َِبِب المَكعمَبِة، َوانمطََلَق ُهَو َومَ : قَاَل ابمُن ِإسم نم َمَعُه ِمنم قـَُريمش  ِإََل َشَعِف اْلم
َرَهُة َفاِعلٌ  َتِظُروَن َما َأبـم  .يـََتَحرَُّزوَن ِفيَها يـَنـم

ُم المِفيِل َُممُمودً  َبَح َأبـمَرَهُة تـََهيَّأَ ِلُدُخوِل َمكََّة َوَهيَّأَ ِفيَلُه َوَعىبَّ َجيمَشُه، وََكاَن اسم  .افـََلمَّا َأصم
َبَل نـَُفيمُل بمُن َحِبيب  َحىتَّ قَاَم ِإََل َجنمِب المِفيِل مثَّ َأَخَذ بُُِذنِِه فـََقالَ  فـََلمَّا َوجَُّهوا َة َأقـم ابـمُركم َُممُموُد َوارمِجعم : المِفيَل ِإََل َمكَّ

ََرامِ   .رَاِشًدا ِمنم َحيمُث َأتـَيمَت، فَِإنََّك ِف بـََلِد اَّللَِّ اْلم
 .ِفيلُ َوَأرمَسَل ُأُذنَُه، فـَبَـَرَك الم 

ُرُك َكالمبَ : قَاَل السَُّهيمِليُّ  َها َما يـَبـم ُرَك، َوَقدم ِقيَل ِإنَّ ِمنـم َرمِض، َولَيمَس ِمنم َشأمِن المِفيَـَلِة َأنَّ تـَبـم  .ِعريِ َأيم َسَقَط ِإََل اَأم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ََبِل، َوضَ  َتدُّ َحىتَّ َأصمَعَد ِف اْلم َربُوا المِفيَل لِيَـُقوَم فََأىَب َفَضَربُوا رَأمَسُه ِِبلطَّبَـرمزِيِن لِيَـُقوَم فََأىَب، َوَخَرَج نـَُفيمُل بمُن َحِبيب  َيشم
شَّاِم هِبَا لِيَـُقوَم فََأىَب، فـََوجَُّهوُه رَاِجًعا ِإََل المَيَمِن فـََقاَم يـَُهرمِوُل، َوَوجَُّهوُه ِإََل ال( 1)فََأدمَخُلوا َُمَاِجَن هَلُمم ِف َمَراقِ ِه فـَبَـَزُغوُه 

ِرِق فـََفَعَل ِمثمَل َذِلَك، َوَوجَُّهوُه ِإََل َمكََّة فـَبَـَركَ   .فـََفَعَل ِمثمَل َذِلَك، َوَوجَُّهوُه ِإََل المَمشم
َطَاِطيِف َوالمبَـَلَساِن  ِر َأممثَاَل اْلم ًرا ِمَن المَبحم ُ َعَليمِهمم طَيـم َها( 9)َوَأرمَسَل اَّللَّ  َمَع ُكلِ  طَائِر  ِمنـم

__________ 
 .قوهتم وبسهم: ُماهلم( 5)

 .َغدا: وغدوا
تَـعممل َكَذِلك ِإالَّ ِف الش عمر تعمملت اَتمَّة َواَل تسم  .اسم

 .آَلة معقفة من َحِديد: الطربزين( 1)
 مارق ِمنمهُ : ضربوه َحىتَّ أدموه، ومراق المَبطن: واحملاجن مجع ُمجن َوُهَو َعصا معوجة قد جَيمَعل ِفيَها َحِديَدة، وتبزغوه

 .والن، مجع مرق، َأوال َواِحد هَلَا
 .أظنها الزرازير: قَاَل عباد بن ُموَسى: قَاَل ابمن االثري( 9)

 )*( 555/  5النِ َهايَة 
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مَِّص َوالمَعَدِس، اَل ُتصِ  َليمِه َأممثَاَل اْلِم َقارِِه َوَحَجَراِن ِف رِجم َجار  َُيمِمُلَها، َحَجٌر ِف ِمنـم ُهمم َأَحًدا ِإالَّ َهَلَك، َثََلثَُة َأحم يُب ِمنـم
 .َولَيمَس ُكلُُّهمم َأَصاَبتم 

ُمم  أَُلوَن َعنم نـَُفيمِل بمِن َحِبيب  لَِيُدهلَّ َها َجاُءوا، َوَيسم َتِدُروَن الطَّرِيَق الَِِّت ِمنـم  َعَلى الطَّرِيِق ِإََل المَيَمِن، فـََقاَل َوَخَرُجوا َهارِِبنَي يـَبـم
َنُة َلوم رََأيمِت َفََل تـََريمِه * َأالَّ ُحيِ يِت َعنَّا ََي رَُديـمَنا : نـَُفيمٌل ِف َذِلكَ  َنا رَُديـم َباِح َعيـم َناُكمم َمَع اْلمِصم َلَدى َجنمِب المُمَحصَِّب * نَِعمم

ِت َأممِري  َنا * َما رََأيـمَنا ِإًذا َلَعَذرمِتيِن َوْحَِدم ُت ا( 5)َوملَم أتَمَسيم َعَلى َما فَاَت بـَيـم ًرا ْحَِدم َ ِإذم َأبمَصرمُت طَيـم َوِخفمُت ِحَجارًَة * َّللَّ
َأُل َعنم نـَُفيمل   ِم َيسم َنا وَُكلُّ المَقوم َحاقَ * تـُلمَقى َعَليـم ، : َكَأنَّ َعَليَّ ِللمُحبمَشاِن َديـمَنا قَاَل ابمُن ِإسم َفَخَرُجوا يـََتَساَقطُوَن ِبُكلِ  َطرِيق 

ِلك  َعَلى كُ  ِلُكوَن ِبُكلِ  َمهم َُلًة، ُكلََّما َسَقَطتم َويـَهم َُلًة ُأَّنم ُقُط ُأَّنم ، َوُأِصيَب َأبـمَرَهُة ِف َجَسِدِه، َوَخَرُجوا بِِه َمَعُهمم َيسم َهل  لِ  َمنـم
َها ِمنمُه ِمدٌَّة متَِثُّ  بَـَعتـم َُلٌة َأتـم َعاَء َوُهَو ِمثمُل فـَرمِخ الطَّائِِر،( 1)ُأَّنم َفَما َماَت َحىتَّ انمَصدََع  قـَيمًحا َوَدًما، َحىتَّ َقِدُموا ِبِه َصنـم

رُُه َعنم قـَلمِبهِ   .َصدم
 .ِفيَما يـَزمُعُمونَ 

َحاقَ  َُدِريُّ بَِرمِض المَعَرِب َذِلَك المعَ : قَاَل ابمُن ِإسم َبُة َواْلم صم َبَة َأنَُّه َحدََّث َأن أول َما رؤيت اْلَم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم اُم، َحدَّ
َنمَظِل َوالمُعَشِر، َذِلَك المَعامُ : َمَرائُِر الشََّجرِ َوَأنَُّه أول َما رؤى هِبَا  َرمَمِل َواْلم  .اْلم

َحاقَ  ُ َعَلى قـَُريمش  ِمنم نِعمَمِتهِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ممَّا يعدد اَّللَّ ُ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ ِلِه  فـََلمَّا بـََعَث اَّللَّ َعَليمِهمم َوَفضم
ََبَشِة لِبَـَقاِء َأمرهم ومدهتم فـََقاَل تـََعاََل  َما َردَّ  ُهمم ِمنم َأممِر اْلم  :َعنـم

__________ 
 .نصب نصب الممصدر المُمؤَك د ملا قبله ِإذم َكاَن ِف َمعمَناُه َومل يكن على َلفظه: بَينا( 5)
 .متث ترشح( 1)

)*( 
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 .ِفيلِ َأملَم تـََر َكيمَف فـََعَل رَبَُّك بَِصمَحاِب الم )
ِليل    .َأملَم جَيمَعلم َكيمَدُهمم ِف َتضم

ًرا َأَِببِيَل تـَرمِميِهمم حبَِجارَة  ِمنم ِسجِ يل    .َوَأرمَسَل َعَليمِهمم طَيـم
 ( .َفَجَعَلُهمم كعصف َمأمُكول

َحاَق َوابمُن ِهَشام  يـََتَكلََّماِن َعَلى تـَفمِسرِي َهِذِه السُّورَِة وَ   .الَِِّت بـَعمَدَهامثَّ َشرََع ابمُن ِإسم
ُ تـََعاََل، َوَلُه ا َل ِف َذِلَك ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة ِإنم َشاَء اَّللَّ ُد َوالمِمنَّةُ َوَقدم َبَسطمَنا المَقوم َمم  .ْلم

ََِببِيلُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ََماَعاُت، َوملَم تـََتَكلَّمم هَلَا المَعَرُب ِبوَ : اَأم َناهُ اْلم  .اِحد  َعِلمم
ِويُّ َوَأبُو ُعبَـيمَدَة َأنَُّه ِعنمَد المَعَرِب الشَِّديُد الصُّلمبُ : قَالَ  بَـَرين يُوُنُس النَّحم يُل فََأخم  .َوَأمَّا السِ جِ 
ُهَما المَعَرب كلمة: قَالَ  : َواِحَدة، َوَأنَـَّها سنج َوجل فَالسِ نمجُ  َوَزَعَم بـَعمُض المُمَفسِ رِيَن َأنَـُّهَما َكِلَمَتاِن ِِبلمَفاِرِسيَِّة َجَعَلتـم



لُّ  َجُر، َواْلِم  .الطِ نيُ : اْلَم
َجُر َوالطِ نيُ  ِ اْلَم ِنمَسنيم َجارَُة ِمنم َهَذيمَن اْلم  .يـَُقوُل اْلِم

 .َوَرُق الزَّرمِع الَِّذي ملَم يـُقمَصبم : َوالمَعصمفُ : قَالَ 
عمُت بـَعمَض النَّ ( : 5)َوقَاَل المِكَساِئيُّ  ََِببِيِل ِإب ِيلٌ مسَِ ِويِ نَي يـَُقوُل َواِحُد اَأم  .حم

ََِببِيلُ : َوقَاَل َكِثريُوَن ِمَن السََّلفِ   .المِفَرُق ِمَن الطَّريمِ الَّىِت يتبع بـَعمضَها بـَعمًضا من َهُهَنا َوَهُهَنا: اَأم
 .َكَأُكفِ  المِكََلبِ   َكاَن هَلَا َخَراِطيُم َكَخَراِطيِم الطَّريمِ َوَأُكفٌّ : َوَعِن ابمِن َعبَّاس  

ًرا ِر وََكاَنتم ُخضم َباِع َخَرَجتم َعَليمِهمم ِمَن المَبحم رَِمَة َكاَنتم رؤوسها َكُرُءوِس السِ   .َوَعنم ِعكم
َجارَةُ : َوقَاَل ُعبَـيمُد بمُن ُعَمريم    .َكاَنتم ُسوًدا حَبمرِيًَّة، ِف َمَناِقريَِها َوَأُكفِ َها اْلِم

َقاِء ُمغمِرب  : س  َوَعِن ابمِن َعبَّا َكاهُلَا َكَعنـم  .َكاَنتم َأشم
 َوَعِن ابمِن َعبَّاس َكاَن َأصمَغر

__________ 
 .من ُهَنا لَيمَس َعن ابمن ِهَشام( 5)

)*( 

(5/97) 

 

نمَسانِ  َها َكَرأمِس اْلمِ  .َحَجر  ِمنـم
ِبلِ  َها َما ُهَو َكاْلمِ  .َوِمنـم

 ِن ابمنِ َوَهَكَذا ذََكَرُه يُوُنُس بمُن بَُكريم  عَ 
َحاقَ   .ِإسم

ُ َأعمَلمُ : َوِقيلَ   .َكاَنتم ِصَغارًا َواَّللَّ
َعمَمِش، : َوقَاَل ابمُن َأيب َحاُتِ   ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َعِن اَأم َبَة، َحدَّ ثـََنا َأبُو ُزرمَعَة، َحدثَنا ُُمَمَّد بن عبد هللا بمِن َأيب َشيـم َعنم َأيب َحدَّ
َياَن، َعنم ُعبَـيمِد  ًرا أُنمِشَئتم ِمَن المَبحم ُسفم ِلَك َأصمَحاَب المِفيِل بـََعَث َعَليمِهمم طَيـم ُ َأنم يـُهم ِر َأممثَاَل بمِن ُعَمريم ، قَاَل َلمَّا َأرَاَد اَّللَّ

َجار َها َُيمِمُل َثََلثَة َأحم َطَاِطيِف، ُكلُّ َطريم  ِمنـم َقارِِه، : اْلم َليمِه َوَحَجًرا ِف ِمنـم قَاَل َفَجاَءت َحىتَّ صفت على َحَجَريمِن ِف رِجم
َها َوَمَناِقريَِها، َفَما يـََقُع َحَجٌر َعَلى رَأمِس رَُجل  ِإالَّ خرج من د َليـم بره، َواَل يَقع على رؤوسهم، مثَّ َصاَحتم َوَألمَقتم َما ِف رِجم

ُ ِرًُيا  َخِر، َوبـََعَث اَّللَّ َاِنِب اْلم يًعاشئ ِمنم َجَسِدِه ِإالَّ َخَرَج ِمَن اْلم ِلُكوا مجَِ َها ِشدًَّة، فَُأهم َجارََة فـََزاَدتـم  .َشِديَدًة َفَضَرَبِت اْلِم
َحاَق قَالَ  َم َأنَّ ابمَن ِإسم َجارَةُ : َوَقدم تـََقدَّ  .َولَيمَس ُكلُُّهمم َأَصابـَتمُه اْلِم

َلُهمم مبَِ  بَـُروا َأهم ُهمم رَاِجُعوَن ِإََل المَيَمِن َحىتَّ َأخم ِمِهمم ِمَن النََّكالِ يـَعميِن َبلم رََجَع ِمنـم  .ا َحلَّ ِبَقوم
رُ  َُلًة، فـََلمَّا َوَصَل ِإََل المَيَمِن انمَصدََع َصدم َُلًة ُأَّنم  .ُه َفَماَت َلَعَنُه اَّللَُّ َوذََكُروا َأنَّ َأبـمَرَهَة رََجَع َوُهَو يـََتَساَقُط ُأَّنم

َحاَق قَالَ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمنُ : َوَرَوى ابمُن ِإسم َرَة  َحدَّ ر ، َعنم َعمم َلَقدم رََأيمُت قَائَِد المِفيِل : َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم ( 5)َأيب َبكم



َتطمِعَمانِ  َعَديمِن َيسم ِ ُمقم  .َوَساِئَسُه مبَكََّة َأعمَميَـنيم
ُُه أُنـَيمًسا، فََأمَّا قَائُِدُه فـََلمم ُيَسمَّ  َم َأنَّ َساِئَس المِفيِل َكاَن امسم  .َوتـََقدَّ

 . َأعمَلمُ َواَّللَُّ 
رِ  َتَمَل ُجثـَثـَُهمم فَأَلمَقاَها ِف المَبحم  .َوذََكَر النـَّقَّاُش ِف تـَفمِسريِِه َأنَّ السَّيمَل احم

 .رننيمن اَترِيخ ذى الق( 1)وََكاَنتم ِقصَُّة المِفيِل َأوََّل المُمَحرَِّم ِمنم َسَنِة ِست   َومَثَاِننَي َومَثَاَّنِائَة  : قَاَل السَُّهيمِليُّ 
__________ 

 .مَسَُرة: املطبوعة( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

َها، توفيت سنة  َها َفحِفظت َعنـم َرة بنت عبد الرَّْحمَن بن سعد بن ُزرَارَة، َكاَنت ِف حجر َعاِئَشة رضى هللا َعنـم وهى عمم
 .501هـ َوقيل سنة  35

ِ َومَثَاِننَي َومثََ : والذى ِف السُّهيملي( 1)  .اَّنِائَةسنة اثـمنَـتَـنيم
)*( 
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ِلِدِه بِ : قـُلمتُ  ُهوِر، َوِقيَل َكاَن قـَبمَل َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى المَمشم ِسِننَي، َكَما َسَنذمُكُر ِإنم َوِف َعاِمَها ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ تـََعاََل َوبِِه الثِ َقةُ   .َشاَء اَّللَّ

َحا َتُه اْلمَ مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم ُ ِفيَها بـَيـم َعاِر ِف َهِذِه المَكائَِنِة المَعِظيَمِة الَِِّت َنَصَر اَّللَّ َشم َراَم، الَِّذي يُرِيُد َأنم َق َما قَالَتمُه المَعَرُب ِمَن اَأم
ُ َعَليمِه وَ  َرُه َويـَُوقِ َرُه بِبَـعمَثِة ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ يِن المَقِومِي، الَِّذي َأَحُد َأرمَكانِِه ُيَشر َِفُه َويـَُعظِ َمُه، َويَُطهِ  رَُع َلُه ِمَن الدِ  َسلََّم َوَما ُيشم

َلَتُه ِإََل َهِذِه المَكعمَبِة المُمَطهََّرِة، َوملَم َيُكنم َما فـََعَلُه  َعُل ِقبـم َرًة ِلُقَريمش  ِإذم الصَََّلُة َبلم ِعَماُد ِديِنِه، َوَسَيجم بَِصمَحاِب المِفيِل ُنصم
،  َذاكَ  رِِكي قـَُريمش  ََبَشَة ِإذم َذاَك َكانُوا َأقـمَرَب هَلَا ِمنم ُمشم ََبَشُة، فَِإنَّ اْلم ُر ِللمبَـيمِت َعَلى النََّصاَرى الَِّذيَن ُهُم اْلم َا َكاَن النَّصم َوِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِطَئًة لِبَـعمَثِة ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ ََراِم، َوِإرمَهاًصا َوتـَوم  .اْلم
َة ِإنَـَّها ( 5)تنكلوا : َفِمنم َذِلَك َما قَاَلُه َعبمُد هللا بن الز ِبـَعمَرى السهمى َكاَنتم َقِدُيَا اَل يـَُراُم َحِرُيَُها ملَم خُتمَلِق * َعنم َبطمِن َمكَّ

َََنِم يـَُروُمَها َساِئلم َأِمري اْلمَ * الشِ عمَرى لََيايلَ ُحر َِمتم  َها َما رََأى ( 1)َبش ِإذم اَل َعزِيَز ِمَن اَأم َاِهِلنَي * َعنـم َف يـُنمِب اْلم فـََلَسوم
َلُهمم * َعِليُمَها ِستُّوَن َألمًفا ملَم يـَُئوبُوا َأرمَضُهمم  ََيِب َسِقيُمَها َكاَنتم هِبَا َعاٌد َوُجرمُهُم قـَبـم ِق * َبلم ملَم يَِعشم بـَعمَد اْلمِ ُ ِمنم فـَوم َواَّللَّ

َنمَصاِريِ  المَمَدين ِ المِعَباِد يُِقيُمَها َومِ  َلِت اَأم َسم ُل َأيب قـَيمِس بمِن اَأم ُُبو : نم َذِلَك قـَوم َم ِفيِل اْلم ِش ِإذم ُكلََّما بـََعُثوُه * َوِمنم ُصنمِعِه يـَوم
َراِبِه ( 9)َرَزمم  ََرمم * َُمَاِجنـُُهمم حَتمَت َأقـم طَهُ ( 7)َوَقدم َشَرُموا َأنـمَفُه فَاُنم فـََوَلَّ ( 1)ِإَذا َُيَُّموُه قـََفاُه ُكِلمم * ِمغمَواًل  َوَقدم َجَعُلوا َسوم

 َوَقدم َِبَء ِِبلظُّلمِم َمنم َكاَن مثَّ * َوَأدمبـََر َأدمرَاَجُه 
__________ 

 .تنكبوا ِِبلمَباء: رويت َأيمضا( 5)



 ِ  .انصرفوا َوارمِجُعوا خوفًا وهيبة: َوَمعمَناَها على كَل الرِ َوايـَتَـنيم
َيمش: مابمن ِهَشا( 1)  .َأِمري اْلم
 .َأقَاَم ِف َمَكانَُه مل يـََتَحرَّك: رزم( 9)
ِ، َوُهَو اْلاصرة، َأو من الشاكلة ِإََل مراق المَبطن( 7)  .االقراب مجع قرب ِبَضمَّتَـنيم
 .سكني َكِبريَة: املغول( 1)

)*( 
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ِقِهمم َحاِصًبا  َبارُُهمم ( 5)لمُقُزمم فـََلفَُّهُم ِمثمَل َلفِ  ا* فََأرمَسَل ِمنم فـَوم َوِمنم ( 1)َوَقدم َثََُجوا َكثـَُؤاِج المغََنمم * حَتُضُّ َعَلى الصَّربمِ َأحم
ِب بمِن ِعََلج  الثقفى، قَاَل ابمن ِهَشام ُل َأيب الصَّلمِت رَبِيَعَة بمِن َأيب رَبِيَعَة َوهم ِإنَّ : ويروى المية ابمن َأيب الصَّلمتِ : َذِلَك قـَوم

ُدوُر مثَّ جَيمُلو النـََّهاَر َربٌّ * َما ُُيَاِري ِفيِهنَّ ِإالَّ المَكُفوُر َخَلَق اللَّيمَل َوالنـََّهاَر َفُكلٌّ * ب َِنا ََثِقَباٌت آََيِت رَ  َتِبنٌي ِحَسابُُه َمقم ُمسم
د  -* و َكأَنَُّه َمعمُقوُر اَلزًِما َحلَقة اْلران َكَما ق َصاَر َُيمبُ * مبََهاة  ُشَعاُعَها َمنمُشوُر ُحِبَس المِفيُل ِِبلمُمَغمِ ِس َحىتَّ * رَِحيٌم 

ِر َكبمَكب  َُممُدوُر  َلُه ِمنم ُمُلوِك ِكنمَدة َأبمطَا ( 9)ِمنم َصخم ُُروِب ُصُقوُر * َحوم يًعا ( 7)ل َمََلِويٌث ِف اْلم َخلَُّفوُه مثَّ ابمَذَعرُّوا مجَِ
ُسوُر *  م المِقَياَمة ِعنمد الل كُ ( 1)ُكلُُّهمم َعظمُم َساِقِه َمكم َِنيِفِة  -* لُّ ِدين  يـَوم ُل َأيب ( 1)هـ ِإالَّ ِديَن اْلم بُوُر َوِمنم َذِلَك قـَوم

َلِت َأيمًضا َسم ََخاِشِب َفِعنمدَُكُم ِمنم * َومتََسَُّحوا ( 7)فـَُقوُموا َفَصلُّوا رَبَُّكمم : قـَيمِس بمِن اَأم َ اَأم ُه َبََلٌء بَِرمَكاِن َهَذا المبَـيمِت بـَنيم
ٌق  ُسوَم َهاِدي المَكَتاِئِب * ُمَصدَّ ُلُه ( 5)َغَداَة َأيب َيكم ِل متَمِشي َوَرجم ( 3)َعَلى القاذفات ِف رَأس المَمَناِقِب * َكِتيبَـُتُه ِِبلسُّهم

ُر ِذي المَعرمِش َردَُّهمم   (50)جنود املليك َبني ساف وحاصب * فـََلمَّا َأاَتُكمم َنصم
__________ 

م: القزم (5) سم  .مجع قزم، َوُهَو الضئيل اْلِم
 .صاحوا: َثجوا( 1)
 .َكَما قطر: ابمن ِهَشام( 9)

 .املَلويث مجع مَلث، َوُهَو الشريف( 7)جبل : وكبكب
 .ادعوا ربُكم: صلوا ربُكم( 7)َأي االمة اْلنيفة، َوُهَو دين التـَّومِحيد دين ابراهيم ( 1)تَفرُقوا وفروا : ابذعروا( 1)
 .ُهَو َأبـمَرَهة: بُو يكسومأَ ( 5)
 :الذى يرممى ِِبلتـَُّراِب واْلاصب: الساىف( 50)وتروى متسى ( 3)

 .الذى يرممى ِبْلصباء
)*( 
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ا ِسَراًعا َهارِِبنَي َوملَم يـَُؤبم  ُر َعَصاِئِب * فـََولَّوم ِلِه ِملمَحبمِش َغيـم ُل ُعبَـيمِد اَّللَِّ بم ( 5)ِإََل َأهم ِن قـَيمِس الرُّقـَيَّاِت ِف َوِمنم َذِلَك قـَوم
َرُم الذى حاء ِِبلمِفي : َعَظَمِة المبَـيمِت َوِْحَايَِتِه هِبَََلِك َمنم َأرَاَدُه ِبُسوء   َشم تَـَهلَّتم * َكاَدُه اَأم ُزوُم َواسم ِل فـََوَلَّ َوَجيمُشُه َمهم

نم  ُر ِِبْلَم ُُيوِش َذِميُم * نم يـَغمُزُه ِمَن النَّاِس يـَرمِجُع َدِل َحىتَّ َكأَنَُّه َمرمُجوُم َذاَك مَ * َعَليمِهُم الطَّيـم قَاَل ابمُن ( 1)َوُهَو َفلٌّ ِمَن اْلم
ُرهُ  َحاَق َوَغيـم ُروق ابمن َأبـمَرَهَة، َوُهَو آ: ِإسم ََبَشَة بـَعمَدُه ابـمُنُه يكسوم، مثَّ من بعده َأُخوُه َمسم َرَهُة َمَلَك اْلم ِخُر فـََلمَّا َهَلَك َأبـم

َيمِش الَِّذيَن َقِدَم هِبِمم ِمنم ُمُلوِكِهمم،  رَيِيُّ المُملمَك ِمنم يَِدِه ِِبْلم مم َرى  َوُهَو الَِّذي انـمتَـزََع َسيمُف بمُن ِذي يـََزَن اْلِم ِعنمِد ِكسم
 .َأنُوِشرمَوانَ 

 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ 
َكنمَدُر ابمن ِفِلبمَس وََكاَنتم ِقصَُّة المِفيِل ِف المُمَحرَِّم َسَنَة ِست   َومَثَاِننَي وَ  ، َوُهَو الثَّاين ِإسم ِ مَثَاَّنِائَة  ِمنم اَترِيِخ ِذي المَقرمنـَنيم

 .المَمقمُدوينُّ الَِّذي يـَُؤر ُِخ َلُه الرُّومُ 
ََبَشِة َعِن المَيَمِن ُهِجَر المُقلَّيمَس الَِّذي َكاَن  بَِناُه َأبـمَرَهُة َوَأرَاَد َصرمَف َحجِ  المَعَرِب َوَلمَّا َهَلَك َأبـمَرَهُة َوابـمَناُه، َوزَاَل ُملمُك اْلم

ِلِه َوِقلَِّة عقله، َوأصمبح يباِب اَل أنيس ِبهِ   .ِإلَيمِه، ِْلَهم
ُهَما ِستُّوَن ِذرَ  ِ، َومُهَا ُكَعيمٌب َواممَرَأته، وََكاََن ِمنم َخَشب  طُوُل ُكل   ِمنـم َماء، وََكاََن اًعا ِف السَّ وََكاَن َقدم بـََناُه َعَلى َصَنَمنيم
ِتَعِتِه ِإالَّ  َانِ ، َوهِلََذا َكاَن اَل يـَتَـَعرَُّض أحد ِإََل َأخذ شئ ِمنم بَِناِء المُقلَّيمِس َوَأمم ِ ِمَن اْلم  َأَصابُوُه ِبُسوء ، فـََلمم يـََزلم  َمصمُحوبـَنيم

ِم السَّفَّاِح َأوَِّل ُخَلَفاِء َبيِن المَعبَّاِس َفذَكَ  ِتَعِة َوالرَُّخاِم الَِّذي َكاَن َأبـمَرَهُة نَقله ِإلَيمِه َكَذِلَك ِإََل َأَيَّ َمم َرُه َوَما ِفيِه ِمَن اَأم َر َلُه َأمم
 من صرح بلقيس

__________ 
ََبش: ملحبش( 5)  .َأصملَها من اْلم
ُزوم : الفل( 1)  )*(المَمهم
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ََواِصلِ الَِّذي َكاَن ِِبلمَيَمِن، فـَبَـَعَث ِإلَيمِه َمنم َخرَّبَُه َحجَ  ِتَعِة َواْلم َمم يَع َما ِفيِه ِمَن اَأم َذ مجَِ  .ًرا َحَجًرا، َوَأخم
 .َهَكَذا ذََكَرُه السَُّهيمِليُّ ( 5)

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ََبَشِة َورُُجوِعِه ِإََل سيف بن ذى يزن اْلمريى ُر ُخُروِج المُملمِك َعِن اْلم  ِذكم

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ َكَما أخرب بذلك الكاهنان ِلَربِيَعة بن نص ََبَشة : ر اللخمى قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم فـََلمَّا هلك َأبـمَرَهة ملك اْلم
ََبَشِة َأُخوُه مَ  ُسوُم َمَلَك المَيَمَن ِمَن اْلم ، فـََلمَّا َهَلَك َيكم ُسوُم بمُن َأبـمَرَهَة، َوبِِه َكاَن يَُكىنَّ ُروُق بمُن َأبـمَرَهةَ ابمنه َيكم  .سم

رَيِيُّ فَـ : قَالَ  مم ِل المَيَمِن َخَرَج َسيمُف بمُن ِذي يـََزَن اْلِم  .َلمَّا طَاَل المَبََلُء َعَلى َأهم
ِرو بمِن قـَيمِس بمِن ُمَعاِويَة ِل بمِن َعمم َبَح بمِن َماِلِك بمِن زَيمِد بمِن َسهم بن جشم بن عبد  َوُهَو َسيمُف بمُن ِذي يـََزَن بمِن ِذي َأصم

ََميمَسِع بمِن المَعَرجنمَِج، َوُهَو ِْحميَـُر بمُن َسَبأ  مشس بن َواِئِل بمِن الم  ِث بمِن َقَطِن بمِن َعرِيِب بن زَُهريم بن َأُين ابمن اهلم وََكاَن ( 1)َغوم



 .َسيمٌف يَُكىنَّ َأَِب ُمرَّةَ 
ُهمم َعنمُه َويَِليَـُهمم ُهَو، َوخُيمرَِج ِإلَيمِهمم َمنم َشاَء ِفيِه، َوَسأََلُه َأنم خُيمرِجَ ( 9)َحىتَّ َقِدَم على قـَيمصر ملك الر وم َفَشكا ِإلَيمِه َما هم 

ِكِه   ( .7)ِمَن الرُّوِم فـََيُكوُن َلُه ُملمُك المَيَمِن، فـََلمم ُيشم
ريَِة َوَما يَِليَـَها ِمنم َأرمِض الم  َرى َعَلى اْلِم َر َفَخَرَج َحىتَّ َأَتى النـُّعمَماَن بمَن المُمنمِذِر، َوُهَو َعاِمُل ِكسم ِعَراِق، َفَشَكا ِإلَيمِه َأمم

ََبَشِة، فـََقاَل َلُه النـُّعمَمانُ  ، فََأِقمم ِعنمِدي َحىتَّ َيُكوَن َذِلكَ : اْلم َرى ِوفَاَدًة ِف ُكلِ  َعام   .ِإنَّ يل َعَلى ِكسم
 .فـََفَعلَ 

َرى  .مثَّ خرج َمَعه فَأدمخلُه على كسم
__________ 

 .90َقومل آنِفا ص سبق َأن ذكر المُمؤلف َهَذا ال( 5)
 .ُهوَ : املطبوعة( 9)لَيست ِف ابمن ِهَشام ( 1)
 )*(َأي مل يستجب لشكواه ( 7)
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ُقِل  َرى جَيمِلُس ِف ِإيَواِن جَممِلِسِه الَِّذي ِفيِه اَتُجُه، وََكاَن اَتُجُه ِمثمَل المُقنـم المَعِظيِم، ِفيَما يـَزمعُموَن، يضمرب ِفيِه ( 5)وََكاَن ِكسم
 لمَياُقوت والزبرجد واللؤلؤ ِِبلذََّهِب َوالمِفضَِّة ُمَعلًَّقا ِبِسلمِسَلة  ا

َا يسرت ِِبلثِ َياِب َحىتَّ جَيم  ِلَس ِف جَممِلِسِه َذِلَك، مثَّ ِمنم َذَهب  ِف رَأمِس طَاَقة  ِف جَممِلِسِه َذِلَك، وََكاَنتم ُعنُـُقُه اَل حتمل اتجه، ِإَّنَّ
ِخُل رَأمَسُه ِف  تَـَوى ِف جَممِلِسِه َكَشَف َعنمُه الثِ َياَب َفََل يـََراُه َأَحٌد ملَم يـََرُه قـَبمَل َذِلَك ِإالَّ بـَرَ يُدم َبًة َلهُ  اَتِجِه، فَاَذا اسم  .َك َهيـم

ُخُل َعَليَّ ِمنم َهَذا المَباِب : فـََلمَّا َدَخَل َعَليمِه طَأمطَأَ رَأمَسُه، فـََقاَل المملك َفِقيَل ! الطَِّويِل مثَّ يُطَأمِطُئ رَأمَسهُ ِإن َهَذا الْحق يَدم
، فـََقالَ  َا فـََعلمُت َهَذا هِلَمِ ي َِأَنَُّه َيِضيُق َعنمُه ُكلُّ شئ: َذِلَك ِلَسيمف   .ِإَّنَّ

َغمرِبَةُ : مثَّ قَاَل َلهُ  َنا َعَلى ِبََلِدََن اَأم  .َأيُـَّها المَمِلُك َغَلبَـتـم
َرى َغمرِبَِة، : قَاَل ِكسم َنُد؟ قَالَ َأيُّ اَأم ََبَشُة َأِم السِ  ُتَك لِتَـنمُصَرين َوَيُكوُن ُملمُك ِبََلِدي َلكَ : اْلم ََبَشُة، َفِجئـم  .َبِل اْلم

َرى َِها، فـََلمم َأُكنم َِأَُورِ َط َجيمًشا ِمنم فَاِرَس بَِرمِض المَعَرِب، اَل َحاَجَة يل : فـََقاَل َلُه ِكسم  . ِبَذِلكَ بـَُعَدتم ِبََلُدَك َمَع ِقلَِّة َخريم
َوًة َحَسَنةً   .مثَّ َأَجازَُه بَِعَشَرِة آاَلِف ِدرمَهم  َواف  وََكَساُه ُكسم

ثـُُر تِلمَك المَوِرَق لِلنَّاِس، فـَبَـَلَغ َذِلَك المَمِلُك فـََقالَ   .ِإنَّ هِلََذا َلَشأمَنً : فـََلمَّا قـََبَض َذِلَك ِمنمُه َسيمٌف َخَرَج َفَجَعَل يـَنـم
َت ِإََل ِحَباِء المَمِلِك تنثره للنَّاس: يمِه فـََقالَ مثَّ بـََعَث ِإلَ  َها ( 1)قَاَل َوَما أصنع حببائك ! َعَمدم َما ِجَباُل َأرمِضي الَِِّت ِجئمُت ِمنـم

 .ِإالَّ َذَهٌب َوِفضَّةٌ 
 .يـَُرغِ ُبُه ِفيَها

َرى َمَرازِبـََتُه فـََقاَل هَلُمم  ِر َهَذا : َفَجَمَع ِكسم  الرجل َوَما َجاَء َلُه؟َما تـََرومَن ِف َأمم
__________ 



َيال: القنقل( 5)  .المِمكم
 .َوَما أصنع هِبََذا: ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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لِ : فـََقاَل قَاِئلٌ  تَـُهمم َمَعُه فَِإنم يـَهم تَـُهمم ِللمَقتمِل، فـََلوم َأنََّك بـََعثـم ا َكاَن َذِلَك ُكو َأيُـَّها المَمِلُك ِإنَّ ِف ُسُجوِنَك رَِجااًل َقدم َحَبسم
 .الَِّذي َأَردمَت هِبِمم، َوِإنم ظَِفُروا َكاَن ُملمًكا ازمَددمتَهُ 

تعممل َعَليمِهم  َرى من َكاَن ِف سجونه، وََكانُوا مَثَاَّنِائَة رجل َواسم  رجَل]فـَبَـَعَث َمَعه كسم
ُهم يـَُقال َلهُ  ِرَز، وََكاَن َذا ِسن   ِفيِهمم َوَأفمَضَلُهمم َحَسبً [ ِمنـم ًتا، َفَخَرُجوا ِف مَثَاِن َسَفاِئَن فـََغرَِقتم َسِفينَـَتاِن َوَوَصَل ِإََل َوهم ا َوبـَيـم

 .َساِحِل َعَدَن ِستُّ َسَفاِئنَ 
ِمِه َوقَاَل َلهُ  َتطَاَع ِمنم قـَوم ِرَز َمِن اسم يعً : َفَجَمَع َسيمٌف ِإََل َوهم يًعا َأوم َنظمَفَر مجَِ ُلَك َحىتَّ ََّنُوَت مجَِ ِلي َورِجم  .ارِجم

ِرزُ   .َأنمَصفمتَ : فـََقاَل َلُه َوهم
ِرُز ابـمنً  ُروُق بمُن َأبـمَرَهَة َمِلُك المَيَمِن َومَجََع ِإلَيمِه ُجنمَدُه، فََأرمَسَل ِإلَيمِهمم َوهم َترِبَ ِقَتاهَلُمم، فـَُقِتَل َوَخَرَج ِإلَيمِه َمسم ا َلُه لِيُـَقاتَِلُهمم فـََيخم

ِرَز فـََزاَدُه َذِلَك حَ   .نَـًقا َعَليمِهمم ابمُن َوهم
ِرزُ   .َأُروين َمِلَكُهمم : فـََلمَّا تـََواَقَف النَّاُس َعَلى َمَصافِ ِهمم قَاَل َوهم

نَـيمِه ََيُقوتٌَة َْحمَراءُ : فـََقاُلوا َلهُ  َ َعيـم  .َأتـََرى رَُجًَل َعَلى المِفيِل َعاِقًدا اَتَجُه َعَلى رَأمِسِه، بـَنيم
 .نـََعمم : قَالَ 
 .ُكُهمم َذِلَك َملِ : قَاُلوا

 .فـََقاَل اتـمرُُكوهُ 
 .قَاَل فـََوقـَُفوا َطِويًَل مثَّ قَاَل َعََلَم ُهَو؟ قَاُلوا َقدم حَتَوََّل َعَلى المَفَرسِ 

 .اتـمرُُكوهُ : قَالَ 
 .َعََلَم ُهَو؟ قَاُلوا َعَلى المبَـغمَلةِ : فـَتَـرَُكوُه َطِويًَل، مثَّ قَالَ 

ِرزُ  َماِر، َذلَّ : قَاَل َوهم  َقدم َوَذلَّ ُملمُكُه، ِإين ِ َسَأرمِميِه، فَِإنم رََأيـمُتمم َأصمَحابَُه ملَم يـََتَحرَُّكوا فَاثـمبُـُتوا َحىتَّ ُأوِذَنُكمم فَِإين ِ  بِنمُت اْلِم
ُلوا عَ  َتَداُروا بِِه َواَلثُوا فـََقدم َأَصبمُت الرَُّجَل فَاْحِم َم َقِد اسم طَأمُت الرَُّجَل، َوِإنم رََأيـمُتُم المَقوم  .َليمِهمم َأخم

ُرُه من شدهتا، َوأمر جباجبيه فـَُعِصَبا َلُه، مثَّ َرَما َسُه، وََكاَنتم ِفيَما يـَزمُعُموَن اَل يُوتُِرَها َغيـم ُه َفَصكَّ المَياُقوتََة الَِِّت مثَّ أوتر قـَوم
نَـيمِه َوتـََغلمَغَلِت النَّشَّابَُة ِف رَأمِسِه َحىتَّ َخَرَجتم ِمنم قـََفاهُ  َ َعيـم ََبَشُة َواَلَثتم ِبِه، َوَْحََلتم بـَنيم َتَداَرِت اْلم ، َوَنَكَس َعنم َدابَِّتِه، َواسم

ه    .َعَليمِهُم المُفرمُس فَانـمَهَزُموا فـَُقِتُلوا َوَهَربُوا ِف ُكلِ  َوجم
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ُخلم رَ  َعاَء َحىتَّ ِإَذا َأَتى َِببـََها قَاَل اَل َتدم ُخَل َصنـم ِرُز لَِيدم َبَل َوهم ِدُموا َهَذا المَبابَ َوَأقـم  .اَيِِت ُمَنكََّسًة َأبًَدا، اهم
 .فـَُهِدَم، مثَّ َدَخَلَها ََنِصًبا رَايـََتهُ 

رَيِيُّ  مم  :فـََقاَل َسيمُف بمُن ِذي يـََزَن اْلِم
َمُع ِبََلمِمِهَما * يظن  النَّاس ِبمللكي  َطمَب َقدم فَـ * ن َأنَـُّهَما َقِد المَتَأَما َوَمنم َيسم ُروقًا ( 5)ُقَما فَِإنَّ اْلم * قـَتَـلمَنا المَقيمَل َمسم

يفئ السَِّبمَ َوالنِ َعَما * َحىتَّ ( 1)س وهرز مقسم قسما يَُذوق مشعشعا * َوَرَويـمَنا المَكِثيب َدًما َوِإن القيل قيل النا 
ِد الممُ  َِها َعَلى َسيمف  يـَُهنِ ُئونَُه بَِعوم َجاِز َوَغريم َتَدُحوُه، َفَكاَن من مجَلة من َوفد قـَُريمٌش َوَوَفَدِت المَعَرُب ِمَن اْلِم لمِك ِإلَيمِه َوامم

بَـَرُه مبَا يـَعمَلُم ِمنم َأممرِِه، َوَسَيأمِت ( 9)َوِفيِهمم َعبمُد المُمطَِّلِب بمِن َهاِشم   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأخم  ، فـََبشََّرُه َسيمٌف ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِف َِبِب المِبَشارَاِت ِبِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ  َذِلَك ُمَفصًََّل 

َحاقَ  ، قَاَل ابمُن ِهَشام  : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوتـُرمَوى َِأَُميََّة ابمن َأيب الصَّلمتِ : َوقَاَل َأبُو الصَّلمِت بن رَبِيَعَة الثَـَّقِفيُّ
َر َأممثَاُل ابمِن ِذي يـََزَن  َوااَل َرميََّ * لَِيطمُلِب المِوتـم َعمَداِء َأحم ِر ِلَلم َلَتُه ( 7) ِف المَبحم فـََلمم جيَِدم ِعنمَدُه * َُيََّم قـَيمَصَر َلمَّا َحاَن رِحم

َرى بـَعمَد َعاِشَرة   ِننَي يُِهنُي النـَّفمَس َوالمَمااَل * بـَعمَض الَِّذي َسااَل مثَّ انـمثـَىَن ََنمَو ِكسم  ِمَن السِ 
__________ 

 .َتدَّ َوعظماشم : فـَُقمم ( 5)
 .يُرِيد اَل يَُذوق: يَُذوق( 1)

 .الشََّراب املمزوج ِِبلمَماءِ : واملشعشع
 .َفَكاَن من مجَلة َوفد قـَُريمش عبد الممطلب: املخطوطة ا( 9)
ِتَفاء للكَلعي( 7) َخة من ااِلكم  .مذأم: َكَذا ِف ابمن ِهَشام وىف ُنسم

ر يطملب العون من قـَيمصر وكسرىَأي ابـمَتَدَأ يطملب الموتر ُمنمُذ غادر يَلد  .ه واَته ِف المَبحم
ر، َأو َغاَب َزَماَن وأحواال مثَّ رََجَع لَلعداء: َوالممعمىَن على الرِ َوايَة املثبتة  .َأنه َأقَاَم ِف المَبحم

)*( 
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َراِر َُيمِمُلُهمم  َحم َرعمتَ * َحىتَّ َأَتى بَِبيِن اَأم ِري َلَقدم َأسم َبة  َخَرُجوا ( 5)ِقلمَقااَل  ِإنََّك َعمم َما ِإنم َأَرى هَلُمم ِف * َّلِلَِّ َدرُُّهمم ِمنم ُعصم
َبااَل * النَّاِس َأممثَااَل ُغلمًبا َمَرازِبًَة بِيًضا َأَساِورًَة  ًدا تـَُربِ ُب ِف المَغيمَضاِت َأشم  (1)ُأسم

َر  يـَُعج ِ * يـَرمُموَن َعنم ُشُدف  َكأَنَـَّها غُُبٌط  ًدا َعَلى ُسوِد المِكََلِب فـََقدم ( 9)ُل المَمرمِميَّ ِإعمَجااَل ِبَزُمم َأضمَحى * َأرمَسلمَت ُأسم
اَل  َرمِض َفَلَّ َربم َهِنيًئا َعَليمَك التَّاُج ُمرمتَِفًقا ( 7)َشرِيُدُهُم ِف اَأم َداَن َدارًا ِمنمَك ُِممََلاَل * فَاشم َربم َهِنيًئا ( 1)ِف رَأمِس ُغمم َواشم

َبااًل تِلمَك المَمَكارُِم اَل قـَعمَباِن ِمنم َلَُب  * َشاَلتم نـََعاَمتـُُهمم  فـََقدم  ِبِل المَيوَم ِف بـُرمَديمَك ِإسم ِشيَبا مبَاء  فـََعاَدا بـَعمُد َأبـمَوااَل * َوَأسم
ٌر ِِبلمَيَمِن بَِناُه يـَعمُرُب بمُن قحطان، َوملكه : يـَُقالَ  َداَن َقصم وائلة ابمن ِْحميَـَر بمِن َسَبأ ، َويـَُقاَل َكاَن  بعده واحتله( 1)ِإنَّ ُغمم

رِيَن طَبَـَقةً   .ارمتَِفاُعُه ِعشم



ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َحاقَ  رَيِيُّ : قَاَل ابمُن ِإسم َعاَء َكاَن يـَعمُمُرَها : وََكاَن َأَحَد َبيِن مَتِيم  ( 7)َوقَاَل َعِديُّ بمُن زَيمد  اْلِم ل ُواَلُة ملك جز * َما بـَعمَد َصنـم

كائد َما ترتقى * َُممُفوظَة ِبْلبال دون عرى ال ( 5)مزن وتندى مسكا ُمارهبا * مواهبها َرفعَها من بىن َلَدى قزع ال 
ُت النـََّهاِم ِإَذا ( 3)َغَوارِبـَُها  َباُب ُجنمَد َبيِن ( 50)َجاَوبـََها ِِبلمَعِشيِ  قَاِصبـَُها * َيَمَنُس ِفيَها َصوم َسم َها اَأم * ال  َساَقتم ِإلَيـم

َرار فرساهنا مواكبها  َأحم
__________ 

َرََكة: القلقال( 5)  .شدَّة اْلم
 .بيًضا مرازبة غلبا أساورة: ابمن ِهَشام( 1)

 .مجع شدفاء، وهى المقوس العوجاء الفارسية: الشدف( 9)الشجعان : والغلب
 .ا ِبلشخص ئم تكل ف تكلفا بَعيداَكَما ِف المَقاُموس، َوقد اضمطرَب السُّهيملي ِف تـَفمِسريَها ِإذم َفسرهَ 

 .اهلوادج: والغبط
 .النشاب: والزُمر

 .املنهزمون: الفَلل( 7)
َرح بن ُيصب: غمدان( 1)  .قصر َكاَن ِِبلميمن بناه يشم
 .وأكمله: املخطوطة ا( 1)
 .اْلمريى َوُهَو خطأ: املطبوعة واالصل( 7)
 .السََّحاب املتفرق: قزع املزن( 5)
 .رِيد عرى السََّماء وأسباهبايُ : عرى الكائد( 3)
 .ذكر البوم: النهام( 50)

 .الذى يزمر ِف المقصب: والقاصب
)*( 
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َعى هِبَا تـََوالِبـَُها  -* وفوزت ِبلبغال توسق َِبل   (5)حتف َوَتسم
َواُل ِمنم طرف ال  َقـم م ينادون آل بربر َوال ( 1)منقل ُمضرة كتائبها * َحىتَّ رَآَها اَأم ِلَحنَّ َهارِبـَُها  -* يـَوم يكسوم اَل يـُفم

ًما  َِديِث وزا ( 9)َفَكاَن يـَوم ام ُخون  َجمٌّ  -* واالي ( 1)ََثبت مراتبها َوبدل الفيج ِبلزرافة ( 7)لت إمة * َِبِقي اْلم
ِلهِ : َشام  َقِد اطمَمأَنَّتم هِبَا َمَرازِبـَُها قَاَل ابمُن هِ ( * 1)َعَجائِبـَُها بـَعمَد َبيِن تـُبَّع  َُنَاِورٌَة  يَِليِه ِإَرُم : " َوَهَذا الَِّذي َعىَن َسِطيٌح بَِقوم

ُهم أحدا ِِبلميمن  ك ِمنـم ِلهِ " ِذي يزن، خيرج َعَليمِهم من عدن، َفََل يرتم ، : " والذى َعىن ِشقٌّ بَِقوم ُغََلٌم لَيمَس ِبَدين   َواَل ُمَدن  
 ".خَيمُرُج ِمنم بـَيمِت ِذي يـََزَن 



َناُء : َحاققَاَل ابمُن ِإسم  َبـم َيمِش ِمَن المُفرمِس اَأم ِرُز َوالمُفرمُس ِِبلمَيَمِن، َفِمنم بَِقيَِّة َذِلَك اْلم مَ ( 7)فََأقَاَم َوهم  .الَِّذيَن ِِبلمَيَمِن الميَـوم
ُروق ابم  َ َأنم َدَخَلَها أرَيط ِإََل َأن قتلت المفرس َمسم ََبَشِة ِِبلمَيَمِن ِفيَما بـَنيم ِ وََكاَن َمِلُك اْلم ََبَشَة، اثـمنَـتَـنيم َرَجِت اْلم ن َأبـمَرَهَة َوَأخم

ُهمم َأرمبـََعةٌ  ُروُق بمُن َأبـمَرَهةَ : َوَسبمِعنَي َسَنًة، تـََواَرَث َذِلَك ِمنـم ُسوُم بمُن َأبـمَرَهَة، مثَّ َمسم  .َأرمََيُط، مثَّ َأبـمَرَهُة، مثَّ َيكم
__________ 

 .ركبت املفاوز: فوزت( 5)
 .ي وسقها اْلتوفأَ : وتوسق ِبْلتف

مار، َوالتَّاء ِفيِه بدل من َواو: والتوالب  .مجع تولب َوُهَو ولد اْلم
 .المُمُلوك: االقوال( 1)

 .اْلمصن: واملنقل
َِديد، َوِمنمه الكتيبة اْلضراء: وُمضرة كتائبها  .يعمىن من اْلم

م: ابمن ِهَشام( 9)  .وََكاَن يـَوم
ََماَعة: َفرد ِف مشيته، والزرافةالمُمنـم : المَفج( 1)َأي نعمَمة : إمة( 7)  .اْلم
 .المِكَرام: النخاورة( 1)
َرى َمَع سيف بن ذى يزن: قَاَل ِف النِ َهايَة( 7)  .َويـَُقال الوالد فَارس االبناء، وهم الَّذين أرسلهم كسم

م، اَلن أمهاهتم من غري جنس آَِبئِِهم  .َفقيل الوالدهم االبناء َوغلب َعَليمِهم َهَذا ااِلسم
)*( 
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ُر المُفرمِس ِِبلمَيَمنِ  ُر َما آَل ِإلَيمِه َأمم  ِذكم
ِرَز َعَلى المَيَمِن،: قَاَل ابمُن ِهَشام   َنُه المَمرمزَُِبَن بمَن َوهم َرى ابـم ِرُز فََأمََّر ِكسم  مثَّ َماَت َوهم

ُنَجاَن، مثَّ  َرى ابـمَنُه التـَّيـم َها َِبَذاَن، َوِف  مثَّ َماَت المَمرمُزَِبُن َفَأمََّر ِكسم ُنَجاِن، مثَّ َعَزَلُه َعِن المَيَمِن َوَأمََّر َعَليـم َماَت فََأمََّر ابمَن التـَّيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .زََمِنِه بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِريِ  َأنَُّه قَالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َرى ِإََل : فـَبَـَلَغيِن َعِن الزُّهم ِإنَُّه بـََلَغيِن َأنَّ َرُجًَل ِمنم قـَُريمش  َخَرَج مبَكََّة يـَزمُعُم :  َِبَذانَ َكَتَب ِكسم
َتِتبمُه، فَِإنم اَتَب َوِإالَّ فَابـمَعثم ِإيَلَّ ِبَرأمِسهِ   .َأنَُّه َنِبٌّ، َفِسرم ِإلَيمِه فَاسم

َرى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  فـَبَـَعَث َِبَذاُن ِبِكَتاِب ِكسم ِإنَّ " َعَليمِه َوَسلََّم، َفَكَتَب ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر َكَذا  ِم َكَذا وََكَذا ِمنم َشهم َرى ِف يـَوم َتَل ِكسم َ َقدم َوَعَدين َأنم يـُقم َتِظَر، َوقَالَ " اَّللَّ َكاَن   ِإنم : فـََلمَّا َأَتى َِبَذاَن المِكَتاُب َوَقَف لِيَـنـم

 .نَِبيًّا َفَسَيُكوُن َما قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم الَِّذي قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرى ِف الميَـوم ُ ِكسم  .فـََقَتَل اَّللَّ

 .َعَلى يََدِي ابمِنِه ِشريََويمهِ : قَاَل ابمُن ِهَشام  



 .قلت
 .بنوه متاالوا َعَلى قـَتمِلهِ : َوقَاَل بَعضهم

رَ  ِلِه تـََعاََل وَِكسم امل ُغِلَبِت الرُّوُم ِف : " ى َهَذا ُهَو َأبـمَرِويُز بمُن ُهرمُمز بن أنوشروان بن قباذ، َوُهَو الَِّذي َغَلَب الرُّوَم ِف قـَوم
َرمِض   .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ " َأدمىَن اَأم
َلَة الثََُّلََثَء ِلَعشَ : قَاَل السَُّهيمِليُّ  ُلُه لَيـم ُوََل سنة تسع وََكاَن قـَتـم َن ِمنم مُجَاَدى اَأم َرة( 5)ر  َخَلوم جم  .من اهلِم

سم  ُعوُه ِإََل اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيدم ُ َأعمَلُم، َلمَّا َكَتَب ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِم فـََغِضَب َوَمزََّق ِكَتابَُه، َكَتَب ِإََل وََكاَن، َواَّللَّ
 .ِن يـَُقول َلُه َما قَالَ ََنئِِبِه ِِبلمَيمَ 

__________ 
 .سنة سبع: الذى ِف السُّهيملي( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَل ِلَرُسوِل َِبَذانَ  َلَة رَبََّك : " َوِف بـَعمِض الرِ َواََيِت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َفَكاَن َكَما" ِإنَّ َريبِ  َقدم قـََتَل اللَّيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَة ِبَعيمِنَها، قـَتَـَلُه بـَُنوُه ِلظُلمِمِه بعد عدله، بعد َما َخَلُعوُه َوَولَُّوا ابـمَنُه ِشريََويمهِ  فـََلمم يَِعشم بـَعمَد قـَتمِلِه َأَِبُه ِإالَّ ِستََّة  قُِتَل تِلمَك اللَّيـم
ُهر  َأوم ُدونَـ   .َهاَأشم

َباينُّ  َرى ِإذم تـََقسََّمُه بـَُنوُه : َوِف َهَذا يـَُقوُل َخاِلُد بمُن ِحق   الشَّيـم ُتِسَم اللِ َحاُم متََخََّضِت المَمُنوُن َلُه * وَِكسم َياف  َكَما اقـم بَِسم
م  ِريُّ * بِيَـوم ََلِم َمنم َمَعُه ِمَن المُفرمِس ِإََل َرُسوِل فـََلمَّا بـََلَغ َذِلَك َِبذَ : َأال َوِلُكلِ  َحاِمَلة  مَتَاُم َقاَل الزُّهم ََلِمِه َوِإسم اَن بـََعَث إبِِسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَلت الرُُّسل  ؟ قَالَ ( : 5[ )من المفرس]اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل : " ِإََل َمنم ََنمُن ََي َرُسوَل اَّللَِّ َنا َأهم َأنـمُتمم ِمنَّا َوِإلَيـم
 ".المبَـيمِت 

ِريُّ قَا ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َل الزُّهم َل المبَـيمِت : " َوِمنم مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َسلمَماُن ِمنَّا َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة، وَ : قـُلمتُ  َُمَراَء ِإََل المَيَمِن َوالظَّاِهُر َأنَّ َهَذا َكاَن بـَعمَد َما َهاَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هِلََذا بـََعَث اَأم

ريم ودعوهتم ِإََل هللا عزوجل، فـَبَـَعَث َأوَّاًل َخاِلَد بمَن المَولِيِد َوَعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب   بَـَعُهَما َأَِب ُموَسى لِتَـعمِليِم النَّاس اْلَم ، مثَّ َأتـم
، َوَداَنِت الميَ  َعِريَّ َوُمَعاَذ بمَن َجَبل  َشم ََلمِ اَأم ُلَها ِلْلمِسم  .َمُن َوَأهم

َوُد المَعنمِسيُّ ِحنَي تـَنَـبَّ  َسم ُر بمُن َِبَذاَن، َوُهَو الَِّذي قـَتَـَلُه اَأم أَ َوَأَخَذ َزومَجَتُه، َكَما َسَيأمِت َوَماَت َِبَذاُن فـََقاَم بـَعمَدُه َوَلُدُه َشهم
َلى َعن الميمن نـُوَّاَب َرُسوُل اَّللَِّ  َها بـََيانُُه، َوَأجم ََلِميَُّة َعَليـم َوُد َعاَدِت المَيُد اْلمِسم َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا قُِتَل اَأم  .َصلَّى اَّللَّ

 نىب زكى، َيَمتِيهِ : " َعىَن ِبِه سطيح بقوله( 1)َوَهَذا ُهَو الَِّذي : قَاَل ابمُن ِهَشام  
__________ 

 )*(ى فـَُهَو الذ: ابمن ِهَشام( 1)من ابمن ِهَشام ( 5)
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ُي ِمنم ِقَبِل المَعِليِ   ِلهِ " المَوحم يِن : " َوالَِّذي َعىَن ِشقٌّ ِبَقوم ِل الدِ  َ َأهم ِل، بـَنيم َقِ  َوالمَعدم ، َيَمِت ِِبْلم َقِطُع ِبَرُسول  ُمرمَسل  َبلم يـَنـم
ِم المَفصمِل  ِمِه ِإََل يـَوم  ".َوالمَفضمِل، َيُكوُن المُملمُك ِف قـَوم

َحاقَ قَاَل ابم  َوَّلِ : ُن ِإسم يَـَر : وََكاَن ِف ِحَجر  ِِبلمَيَمِن، ِفيَما يـَزمُعُموَن، ِكَتاٌب ِِبلزَّبُوِر ُكِتَب ِف الزََّماِن اَأم ِلَمنم ُملمُك ِذَمار ؟ ْلِِمم
َرارِ  َشم َياِر، ِلَمنم ُملمُك ِذَمار ؟ ِللمَحَبَشِة اَأم َخم  .اَأم

؟ ِلَفاِرَس اَأمَ  ؟ ِلُقَريمش  التُّجَّارم ِلَمنم ُملمُك ِذَمارم ، ِلَمنم ُملمُك ِذَمارم َرارم  ".حم
ُعوِديُّ  ت؟ فـََقاَلتم  -* ذمار قيل ملن َأن ( 5)ِحني شيدت : َوَقدم َنَظَم بـَعمُض الشَُّعَراِء َهَذا المَمعمىَن ِفيَما ذََكَرُه المَمسم

َياِر مثَّ ِسيَلتم ِمنم بـَعمِد َذاَك فـََقاَلتم  َخم يَـَر اَأم َراِر مثَّ قَاُلوا من بعد َذاك ملن َأن *  ْلِِمم َشم َبِث اَأم ت  -* َأََن ِللمُحبمِش َأخم
َراِر مثَّ قَاُلوا ِمنم بـَعمِد َذاك ملن َأن  َحم ِإنَّ َهَذا المَكََلَم الَِّذي : ت فـََقاَلتم ِإََل قـَُريمِش التُّجَّاِر َويـَُقالُ  -* فـََقاَلتم ِلَفاِرَس اَأم

ِِه بَِرمِض الم  ذََكَرُه ُُمَمَّدُ  ُتوًِب ِعنمَد قـَربمِ ُهود  َعَليمِه السَََّلُم، ِحنَي َكَشَفِت الر ِيُح َعنم قـَربم َحاَق، ُوِجَد َمكم َيَمِن، َوَذِلَك بمُن ِإسم
َذمَعاِر بمِن  ر و ِذي اَأم ِم َماِلِك بمِن ِذي المَمَناِر، َأِخي َعمم  .ِذي المَمَنارِ قـَبمَل َزَمِن بِلمِقيَس بَِيِسري  ِف َأَيَّ

ُتوًِب َعَلى قرب ُهود  َأيمًضا َوُهَو ِمنم َكََلِمِه َعَليمِه السَََّلمُ   .َويـَُقاَل َكاَن َمكم
 .َحَكاُه السَُّهيمِليُّ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ضمِر َوَقدم ذََكَر ِقصََّتُه َهاُهَنا َعبمُد المَمِلِك بمُن ِهَشام   ِل َما قَاَلُه بـَعمُض ُعَلَماِء النََّسبِ  ِقصَُّة السَّاِطُروَن َصاِحِب اْلَم َأنَّ : َِأَجم

ُرُه ِف ُوُروِد َسيمِف بمِن ِذي يـََزَن َعَليمِه، َوُسَؤاِلِه ِف ُمَساعَ  َم ِذكم َدتِِه ِف َردِ  ُملمِك المَيَمِن ِإلَيمِه، النـُّعمَماَن بمَن المُمنمِذِر الَِّذي تـََقدَّ
َضرَأنَُّه ِمنم ُسََلَلِة السَّاطِ   .ُروَن َصاِحِب اْلَم
__________ 

 .شدت( 5)
 .َوُهَو خطأ

)*( 
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َحاَق َأنَّ النـُّعمَماَن بمَن المُمنمِذِر ِمنم ُذر ِيَِّة رَبِيَعَة بمِن َنصمر ، َوَأنَُّه رُ  ِوَي َعنم ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  َأنَُّه ِمنم َوَقدم َقدَّممَنا َعِن ابمِن ِإسم
ََلِء قـُُنصِ  ََننَ ( 5) َأشم  .بمِن َمَعدِ  بمِن َعدم

ضمرِ  ِر َصاِحِب اْلَم َتطمَرَد ابمُن ِهَشام  ِف ِذكم  .فـََهِذِه َثََلثَُة َأقـمَوال  ِف َنَسِبِه َفاسم
ٌن َعِظيٌم بـََناُه َهَذا المَمِلُك، َوُهَو السَّاِطُروَن، َعَلى َحافَِّة المُفَراِت، َوُهَو ُمِنيٌف ُمرمتَ  ضمُر ِحصم َبِة َواْلَم ِفُع المِبَناِء، َواِسُع الرَّحم

ِر َمِديَنة  َعِظيَمة    .َوالمِفَناِء، َدومرُُه بَِقدم



َرمَجاءِ  ِن َوالسََّناِء، َوِإلَيمِه جيىب َما حوله من االقصار َواَأم ُسم َكاِم َوالمبَـَهاِء َواْلم  .َوُهَو ِف َغايَِة اْلمِحم
ُم السَّاِطُرونَ  َزُن بمُن مُ : َواسم َرَم ِمنم َبيِن َسِليِح الضَّيـم َاِف بمِن ُقَضاَعةَ ( 1)َعاِويََة بمِن ُعبَـيمِد بمِن َأجم  .بمِن حلوان ابمن اْلم

 .َكَذا َنَسَبُه ابمُن المَكلمِب ِ 
ُرهُ  َتَمُعو : َوقَاَل َغيـم ُدُمُهمم ِإَذا اجم ََراِمَقِة، وََكاَن َأَحَد ُمُلوِك الطََّواِئِف، وََكاَن يـَقم ِِهمم، وََكاَن َكاَن ِمَن اْلم ا ِْلَرمِب َعُدو   ِمنم َغريم

َلَة َوالمُفَراتِ  َ ِدجم ُنُه بـَنيم  .ِحصم
َتاِف َغَزا السَّاِطُروَن : قَاَل ابمُن ِهَشام   َكم َرى َسابُوَر ُذو اَأم ضمرِ ( 9)وََكاَن ِكسم  .َمِلَك اْلَم

ُر ابمِن ِهَشام   ضَ : َوقَاَل َغيـم َا الَِّذي َغَزا َصاِحَب اْلَم ر َسابُور بن أردشري بمِن َِبِبَك َأوَُّل ُمُلوِك َبيِن َساَساَن، َأَذلَّ ُمُلوَك ِإَّنَّ
ََكاِسَرةِ   .الطََّواِئِف َوَردَّ المُملمَك ِإََل اَأم

ر  َطِويل   َتاِف بمُن ُهرمُمَز فـَبَـعمَد َذِلَك ِبَدهم َكم  .َوَأمَّا َسابُوُر ُذو اَأم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

 .يُّ ذََكَرُه السَُّهيملِ 
ِ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َفَحَصَرُه َسنَـتَـنيم

ُرهُ   .َأرمَبَع ِسِننيَ : َوقَاَل َغيـم
َبِتِه بَِرمِض المِعَراقِ   .َوَذِلَك َِأَنَُّه َكاَن َأَغاَر َعَلى ِبََلِد َسابُوَر ِف َغيـم

َرَفتم بِنمُت السَّاِطُروَن وََكاَن امسمَُها النَِّضريََة، فـََنَظَرتم إِ   ََل َسابُوَر َوَعِليِه ثَِياب ديباج وَعلى رَأسه اَتجفََأشم
__________ 

 .قـَيمصر: املطبوعة( 5)
 .َوُهَو خطأ

 .بن عبيد بن سليح: املخطوطة ا( 1)
 .ساطرون: ابمن ِهَشام( 9)
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ُلِؤ،  يًَل ]ِمنم َذَهب  ُمَكلٌَّل ِِبلزَّبـَرمَجِد َوالمَياُقوِت َواللُّؤم ُت َلَك َِبَب : ، َفَدسَّتم ِإلَيمهِ ( 5[ )وََكاَن مجَِ َأتـَتَـَزوَُّجيِن ِإنم فـََتحم
ضمِر؟ فـََقالَ   .نـََعمم : اْلَم

ضمرِ  َراَن، فََأَخَذتم َمَفاتِيَح َِبِب اْلَم ِمنم حَتمِت رَأمِسِه  فـََلمَّا َأممَسى َساِطُروَن َشِرَب َحىتَّ َسِكَر، وََكاَن اَل يَِبيُت ِإالَّ َسكم
ًَل هَلَا فـََفَتَح المَبابَ َوبـََعَثتم هبَِ   .ا َمَع َموم

ضمرِ : َويـَُقالَ  ُخُل ِمنمُه المَماُء ُمتَِّسع  فـََوَْلُوا ِمنمُه ِإََل اْلَم ر  َيدم ُهمم َعَلى نـَهم  .َبلم َدلَّتـم
ضمِر، وََكاَن ِف ِعلمِمِهمم َأنَُّه اَل يـُفم : َويـَُقالَ  م  َكاَن ِف اْلَم ُهمم َعَلى ِطلَّسم ََلَها َبلم َدلَّتـم َتُح َحىتَّ تـُؤمَخَذ َْحَاَمٌة َورمقَاُء َوخُتَضَُّب رِجم



َضر سقط َذِلك ر  َزرمقَاَء مثَّ تـُرمَسُل، فَاَذا َوقـََعتم على سور اْلَم  حبَيمِض َجارِيَة  ِبكم
 .الطلسم فبفتح المَبابُ 

 .فـََفَعَل َذِلَك فَانـمَفَتَح المَبابُ 
َر َوَخرَّبَُه َوَساَر هِبَا َمَعُه فـَتَـَزوََّجَها َفَدَخَل َسابُوُر فـََقَتَل َساِطُرونَ  ضم تَـَباَح اْلَم  .َواسم

ِع فـََفتََّش فِ  َنا ِهَي ََنِئَمٌة َعَلى ِفَراِشَها لَيمًَل ِإذم َجَعَلتم مَتَلمَمُل اَل تـََناُم، َفَدَعا هَلَا ِِبلشَّمم ، فـَبَـيـم َراَشَها، فـََوَجَد َعَليمِه َوَرَقَة آس 
َهَرِك؟ قَاَلتم : َسابُورُ فـََقاَل هَلَا   .نـََعمم : َأَهَذا الَِّذي َأسم

َنُع ِبكِ : قَالَ   .َفَما َكاَن َأبُوِك َيصم
رَ : قَاَلتم  َمم ِقييِن اْلم َرِيَر َويُطمِعُميِن المُمخَّ َوَيسم يَباَج َويـُلمِبُسيِن اْلم  .َكاَن يـَفمِرُش يل الدِ 

رع! هِ َأَفَكاَن َجَزاُء َأبِيِك َما َصنَـعمِت بِ : قَالَ   .َأنمِت ِإيَلَّ بذلك أسم
 .فـَُرِبَطتم قـُُروُن رَأمِسَها ِبَذَنِب فـََرس  مثَّ رََكَض المفرس َحىتَّ قَتلَها

ُلُه  -: َفِفيِه يـَُقول أعشى بىن قـَيمِس بمِن ثـَعمَلَبةَ  ِر ِإذم َأهم ُُنو بِنـُعمَمى َوَهلم َخاِلٌد َمنم نَِعمم َأقَاَم ِبِه َشاهم * َأملَم تـََر ِللمَحضم * ُبوُر اْلم
ِ َتضمِرُب ِفيِه المقَدم َلنيم  ِد َحوم

__________ 
 .لَيست ِف ا( 5)
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َتِقمم * فـََلمَّا َدَعا رَبَُّه َدعمَوًة  ًة ( 5)َأََنَب ِإلَيمِه فـََلمم يـَنـم َمهُ * فـََهلم زَاَدُه رَبُُّه قـُوَّ * َدعمَوًة  َوِمثمُل جُمَاِورِِه ملَم يُِقمم وََكاَن َدَعا قـَوم
َياِفُكمم  َت جَيمَشُمُه َمنم َجِشمم َوقَاَل َعِديُّ بمُن زَيمد  ِف َذِلكَ * َهُلمُّوا ِإََل َأممرُِكمم َقدم ُصرِمم َفُموتُوا ِكَراًما بَِسم : َأَرى المَموم

ضمُر َصاَبتم َعَليمِه َداِهَيٌة  ِقِه، َأيِ ٌد َمَناِكبـَُها * َواْلَم ِإذم َغبَـَقتمُه ( 9)ِْلِيِنِها ِإذم َأَضاَع رَاِقبـَُها * ٌة ملَم تـَُوقِ  َواِلَدَها رَبِيَّ ( 1)ِمنم فـَوم
َباَء َصاِفَيًة  ٌل يَِهيُم َشارِبـَُها * َصهم ُر َوهم َمم  (7)َواْلم

َلِتَها  َلَها بَِليـم َلَمتم َأهم بح ِدَماًء ََتمِري َسَبائِبـَُها  -* لص َتُظنُّ َأنَّ الرَّئِيَس َخاِطبـَُها َفَكاَن َحظ  المَعُروس ِإذم جشر ا* فََأسم
ُتِبيَح َوَقِد ( 1) ُر َواسم ضم رَِها َمَشاِجبـَُها * َوُخرِ َب اْلَم ِرَق ِف ِخدم َأيَها الشامت المُمعري : َوقَاَل َعِديُّ بمُن زيد َأيمضا( 1)ُأحم

د الوثيق من االي ! ر َأَأنمت املربء املوفور -* ِبلده  َبلم َأنمَت َجاِهٌل َمغمُروُر َمنم رََأيمَت المَمُنوَن ام  -* أم لديك المَعهم
َن َأمم َمنم  َرى المُمُلوِك َأنُوِشرم ! َذا َعَليمِه ِمنم َأنم ُيَضاَم َخِفرُي؟ * َخلَّدم َرى ِكسم َلُه َسابُورُ * َأيمَن ِكسم َوبـَُنو ! َواَن َأمم َأيمَن قـَبـم

َفِر المِكَرام ُمُلوك ال  َصم ِر ِإذم بـََناُه َوِإذم ِدجم روم ملَم يَـ  -* اَأم ضم ُهُم َمذمُكوُر َوَأُخو اْلَم َابُورُ  -* بمَق ِمنـم  َلُة َُتمىَب ِإلَيمِه َواْلم
__________ 

 .اقمتصر ابمن ِهَشام على َهِذه االبيات( 5)
م من َِبب َِبَع، لَُغة ِف أَصاب( 1)  .صاب السهم



 .القوى: وااليد
 .َوالممعمىَن َأنَـَّها هائلة

 .فعيل مبَعمىن مفعول، َأي مرِبة: بيةر ( 9)
َََلك: واْلني  .اهلم

 .املراقب: والراقب
 .سقته الغبوق، َوُهَو َما يشرب ِبلعشى: غبقته( 7)

 .المَوهم: والوهل
 .طلع: جشر الصُّبمح( 1)
 .مجع مشجب: املشاجب( 1)

 .َما تعلق بِِه الثِ َياب
)*( 
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ُجوُر َوَتذَكَّرم  -* ًسا فَِللطَّريمِ ِف ُذرَاُه وُُكوُر ملَم يـََهبمُه رَيمُب المَمُنوِن فـََباَن الم *  َشاَدُه َمرمَمًرا َوَجلََّلُه ِكلم  ُملمُك َعنمُه فـََبابُُه َمهم
ََورمَنِق ِإذم َأشم  ًما َولِلمُهَدى تـَفمِكرُي  -* َربَّ اْلم َرُة َما مَيم ( 5)َرَف يـَوم ُر ُمعمِرًضا َوالسَِّديُر ِلُك َوالم * َسرَُّه َمالُُه وََكثـم ( 1)َبحم
ا َكأَنَـُّهمم َوَرٌق َج  -* َوَما ِغبم : فَارمَعَوى قـَلمُبُه َوقَالَ  فَّ فَأَلمَوتم ِبِه الصََّبا  -* طَُة َحي   ِإََل المَمَماِت َيِصرُي مثَّ َأضمَحوم

بُوُر   (9)َوالدَّ
ََورمَنِق الَِّذي ذََكَرُه ِف ِشعم : قـُلمتُ  ِمنَي، َوَعَظُه بـَعمُض ُعَلَماِء زََمانِِه ِف َأممرِِه الَِّذي َكاَن َوَربُّ اْلم رِِه رَُجٌل ِمَن المُمُلوِك المُمتَـَقدِ 

َرَف ِفيِه َوَعَتا  لَ ( 7)َقدم َأسم َسُه َهَواَها َوملَم يـَُراِقبم ِفيَها َموماَلَها، فـََوَعَظُه مبَنم َسَلَف قـَبـم َبَع نـَفم ُه ِمَن المُمُلوِك َومَتَرََّد ِفيِه َوَأتـم
َتقِ  ِِه ِإالَّ َوُهَو ُمنـم ُهمم َأَحٌد، َوَأنَُّه َما َصاَر ِإلَيمِه َعنم َغريم ٌل َعنمُه ِإََل َمنم بـَعمَدُه، فََأَخَذتمُه َوالدَُّوِل، وََكيمَف َِبُدوا َوملَم يـَبمَق ِمنـم

، فَارمَعَوى لِنَـفمسِ  َلغ  ِعظَُتُه َوبـََلَغتم ِمنمُه ُكلَّ َمبـم ِمِه َوَأممِسِه، َوَخاَف ِمنم ِضيِق َرممِسِه، فـََتاَب َوَأََنَب َونـَزََع َموم ِه، َوَفكََّر ِف يـَوم
اُس ِفيِه ِمِن َعمَّا َكاَن ِفيِه، َوتـََرَك المُملمَك َولَِبَس ِزيَّ المُفَقَراِء، وساح ِف الفلوات وحظي ِبْلطوات، َوَخَرَج َعمَّا َكاَن النَّ 

 .ات وعصيان رب السََّمَواتات َِباِع الشََّهوَ 
َماُم ُمَوفَُّق بن قداَمة المَمقمِدِسي َرَْحه هللا تـََعاََل ِف ِكَتاِب  وََكَذِلَك َأومَرَدَها " التـَّوَّاِبنَي " َوَقدم ذََكَر ِقصََّتُه َمبمُسوطًَة الشَّيمُخ اْلمِ

َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم السَُّهيمِليُّ ِف  َناد  َمِتني  اْلم ُض االنف "  ِكَتاِب إبِِسم  .المُمَرت ب أحسن تـَرمتِيب وأوضح تـَبمِيني" الرَّوم
__________ 

 .تذكري: ا( 5)
 .معرض: ا( 1)
 .ريح مهبها من مطلع الثرَي ِإََل بـََنات نعش: ذهبت بِِه، َوالصَبا: ا: ألوت بِهِ ( 9)



 .َوالدبور ريح تَقابل الصِ َبا
 .وعق: ا( 7)

)*( 
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َم َأنَُّه َكاَن ُمَقدًَّما َعَلى َسائِِر ُمُلوكِ َخبَـُر ُملُ  ِر َوُهَو َساِطُروَن، فـََقدم تـََقدَّ ضم  الطََّواِئِف، وََكاَن وِك الطََّواِئِف َوَأمَّا َصاِحُب اْلَم
، َوَذِلَك َِأَنَُّه َلمَّا َغَلَب َعَلى مَ  َكنمَدَر بن فلبيس المَمقمُدوين ِ المُيوََنين ِ ِلِك المُفرمِس َدارَا بمِن َدارَا، َوَأَذلَّ مَممَلَكَتُه ِمنم َزَمِن ِإسم

ِمِه َونـََهَب َحَواِصَلُه، َوَمزََّق مَشمَل المُفرمِس َشَذَر َمَذَر، َعَزَم َأنم  تَـَباَح بـَيمَضَة قـَوم  اَل جَيمَتِمَع هَلُمم بـَعمَد َذِلَك َوَخرََّب ِبََلِدِه َواسم
 .رٌ مَشمٌل َواَل يـَلمَتِئَم هَلُمم َأمم 

َ َعَرهِبَا َوأَ  َرمِض َما بـَنيم ُهم َفَجَعَل يُِقرُّ ُكلَّ َمِلك  َعَلى طَائَِفة  ِمَن النَّاِس ِف ِإقمِليم  ِمنم َأقَالِيِم اَأم َتَمرَّ كل ملك ِمنـم َعامِجَِها، فَاسم
َتِغلُّ ُمَِلََّتُه، فَاَذا َهَلَك قَاَم َوَلُدهُ  َممُر َكَذِلَك َقرِيًبا ِمنم  ُيمى حوزنه َوَُيمَفُظ ِحصََّتُه َوَيسم َتَمرَّ اَأم ِمِه، فَاسم ِمنم بـَعمِدِه َأوم َأَحُد قـَوم

 .مَخمِسِماَئِة َسَنة  
َتاِسَب بمِن هِلمَراِسَب، فَ  ِفنمِدََيَر بمِن َيشم َمَن بمِن ِإسم َما َكاَن َأَعاَد ُملمَكُهمم ِإََل َحىتَّ َكاَن أردشري بمُن َِبِبَك ِمنم َبيِن َساَساَن بمِن بـَهم

ُهمم اتَ  ِلٌد َواَل طَاِرٌف، وََكاَن أتََخََّر َعَليمِه َعَليمِه، َوَرَجَعِت المَمَماِلُك ِبُرمَِّتَها ِإلَيمِه، َوَأزَاَل مَمَاِلَك ُمُلوِك الطََّواِئِف، َوملَم يـَبمَق ِمنـم
ُهمم َوَأعمظَ  بَـَرُهمم َوَأَشدَّ ِر الَِّذي َكاَن َأكم ضم َمُهمم ِإذم َكاَن رَئِيَسُهمم َوُمَقدََّمُهمم، فـََلمَّا َماَت أردشري َتَصدَّى َلُه ِحَصاُر َصاِحِب اْلَم

ُ ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل َأعمَلمُ  َم َواَّللَّ  .َوَلُدُه َسابُوُر َفَحاَصَرُه َحىتَّ َأَخَذُه، َكَما تـََقدَّ
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جاز  َِبب ذكر بىن ِإمسمَاِعيل وهم عرب اْلم
َنمِبَياِء  َوَما َكاَن ِمنم  َاِعيل نَفسه َعَليمِه السَََّلم َمَع اَأم َاِهِليَِّة ِإََل َزَماِن المبعمَثة ذكرََن ِإمسم ، وََكيمَف َكاَن ِمنم َأممرِِه ( 5)ُأُموِر اْلم

َِليُل َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َمَع أُمِ ِه َهاَجَر فََأسم  َتَمَلُه َأبُوُه ابـمَراِهيَم اْلم َ ِجَباِل فَارَاَن، َحيمُث اَل ِحنَي احم َكنَـَها ِبَواِدي َمكََّة بـَنيم
َاِعيُل َرِضيًعا، مثَّ َذَهَب َوتـَرََكُهَما ُهَناِلَك َعنم َأممِر اَّللَِّ َلُه ِبذَ  ِلَك، لَيمَس ِعنمَد ُأمِ ِه ِسَوى َأنِيَس بِِه َواَل َحِسيَس، وََكاَن ِإمسم

، َكَما ِف َحدِ  ِجَراٌب ِفيِه متَمٌر َووَِكاٌء ِفيهِ  ُ هِلَاَجَر َزممَزَم الَِِّت ِهَي طََعاُم طُعمم  َوِشَفاُء ُسقمم  ا نَِفَد َذِلَك َأنـمَبَع اَّللَّ يِث َماٌء، فـََلمَّ
 .ابمِن َعبَّاس  الطَِّويِل الَِّذي َرَواُه الُبَخاِري  َرَْحه هللا
َة، َعَلى َأنم لَيمَس هَلُم ِف املَاء  مثَّ نزلت جرهم، وهم طَائَِفٌة ِمَن المَعَرِب المَعارِبَةِ  َقمَدِمنَي ِعنمَد َهاَجَر مبَكَّ ِمنم ُأَمِم المَعَرِب اَأم

َتأمَنَستم َهاَجُر هِبِمم  َتِفُعوَن بِِه، فَاسم َربُوَن ِمنمُه َويـَنـم  .شئ ِإالَّ َما َيشم
َِليُل َعَليمِه السَََّلُم يُطَاِلُع َأممَرُهمم ِف ُكل ِ   .ِحني   َوَجَعَل اْلم

 .يـَُقاَل ِإنَُّه َكاَن يـَرمَكُب المبـَُراَق ِمنم ِبََلِد بـَيمِت المَمقمِدِس ِف َذَهابِِه َوِإََيبِهِ 



َاِعي بمِح، والذبيح ُهَو ِإمسم  .ُل َعَلى الصَِّحيحِ مثَّ َلمَّا تـََرعمرََع المُغََلُم َوَشبَّ َوبـََلَغ َمَع َأبِيِه السَّعمَي َكاَنتم ِقصَُّة الذَّ
َرَها، َوتـََزوََّج ِِبلسَّيِ َدِة بِنمتِ مثَّ  َرَأًة مثَّ فَاَرقـََها َوتـََزوََّج َغيـم   َلمَّا َكرِبَ تـََزوََّج ِمنم ُجرمُهم  امم

َم ذكرهم وهم يِ  َوَجاَءتمُه ِِبلمَبِننَي ااِلثـميَنم َعَشَر َكَما تـََقدَّ ُرممهُِ ر و اْلم  . ( [1)وأذبل ]َنبت وقيذر : ُمَضاِض بمِن َعمم
 ومشا، ومسمع، وماشى، ودما، وأذر، ويطور، ونبش، وطيما،

__________ 
ُزمء االول من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة للمؤلف( 5)  .َوَذِلَك ِف اْلم
 .. )*(من ابمن ِهَشام( 1)

(5/11) 

 

 .وقيذما
ِل المِكَتاِب، وَ  ُرُه َعنم ُكُتِب َأهم َحاَق َوَغيـم َنٌة َواِحَدٌة امسمَُها َنَسَمُة، َوِهَي الَِِّت َزوََّجَها من ابمن َهَكَذا ذكره ُُمَمَّد بن ِإسم َلُه ابـم

َها الر وم َوفَاِرس  َحاَق بمِن ابـمَراِهيَم، فـَُوِلَد َلُه ِمنـم ِ ( 5)َأِخيه العيصو بمِن ِإسم َلنيم َباُن َأيمًضا ِف َأَحِد المَقوم َشم  .َواَأم
تِ  َجاِز َعَلى اخم يُع َعَرِب اْلِم  .ََلِف قـََبائِِلِهمم يـَرمِجُعوَن ِف َأنمَساهِبِمم ِإََل َوَلَديمِه ََنِبت  َوقـَيمَذرَ مثَّ مجَِ

َاِكُم ِف َمكََّة، َوالنَّاِظُر ِف َأممِر المبَـيمِت َوَزممَزَم، َنَ  ُُموِر اْلم َاِعيَل َوُهَو ابمُن ُأخمتِ وََكاَن الرَّئِيُس بـَعمَدُه َوالمَقائُِم ِِبَأم  ِبُت بمُن ِإمسم
يِ نيَ  ُرممهُِ  .اْلم

ِتِهمم، َفَحَكُموا مبَكََّة َوَما َوااَلَها ِعَوًضا َعنم بَ  ًة َطِويَلًة، َفَكاَن مثَّ تـََغلََّبتم ُجرمُهٌم َعَلى المبَـيمِت َطَمًعا ِف َبيِن ُأخم َاِعيَل ُمدَّ يِن ِإمسم
رِ   .بمِن نـَبمِت بمِن ُجرمُهم  ( 1)و بمِن َسعمِد بمِن الرَِّقيِب بمِن عيرب َأوَُّل َمنم َصاَر ِإلَيمِه َأمر المبَـيمت بعد َنبت مضاض بمَن َعمم

طَاَن، َويـَُقالُ  رَبِ : َوُجرمُهُم بمُن َقحم ُطَن بمُن َعيـم يُّ ( 1)ُجرمُهُم بمُن يـَقم ُرممهُِ  .بمِن شاخل بن أرفخشذ بن َسام ابمن نُوح  اْلم
َة ِبُقَعيمِقَعانَ   .وََكاَن ََنزاًِل بَِعمَلى َمكَّ

ُهَما يـَعمُشُر  َفِل َمكََّة، وَُكلٌّ ِمنـم ِمِه ِف َأسم  .َمنم َمرَّ ِبِه جُممَتازًا ِإََل َمكَّةَ ( 9)وََكاَن السََّميمدَُع َسيِ ُد َقطُورَاَء ََنزاًِل بَِقوم
َثَق اَأمَ  تَـوم تَـتَـُلوا، فـَُقِتَل السََّميمدَُع َواسم َ ُجرمُهم  َوَقطُورَاَء َفاقـم َة َوالمبَـيمِت، اَل يـَُنازُِعُه ِف مثَّ َوَقَع بـَنيم َاِكُم مبَكَّ ممُر ِلُمَضاض  َوُهَو اْلم

َرهِتِمم َوَشَرِفِهمم وانتشارهم  َاِعيَل َمَع َكثـم ََرامِ ( 7)َذِلَك َوَلُد ِإمسم  .مبَكَّة وبغريها َوَذِلَك ْلؤولتهم َلُه َوِلَعَظَمِة المبَـيمِت اْلم
َاِرثِ مثَّ َصاَر المُملمُك بـَعمَدُه إِ  ِرو بمِن اْلم َاِرِث، مثَّ ِإََل َعمم  .ََل ابمِنِه اْلم

ََراِم، َحىتَّ ذُِكرَ  ِجِد اْلم َُدوا ِِبلمَمسم ثـََرتم ِفيَها المَفَساَد، َوَأْلم َة َوَأكم  مثَّ بـََغتم ُجرمُهٌم مبَكَّ
__________ 

 .واليوَنن: ا( 5)
 .طبوعة وانتشارهمامل( 7)َيَمُخذ عشر االموال : يعشر( 9)هيرب : ا( 1)

 .َوُهَو خطأ
)*( 
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َتَمَعا ِف الم  ُهمم يـَُقاَل َلُه ِإَساُف بمُن بَِغي   َواممَرَأٌة يـَُقاُل هَلَا ََنئَِلُة بِنمُت َواِئل  اجم َها المَفاِحَشُة، َأنَّ رَُجًَل ِمنـم َكعمَبِة َفَكاَن ِمنمُه ِإلَيـم
ُ َحَجَريمِن، فـََنصَ   بَـُهَما النَّاُس َقرِيًبا ِمَن المبَـيمِت لِيَـعمَترِبُوا هِبَِما، فـََلمَّا طَاَل المَمطَاُل بـَعمَد َذِلَك مبَُدد  ُعِبَدا ِمنم َفَمَسَخُهَما اَّللَّ

 .ُدوِن اَّللَِّ ِف َزَمِن ُخَزاَعةَ 
ِضِعهِ   .َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه ِف َموم

ِ يـَُقاُل هَلَُما إِ  ِ َمنمُصوبـَنيم  .َساٌف َوََنئَِلةُ َفَكاََن َصَنَمنيم
ََراِم مَتَاََأَتم َعَليمِهمم ُخَزاَعُة الَِّذيَن َكانُوا نـََزُلوا َحوم  ثـََرتم ُجرمُهٌم المبَـغمَي ِِبلمبَـَلِد اْلم ِرو بمِن فـََلمَّا َأكم ََرِم، وََكانُوا ِمنم ُذر ِيَِّة َعمم َل اْلم

ِل َما تـََوقَّ   .َع ِمنم َسيمِل المَعرِِم َكَما تـََقدَّمَ َعاِمر  الَِّذي َخَرَج ِمَن المَيَمِن َِأَجم
َاِعيلَ   .َوِقيَل ِإنَّ ُخَزاَعَة ِمنم َبيِن ِإمسم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
تَـتَـُلوا َرمِب َواقـم َتَمُعوا ِْلَرمهِبِمم َوآَذنُوُهمم ِِبْلم  .َوالمَمقمُصوُد َأنَـُّهُم اجم

 ِ َاِعيَل ِكََل المَفرِيَقنيم  .َواعمتَـَزَل بـَُنو ِإمسم
ُهمم َعِن المبَـيمتِ فَـ  َلوم ِر بمِن َعبمِد َمَناَة َوُغبمَشاُن، َوَأجم  .َغَلَبتم ُخَزاَعُة، َوُهمم بـَُنو َبكم

، ِإََل َغَزايلَِ المَكعمَبِة، َومُهَا ِمنم ذَ  ، َوُهَو َسيِ ُدُهمم يُّ ُرممهُِ َاِرِث بمِن ُمَضاض  اْلم ُرو بمُن اْلم ِن فـََعَمَد َعمم ، َوَحَجِر الرُّكم َوُهَو َهب 
َياَء ُأَخَر، َفَدفـَنَـَها ِف َزممَزَم وطم زَممَزَم، َوارمحَتََل بِقَ  ة  َوَأشم َوُد، َوِإََل ُسُيوف  ُُمََلَّ َسم َجُر اَأم ِمِه فـََرَجُعوا ِإََل المَيَمنِ اْلَم  .وم

َاِرِث بمِن ُمَضاض   ُرو بمُن اْلم َها المَمَحاِجُر َكَأنم * ُمَباِدٌر  َوقَائَِلة  َوالدَّممُع َسكمبٌ : َوِف َذِلَك يـَُقوُل َعمم َوَقدم َشرَِقتم ِِبلدَّممِع ِمنـم
ُجوِن ِإََل الصََّفا  َ اْلَم َا * ملَم َيُكنم بـَنيم َمرم مبَكََّة َساِمُر فـَُقلمُت هَلَا َوالمَقلمُب ِمينِ  َكَأَّنَّ ِ * َأنِيٌس َوملَم َيسم ََناَحنيم َ اْلم ِلُجُه بـَنيم يـَُلجم

 طَائِرُ 
َلَها فََأزَالََنا بـََلى ََنم  ُُدوُد المَعَواثُِر وَُكنَّا ُواَلَة المبَـيمِت ِمنم بـَعمِد ََنِبت  * ُن ُكنَّا َأهم َنطُوُف ِبَذاَك المبَـيمِت * ُصُروُف اللََّيايل َواْلم

ُر ظَاهر َيـم  َواْلم
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َنا فـََعزَّزمََن فََأعمِظمم مبُلمِكَنا  بِِعز   َفَما َُيمَظى* َوََنمُن َولِيَنا المبَـيمَت ِمنم بـَعمِد ََنِبت   َنا المُمَكاثُِر َمَلكم فـََليمَس ِْلَي   َغريمََِن مثَّ * َلَديـم
ُتُه  َنا حبَاهِلَا * فَاِخُر َأملَم تـُنمِكُحوا ِمنم َخريمِ َشخمص  َعِلمم نـمَيا َعَليـم َثِن الدُّ ََصاِهُر فَِإنم تـَنـم فَِإنَّ هَلَا َحااًل * فَأَبـمَناُؤُه ِمنَّا َوََنمُن اَأم

رَة   َها المَمِليُك بُِقدم َرَجَنا ِمنـم َِليُّ َوملَم َأََنم * َوِفيَها التََّشاُجُر فََأخم َأَذا المَعرمِش * َكَذِلَك ََي َللنَّاِس ََتمِري المَمَقاِدُر َأُقوُل ِإَذا ََنَم اْلم
َها َأومُجهً  لمُت ِمنـم ُعدم ُسَهيمٌل َوَعاِمُر َوبُدِ  َها ِْحميَـٌر َوَُيَاِبُر َوِصرمََن َأَحاِديثًا وَُكنَّا بِِغبمَطة  * ا اَل ُأِحبـَُّها اَل يـَبـم ِبَذِلَك * قـََباِئُل ِمنـم

ِ تـَبمِكي لِبَـلمَدة   َنا السُُّنوُن المَغَواِبُر َفَسحَّتم ُدُموُع المَعنيم َذى هِبَا َحَرٌم َأممٌن َوِفيَها المَمَشاِعُر َوتـَبمِكي لِبَـيمت  * َعضَّتـم لَيمَس يـُؤم
َحاقَ * َيَظلُّ ِبِه َأممًنا َوِفيِه المَعَصاِفُر َوِفيِه ُوُحوٌش اَل تـَُراُم َأنِيَسٌة * َْحَاُمُه  : ِإَذا َخَرَجتم ِمنمُه فـََليمَستم تـَُغاِدُر قَاَل ابمُن ِإسم



ر  َوغُبم  َاِرِث بمِن ُمَضاض  َأيمًضا يَذمُكُر َبيِن َبكم ُرو بمُن اْلم ََي َأيُـَّها النَّاُس ِسريُوا ِإنَّ : َشاَن الَِّذيَن َخَلُفوا بـَعمَدُهمم مبَكَّةَ َوقَاَل َعمم
م  اَل َتِسريُوََن ُحثُّوا المَمِطيَّ َوَأرمُخوا ِمنم َأزِمَِّتَها ( 5)َقصمرَُكمم  ِبُحوا َذاَت يـَوم قـَبمَل المَمَماِت َوَقضُّوا َما تـَُقضُّوََن ُكنَّا * َأنم ُتصم
ُتمم فـََغيـََّرََن ُأََنًسا َكمَ  ٌر فَأَنـمُتمم َكَما ِصرمََن َتِصريُوََن قَاَل ابمُن ِهَشام  * ا ُكنـم َها: َدهم  .َهَذا َما َصحَّ َلُه ِمنـم

َبـمَياَت َأوَُّل ِشعمر  ِقيَل ِف المَعَرِب، َوَأنَـَّها ُوجِ  ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر َأنَّ َهِذِه اَأم َثيِن بـَعمُض َأهم ُتوبًَة ِف حجر ِِبلميمن َومل َدتم َمكم َوَحدَّ
 .يسم قَائِلَها

__________ 
 .قصاركم: املطبوعة( 5)

 .َوُهَو خطأ
 .َأي هنايتكم: وقصركم

)*( 
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َوًة، َوَحَكى ِعنمَدَها ِحَكايَة معجبة وإنشادات مغربة َبـمَياِت ِإخم  .َوذََكَر السَُّهيمِليُّ هِلَِذِه اَأم
َزمرَِقيُّ ِف ِكَتابِِه َوزَاَد َأبُو الموَ : قَالَ  َاِرِث " َفَضاِئِل َمكََّة " لِيِد اَأم ِرو بمِن اْلم َبـمَياِت المَمذمُكورَِة المَمنمُسوبَِة ِإََل َعمم َعَلى َهِذِه اَأم

رِبُوا ِف َصِنيِع ا( 5)ِبلبغى ِفيِه * َقدم َمال دهر علينا مثَّ أهلكنا : بمِن ُمَضاض   َتخم َلُكُم وبز النَّاس َنسوَن َواسم * لنَّاِس قـَبـم
َلُكُم  ُوََن ُكنَّا َزَماًَن ُمُلوَك النَّاِس قـَبـم تَـَباَن َطرِيٌق ِعنمَدُه اهلم رو * َكَما اسم ُكوََن ِقصَُّة ُخَزاَعة، َوخرب َعمم َكن  ِف َحَراِم اَّللَِّ َمسم مبَسم

َحاقَ  ِر بمِن َعبمِد مثَّ إِ : بن ْلى، َوعباَدة االصنام بَِرمض المَعَرب قَاَل ابمُن ِإسم نَّ ُغبمَشاَن ِمنم ُخَزاَعَة َولَِيِت المبَـيمَت ُدوَن َبيِن َبكم
َاِرِث المغُبمَشاينُّ  ُرو بمُن اْلم ُهمم َعمم  .َمَناَة وََكاَن الَِّذي يَِليِه ِمنـم

ِمِهمم ِمنم َبيِن ( 1)َوقـَُريمٌش ِإذم َذاَك ُحُلوٌل َوِصرمٌم   . ِكَنانَةَ َوبـُُيواَتٌت ُمتَـَفر ُِقوَن ِف قـَوم
بَـُلوا ِمَن الميَ : قَاُلوا ِرو بمِن َعاِمر  ِحنَي َأقـم َا مُسِ َيتم ُخَزاَعُة ُخَزاَعَة َِأَنَـُّهمم خَتَزَُّعوا ِمنم َوَلِد َعمم َمِن يُرِيُدوَن الشَّاَم، فـَنَـَزُلوا مبَرِ  َوِإَّنَّ

َراِن فََأقَاُموا بِهِ   .الظَّهم
ُن بمُن َأيُّوَب اَأمَ  َزمرَِجيُّ ِف َذِلكَ قَاَل َعوم  (9)ُخَزاَعُة ِمنَّا ِف ُحُلول  كراكر * فـََلمَّا َهَبطمَنا َبطمَن َمر   خَتَزََّعتم : نمَصاِريُّ مثَّ اْلم

__________ 
 .ِفيَنا: املطبوعة( 5)
ُُلول( 1) م: اْلم ديد الَلَّ  .مجع َحال بَتشم

ر الصَّاد َوُسُكون الرَّاء م ينزلون إببلهم ََنحَية من املَاء َواْلممع أصرام الطَّائَِفة: والصرم ِبَكسم  .من المَقوم
ََماَعة من النَّاس: المَكَراِكر( 9) ر المَكاف َوُسُكون الرَّاء وهى اْلم  .مجع كركرة ِبَكسم

)*( 
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َتَمتم  َنمَصاِريُّ  ِبُصمِ  المَقَنا َوالمُمرمَهَفاِت المبَـَواتِرِ * َْحَتم ُكلَّ َواد  ِمنم هِتَاَمَة َواحم َاِعيُل بمُن رَاِفع  اَأم َوقَاَل َأبُو المُمَطهَِّر ِإمسم
َومِسيُّ  ِكِل المُمَتَحاِمِل َفَحلَّتم َأَكارِيًسا َوَشتَّتم قـََناِبًَل * فـََلمَّا َهَبطمَنا َبطمَن َمكََّة َأْحمََدتم : اَأم َعَلى ُكلِ  َحي   * ُخَزاَعُة َداَر اْلم

َ جند وساحل  ا ن( 5)بـَنيم تَـبَـوم بِِعز   ُخَزاِعي   َشِديِد المَكَواِهِل فـََولَِيتم ُخَزاَعُة المبَـيمَت، * فو اجرمها َعنم َبطمِن َمكََّة َواحم
رو بمِن رَبِيَعَة اْلمُ  ، يـَتَـَوارَثُوَن َذِلَك َكاِبًرا َعن َكابر، َحىتَّ َكاَن آِخرهم حليل ابمن حبشية بن سلول بن َكعمب بن َعمم َزاِعيُّ

َرمبـََعةَ الَّ  ، فـََوَلَدتم َلُه بَِنيِه اَأم ، َوَعبمَد المُعزَّى، َوَعبمًدا، مثَّ : ِذي تـََزوََّج ُقَصيُّ بمُن ِكََلب  ابـمنَـَتُه ُحىبَّ اِر، َوَعبمَد َمَناف  َعبمَد الدَّ
 .َصاَر َأممُر المبَـيمِت ِإلَيمهِ 

ِضِعِه ِإنم  ِصيُلُه ِف َموم ُ تـََعاََل َوِبِه الثِ َقةُ  َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه َوتـَفم  .َشاَء اَّللَّ
َتَمرَّتم ُخَزاَعُة َعَلى ِواَليَِة المبَـيمِت ََنمًوا ِمنم َثََلمثِائَِة َسَنة ، َوِقيَل مَخمِسِماَئِة َسَنة  َواَّللَُّ   .َأعمَلمُ  َواسم

ُئوِمنَي   .َكاَن َأوَُّل ِعَباَدِة االوَثن ِبْلجاز  ِف ِواَليَِتِهمم، َوَذِلَك َِأَنَّ ِف َزَماهِنِمم ( 1)وََكانُوا َمشم
ُ، فَِإنَُّه َأوَُّل َمنم َدَعاُهمم ِإََل َذِلكَ  ِرو بمِن ْلَُي   َلَعَنُه اَّللَّ  .َوَذِلَك ِبَسَبب رئيسم َعمم

ا  .وََكاَن َذا َمال  َجزِيل  ِجدًّ
رِيَن بَِعريًا، َوَذِلَك ِعَبارَةٌ : يـَُقالَ  رِيَن َألمَف بَِعري   ِإنَُّه فـََقأَ َأعمنُيَ ِعشم  .َعنم َأنَُّه َمَلَك ِعشم

َفُع ِبَذِلَك الم  َها، َِأَنَُّه يَدم َ َواِحد  ِمنـم َهاوََكاَن ِمنم َعاَدِة المَعَرِب َأنَّ َمنم َمَلَك َألمَف بَِعري  فـََقَأ َعنيم َ َعنـم  .َعنيم
 .َومِمَّنم ذكر َذِلك االزرقي

__________ 
مع لل: االكاريس( 5)  .كرس َوُهَو َأبـمَيات من النَّاس جمتمعةمجع اْلم

َيمل  .والقنابل مجع قنبل، َوُهَو الطَّائَِفة من النَّاس َواْلم
 .سوس: املطبوعة( 1)

َناهُ  ا َأثـمبَـتـم  .وهى حَتمرِيف ِبالصل َعمَّ
)*( 
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ِجيِج عشَرة آاَلف بَ : َوذََكَر السَُّهيمِليُّ  َم اْلَم َا َذَبَح َأَيَّ َدنَة وكسا َعَشَرَة آاَلِف ُحلَّة  ِف ُكلِ  َسَنة ، يُطمِعُم المَعَرَب َأنَُّه ُرمبَّ
ِن َوالمَعَسِل َويـَُلتُّ هَلُُم السَِّويقَ  َيمَس ِِبلسَّمم  .َوُيَِيُس هَلُُم اْلم

لُُه َوِفعمُلُه ِفيِهمم َكالشَّرمِع المُمتَِّبِع، ِلَشَرِفِه ِفيِهمم َوُمَِلَِّتهِ : قَاُلوا  .ِعنمَدُهمم وََكَرِمِه َعَليمِهمم  وََكاَن قـَوم
َرو بمَن ْلَُي   َخَرَج ِمنم َمكََّة ِإََل الشَّاِم ِف بـَعمِض أُُمورِِه فـََلمَّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِل المِعلمِم َأنَّ َعمم َثيِن بـَعمُض َأهم ا َقِدَم َمآَب َحدَّ

َمِئذ  المَعَمالِيُق وَ  ، رَآُهمم يـَعمُبُدوَن ِمنم َأرمِض المبَـلمَقاِء، َوهِبَا يـَوم ِليَق بمِن اَلَوَذ بمِن َساِم بمِن نُوح  ، َويـَُقاُل َوَلُد ِعمم ََلق  ُهمم َوَلُد ِعمم
َناَم، فـََقاَل هَلُمم  َصم َناُم الَِِّت َأرَاُكمم تـَعمُبُدوَن؟ َقالُوا َلهُ : اَأم َصم ِطُرَها فـَتُ : َما َهِذِه اَأم َتمم َناٌم نـَعمُبُدَها فـََنسم ِطُرََن، َهِذِه َأصم مم



تَـنمِصُرَها فـَتَـنمُصُرَنَ   .َوَنسم
َها َصَنًما فََأِسرُي ِبِه ِإََل َأرض المَعَرب فيعبدونه : فـََقاَل هَلُمم  ُه َصَنًما يـَُقاَل َلُه ُهَبُل، فـََقِدَم ِبِه َمكََّة ( 5)َأاَل تـُعمطُوين ِمنـم فََأعمَطوم

 .يِمهِ فـََنَصَبُه َوَأَمَر النَّاَس بِِعَباَدتِِه َوتـَعمظِ 
َحاقَ  َاِعيَل َعَليمِه السَََّلُم، َأنَُّه َكاَن اَل : قَاَل ابمُن ِإسم َجارَِة ِف َبيِن ِإمسم َة َويـَزمُعُموَن َأنَّ َأوََّل َما َكاَنتم ِعَباَدُة اْلِم َيظمَعُن ِمنم َمكَّ

ُهمم ِحنَي َضاَقتم َعَليمِهمم َوالمَتَمُسوا المُفَسَح ِف المِبََل  رم تـَعمِظيًما للحرمظَاِعٌن ِمنـم  .ِد ِإالَّ َْحََل َمَعُه َحَجًرا ِمنم ِحَجارَِة اْلم
 .َفَحيمُث َما نـََزُلوا َوَضُعوُه َفطَاُفوا بِِه َكَطَواِفِهمم ِِبلمَكعمَبةِ 

َجارَِة َوَأعمَجبَـُهمم  َسُنوا ِمَن اْلِم َتحم ، َحىتَّ َخَلَفِت اْللوف ونسوا َما َكانُوا َحىتَّ َسَلَخ َذِلَك هِبِمم ِإََل َأنم َكانُوا يـَعمُبُدوَن َما اسم
 .َعَليمهِ 

، قَالَ  َنا ِِبلشَّاِة : َوِف الصَِّحيح َعنم َأيب رََجاء  المُعطَارِِديِ  َيًة ِمَن التـَُّراِب َوِجئـم َاِهِليَِّة ِإَذا ملَم جنَِدم َحَجًرا مَجَعمَنا َحثـم ُكنَّا ِف اْلم
َناَها َعَليمِه مثَّ طفنا  .هبَا َفَحَلبـم

__________ 
 .َكَذا ِبالصول( 5)

 )*(فيعبدوه : َوالمِقَياس
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َحاقَ   .قَاَل ابمُن ِإسم
َرُه، فـََعَبُدوا تَـبمَدُلوا ِبِديِن ابـمَراِهيَم َوِإمسمَاِعيَل َعَليمِهَما السَََّلُم َغيـم  َواسم

َلهُ  َُمُم قـَبـم ََثَن َوَصاُروا ِإََل َما َكاَنتم َعَليمِه اَأم َوم  .مم ِمَن الضَََّلاَلتِ اَأم
ِد ابـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلُم يـََتَمسَُّكوَن هِبَا ِمنم تـَعمِظيِم المبَـيمِت، وَ  َرِة، َوِفيِهمم َعَلى َذِلَك بـََقاََي ِمنم َعهم جِ  َوالمُعمم الطََّواِف بِِه، َواْلَم

ِي المُبدم  َرِة، َمَع ِإدمَخاهلِِمم ِفيِه َما لَيمَس ِمنمُه َفَكاَنتم ِكَنانَُة َوالمُوقُوِف َعَلى َعَرفَات  َوالمُمزمَدِلَفِة، َوَهدم جِ  َوالمُعمم ََلِل ِِبْلَم هم ِن َواْلمِ
 .لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيمكَ : َوقـَُريمٌش ِإَذا َأَهلُّوا قَاُلوا

 .لَبـَّيمَك اَل َشرِيَك َلَك، ِإالَّ َشرِيًكا ُهَو َلَك، متَمِلُكُه َوَما َمَلكَ 
َناَمُهمم َوجَيمَعُلوَن ِملمَكَها بَِيِدهِ فَـ  ِخُلوَن َمَعُه َأصم ُدونَُه ِِبلتـَّلمِبَيِة مثَّ يُدم  .يـَُوحِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ تـََعاََل ِلُمَحمَّد  َصلَّى اَّللَّ رُِكوَن : " يـَُقوُل اَّللَّ ثـَُرُهمم ِِبَّللَِّ ِإالَّ َوُهمم ُمشم ِمُن َأكم ا يـَُوحِ ُدوَنيِن َأيم مَ ( " 5)َوَما يـُؤم
 .ِلَمعمرَِفِة َحقِ ي ِإالَّ َجَعُلوا َمِعي َشرِيًكا ِمنم َخلمِقي

ُرهُ  ، َفَجعَ : َوَقدم ذََكَر السَُّهيمِليُّ َوَغيـم ُرو بمُن ُْلَي   َوَأنَّ ابمِليَس تـََبدَّى َلُه ِف ُصورَِة َشيمخ  َل َأنَّ َأوََّل َمنم َلىبَّ َهِذِه التـَّلمِبَيَة َعمم
َمُع ِمنمُه َويـَُقوُل َكَما يـَُقوُل، َواتَـّبَـَعُه المَعَرُب ِف َذِلكَ يـُلَ   .قِ ُنُه َذِلَك فـََيسم

َعُهمم يـَُقوُلونَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا مسَِ  َقدم َقدم : " يـَُقولُ : لَبـَّيمَك اَل َشرِيَك َلكَ : َوثـََبَت ِف الصَِّحيِح َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُب َحسمبُ "   .َأيم َحسم



َرائِيل، َعن َأىب َحفمص َعنم َأيب ُهَريـمرَ : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم، َحدثَنا ِإسم َحاُق بمُن ابـمَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا ِإسم  .ةَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُرو بمُن َعاِمر ، َوِإين ِ رََأيـمُتُه جير أمعاءه ِف النَّ ِإنَّ َأوََّل مَ : " قَالَ  َناَم، َأبُو ُخَزاَعَة َعمم َصم  ".ار نم َسيََّب السََّواِئَب َوَعَبَد اَأم
__________ 

 .501ُسورَة يُوُسف ( 5)
)*( 
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هِ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
َرو  َتِضي َأنَّ َعمم  بمَن ْلَُي   ُهَو َأبُو ُخَزاَعَة الَِّذي تـُنمَسُب ِإلَيمِه المَقِبيَلُة ِبَكَماهِلَا، َكَماَوَهَذا يـَقم

ُرهُ  َحاَق َوَغيـم ِل النََّسِب، ِفيَما َحَكاُه ابمُن ِإسم  .َزَعَمُه بـَعمُضُهمم ِمنم َأهم
، َنا جُمَرََّد َهَذا َلَكاَن ظَاِهًرا ِف َذِلَك َبلم َكالنَّصِ   .َوَلِكنم َقدم َجاَء َما خُيَاِلُفُه ِمنم بـَعمِض المُوُجوهِ  َوَلوم تـَرَكم

ِريِ ، قَالَ : فـََقاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُشَعيمٌب، َعِن الزُّهم ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َحدَّ عت سعيد ابمن الممسيب قَالَ : َحدَّ الَّىِت : المبحريَة: مسَِ
 .بـَُها َأَحٌد ِمَن النَّاسِ َدرَُّها لِلطََّواِغيِت َفََل َُيملِ ( 5)ُينح 

َها شئ: َوالسَّائَِبةُ   .الَِِّت َكانُوا َيُسيِ ُبونـََها ِْلهِلَِتِهمم اَل ُُيمَمُل َعَليـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ : قَالَ  َُزاِعيَّ جَيُرُّ : " قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرو بمَن َعاِمر  اْلم َبُه ِف النَّاِر، َكاَن َأوََّل رََأيمُت َعمم ُقصم

 ".َمنم َسيََّب السََّواِئَب 
ِريِ  َعنم َسِعيد  َعنم َأيب  ِلٌم ِمنم َحِديِث َصاِلِح بمِن ِكيَساَن َعِن الزُّهم  . ُهَريـمَرَة بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم

ِري ِ َوَرَواُه ابمُن اهلمَ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ   .اِد َعِن الزُّهم
َاِكمُ  ِري ِ : َأرَاَد المُبَخاِريُّ : قَاَل اْلم َاِد َعنم َعبمِد المَوهَّاِب بمِن ُِبمت  َعِن الزُّهم  .َرَواُه ابمُن اهلم

 .َكَذا قَالَ 
، َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم  َُزاِعيِ  ِرو بمِن َسَلَمَة اْلم ِريِ ، َعنم َسِعيد ، َعنم َأيب  َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َعنم َعمم َاِد، َعِن الزُّهم يَزِيَد بمِن اهلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : ُهَريـمَرةَ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُه ِف النَّاِر، وََكاَن َأوََّل َمنم َسيََّب : " مسَِ َرو بمَن َعاِمر  جَيُرُّ ُقصم رََأيمُت َعمم
 ".َر المَبِحريََة السََّواِئَب َوحَبَّ 

__________ 
 .ُيمَنع: املطبوعة( ؟)

 )*(َوُهَو خطأ 
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َاِكمُ  نَـُهَما َعبمَد المَوهَّاِب بمَن ُِبمت  َكَما قَاَل اْلم  .َوملَم يَذمُكرم بـَيـم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ثـََنا َمعممَ : َوقَاَل َأْحمَُد َأيمًضا ثـََنا َعبمُد الرَّاِزِق، َحدَّ ِريِ ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ َحدَّ ُ َعَليمِه : ٌر، َعِن الزُّهم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َُزاِعيَّ جَيُرُّ " َوَسلََّم  َرو بمَن َعاِمر  اْلم  رََأيمُت َعمم

َبُه ِف النَّاِر، َوُهَو َأوَُّل َمنم َسيََّب السََّواِئَب   ( ".5)ُقصم
َقِطٌع ِمنم  هِ  َوَهَذا ُمنـم  .َهَذا المَوجم

ِريُّ َعنم َسِعيد  َعنمُه َكَما تـََقدَّمَ : َوالصَِّحيحُ   .الزُّهم
َلهُ  َِديِث َوالَِّذي قـَبـم لُُه ِف َهَذا اْلم َُزاِعيُّ : " َوقـَوم َها، َمَع َما َوَقَع ِف " اْلم يَُدلُّ َعَلى َأنَُّه لَيمَس َواِلد المَقِبيَلة، بل منتسب ِإلَيـم

ِلِه َأبُو ُخَزاَعة َتصمِحيف من الراوى منالرِ َوايَِة مِ  َأوم َأنَُّه َكاَن يَُكىنَّ بَِيب ُخَزاَعَة، َواَل َيُكوُن َذِلَك " َأُخو ُخَزاَعَة : " نم قـَوم
َباِر ِبَنَُّه َأبُو ُخَزاَعَة ُكلِ ِهمم   .ِمنم َِبِب اْلمِخم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاقَ  َع أَ حَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ثَُه َأنَُّه مسَِ ، َأنَّ َأَِب َصاِلح  السَّمَّاَن َحدَّ َاِرِث التـَّيمِميُّ َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ابـمَراِهيَم بمِن اْلم َِب ُهَريـمَرَة دَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : يـَُقولُ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُزاِعي ِ : مسَِ ِن اْلم َوم َثَم بمِن اْلم َرو بمَن ْلَُيِ  بمِن : " َِأَكم َثُم، رََأيمُت َعمم ََي َأكم
َبَه ِبَرُجل  ِمنمَك ِبِه َواَل ِبَك ِمنمُه  َبُه ِف النَّاِر، َفَما رََأيمُت َرُجًَل َأشم  ".َقَمَعَة بمِن ِخنمِدَف جَيُرُّ ُقصم

َثمُ   .َعَسى َأنم َيُضرَّين ُشبَـُهُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل َأكم
ََثَن َوحَبََّر ا: " قَالَ  َوم ِمٌن َوُهَو َكاِفٌر، ِإنَُّه َكاَن َأوََّل َمنم َغيـََّر ِديَن ِإمسمَاِعيَل، فـََنَصَب اَأم لمَبِحريََة َوَسيََّب السَّائَِبَة اَل ِإنََّك ُمؤم

َاِمَي   ".َوَوصََّل المَوِصيَلَة َوَْحَى اْلم
هِ   .لَيمَس ِف المُكُتِب ِمنم َهَذا المَوجم

ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ َوقَ  ُ َعَليمِه  دم َرَواُه ابمُن َجرِير  َعنم َهنَّاِد بمِن َعبمَدَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِوِه َأوم مثله، َولَيمَس ِف المكتب َأيمضا  .َوَسلََّم بَِنحم

__________ 
 )*( 7131رقم الممسند َحِديث ( 5)
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ثـََنا يُوُنُس، َعنِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َأيب يـَعمُقوَب َأبُو عبد هللا المكرمَماين، َحدثَنا حسان ابمن ابـمَراِهيَم، َحدَّ  َحدَّ
ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  رََأيمُت َجَهنََّم َُيمِطُم بـَعمُضَها بـَعمًضا، َورََأيمُت "  َعَليمِه َوَسلََّم الزُّهم

َبُه، َوُهَو َأوَُّل َمنم َسيََّب السََّواِئَب  ًرا جَيُرُّ ُقصم  ".َعمم
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 

، َمرمفُ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس   .وًعا ِف َذِلكَ َوَرَوى الطَّبَـَراينُّ ِمنم َطرِيِق َصاِلح 



يِن َغيـََّر هِبَا دِ  َياَء ِف الدِ  ُ َكاَن َقِد ابـمَتدََع هَلُمم َأشم َرو بمَن ُْلَي   َلَعَنُه اَّللَّ َِليِل، فَاتَـّبَـَعُه المَعَرُب ِف َذِلَك، َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َعمم يَن اْلم
 .اَفَضلُّوا ِبَذِلَك َضََلاًل بَِعيًدا بـَيِ ًنا َفِظيًعا َشِنيعً 

ُ تـََعاََل َعَليمِهمم ِف ِكَتابِِه المَعزِيِز ِف َغريمِ َما آيَة  ِمنمهُ   .َوَقدم َأنمَكَر اَّللَّ
يَة( 5( )َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف َألمِسنَـُتُكُم المَكِذَب َهَذا َحََلٌل َوَهَذا حَرام لتفرتوا على هللا المَكِذب: )فـََقاَل تـََعاََل   .اْلم
تَـُروَن َعَلى : )َوقَاَل تـََعاََل  ُ ِمنم حبَِريَة  َواَل َسائَِبة  َواَل َوِصيَلة  َواَل َحام  َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَفم اَّللَِّ المَكِذَب َما َجَعَل اَّللَّ

ثـَُرُهمم اَل يعمقُلونَ   ( .1( )َوَأكم
ِتََلف َنا َعَلى َهَذا ُكلِ ِه َمبمُسوطًا َوبـَيـَّنَّا اخم ُد  َوَقدم َتَكلَّمم َمم ُه ِمنم مثَّ، َوَّلِلَِّ اْلم الس لف ِف تـَفمِسري َذِلك، َفمن َأرَاَدُه فـَلمَيأمُخذم

 .َوالمِمنَّةُ 
ُتم تفرتون: )َوقَاَل تـََعاََل  َناُهمم، اتهلل لتسئلن َعمَّا ُكنـم  ( .9( )َوجَيمَعُلوَن ِلَما اَل يـَعمَلُموَن َنِصيًبا ممَّا َرَزقـم
َنـمَعاِم َنِصيًبا فـََقاُلوا َهَذا َّلِلَِّ ِبَزعمِمِهمم َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما كَ َوجعلُ : )َوقَاَل تـََعاََل  َرمِث َواَأم اَن ِلُشرََكائِِهمم وا هلل َما َذرََأ ِمَن اْلم

 َفََل َيِصُل ِإََل اَّللَِّ َوَما َكاَن َّلِلَِّ فـَُهَو يصل
__________ 

ل ( 5) ل ( 9( )519)ائَِدة ُسورَة الممَ ( 1( )551)ُسورَة النَّحم  .11ُسورَة النَّحم
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 .ِإََل ُشرََكائِِهمم َساَء َما َُيمُكُمونَ 
رِِكنَي قـَتمَل َأوماَلِدِهمم ُشرََكاُؤُهمم لِيـُرمُدوُهمم َولِيَـلمِبُسوا َعَليمِهمم دِ  ُ َما فـَعَ وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثري  ِمَن المُمشم ُلوُه ينَـُهمم َوَلوم َشاَء اَّللَّ

تَـُرونَ   .َفَذرمُهمم َوَما يـَفم
ٌر اَل َيطمَعُمَها ِإالَّ َمنم َنَشاُء ِبَزعمِمِهمم َوَأنـمَعاٌم ُحر َِمتم ظُُهورَُها  َم اَّللَِّ َوقَاُلوا َهِذِه َأنـمَعاٌم َوَحرمٌث ِحجم َوَأنـمَعاٌم اَل يَذمُكُروَن اسم

زِيِهمم مبَا كَ  َها افمرِتَاًء َعَليمِه َسَيجم تَـُرونَ َعَليـم  .انُوا يـَفم
َتةً  َنـمَعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورََِن َوُُمَرٌَّم َعَلى َأزمَواِجَنا، َوِإنم َيُكنم َميـم  َوقَاُلوا َما ِف بُطُوِن َهِذِه اَأم

زِيِهمم َوصمَفُهمم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ   .فـَُهمم ِفيِه ُشرََكاُء َسَيجم
ُ افمرِتَاًء َعَلى اَّللَِّ َقدم َضلُّوا َوَما َكانُوا مهتدينَقدم َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا َأوماَلدَ  ( 5( )ُهمم َسَفًها بَِغريمِ ِعلمم  َوَحرَُّموا َما َرزَقـَُهُم اَّللَّ

. 
ِل المَعَربِ : )َوقَاَل المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ  ثـََنا َأبُو َعَوانََة،( : 1( )َِبُب َجهم ثـََنا َأبُو النـُّعمَماِن، َحدَّ ر ، َعنم  َحدَّ َعنم َأيب ِبشم

، قَالَ  َنـمَعامِ : َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َق الثَََّلِثنَي َوِمائَة  ِف ُسورَِة اَأم َرأم َما فـَوم َل المَعَرِب فَاقـم : ِإَذا َسرََّك َأنم تـَعمَلَم َجهم
ُ افمرِتَاًء َعَلى اَّللَِّ َقدم َضلُّوا َوَما َكانُوا مهتدينَقدم َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا َأوماَلَدُهمم َسَفًها بَِغريمِ عِ ) ، َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهُم اَّللَّ  ( .لمم 

يَِة، َوَما َكانُوا ابـمَتَدُعوُه ِمَن الشََّراِئِع المَباِطَلِة المَفاِسَدِة، الَِِّت ظَ  ُروَوَقدم ذََكرمََن تـَفمِسرَي َهِذِه اْلم بمُن ْلَُي   قـَبََّحُه  نـََّها َكِبريُُهمم َعمم



رَت  ِف َذِلكَ  َلَحًة َوَرْحمًَة ِِبلدََّوابِ  َوالمبَـَهائِِم، َوُهَو َكاِذٌب ُمفم ُ َمصم  .اَّللَّ
ِل َوالضَََّلِل اتَـّبَـَعُه َهُؤاَلِء اْلهلة الطغام ِفيهِ  َهم  .َوَمَع َهَذا اْلم

 .َكِثري ، َوُهَو عَباَدة االوَثن َمَع هللا عزوجلبل قد اتبعوه ِفيَها ُهَو َأَطمُّ ِمنم َذِلَك َوَأعمَظُم بِ 
__________ 

 .َِبب قصَّة َزممَزم َوَجهل المَعَرب: الُبَخاِري  ( 1) 570 - 591: ُسورَة االنعام( 5)
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يِن المَقِومِي َوالصِ َراطِ  ُ بـََعَث بِِه ابـمَراِهيَم َخِليَلُه ِمَن الدِ  ُلوا َما َكاَن اَّللَّ َدُه اَل َشرِيَك  َوبَدَّ َتِقيِم، ِمنم تـَومِحيِد ِعَباَدِة اَّللَِّ َوحم المُمسم
 .َلُه َوحَتمِرمِي الشِ رمكِ 

يِن بَِغريمِ ِعلمم  َواَل بـُرمَهان  َواَل َدلِيل  َصِحيح  َواَل َضِعيف   جِ  َوَمَعاملَ الدِ   .َوَغيـَُّروا َشَعائَِر اْلَم
رِِكنيَ َواتَـّبَـُعوا ِف َذِلَك َمنم َكاَن  َُمِم المُمشم َلُهمم ِمَن اَأم  .قـَبـم

ُ ِإلَيمِهمم  َناَم َوهِلََذا بـََعَث اَّللَّ َصم َرَك ِِبَّللَِّ َوَعَبَد اَأم ، وََكانُوا َأوََّل َمنم َأشم َم نُوح  َهى  َوَشابـَُهوا قـَوم نُوًحا، وََكاَن َأوََّل َرُسول  بعث ينـم
 َوقَاُلوا)َعن عَباَدة االصنام، َكَما ِف ِقصَِّة نُوح  

( 5( )اِلمني ِإالَّ ضَلالاَل َتَذُرنَّ آهِلََتُكمم َواَل َتَذُرنَّ َودًّا َواَل ُسَواًعا َواَل يـَُغوَث ويعوق ونسرا َوقد َأَضلُّوا كثريا َواَل تزد الظَّ 
. 

ا َماتُوا : قَاَل ابمُن َعبَّاس   ، فـََلمَّ ِم نُوح  ًما َصاْلِِنَي ِف قـَوم ََمُد َكاَن َهُؤاَلِء قـَوم َعَكُفوا َعَلى قـُُبورِِهمم، فـََلمَّا طَاَل َعَليمِهُم اَأم
 .َعَبُدوُهمم، َوَقدم بـَيـَّنَّا َكيمِفيََّة َما َكاَن ِمنم َأممرِِهمم ِف ِعَباَدهتم مبَا أغمىن َعن ِإَعاَدته َها ُهَنا

ُرهُ  َحاَق َوَغيـم َناُم ِف : قَاَل ابمُن ِإسم َصم َاِعيَل، َفَكاَن َودُّ لَِبيِن َكلمِب بمِن َوبـمَرَة مثَّ َصاَرتم َهِذِه اَأم المَعَرِب بـَعمَد تـَبمِديِلِهمم ِديَن ِإمسم
َاِف ابمن ُقَضاَعةَ ( 1) َراَن بمِن اْلم  .بمِن تـََغِلَب بمِن ُحلمَواَن بمِن ِعمم

َنمَدلِ  َمِة اْلم  .وََكاَن َمنمُصوًِب ِبَدوم
 .مدركة بمِن ُمَضرَ وََكاَن ُسَواٌع لبىن ُهَذيمل بن الياس بن 

 .وََكاَن َمنمُصوًِب مبََكان  يـَُقاَل َلُه رَُهاطٌ 
ِحج   ِل ُجَرش  ِمنم َمذم  .وََكاَن يـَُغوُث لَِبيِن َأنـمَعَم ِمنم طَيِ ئ  َوَِأَهم

 .وََكاَن َمنمُصوًِب جبَُرشَ 
 .مَهَدان وََكاَن يـَُعوُق َمنمُصوًِب بَِرمِض مَهمَداَن ِمَن المَيَمِن لبىن خيوان بطن من

__________ 
 .مر ة: املطبوعة( 1) 17، 19: ُسورَة نوح( 5)



 .َوُهَو خطأ
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ٌر َمنمُصوًِب بَِرمِض ِْحميَـَر ِلَقِبيَلة  يـَُقاَل هَلَا ُذو المُكََلعِ   .وََكاَن َنسم
َحاقَ  َنُه يـَقم ( 5)وََكاَن ِْلَوماَلَن برضهم صنم يـَُقال َلُه َعم أنس : قَاَل ابمُن ِإسم ًما بـَيـم َعاِمِهمم َوُحُروثِِهمم َقسم ِسُموَن َلُه ِمنم َأنـم

، ِفيَما يـَزمُعُموَن  َ اَّللَِّ َلُه تـَرَُكوُه َلُه، َوَما َدَخَل ِف ( 9)، َفَما َدَخَل ِف حق َعم أنس ِمنم َحقِ  اَّللَِّ الَِّذي َقَسُموُه ( 1)َوبـَنيم
َرمث واالنعام َنِصيبا: )يمِه، َوِفيِهمم َأنـمَزَل اَّللَُّ َحقِ  اَّللَِّ َمنم حق َعم أنس ردُّوُه َعلَ   ( .َوَجَعُلوا َّلِلَِّ ممَّا َذرََأ ِمَن اْلم

َرٌة بَِفََلة  ِمنم : قَالَ  رَِكَة َصَنٌم يـَُقاَل َلُه َسعمٌد، َصخم ََة بمِن ُمدم َبَل َرُجٌل َأرمِضِهمم َطِويَلة ، وََكاَن لَِبيِن ِملمَكاَن بمِن ِكَنانََة بمِن ُخَزُيم فََأقـم
ِبُل،  ُهمم إبِِِبل  َلُه ُمَؤبَـَّلة  لَِيِقَفَها َعَليمِه المِتَماَس بـَرََكِتِه، ِفيَما يـَزمُعُم، فـََلمَّا رََأتمُه اْلمِ وََكاَنتم َمرمِعيًَّة اَل تـُرمَكُب وََكاَن الصََّنُم ِمنـم

َراُق َعَليمهِ   يـُهم
َماُء، نـََفَرتم ِمنمُه َفَذَهَبتم ِف  ه ، َوَغضب َرهبَا فَأخذ َحَجًرا فـََرَماُه ِبِه مثَّ قَالَ الدِ  ُ ِفيَك نـََفرمَت َعَليَّ :  ُكلِ  َوجم اَل َِبَرَك اَّللَّ

 .ِإبِِلي
َتَمَعتم َلُه قَالَ  َمَع مَشمَلَنا : مثَّ َخَرَج ِف طلبَـَها َحىتَّ مجعَها، فـََلمَّا اجم َنا ِإََل َسعمد  لَِيجم َسعمٌد َفََل ََنمُن ِمنم َسعمِد َفَشتـَّتَـَنا * َأتـَيـم

َرٌة بِتَـُنوَفة   َحاقَ * َوَهلم َسعمٌد ِإالَّ َصخم ِد قَاَل ابمُن ِإسم ُعو ِلَغي   َواَل ُرشم َرمِض اَل َيدم ِرو بمِن : ِمَن اَأم س  َصَنٌم ِلَعمم وََكاَن ِف َدوم
 .ُْحََمَة الدَّومِسي ِ 

ِف المَكعمَبِة يـَُقاَل َلُه ُهَبلُ وََكاَنتم قـَُريمٌش َقِد اختَََّذتم َصنَ : قَالَ   .ًما َعَلى بِئمر  ِف َجوم
ُرو بمُن ُْلَي   َلَعَنُه اَّللَُّ  َم ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  َأنَُّه َأوَُّل َصَنم  َنَصَبُه َعمم  .َوَقدم تـََقدَّ

َحاقَ  ِضِع زَمم : قَاَل ابمُن ِإسم َُذوا ِإَسافًا َوََنئَِلَة، َعَلى َموم َزَم يـَنمَحُروَن ِعنمَدمُهَا، مثَّ ذََكَر َأنَـُّهَما َكاََن رَُجًَل َواممَرَأًة فـََوقع َواختَّ
ُ َحَجَريمنِ   .َعَليمِهَما ِف المَكعمَبِة َفَمَسَخُهَما اَّللَّ

، َعنم عَ : مثَّ قَالَ  ِرو بمِن َحزمم  ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َرَة َأنَـَّها قَاَلتَحدَّ عت َعاِئَشة تَقول: مم مازلنا : مسَِ
 ُ َدََث ِف المَكعمَبِة َفَمَسَخُهَما اَّللَّ َمُع َأنَّ ِإَسافًا َوََنئَِلَة َكاََن َرُجًَل َواممَرَأًة ِمنم ُجرمُهم  َأحم  .عزوجل حجرينَنسم

 .َوهللا أعلم
__________ 

 .عميانس: ِف االصنام اِلبمِن الكلىب( 5)
 .بزعمهم: ابمن ِهَشام( 1)
 )*(مسوُه : ابمن ِهَشام( 9)
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َ ملَم ُُيمِهلمُهَما َحىتَّ َفَجَرا ِفيَها، َبلم َمَسَخُهَما قـَبمَل َذِلَك، َفِعنمَد َذِلَك ُنِصَبا   .ِعنمَد الصََّفا َوالمَمرمَوةِ َوَقدم ِقيَل ِإنَّ اَّللَّ
ُرو بمُن ُْلَي   نـَقَ  َزَم َوطَاَف النَّاُس هِبَِمافـََلمَّا َكاَن َعمم  .َلُهَما فـََوَضَعُهَما َعَلى َزمم
َعُروَن رَِكابـَُهمم : َوِف َذِلَك يـَُقوُل َأبُو طَاِلب   َشم َأنَّ : مبُفمَضى السُُّيوِل ِمنم ِإَساف  َوََنِئِل َوَقدم ذََكَر المَواِقِديُّ * َوَحيمُث يُِنيُخ اَأم

 ُ َهَها َوتَ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َداُء مَشمطَاُء خَتمِمُش َوجم َها َسوم َم المَفتمِح َخَرَجتم ِمنـم ِر ََنئَِلَة يـَوم ُعو َعَليمِه َوَسلََّم ملا َأَمَر ِبَكسم دم
 .ِِبلمَويمِل َوالثُـُّبورِ 

َجاِز، ِإَّنََّ : َوَقدم ذََكَر السَُّهيمِليُّ  ِم رَُجل  َأنَّ َأَجأً َوَسلمَمى َومُهَا َجَبََلِن بَِرمِض اْلِم  ا مُسِ َيا ِِبسم
ِ فـَُعرَِفا هِبَِما َبَـَلنيم ، َفُصِلَبا ِف َهَذيمِن اْلم ، َفَجَر ِبَسلمَمى بِنمِت َحام  َيِ  ُُه َأَجأُ بمُن َعبمِد اْلم  .امسم

َ َأَجأ  َوَسلمَمى َصَنٌم ِلطَيِ ئ  يـَُقال َلُه قلس: قَالَ   .وََكاَن بـَنيم
َحاقَ  ُهمم َسَفًرا متََسََّح ِبِه ِحنَي يـَرمكَ  َواختََّذَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُل ُكلِ  َدار  ِف َدارِِهمم َصَنًما يـَعمُبُدونَُه، فَِإَذا َأرَاَد الرَُّجُل ِمنـم ُب، َأهم

َنُع ِحنَي يـَتَـَوجَُّه ِإََل َسَفرِِه، َوِإَذا َقِدَم ِمنم َسَفرِِه متََسََّح بِِه، َفَكاَن َذلِ  َك َأوََّل َما يـَبمَدأُ ِبِه قـَبمَل َأنم َفَكاَن َذِلَك آِخَر َما َيصم
ِلهِ  ُخَل َعَلى َأهم  .يَدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلتـَّومِحيِد قَاَلتم قـَُريمشٌ : قَالَ  ُ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ ا بـََعَث اَّللَّ هِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا لشئ : فـََلمَّ َأَجَعَل اْلم
 .ُعجاب

َحاقَ  َدنٌَة َوَقدم َكاَنِت المَعَرُب اختَََّذتم َمَع المَكعمَبِة َطَواِغيَت، َوِهَي بـُُيوٌت تـَُعظِ ُمَها َكتَـعمِظيِم المَكعمَبِة هَلَا سَ : قَاَل ابمُن ِإسم
ِدي ِللمَكعمَبِة، َوَتطُوُف هِبَا َكَطَواِفَها ِدي هَلَا َكَما تـُهم  َوُحجَّاٌب، َوتـُهم
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 .هِبَا َوتـَنمَحُر ِعنمَدَها
َِليِل َعَليمِه السَََّلم ومسجده( 5[ )َمَع َذِلكَ ]َوِهَي  َها، َِأَنَـَّها بَِناُء ابـمَراِهيَم اْلم َل المَكعمَبِة َعَليـم  .تـَعمِرُف َفضم

َباَن ِمنم ُسَليمم  ُحَلَفاِء بَ  ، َوَقدم َخرَّبـََها وََكاَنت لقريش َوبىن كَنانَة المُعزَّى بنخلة، وََكاَن َسَدنـَتـَُها َوُحجَّابـَُها َبيِن َشيـم يِن َهاِشم 
 .َخاِلُد بمُن المَولِيِد َزَمَن المَفتمحِ 

 .َكَما َسَيأمِت 
، َوَخرَّبـََها َأبُو ُسفم : قَالَ  ُت لثقيف ِِبلطَّاِئف، وََكاَن َسَدنـَتـَُها َوُحجَّابـَُها َبيِن ُمَعتِ ب  ِمنم ثَِقيف  َيان واملغرية بن وََكاَنِت الَلَّ

ِل الطَّاِئفِ ُشعمَبة بعد جمئ أَ   .هم
 .َكَما َسَيأمِت 

ِل المَمِديَنِة : قَالَ  َزمرَِج َوَمنم َداَن ِبِديِنِهمم ِمنم َأهم ِس َواْلم َوم ِر ِمنم ََنِحَيِة المُمَشلَِّل ( 1)وََكاَنتم َمَناُة ِلَلم َعَلى َساِحِل المَبحم
َياَن َأيمًضا، َوِقيَل عَ   .ِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َكَما َسَيأمِت بُِقَديمد ، َوَقدم َخرَّبـََها َأبُو ُسفم

َعم  َوجبَِيَلَة َوَمنم َكاَن بِِبََلِدِهمم ِمَن المَعَرِب بِتَـَباَلَة، وََكاَن يـَُقالَ : قَالَ  س  َوَخثـم ََلَصِة ِلَدوم  َلُه المَكعمَبُة المَيَمانَِيُة، وََكاَن ُذو اْلم
 .َولِبَـيمِت َمكََّة المَكعمَبُة الشَّاِميَّةُ 



 .َقدم َخرَّبَُه َجرِيُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ المَبَجِليُّ َكَما َسَيأمِت وَ 
 :قَالَ 

 .َأَجأ  َوَسلمَمى( 9)وََكاَن قلس ِلطَيِ ئ  َومن يَليَها جببلى طَيئ، يعمىن 
ُهورَاِن َكَما تـََقدَّمَ   .َومُهَا َجَبََلِن َمشم

ِل ا: قَالَ  يَـَر َوَأهم ًتا ْلِِمم َريمِن ِحنَي َخرََِّبُه َوقـَتَ وََكاَن رََِئٌم بـَيـم َبـم ُرُه ِف ِقصَِّة تـُبَّع  َأَحِد ُمُلوِك ِْحميَـَر َوِقصَُّة اْلم َم ِذكم ََل لمَيَمِن َكَما تـََقدَّ
َودَ   .ِمنمُه َكلمًبا َأسم

، َوهَلَا: قَالَ  ًتا لبىن ربيَعة بن َكعمب بن سعد ابمن زَيمِد َمَناَة بمِن مَتِيم  ُُه َكعمُب بمُن  وََكاَنتم ُرَضاُء بـَيـم ِغُر، َوامسم تَـوم يـَُقوُل المُمسم
ًرا بَِقاع  أسحما * َوَلَقدم َشَددمُت َعَلى ُرَضاء  َشدًَّة : رَبِيَعَة بمِن َكعمب   تـَُها قـَفم  (7)فـَتَـرَكم

__________ 
 .لَيست ِف ابمن ِهَشام( 5)
 .ابمن ِهَشام يثرب( 1)
 .بُب: املطبوعة( 9)

 .َوُهَو خطأ
 )*(االسود : االسحم( 7)
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ُروِهَها  َرَما * َوَأَعاَن َعبمُد اَّللَِّ ِف َمكم ِغَر َهَذا َعاَش َثََلمَثِائَِة َسَنة  ( 5)َومبِثمِل َعبمِد اَّللَِّ َأغمَشى المَمحم تَـوم َويـَُقاَل ِإنَّ المُمسم
ًرا، َوُهَو الَّذِ  ََياِة َوطُوهِلَا : ي يـَُقولُ َوَثََلِثنَي َسَنًة، وََكاَن َأطمَوَل ُمَضَر ُكلِ َها ُعمم ُت ِمَن اْلم َوُعِمرمُت ِمنم َعَدِد * َوَلَقدم َسِئمم

َها ِمائـََتاِن يل  َها بـََعدم ِننَي ِمِئيَنا ِمائًَة َحَدتـم ٌم َُيُرُّ * َوازمَددمُت ِمنم َعَدِد الشُُّهوِر ِسِنيَنا َهلم َما بَِقي ِإالَّ َكَما َقدم فَاتـََنا * السِ  يـَوم
 ( .1)وتروى َهِذه االبيات ِلُزَهريمِ بمِن َجَناِب بمِن ُهَبَل : َلة حتدوَن قَاَل ابمن ِهَشامَولَيـم 

ِ والثَلمثائة: قَاَل السَُّهيمِليُّ  زَُهريم َهَذا، َوعبيد ِإبمِن َشرِيََّة، َوَدغمَفُل بمُن َحنمظََلَة : َومن املعمرين الَّذين جازوا المِمائـَتَـنيم
َجَع بمِن رَيمِث بمنِ النَّسَّابَُة، َوال ُر بمُن ُدمهمَاَن بمِن َأشم َواينُّ، َوَنصم ُبِع المَعدم ُصم َغطََفاَن، وََكاَن َقِد  رَّبِيُع بمُن ُضَبَع المَفَزاِريُّ، َوُذو اَأم

ُرُه بـَعمَد اعمِوَجاِجهِ  َودَّ َشعمُرُه بـَعمَد ابمِيَضاِضِه َوتـََقوََّم َظهم  .اسم
ر  َوتـَغمِلَب ابـميَنم وََكاَن ُذو الم ( : 9)قَاَل   َواِئل  َوِإََيد  ِبَسنمَداَد، َوَلهُ ( 7)َكَعَباِت لَِبكم

َ : يـَُقول أعشى بىن قـَيمِس بمِن ثـَعمَلَبةَ  ََورمَنِق َوالسَِّديِر َوَِبِرق  ( 1)بـَنيم َوَأوَُّل ( 1)َوالمبَـيمِت ِذي الشُُّرَفاِت ِمنم َسنمَداِد * اْلم
ُت َوِإنم َتطَاَوَل يب المَمَدى َوَلقَ : َهِذِه المَقِصيَدةِ  َعمَواِد َماَذا ُأَؤمِ ُل بـَعمَد آِل ُُمَرِ ق  * دم َعِلمم تـَرَُكوا * َأنَّ السَِّبيَل َسِبيُل ِذي اَأم

ََورمَنِق وَ * َمَنازهَِلُمم، َوبـَعمَد ِإََيِد نزُلوا بنقرة يسيل َعَليمِهم  َوالمبَـيمِت ذى * السَِّديِر َوَِبِرق  َماء المُفَرات جِيئ ِمنم َأطمَواِد َأرمُض اْلم
 الكعبات من سنداد
__________ 



 .مل يرد َهَذا المبَـيمت ِف ابمن ِهَشام( 5)
 .بن جناب الكلىب: ابمن ِهَشام( 1)
 .ابمن: املطبوعة( 7)َأي ابمن اسحق ( 9)

 .َوُهَو خطأ
 .أهل اْلورنق: ابمن ِهَشام( 1)
َفل: السنداد( 1)  .َسواد المُكوَفة، َورَاء جَنمَران المُكوَفة مَناِزل الَيد َأسم

)*( 
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َا َكانُوا على ميعاد َوأرى النَّعيم وكل َما يـُلمَهى ِبِه * َجَرِت الر ََِيُح َعَلى َُمَلِ  ِدََيِرِهمم  ًما َيِصرُي ِإََل بًِلى َونـََفاِد * َفَكَأَّنَّ يـَوم
ََورمَنقُ : قَاَل السُّهيملي ٌر بـََنا: اْلم بَـُر ِلَسابُوَر لَِيُكوَن َوَلُدُه ِفيِه ِعنمَدُه، َوبـََناُه رَُجٌل يـَُقاَل َلُه سنمار ِف َقصم َكم ُه النـُّعمَماُن اَأم

َلُه، فَأَلمَقاُه ِمنم َأعمََلُه فـََقتَـَلُه، َفِفي  ِِه ِمثـم رين سنة، َومل ير بَِناء أعجب ِمنمُه، فخشى َأنم يـَبميِنَ ِلَغريم : شَّاِعرُ َذِلَك يـَُقوُل العشم
ُ َشرَّ َجَزائِِه  رِيَن َحجًَّة * َجَزاين، َجَزاُه اَّللَّ َياَن ِعشم يـَُعدُّ َعَليمِه ِِبلمَقَراِمِد * َجَزاَء ِسِنمَّاَر َوَما َكاَن َذا َذنمب سوى رضفه المبُـنـم

ِب  ًما مَتَاَمُه ( 5)َوالسَّكم َياُن يـَوم نـم ا انـمتَـَهى المبـُ ِد َوالمَباِذِخ الصَّعمِب َرَمى ِبِسِنمَّاَر َعَلى ُحقِ  رَأمِسِه َوآَض َكِمثمِل الطَّ * فـََلمَّ * وم
َطمِب قَاَل السَُّهيمِليُّ  َبِح اْلم ُر اَّللَِّ ِمنم َأقـم َيَـَوانِ : َوَذاَك َلَعمم َاِحُظ ِف ِكَتاِب اْلم  .َأنمَشَدُه اْلم

َاِء المَقَمرِ   .َوالسِ ِنمَّاُر ِمنم َأمسم
ََلُم، َجهََّز َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َهذِ   ِه المبـُُيوَت ُكلََّها ُهِدَمتم َلمَّا َجاَء اْلمِسم

َوُعِبَد َق ِللمَكعمَبِة َما ُيَضاِهيَها، َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ُكلِ  بـَيمت  ِمنم َهِذِه َسَراََي خُتَر ِبُُه، َوِإََل تِلمَك االصنام من كسرَها، َحىتَّ مل ملَم يـَبم 
َدُه اَل َشرِيَك َلهُ  ُ َوحم  .اَّللَّ

ُ تـََعاََل َوِبه الثِ َقة ِصيُلُه ِف َمَواِضِعِه ِإنم َشاَء اَّللَّ  .َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه َوتـَفم
__________ 

 .ِحَجارَة هَلَا خروق تنضج ويبىن هبَا، واْلجر، َوَما طلى بِِه كالزعفران واْلص: القرامد( 5)
 .حاس َأو الرصاصالن  : والسكب

)*( 

(5/79) 

 
 

ََنَن ِمنم سُ  ََلَلِة خرب عدَنن جد عرب اْلمجاز، َوُهَو الذى ينتهى ِإلَيمِه نسب النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم اَل ِخََلَف َأنَّ َعدم
َِليِل َعَليمِهَما السَََّلمُ  َاِعيَل بمِن ابـمَراِهيَم اْلم  .ِإمسم



ِة اْلم  تَـَلُفوا ِف ِعدَّ َاِعيَل َعَلى َأقـمَوال  َكِثريَةَواخم َ ِإمسم َنُه َوبـَنيم  .َِبِء بـَيـم
َيا َكاِتِب َأَرمِ  ِل المِكَتاِب، َأَخُذوُه ِمنم ِكَتاِب رِخم ثر َما قبل َأرمبـَُعوَن َأًِب، َوُهَو المَمومُجوُد ِعنمَد َأهم  .َيا بمِن َحلمِقَيافَأكم

 .َعَلى َما َسَنذمُكُرهُ 
نَـُهَما ثَ   .ََلثُونَ َوِقيَل بـَيـم
ُرونَ   .َوِقيَل ِعشم

 .َوِقيَل مَخمَسَة َعَشرَ 
 .َوِقيَل َعَشَرةٌ 
َعةٌ   .َوِقيَل ِتسم
َعةٌ   .َوِقيَل َسبـم

ِب بم  َعَة الزَّممعِ َوِقيَل ِإنَّ َأَقلَّ َما ِقيَل ِف َذِلَك َأرمبـََعٌة، ِلَما َرَواُه ُموَسى بمُن يـَعمُقوَب، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوهم ، َعنم َعمَِّتِه، ِن َزمم يِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه قَاَل   ".معد بن عدَنن ابمن أدد بن زند بن الريى بمِن َأعمَراِق الثَـَّرى " َعنم ُأمِ  َسَلَمَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .فـََزنمٌد ُهَو اهلميسع: قَاَلتم ُأمُّ َسَلَمةَ 
َاِعيلُ والريى ُهَو َنبت، َوَأعمَراُق الثَـّرَ   .ى ُهَو ِإمسم

 .َِأَنَُّه ابمُن ابـمَراِهيَم، َوِإبـمَراِهيُم ملَم أتَمُكلمُه النَّاُر َكَما َأنَّ النَّاَر اَل أتَمُكُل الثَـَّرى
ِن، َوُهَو َأبُو ُداَلَمةَ : قَاَل الدَّارَُقطميِنُّ  َوم َِديِث، َوزَنمُد بمُن اْلم  .الشَّاِعرُ  اَل نـَعمِرُف زَنمًدا ِإالَّ ِف َهَذا اْلم

َئِمَّةِ  ُرُه ِمَن اَأم َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم السَُّهيمِليُّ َوَغيـم ََنَن ِإََل َزَمنِ : قَاَل اْلم َ َعدم ُة َما بـَنيم  ُمدَّ
نَـُهَما َأرمبـََعُة َأَِبء  َأوم عشَرة َأو عشُرون، َوَذِلَك َأن معد ابمن عدَنن ثـَُر ِمنم َأنم َيُكوَن بـَيـم َاِعيَل َأكم َكاَن عمره زمن ِبمتنصر   ِإمسم

َرَة َسَنةً   .اثنىت َعشم
ُرُه َأنَّ اَّللََّ تـََعاََل َأومَحى ِف َذِلَك الزََّماِن ِإََل َأرمِمَياَء بم   نِ َوَقدم ذََكَر َأبُو َجعمَفر  الطَّرَبِيُّ َوَغيـم
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ُه َأين ِ قد سلطته  .على المَعَرب َحلمِقَيا َأِن اذمَهبم ِإََل ُِبمتـَُنصََّر فََأعمِلمم
َمُة ِفيِهمم، َفِإين ِ  ََنَن َعَلى المبـَُراِق َكيم اَل ُتِصيَبُه النِ قم رٌِج ِمنم ُصلمِبِه نَِبيًّا َكِرُيًا َوأمر هللا أرمياء َأنم َُيمِمَل َمَعُه َمَعدَّ بمَن َعدم َتخم  ُمسم

ِتُم ِبِه الرُُّسل  .َأخم
ا َعلَ  َتَمَل َمَعدًّ ُهمم بـَعمَد َخَراِب بـَيمِت َففعل أرمياء َذِلَك َواحم َرائِيَل ممَّنم بَِقَي ِمنـم ى المبـَُراِق ِإََل َأرمِض الشَّاِم، فـََنَشَأ َمَع َبيِن ِإسم

، قـَبمَل َأنم يـَرم  َشَن ِمنم َبيِن ُدبِ  بمِن ُجرمُهم  ِدِه، مثَّ َعاَد بـَعمَد َأنم ِجَع ِإََل ِبََل المَمقمِدِس، َوتـََزوََّج ُهَناَك اممَرَأًة امسمَُها ُمَعانَُة بِنمُت َجوم
َيا َكاِتُب َأرمِمَياَء َقدم َكَتَب َنَسَبُه ِف ِكَتاب  عِ  نمَدُه لَِيُكوَن ِف ِخَزانَِة َأرمِمَياَء َهَدَأِت المِفنَتُ َومتََحََّضتم َجزِيَرُة المَعَرِب، وََكاَن رِخم

َفُظ َنَسَب َمَعد   َكَذِلكَ   .فـََيحم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



ََننَ  ُ رَفمَع النِ َسِب ِإََل َما بـَعمَد َعدم  .َوهِلََذا َكرَِه َماِلٌك َرِْحَُه اَّللَّ
َحاَق : قَاَل السَُّهيمِليُّ  ُه، َكابمِن ِإسم َرهم َهِب َمنم يـََرى َذِلَك َوملَم َيكم َنمَساِب َعَلى َمذم َنا ِف رَفمِع َهِذِه اَأم َا َتَكلَّمم ، َوِإَّنَّ َوالمُبَخاِريِ 

ِِهمم ِمَن المُعَلَماءِ َوالزُّ   .بـَريمِ بمِن َبكَّار ، َوالطَّرَبِيِ ، َوَغريم
ُ فـََقدم ُسِئَل َعِن الرَُّجِل يـَرمَفُع َنَسَبُه ِإََل آَدَم َفَكرَِه َذِلَك، َوقَاَل َلهُ  : َفِقيَل َلهُ ! ِمنم َأيمَن َلُه ِعلمُم َذِلَك؟ : َوَأمَّا َماِلٌك َرِْحَُه اَّللَّ

َنمِبَياِء، ِمثمَل َأنم يـَُقالَ ! َوَمنم خُيمرِبُُه ِبهِ : اِعيَل؟ فَأَنمَكَر َذِلَك َأيمًضا، َوقَالَ فَِإََل ِإمسمَ  ابـمَراِهيُم : وََكرَِه َأيمًضا َأنم يـُرمَفَع ِف َنَسِب اَأم
 .بمُن َفََلِن بمِن ُفََلن  

 .َهَكَذا ذََكَرُه المُمَعيمِطيُّ ِف ِكَتاِبهِ 
َاِعيلَ : َذا ََنمو َما ُرِوَي َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َأنَُّه قَالَ َوَقول َمالك هَ : قَالَ  ََنَن َوِإمسم َ َعدم ََن َأَحًدا يـَعمِرُف َما بـَنيم  .َما َوَجدم

َاِعيَل َثََلثُوَن َأَِب اَل يـُعمَرُفونَ : َوَعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه قَالَ  ََنَن َوِإمسم َ َعدم  .بـَنيم
ََنَن يـَُقولُ َوُرِوَي َعِن ابم   .َكَذَب النَّسَّابُونَ : ِن َعبَّاس  َأيمًضا َأنَُّه َكاَن ِإَذا بـََلَغ َعدم

ِ َأوم َثََلَثً   .َمرَّتـَنيم
ُلهُ  ُعود  ِمثـم ََصحُّ َعِن ابمِن َمسم  .َواَأم
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طاب َا ننسب ِإََل عدَنن: َوقَاَل عمر بن اْلم  .ِإَّنَّ
نـمَباِه ِف َمعمرَِفِة قـََباِئِل الرَُّواِة : " ِف ِكَتابِهِ  َوقَاَل َأبُو عمر بن َعبمِد المبَـر ِ  َع ُعرمَوَة ": اْلمِ َوِد َأنَُّه مسَِ َسم َرَوى ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم

طَاَن ِإالَّ ختََ : بمَن الزُّبـَريمِ يـَُقولُ  ََنَن َواَل َما َورَاَء َقحم ََن َأَحًدا يـَعمِرُف َما َورَاَء َعدم  .رًُّصاَما َوَجدم
سود َعارِِهمم َوَأنمَساهِبِمم، يـَُقولُ : َوقَاَل َأبُو اَأم َثَمة، وََكاَن ِمنم َأعمَلِم قـَُريمش  بَِشم عت َأَِب بكر ُسَليمَمان بن َأىب َخيـم ََن : مسَِ َما َوَجدم

ََنَن ِف ِشعمِر َشاِعر  َواَل ِعلمِم َعاملِ    .َأَحًدا يـَعمِرُف َما َورَاَء َمَعدِ  بمِن َعدم
ُرو بن َميمُمون االزدي َوُُمَمَُّد بمُن َكعمب  الم : قَاَل َأبُو ُعَمرَ  ُعود  َوَعمم ُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ٌم ِمَن السََّلِف ِمنـم ُقَرِظيُّ ِإَذا وََكاَن قـَوم

ا   .نَّسَّابُونَ َكَذَب ال: قَاُلوا( 5( )َوالَِّذيَن ِمنم بـَعمِدِهمم اَل يـَعمَلُمُهمم ِإالَّ اَّللَُّ )تـََلوم
َصاَء َبيِن آَدَم فَِإنَـُّهمم اَل يَـ : قَاَل َأبُو ُعَمَر َرِْحَُه اَّللَُّ  ُر َما َذَهُبوا، َوالمُمَراُد َأنَّ َمِن ادََّعى ِإحم عمَلُمُهمم َوالمَمعمىَن ِعنمَدََن ِف َهَذا َغيـم

ُ الَِّذي َخَلَقُهمم، َوَأمَّا َأنمَساُب المَعَرِب فَإِ  ا َوَحِفظُوا مَجَاِهريََها َوأُمََّهاِت قـََبائِِلَها، ِإالَّ اَّللَّ ِمَها َوَأنمَساهِبَا َقدم َوَعوم َل المِعلمِم بََِيَّ نَّ َأهم
تَـَلُفوا ِف بـَعمِض فـُُروِع َذِلكَ   .َواخم

ََنَن قَاُلوا: قَاَل َأبُو ُعَمرَ  َنَ : َوالَِّذي َعَليمِه َأِئمَُّة َهَذا الشَّأمِن ِف َنَسِب َعدم َرَح، َعدم ُن بمُن ُأَدَد، ابمن ُمَقوَِّم، بمِن ََنُحوَر بمِن تـَيـم
َِليِل َعَليمِهَما السَََّلمُ  َاِعيل، ابمن ِإبـمَراِهيَم اْلم  .بمِن يـَعمُرَب، بن يشجب، بن َنبت، بن ِإمسم

َحاَق بمِن َيَساَر ِف السِ ريَةِ   .َوَهَكَذا ذََكَرُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ََنُن بمُن ُأد   : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َويـَُقاُل َعدم

ََنَن بمِن ُأدِ ، بمِن ُأَددَ   .يـَعميِن َعدم



 .مثَّ َساَق َأبُو عمر بَِقيَّة الن َسب ِإََل آدم
__________ 

 )*( 3ُسورَة ِإبـمَراِهيم ( 5)
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فُ  ََنَن ِمنم َسائِِر قـََباِئِل المَعَرِب َفَمحم َنمَساُب ِإََل َعدم  .وَظٌة َشِهريٌَة ِجدًّا، اَل يـََتَماَرى ِفيَها اثـمَنانِ َوَأمَّا اَأم
ِضِعِه َوالنََّسُب النـََّبِويُّ ِإلَيمِه َأظمَهُر َوَأومَضُح ِمنم فـََلِق الصُّبمِح، َوَقدم َوَرَد َحِديٌث َمرمُفوٌع ِِبلنَّصِ  َعَليم  ِه، َكَما َسُنورُِدُه ِف َموم

َصمِل المُمِنيفِ بـَعمَد المَكََلِم َعَلى قـََباِئِل الم  ِر َأنمَساهِبَا َوانمِتظَاِمَها ِف ِسلمِك النََّسِب الشَّرِيِف َواَأم  .َعَرِب َوِذكم
َة ِإالَّ ِِبَّللَِّ المَعزِيِز  َل َواَل قـُوَّ ََلُن، َواَل َحوم ُ تـََعاََل َوِبِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم َِكيمِ ِإنم َشاَء اَّللَّ  .اْلم

َسَن َما هُ  َوَما َأحم َماُم َأبُو المَعبَّاِس َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد  النَّاِشُئ ِف َقِصيَدتِِه المَمشم ورَِة المَمنمُسوبَِة ِإلَيمِه َنَظَم النََّسَب النـََّبِويَّ اْلمِ
لُهُ  ِحِه : َوِهَي قـَوم ُت َرُسوَل اَّللَِّ َأبمِغي مبَدم ُت اممَرًأ فَاَق المَمِديَح ُمَوحًَّدا ُوُفوَر ُحظُوِظي ِمنم َكِرمِي المَمآرِ * َمَدحم * ِب َمَدحم

َباُء قـَبمَل جمَِيِئِه * بَِومَصاِفِه َعنم ُمبمِعد  َوُمَقاِرِب نِِبيًّا َتَساَمى ِف المَمَشاِرِق نُورُُه  َنـم َنا بِِه اَأم ِل المَمَغاِرِب َأتـَتـم َفََلَحتم َهَواِديِه َِأَهم
َباُر ِف *  َخم ِه َوَشاَعتم ِبِه اَأم ِتُف ِِبمسِم َم الظُُّنوِن المَكَواِذِب َوأُنمِطَقِت *  ُكلِ  َجاِنِب َوَأصمَبَحِت المُكهَّاُن تـَهم َوتـَنمِفي بِِه َرجم

َناُم نُطمًقا تـَبَـرََّأتم  َصم ِر قـَوماًل ُمبَـيـًَّنا* اَأم ِل المُكفم ََكاِذِب َوَقاَلتم َِأَهم ُكمم َنِبٌّ ِمنم ُلَؤيِ  بمِن َأاتَ : * ِإََل اَّللَِّ ِفيِه ِمنم َمَقاِل اَأم
ِع ِجنٌّ فـََزيَـَّلتم  رِتَاَق السَّمم َتِدي َلُه * َغاِلِب َورَاَم اسم َها رُُجوُم المَكَواِكِب َهَداََن ِإََل َما ملَم َنُكنم نـَهم ِلطُوِل * َمَقاِعَدُهمم ِمنـم

ُ أَ  ِر ِحنَي * نَـَّها المَعَمى ِمنم َواِضَحاِت المَمَذاِهِب َوَجاَء آِبََيت  تـُبَـنيِ  َها انمِشَقاُق المَبدم َداَلِئُل َجبَّار  ُمِثيب  ُمَعاِقِب َفِمنـم
ََخاِشبِ * تـََعمََّمتم   ُشُعوُب الضِ َيا ِمنمُه رُُءوَس اَأم

َ بـََنانِِه  َها نـُُبوُع المَماِء بـَنيم  َوَقدم َعِدَم المُورَّاُد قـُرمَب المَمَشاِربِ * َوِمنـم
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َهَلتم  فـَرََّوى بِهِ  ِمِه * مَجًّا َغِفريًا َوَأسم ٌر طََغتم ِِبلمَماِء ِمنم َمسِ  َسهم ًعا َأُكفُّ المَمَذاِنِب َوبِئـم َمحم * بَِعمَناِقِه َطوم َوِمنم قـَبمُل ملَم َتسم
َتَدرَّ َوملَم َيُكنم  َقِة َشاِرِب َوَضرمٌع َمَراُه فَاسم ِلَكيمِد َعُدو   * َونُطمٌق َفِصيٌح ِمنم ِذرَاع  ُمِبيَنة   بِِه َدرٌَّة ُتصمِغي ِإََل َكفِ  َحاِلبِ * مبَذم

نِِه  َممِر ِمنم قـَبمِل َكوم َبارُُه ِِبَأم يٌّ َأَتى بِِه * لِلمَعَداَوِة ََنِصِب َوَأخم ََيِت َوحم َقرِيُب * َوِعنمَد بـََواِديِه مبَا ِف المَعَواِقِب َوِمنم تِلمُكُم اْلم
َتِجمُّ المعَ  َفمَكاُر َعنمُه فـََلمم يُِطعم المَمآِت ُمسم تَـَوى  * َجاِئِب تـََقاَصَرِت اَأم بَِليًغا َوملَم خَيمطُرم َعَلى قـَلمِب َخاِطِب َحَوى ُكلَّ ِعلمم  َواحم

َمة   َتِمرِ  المُمَواِرِب َأاَتََن ِبِه اَل َعنم َرِويَِّة ُمرمَتئ  * ُكلَّ ِحكم تَ * َوفَاَت َمَراَم المُمسم ِف ُمسم ل  َواَل َوصمِف َكاِتِب يـَُواتِيِه َواَل ُصحم مم
َياِن بـُرمَهان  َوفـَرمِض َشَراِئع  * َطومرًا ِف ِإَجابَِة َساِئل   تَـفمت  َوَوعمِظ ُُمَاِطِب َوِإتـم َتاِء ُمسم َوَقصِ  َأَحاِديَث َوَنصِ  َمآِرِب * َوِإفـم

د  * َوَتصمرِيِف َأممثَال  َوتـَثمِبيِت ُحجَّة   َمِة المَوَغى  َوتـَعمرِيِف ِذي َجحم ِقيِف َكاِذِب َوِف جَممَمِع النَّاِدي َوِف َحوم َوِعنمَد * َوتـَوم
ُق ِمنمُه المبَـعمُض * ُحُدوِث المُمعمِضََلِت المَغَراِئِب فـََيأمِت َعَلى َما ِشئمَت ِمنم طُُرقَاتِِه  َتِدرَّ الضََّراِئِب ُيَصدِ  َقِومَي المَمَعاين ُمسم



َا  ُز المَوَرى َعنم َأنم جيَِيُئوا مبِثمِل َما * بـَعمًضا َكَأَّنَّ ِ المُمَراِقِب َوَعجم َناُه َمعمُلوٌم ِبطُوِل التََّجاِرِب أتََىبَّ * ُيََلَحُظ َمعمَناُه ِبَعنيم َوَصفم
َرِم َواِلد   ِد الَّذِ * بَِعبمِد اَّللَِّ َأكم َمم َبَة ِذي اْلم ِل المُعََل * ي َفِخَرتم بِِه تـَبَـلََّج ِمنمُه َعنم َكِرمِي المَمَناِسِب َوَشيـم قـَُريمٌش َعَلى َأهم

ِهِه  َقى المَغَماُم ِبَوجم َتسم ُدُر َعنم آرَائِِه ِف النـََّواِئِب َوَهاِشم  المَباين َمِشيَد افمِتَخارِِه * َوالمَمَناِصِب َوَمنم َكاَن ُيسم بُِغرِ  * َوَيصم
ِتَناِن المَمَواِهبِ   المَمَساِعي َوامم

ِتَكاَم الرََّغاِئبِ * َناف  َوُهَو َعلََّم قومه اش َوَعبمِد مَ  ََماين َواحم  تطاط اَأم
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ُن ِمنم َكفِ  َقاِضِب * َوِإنَّ ُقَصيًّا ِمنم َكِرمي  ِغَراُسُه  َهل  ملَم يَدم ُب * ِبِه مَجََع هللا المَقَباِئل بـَعمَدَما ( 5)َلِفي َمنـم تـََقسََّمَها نـَهم
َُكفِ  السََّوالِ  ِد َمعمِقًَل اَأم ِسَفاُه * تـََقاَصَر َعنمُه ُكلُّ َدان  َوَغاِئِب َوُمرَُّة ملَم َُيمُللم َمرِيَرَة َعزمِمِه * ِب َوَحلَّ ِكََلٌب ِمنم ُذَرى المَمجم

اِتِب َوَألمَوى ُلَؤيٌّ ِِبلمَعَداِة فنال بَِدمىَن السَّعمي أعَل المَمرَ * وََكعمٌب َعََل َعنم طَالب الممجد َكعبه ( 1)َسِفيه  َأوم َُمُوبَُة َحاِئِب 
ََغاِلِب َوِف َغاِلب  بَمُس َأيب المَبأمِس ُدونـَُهمم * َفطُوِ َعتم  ُنُوِف اَأم ُهمم ُكلَّ ِقرمن  ُمَغاِلِب وََكاَنتم * َلُه مِهَُم الشُّمِ  اَأم يَُداِفُع َعنـم

ر  ِف قـَُريمش  َخطَابٌَة  َر َماِلك  يـَُعوُذ هِبَا ِعنمَد اشم * ِلِفهم ُهمم َماِلٌك َخيـم َرَم * ِتَجاِر المَمَخاِطِب َوَما زَاَل ِمنـم َرَم َمصمُحوب  َوَأكم َوَأكم
ٌل يـَقمُصُر الطَّرمُف ُدونَُه  َلُه * َصاِحِب َولِلنَّضمِر َطوم ِري َلَقدم َأبمَدى ِكَنانََة قـَبـم ُء النُُّجوِم الثَـَّواِقِب َلَعمم * حبَيمُث المتَـَقى َضوم

َُة َْحمَدُه َُمَا َلُه * ِسَن أتَمىَب َأنم َتطُوَع ِلَغاِلِب َوِمنم قـَبمِلِه َأبـمَقى ُخَزُيم ِرِك النَّاُس ِمثـم رَِكٌة ملَم يُدم ََقاِرِب َوُمدم يِد اَأم تَِليَد تـَُراث  َعنم ْحَِ
ِمُع * ًَن َأَعفَّ َوَأعمَلى َعنم َدين ِ المَمَكاِسِب َوِإلمَياُس َكاَن المَيأمُس ِمنمُه ُمَقارِ *  َتجم َِأَعمَدائِِه قـَبمَل اعمِتَداِد المَكَتاِئِب َوِف ُمَضَر َيسم

َر ُكلَُّه  ًما زُُحوُف المَمَقاِنِب * المَفخم ِلِه ( 9)ِإَذا اعمتَـرََكتم يـَوم َُمََلًّ َتَساَمى َعنم ُعُيون  الرََّواِقِب * َوَحلَّ نَِزاٌر ِمنم ِرََيَسِة َأهم
ُلُه * ًة ِلَولِيِ ِه وََكاَن َمَعدٌّ ُعدَّ  ََنُن ِإَذا ُعدَّ َفضم تـََوحََّد ِفيِه َعنم َقرِين  * ِإَذا َخاَف ِمنم َكيمِد المَعُدوِ  المُمَحارب َوَما زَاَل َعدم

ُل ِمنمُه ِبَغايَة    وإرث حواه َعن قروم أشايب* َوَصاِحِب َوُأدٌّ أتََدَّى المَفضم
__________ 

 .الغارس: القاضب( 5)
 .اْلمث: ائباْل( 1)
 مجع املقناب، الطَّائَِفة من: املقانب( 9)

َيل َما َبني الثَََّلِثنَي ِإََل َأرمبَِعنيَ   .اْلم
)*( 

(5/73) 

 
 

َجا  ِلمُم أزهاه قطوب اْلواجب َوَما زَاَل يستعلى مهيسع ِبلعَل * َوِف ُأَدد  ِحلمٌم تـََزيََّن ِِبْلِم َبُع آَماَل المَبِعيدِ * ِإَذا اْلم  َويـَتـم
ََهاِضِب َوِحيَزتم لقيذار مساحة َحاُِت * المُمَراِغِب َونـَبمٌت بـَنَـتمُه َدومَحُة المِعزِ  َوابـمتَـىَن  َمِخرِ  اَأم َمان * َمَعاِقَلُه ِف ُمشم َمة لُقم َوِحكم



َاِعيَل َصاِدِق َوعمِدِه  ُل ِإمسم ًعى ِلَذاِهِب * ومهة َحاِجب هم َنسم ِر َمسم َرَم َمنم َعَنتم َفَما بـَعمَدُه ِف المَفخم * وََكاَن َخِليُل اَّللَِّ َأكم
َها وراكب واترح َما زَاَلت َلُه َأرمُيَِيٌَّة  َرمُض ِمنم َماش  َعَليـم يِد المَمَضاِرِب َوََنُحوُر ََنَّاُر المِعَدى * َلُه اَأم ُ ِمنمُه َعنم ْحَِ تـُبَـنيِ 

َغُم غابة َمآثُِر َلمَّا ُُيمِصَها َعدُّ َحاِسِب وَ * ُحِفَظتم َلُه  َيمَجاِء َضيـم رَُع ِف اهلم ِِبلمُمرمَهَفاِت المَقَواِضِب ( 5)يقد الطَل * َأشم
ُُروِب ُُمَكٌَّم  ِمِه * َوَأرمَغُو ََنٌب ِف اْلم ِلِه تِلمَو قـَوم ِس المُمِشحِ  المُمَغاِلِب َوَما فَاِلٌغ ِف َفضم َواَل َعاِبٌر ِمنم ُدوهِنِمم * َضِننٌي َعَلى نـَفم

َشذم َوَساٌم مَسَتم هِبِمم ِف الم  ُهمم ُكلَّ زَار  َوَعاِئِب َوَما زَاَل نُوٌح ِعنمَد ِذي المَعرمِش فَاِضًَل * َمَراِتِب َوَشاِلخم َوَأرمَفخم * َسَجاََي َْحَتـم
ٌك َأبُوُه َكاَن ِف الرَّومِع رَائًِعا  َطَاِيِب َوَلمم ِ اَأم ُدُه ِف المُمصمَطَفنيم ى نـَفمِس المَكِميِ  المُمَضاِرِب َوِمنم قـَبمِل َلممك  ملَم َجرِيًئا َعلَ * يـَُعدِ 

ِلٌخ  دمرِيَس النَِّبِ  َمَناِزٌل ( 1)يَُذوُد العدى ِبلذائدات الشوازب * يـََزلم ُمتَـَوشم َرنم هِبِمَِّة رَاِغِب * وََكاَنتم ِْلِ ِمَن اَّللَِّ ملَم تـُقم
ُم َفَضاِئل  َأيبُّ * َوََيَرُد حَبمٌر ِعنمَد آِل َسَراتِِه  ََليِيَل فـَهم َتِدقُّ المَمآِرِب وََكاَنتم ِلِمهم ََزاََي ُمسم بَة  ِمنم فَاِحَشاِت المَمثَاِلِب * اْلم ُمَهذَّ

َناُن من قبل اقتىن جمد قومه  َد الرََّكاِئِب وََكاَن َأنُوٌش ََنَش للمجد نَفسه * َوقـَيـم ونزهها َعن * وفاد ِبَشأمِو المَفضمِل َوخم
 طالبمردَيت امل

__________ 
 .الشَّخمص: الطَل( 5)
 .اْلشنة: الشوازب( 1)

)*( 
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َبُسوا * َوَما زَاَل ِشيٌث ِِبلمَفَضاِئِل فَاِضًَل  ا مثَاَر * َشرِيًفا بَرِيًئا ِمنم َذِميِم المَمَعاِئِب وَُكلُُّهُم ِمنم نُوِر آَدَم َأقـم نَـوم َوَعنم ُعوِدِه َأجم
َرَم ُمنمَجب  المَمَناِقِب وََكاَن  ُمبَـرََّأٌة ِمنم فَاِضَحاِت * َجَرى ِف ظُُهوِر الطَّيِ ِبنَي المَمَناِجِب ُمَقابـََلًة آَِبُؤُه أُمََّهاتِِه * َرُسوُل اَّللَِّ َأكم

ًءا َوِف ُكلِ  َغاِرِب َهَكَذا َأوم * المَمثَاِلِب َعَليمِه َسََلُم اَّللَِّ ِف ُكلِ  َشاِرق   َرَد القصيدة الشَّيمخ َأبُو عمر بن َعبمِد َأاَلَح لََنا َضوم
َتاِذ َأيب المَعبَّاِس َعبم  ُسم ِذيِبِه، ِمنم ِشعمِر اَأم جَّاِج المِمزِ يُّ ِف تـَهم َاِفُظ َأبُو اْلَم ِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَّد  النَّاِشِئ المَمعمُروِف المبَـرِ  َوَشيمُخَنا اْلم

 .ِِببمِن ِشرمِشري  
ُلُه ِمَن اَأمَ  ِ،َأصم ِعنَي َوِمائـَتَـنيم َباِر َوَرَد بـَغمَداَد مثَّ ارمحَتََل ِإََل ِمصمَر، فََأقَاَم هِبَا َحىتَّ َماَت َسَنَة َثََلث  َوِتسم وََكاَن ُمَتَكلِ ًما  نـم

َعِريُّ ِف ِكَتابِِه  َشم َسِن اَأم  .ا َُيمِكي َعِن المُمعمَتزَِلةِ ِفيمَ " المَمَقااَلِت " ُمعمَتزِلِيًّا، َُيمِكي َعنمُه الشَّيمُخ َأبُو اْلَم
ين، فينظم ِف ُمالفتهم ويبتكر وََكاَن َشاِعًرا ُمطَبِ ًقا َحىتَّ َأنَّ ِمنم مُجمَلِة اقمِتَدارِِه َعَلى الشِ عمِر َكاَن يـَُعاِكُس الشَُّعَراَء ِف المَمَعا

َلمَفاِظ الم  ِتََلطِ َماال يُِطيُقونَُه ِمَن المَمَعاين المَبِديَعِة َواَأم ِس َوااِلخم  .َبِليَغِة، َحىتَّ َنَسَبُه بـَعمُضُهمم ِإََل التـََّهوُّ
َِطيُب المبَـغمَداِديُّ َأنَّ َلُه َقِصيَدًة َعَلى قَاِفَية  َواِحَدة  َقرِيًبا ِمنم َأرمبـََعِة آاَلِف بـَيمت  ذَكَ  َرَها النَّاِجُم، َوَأرََّخ َوفَاتَُه َكَما َوذََكَر اْلم

 .ذََكرمَنَ 
ِظِه وَ : لمتُ قُـ  ِمِه َوِحفم ِظِه َواطِ ََلِعِه َوَهِذِه المَقِصيَدُة َتُدلُّ َعَلى َفِضيَلِتِه َوبـََراَعِتِه َوَفَصاَحِتِه َوَبََلَغِتِه َوِعلمِمِه َوفـَهم ِن َلفم ُحسم

ِصِه َعَلى َهِذِه المَمَعاين الَِِّت ِهَي َجَواِهُر َواضمِطََلِعِه، َواقمِتَدارِِه َعَلى َنظمِم َهَذا النََّسِب الشَّرِيِف ِف ِسلمِك ِشعمرِِه َوغَ  وم



 .نَِفيَسٌة ِمنم قَاُموِس حَبمرِهِ 
َسَن َمِصريَُه َوِإََيبَهُ  ُ َوَأََثبَُه َوَأحم  .فـََرِْحَُه اَّللَّ
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ََنَن ُوِلدَ  ََنَن َوَذِلَك َِأَنَّ َعدم َجاِز ِإََل َعدم  .َلُه َوَلَداِن َمَعدٌّ َوَعكٌّ  ذكر أُصول َأنمَساب قبائل َعَرِب اْلِم
َهبُ : قَاَل السَُّهيمِليُّ  َاِرُث، َوآَخُر يـَُقاَل َلُه المُمذم ُُه اْلم ََنَن َأيمًضا ابمٌن امسم  .َوِلَعدم

 .َوَقدم ذُِكَر َأيمًضا ِف بَِنيِه الضَّحَّاكُ : قَالَ 
ََننَ   .َوِقيَل ِإنَّ الضَّحَّاَك ابمٌن ِلَمَعد   اَل ابمُن َعدم

ََننَ : الَ قَ  ِ ِلَعدم  .َوِقيَل ِإنَّ َعَدَن الَِّذي تـُعمَرُف ِبِه َمِديَنُة َعَدَن، وََكَذِلَك َأبـمنَيُ، َكاََن ابـمنَـنيم
 .َحَكاُه الطَّرَبِيُّ 

َعرِيِ نَي َوَسَكَن ِف ِبََلِدِهمم ِمَن المَيَمِن، َفَصاَرتم لَُغتـُُهمم َواِحَدًة، فـَزَ  َشم ُهمم، فـَتَـَزوََّج َعكٌّ ِف اَأم ِل المَيَمِن َأنَـُّهمم ِمنـم َعَم بـَعمُض َأهم
َزمِد بمِن يـَُغوثَ : فـَيَـُقوُلونَ  ََنَن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اَأم  .َعكُّ بمُن َعدم

ََسدِ : َويـَُقالُ  يِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اَأم ََنَن بمِن الذِ   .َعكُّ بمُن َعدم
 .الرَّيمُث بََدَل الذِ يبِ : َويـَُقالَ 

ََننَ َوا  .لصَِّحيُح َما ذََكرمََن ِمنم َأنَـُّهمم ِمنم َعدم
ََنَن الَِّذيَن تـََلعَُّبوا : قَاَل َعبَّاُس بمُن ِمرمَداس   نَِزاٌر : ِبَغسَّاَن َحىتَّ طُر ُِدوا ُكلَّ َمطمَرِد َوَأمَّا َمَعدٌّ فـَُوِلَد َلُه َأرمبـََعةٌ * َوَعكُّ بمُن َعدم
 .َوُقَضاَعُة َوقـََنٌص َوِإََيدٌ 

َرُه َوبِِه َكاَن ُيَكىنَّ   .وََكاَن ُقَضاَعُة ِبكم
ِهِ  َحاَق َوَغريم ََلَف ِف ُقَضاَعَة، َوَلِكنَّ َهَذا ُهَو الصَِّحيُح ِعنمَد ابمِن ِإسم  .َوَقدم َقدَّممَنا اْلِم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ريَِة َكاَن فـَيـَُقاُل ِإنَـُّهمم َهَلُكوا َوملَم يـَبمَق هَلُمم بَِقيَّ : َوَأمَّا قـََنصٌ  َرى َعَلى اْلِم ٌة، ِإالَّ َأنَّ النـُّعمَماَن بمَن المُمنمِذِر الَِّذي َكاَن ََنئًِبا ِلِكسم

ِل طَائَِفة  ِمَن السََّلفِ   .ِمنم ُسََللَِتِه، َعَلى قـَوم
 .َبلم َكاَن ِمنم ِْحميَـَر، َكَما تـََقدَّمَ : َوِقيلَ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َارٌ َوَأمَّا نَِزاٌر فـَُولِ   .َد َلُه رَبِيَعُة َوُمَضُر َوَأَّنم

 :َوِإََيُد بمُن نَِزار ، َكَما قَاَل الشَّاِعرُ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
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َدُة بِنمُت َعكِ  بمِن عَ : ِمنم ِإََيِد بمِن نَِزاِر بمِن َمَعدِ  قَالَ * حسن أوجهم ( 5)وفتو  ََننَ َوِإََيُد َوُمَضُر َشِقيَقاِن، أُمُُّهَما َسوم  .دم
ََننَ  َقُة بِنمُت َعكِ  بمِن َعدم َار  ُشَقيـم  .َوُأمُّ رَبِيَعَة َوَأَّنم

ََننَ   .َويـَُقاُل مُجمَعُة بِنمُت َعكِ  بمِن َعدم
َحاقَ  َاٌر فـَُهَو َواِلد خثعم وجبيلة : قَاَل ابمُن ِإسم  .، قَبيَلة جرير ابمن َعبمِد اَّللَِّ المَبَجِلي ِ ( 1)َفَأمَّا َأَّنم

 .َوَقدم تـََياَمَنتم فـََلِحَقتم ِِبلمَيَمنِ : قَالَ 
ِرو بن المَغومث ابمن نـَبمِت بمِن َماِلِك بمِن زَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َاُر بمُن َأرَاِش بمِن ْلَمَياَن بمِن َعمم ُل المَيَمِن يـَُقوُلوَن َأَّنم يمِد بمِن  َوَأهم
ََلَن بمِن َسَبأ    .َكهم

مُ : قـُلمتُ  َِديُث المُمتَـَقدِ  ِر َسَبأ  يَُدلُّ َعَلى َهَذا َواْلم  .ِف ِذكم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ًما َعنم بَِعريِِه فـََوثَبت يَده، فَ : قَاُلوا ِت َفَسَقَط يـَوم جعل يـَُقول وََكاَن ُمَضُر َأوََّل َمنم َحَدا، َوَذِلَك َِأَنَُّه َكاَن َحَسَن الصَّوم
ِبُل ِلَذِلكَ   .وايدَيه وايدَيه َفَأعمنَـَقِت اْلمِ

َحاقَ  ِ : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوَعيمََلنَ ( 9)ِإلمَياَس : فـََوَلَد ُمَضُر بمُن نَِزار  َرُجَلنيم
رَِكُة َوطَاِبَُة َوَقَمَعُة، َوأُمُُّهمم ِخنمِدُف بِنمُت عمَران بن اْلاف ابمن ُقَضاَعةَ  لمَياَس ُمدم  .َوُوِلَد ِْلِ

َحاقَ  رَِكَة عَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُم ُمدم َنا مُهَا َيطمُبَخانِِه ِإذم نـََفَرِت وََكاَن اسم اِمًرا، َواسم طاِبة عمرا، َوَلِكن اصطادا َصيمًدا، فـَبَـيـم
َخُر َيطمُبُخ، فـََلمَّا رَاَحا َعَلى َأبِيِهَما ذَ  ِبُل، َفَذَهَب َعاِمٌر ِف طََلِبَها َحىتَّ َأدمرََكَها، َوَجَلَس اْلم  :َكَرا َلُه َذِلَك فـََقاَل ِلَعاِمر  اْلمِ

رَِكةُ   .َأنمَت ُمدم
رو  َأنمت: َوقَاَل لَعمم

__________ 
 .مجع َفىت: فتو( 5)
 .اَل يـَُراعى ابمن كثري اْلرفية ِف نَقله َعن ابمن ِهَشام ِف َمَواِضع َكِثريَة بل ينمقل ِِبلمَمعمىَن ( 1)

َحق ُهَنا  .فأَّنار َأبُو خثعم وجبيلة: فمثَل َنص َكََلم ابمن ِإسم
َحق َوابمن ِهَشام لَيمَس ِِبلنَّص ِ وغالب نقل ابمن    .كثري َعن ابمن ِإسم

م: قَاَل ابمن ُدرَيمد( 9) هلم يئس ييئس َيسا مثَّ أدخُلوا على المَيأمس االلف َوالَلَّ  .ُُيكن َأن يكون اشتقاق إلمَياس من قـَوم
ة َما يُوصف بِِه الشجاع، َهَذا ملن يهمز َوُُيكن َأن يكون من قـَومهلم رجل َألَيمَس من قوم لَيمَس، َأي ُشَجاع، َوُهَو َغايَ 

 .إلمَياس
 .َوالتـَّفمِسري االول أحب ِإََل 

ِتَقاق   )*( 90ااِلشم
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 .طَاِبَةُ 
ِرو بمِن ُْلَيِ  بمِن َقَمَعَة بمِن ِإلمَياسَ : قَالَ  َعُة فـَيَـزمُعُم ُنسَّاُب ُمَضَر َأنَّ ُخَزاَعَة ِمنم َوَلِد َعمم  .َوَأمَّا َقمم
ُهمم اَل َواِلُدُهمم َوَأنَـُّهمم ِمنم ِْحميَـَر َكَما تـََقدَّمَ : تُ قـُلم  َظمَهُر َأنَُّه ِمنـم  .َواَأم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاقَ  ََة َوُهَذيمًَل َوأُمُُّهَما اممَرَأٌة ِمنم ُقَضاَعةَ : قَاَل ابمُن ِإسم رَِكُة ُخَزُيم  .فـََوَلَد ُمدم

َُة ِكَنانََة َوَأَسدً  ُونَ َوَوَلَد ُخَزُيم  .ا َوَأَسَدَة َواهلم
َر َوَماِلًكا َوَعبمَد َمَناَة َوِملمَكاَن َوزَاَد َأبُو َجعمَفر  الطَّرَبِيُّ ِف َأبـمَناِء ِكَنانَ : قَالَ  َرمبـََعةِ َوَوَلَد ِكَنانَُة النَّضم َعاِمًرا : َة َعَلى َهُؤاَلِء اَأم

رَ  َاِرَث َوالنَُّضيـم  .َواْلم
 .ال واْلرال َوَغزمَوانَ َوَغنمًما وسعدا وعوفا وجرو 

َحاقَ  ِر بمِن ِكَنانََة قَاَل ابمُن ِإسم ِتَقاقًا َوَفضمًَل، َوُهمم بـَُنو النَّضم ِر بـَرَُّة بِنمُت ُمرِ  بمِن ُأدِ  : المَكََلُم َعَلى قـَُريمش  َنَسًبا َواشم َوُأمُّ النَّضم
َرىَوَسائُِر بَنِ ( 5[ )بمِن ِإلمَياَس بمِن ُمَضرَ ]بمِن طَاِبََة   .يِه اِلممَرَأة  ُأخم

ِر َوَماِلك  َوِملمَكانَ   .َوَخاَلَفُه ابمُن ِهَشام  َفَجَعَل بـَرََّة بِنمَت ُمر   ُأمَّ النَّضم
 .َوُأمَّ َعبمِد َمَناَة َهاَلَة بِنمَت ُسَويمِد بمِن المِغطمرِيِف ِمنم َأزمِد َشُنوَءةَ 

ُر ُهَو قـَُريمٌش، فَ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َمنم َكاَن ِمنم َوَلِدِه فـَُهَو قـَُرِشيٌّ، َوَمنم ملَم َيُكنم ِمنم َوَلده فـََليمَس بقرشيالنَّضم
ُر بمُن َماِلك  ُهَو قـَُريمٌش، َفَمنم َكاَن ِمنم َوَلِدِه فـَُهَو قـَُرِشيٌّ، َوَمنم ملَم َيُكنم ِمنم َوَلِدِه فَـ : قَالَ   .َليمَس ِبُقَرِشي   َويـَُقاَل ِفهم

ُر َواِحد  ِمنم َأئِمَِّة النََّسِب َكالشَّيمِخ َأيب ُعَمَر بمِن َعبمِد المبَـرِ  َوالزُّبـَريمِ بم َوَهَذاَن المقَ  ِن َبكَّار  َوُمصمَعب  َوَغريمِ وماَلِن َقدم َحَكامُهَا َغيـم
 .َواِحد  

ثـَُروَن َأنه النَّ : قَاَل َأبُو ُعبَـيمد  َوابمُن َعبمِد المبَـر ِ  َكم  ضر بن كَنانَة، ْلَِديثَوالَِّذي َعَليمِه اَأم
__________ 

 .َعن ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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َعِث  َشم  .بمِن قـَيمس  ( 5)اَأم
، َوهُ : قـُلمتُ  َهِب َوُهَو الَِّذي َنصَّ َعَليمِه ِهَشاُم بمُن ُُمَمَِّد بمِن السَّاِئِب المَكلمِبُّ َوَأبُو ُعبَـيمَدة معمر بن المُمثـَىنَّ َو َجادَُّة َمذم
ُ َعنمهُ الشَّ   .اِفِعيِ  َرِضَي اَّللَّ

َتِسُب ِإََل  َم ممَّنم يـَنـم َتجَّ ِبَنَُّه لَيمَس َأَحٌد الميَـوم ، َواحم ُر بمُن َماِلك  َتاَر َأبُو ُعَمَر َأنَُّه ِفهم  قـَُريمش  ِإالَّ َوُهَو يـَرمِجُع ِف َنَسِبِه ِإََل مثَّ اخم
ِر بمِن َماِلك    .ِفهم

ِتَيار َهذَ   ا الَقومل َعن الزبريمثَّ حكى اخم



 .ابمن َبكَّار  َوُمصمَعب  الزُّبـَريمِيِ  َوَعِليِ  بمِن َكيمَسانَ 
ُر بمُن َبكَّار  : قَالَ  َا : َوِإلَيمِهُم المَمرمِجُع ِف َهَذا الشَّأمِن، َوَقدم قَاَل الزُّبـَيـم ُرُهمم َأنَّ قـَُريمًشا ِإَّنَّ َوَقدم َأمجمََع ُنسَّاُب قـَُريمش  َوَغيـم
ِر بمِن َماِلك  تـَفَ   .رََّقتم ِمنم ِفهم

ِر بمِن َماِلك  قـَُرِشيٌّ، َوَأنَّ َمنم َجاَوَز فِ  ُت ِمنم ُنسَّاِب قـَُريمش  َأنَّ َوَلَد ِفهم َر بمَن َماِلك  بَِنَسِبِه فـََليمَس َوالَِّذي َعَليمِه َمنم َأدمرَكم هم
 .ِمنم قـَُريمش  

ًرا َعزِيزً  َل َنصم َفُظ ِلَمآثِرِِهمم مثَّ َنَصَر َهَذا المَقوم ِمِهمم َوَأحم  .ا َوحَتَاَمى َلُه ِبَنَُّه َوََنمَوُه َأعمَلُم ِبَنمَساِب قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، يعمىن زَيـمَنب، : َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ُكَليمِب بمِن َواِئل  قَالَ   بنت َأىب]قـَلمُت ِلَربِيَبِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَكاَن ِمنم ُمَضَر؟ قَاَلتم : ، ِف َحِديث  ذََكَرهُ ( 1[ )َسلَمة رِبِييِن َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َفِممَّنم َكاَن ِإالَّ ِمنم : َأخم
 ( .9)ُمَضَر ِمنم َبيِن النَّضر بن كَنانَة 

ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َنَ : َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ  رو البجلى، َحدثَنا اْلمسن بن َصاحل، َعن َحدَّ َاِعيُل بمُن َعمم ثـََنا ِإمسم بَـَهاينُّ، َحدَّ َصم ئَِلَة اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا: َأبِيه، َعن اْلشيش المِكنمِديِ  َقالَ  ٌم ِمنم ِكنمَدَة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأنمت منا: َجاَء قـَوم

َتِفي ِمنم َأبيَنا ( 7)اَل، ََنن بَنو النَّضر ابمن ِكَنانََة اَل نـَقمُفوا : " الَ وادعوه، فـَقَ   ".أُمََّنا َواَل نـَنـم
َماُم َأبُو ُعثمَماَن َسِعيُد بمُن َُيمََي بن سعيد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : َوقَاَل اْلمِ  َجاءَ : َحدثَنا َأىب، َحدثَنا المَكلمِب ، َعنم َأيب َصاِلح 

 رَُجٌل ِمنم ِكنمَدَة يـَُقاُل َلُه اْلشيش ِإََل النَِّب صلى هللا
__________ 

 .االسعد: املطبوعة( 5)
 .من الُبَخاِري  ( 1)َوُهَو خطأ 

 .591/  1الُبَخاِري  ( 9)
ُرك الن َسب ِإََل اَل نتهمها َواَل نقذفها، يـَُقال قفا فََلن فََلَن ِإذا قذفه مبَا لَيمَس ِفيِه، وَ : اَل تقفوا أمنا( 7) قيل َمعمَناُه اَل نـَتـم

َِبء وننتسب ِإََل االمهات  .اْلم
 .909/  1النِ َهايَة 

)*( 
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 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ نـَزمُعُم َأنَّ َعبمَد َمَناف  ِمنَّا: َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ 
 .فََأعمَرَض َعنمهُ 

 .َأعمَرَض َعنمهُ  مثَّ َعاَد فـََقاَل ِمثمَل َذِلَك مثَّ 
 .مثَّ َعاَد فـََقاَل ِمثمَل َذِلكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َتِفي: " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُفوا أُمََّنا َواَل نـَنـم  ََنمُن بـَُنو الن ظر بمِن ِكَنانََة اَل نـَقم



 ".ِمنم َأبِيَنا 
َعثُ  َشم ُوََل  َأاَل ُكنمَت َسَكتَّ ِمَن المَمرَّةِ : فـََقاَل اَأم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! اَأم هَلُمم َعَلى ِلَساِن نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ  .فَأَبمَطَل َذِلَك قـَوم

ِه، َوالمَكلمِبُّ َضِعيفٌ   .َوَهَذا َغرِيٌب َأيمًضا ِمنم َهَذا المَوجم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ٌز َوَعفَّاُن، قَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا بـَهم ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، قَاَل َحدََّثىن َعِقيُل بمُن َأيب طَلمَحةَ َحدَّ  .ااَل َحدَّ
َعِث بمِن قـَيمس  َأنَُّه قَالَ : َوقَاَل َعفَّانُ  َشم َيمَصِم، َعِن اَأم ِلِم بمِن اهلم َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى : َعِقيُل بمُن طَلمَحَة السَُّلِميُّ، َعنم ُمسم

ُ عَ  ين َأفمَضَلُهمم : َليمِه َوسلم ِف َوفمِد ِكنمَدَة، قَاَل َعفَّانُ اَّللَّ  .اَل يـََروم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ نـَزمُعُم َأنَُّكمم ِمنَّا: قَاَل فـَُقلمتُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِر بمِن ِكَنانََة اَل : " قَاَل فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِفي ِمنم َأبِيَنا ََنمُن بـَُنو النَّضم  ". نقفوا أُمََّنا َواَل نـَنـم
َدَّ : قَاَل فـََقاَل االشعث بن قيس تُُه اْلم ِر بمِن ِكَنانََة ِإالَّ َجَلدم  .فو هللا اَل َأمسمَُع َأَحًدا نـََفى قـَُريمًشا ِمَن النَّضم

 .َوَهَكَذا َرَواُه ابمن ماجة من طرق َعن َْحَّاد ابمن َسَلَمَة ِبهِ 
أََلِة َفََل المِتَفاَت ِإََل َقول من َخالفه َوَهَذا َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ، َوُهَو فـَيمَصٌل ِف َهِذِه المَمسم  .ِإسم

 .َوهللا أعلم
َمد والممنَّة  .َوَّللَّ اْلم

ُمُّ الَِِّت َوَلَدتم قـَُريمًشا َفمَ : َوَقدم قَاَل َجرِيُر بمُن َعِطيََّة التَِّميِميُّ َُيمَدُح ِهَشاَم بمَن َعبمِد المَمِلِك بمِن َمرمَوانَ  رَِفِة النِ َجاِر * ا اَأم مبُقم
 َواَل عقيم( 5)

__________ 
 .الَّىِت أتتى مبَا يشني الن َسب: املقرفة( 5)
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َرَم ِمنم مَتِيِم قَاَل ابمُن ِهَشام  * َوَما قـَرمٌم بَِجنمََب ِمنم َأبِيُكمم  ُت يـَعميِن : َواَل َخاٌل بَِكم ِر بمِن ِكَنانََة، َوِهَي بـَرَُّة بِنمُت ُمر   ُأخم َأمَّ النَّضم
 .مَتِيِم بمِن ُمر   

ِتَقاُق قـَُريمش  َفِقيَل ِمَن التـََّقرُِّش َوُهَو التََّجمُُّع بـَعمَد التـََّفرُِّق، َوَذِلَك ِف َزَمنِ   َوَأمَّا اشم
، فَِإنَـُّهمم َكانُوا ُمتَـَفر ِقِ  ََرِم، َكَما َسَيأمِت بـََيانهُقَصيِ  بمِن ِكََلب   .نَي َفَجَمَعُهمم ِِبْلم

ًعا : َوقد قَاَل حذافة ابمن َغاَنِ  المَعَدِويُّ  َعى جُمَمِ  ر  َوقَاَل بـَعمُضُهمم * َأبُوُكمم ُقَصيٌّ َكاَن يُدم ُ المَقَباِئَل ِمنم ِفهم َكاَن : ِبِه مَجََع اَّللَّ
 .ُقَصيٌّ يـَُقاَل َلُه قـَُريمشٌ 

ُكِريُّ  ِمنَ : ِقيلَ  َنا : التََّجمُِّع، َوالتـََّقرُُّش التََّجمُُّع َكَما قَاَل َأبُو َخلمَدَة المَيشم نُوَب َعَليـم َوٌة قـََرُشوا الذُّ رََِن * ِإخم ِف َحِديث  ِمنم َدهم
 .مُسِ َيتم قـَُريمٌش ِمَن التـََّقرُِّش، َوُهَو التََّكسُُّب َوالتِ َجارَةُ : َوَقِدمِي َوِقيلَ ( 5)



 .اُه ابمُن ِهَشام  َرِْحَُه اَّللَُّ َحكَ 
َهِريُّ  َوم ُع، َوَقدم قـََرَش يـَقمِرشُ : المِقرمشُ : َوقَاَل اْلم َمم ُب َواْلم  .المَكسم

ُر بمُن ِكَنانََة، َفُكلُّ َمنم َكاَن ِمنم َوَلِدِه فـَهُ : قَاَل المَفرَّاءُ  َو قـَُرِشيٌّ ُدوَن َوَلِد ِكَنانََة َوبِِه مُسِ َيتم قـَُريمٌش، َوِهَي قَِبيَلٌة َوَأبُوُهُم النَّضم
َقهُ   .َفَما فـَوم

ِتيِش، قَاَل ِهَشاُم بمُن المَكلمِب ِ : َوِقيلَ  ُرُش َعنم َخلَِّة النَّاِس : ِمَن التـَّفم َكاَن النَّضر بن كَنانَة ُيسمى قـَُريمًشا َِأَنَُّه َكاَن يـَقم
ِتيُش، وَ  َاجَِّة فـَيَـرمِفُدونـَُهمم مبَا يـُبَـلِ ُغُهمم وحاجتهم فيسدها مبَاِله، والتقريش ُهَو التـَّفم ِسِم َعِن اْلم َل المَموم ُرُشوَن َأهم َكاَن بـَُنوُه يـَقم

 .ِبََلَدُهمم 
 .َفُسمُّوا بذلك من فعلهم وقرشهم ُقريمًشا

__________ 
 .من عمرَن: ابمن ِهَشام( 5)
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َاِرُث بمُن ِحلِ َزَة ِف بـََياِن  ِتيشُ َوَقدم قَاَل اْلم ر و فـََهلم َلُه ِإبـمَقاُء َحَكى * َأيُـَّها النَّاِطُق المُمَقرِ ُش َعنَّا : َأنَّ التـََّقرَُّش التـَّفم ِعنمَد َعمم
ُر بمُن َبكَّار    .َذِلَك الزُّبـَيـم

رِ : َوِقيلَ   .قـَُريمٌش َتصمِغرُي ِقرمش  َوُهَو َدابٌَّة ِف المَبحم
 ر هِبَا مُسِ َيتم قـَُريمٌش قـَُريمَشا* الَّىِت تسكن البح وقريش ِهَي : قَاَل بـَعمُض الشَُّعَراءِ 

َهِقيُّ  ثـََنا ُُمَمَُّد بم : قَاَل المبَـيـم َسِن َعِليُّ بمُن ِعيَسى المَمالِييِنُّ، َحدَّ ِر بمُن قـََتاَدَة، َأنبَأََن َأبُو اْلَم بَـَرََن َأبُو َنصم َِليِل َأخم َسِن بمُن اْلم ُن اْلَم
َرَّاِح، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه َعنم َأيب رَُكانََة المَعاِمِري ِ النََّسِويُّ، َأنَّ أَ  ، َأنَّ َِب كريب َحدثهمم، َحدثَنا وَِكيع ابمن اْلم

ِر، َتُكونُ : فَِلَم مُسِ َيتم قـَُريمٌش قـَُريمًشا؟ فـََقالَ : ُمَعاِويََة قَاَل اِلبمِن َعبَّاس   َأعمَظَم َدَواب ِِه يـَُقال هَلَا القرش،  ِلَدابَّة  َتُكوُن ِف المَبحم
 .اَل متر بشئ ِمَن المَغثِ  َوالسَِّمنِي ِإالَّ َأَكَلتمهُ 

ًئا: قَالَ  ين ِف َذِلَك َشيـم  .فَأَنمِشدم
َُمِحيِ  ِإذم يـَُقول * ُكُل المَغثَّ َوالسَِّمنَي َواَل ر هِبَا مُسِ َيتم قـَُريمٌش قـَُريمَشا أتَم * وقريش ِهَي الَّىِت تسكن البح : فَأَنمَشَدُه ِشعمَر اْلم

ِ رِيَشا َهَكَذا ِف المِبََلِد َحيُّ قـَُريمش   ََناَحنيم ًَل َكِميَشا * ترتكن ِلِذي اْلم ِثُر * َوهَلُمم آِخَر الزََّماِن َنِبٌّ ( 5)َيَمُكُلوَن المِبََلَد َأكم ُيكم
ُُموَشا  ِر بمِن ِكَنانََة، وََكاَن َدلِيَل َبيِن النَّضمِر َوَصاِحِب َوِقيَل مُسُّوا بِقُ ( 1)المَقتمَل ِفيِهمم َواْلم َاِرِث بمِن خَيمُلَد بمِن النَّضم َريمِش بمِن اْلم

 .َقدم َجاَءتم عري قـَُريمش: ِمريهَِتِمم، َفَكاَنِت المَعَرُب تـَُقولُ 
َر الممَ ( 9)َوابمنه : قَاُلوا ِر بمِن قـَُريمش  ُهَو الَِّذي َحَفَر المِبئـم َم بَدم َم المُفرمقَاِن يـَوم َعُة المُعظمَمى يـَوم نمُسوبََة ِإلَيمِه الَِِّت َكاَنتم ِعنمَدَها المَوقـم

ُ َأعمَلمُ  َعاِن َواَّللَّ َمم  .المتَـَقى اْلم
__________ 



 .الشَّديد: الكميش( 5)
فقد ِف قتاهلا للنىب ِإالَّ عددا َقِليَل، ِف َهَذا المبَـيمت غري َصاِدق َوَعِليِه مسحة المَوضع، َومن المَواِضح َأن ُقريمًشا مل ت( 1)

َنمَدق، وىف فتح َمكَّة  .بدر َوأحد َواْلم
 .فاملظنون َأن القافية ِهَي الَّىِت حكمت على َواضع َهَذا المبَـيمت بَِن يهذى هِبََذا المَكََلم

 )*(َوابمن : املطبوعة( 9)

(5/55) 

 
 

َبِة ِإََل قـَُريمش    .قـَُرِشيُّ َوقـَُريمِشيُّ : َويـَُقاُل ِف النِ سم
َهِريُّ  َوم  .َوُهَو المِقَياسُ : قَاَل اْلم
 .قَاَل الشَّاِعرُ 

َتُه، َوِإنم َأَردمَت المَقِبيَلَة : سريع ِإََل داعى الندى َوالتََّكرُِّم قَالَ * ِلُكلِ  قريشي َعَليمِه مهابة  يَّ َصَرفـم فَاَذا َأَردمَت بُِقَريمش  اْلَم
 .َمنَـعمَتهُ 

 شَّاِعرُ قَاَل ال
َومزَاِعيِ  * وََكَفى قـَُريمَش المُمعمِضََلِت َوَساَدَها : * ِف تـَرمِك الصَّرمفِ  ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث َأيب ُعَمَر َواَأم َوَقدم َرَوى ُمسم

َقِع، قَالَ : قَالَ  َسم َثيِن َواثَِلُة بمُن اَأم اٌد َأبُو َعمَّار ، َحدَّ َثيِن َشدَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ قَاَل َرسُ : َحدَّ ِإنَّ اَّللََّ اصمَطَفى  : " وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".م  ِكَنانََة ِمنم َوَلِد ِإمسمَاِعيَل، َواصمطََفى قـَُريمًشا من كَنانَة، َواصمطفى هامشا من قـَُريمش، َواصمَطَفاين ِمنم َبيِن َهاشِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوبـَُنو َهاِشم  َفِخُذُه، بـَنُ : يـَُقالَ : قَاَل َأبُو ُعَمَر بن َعبمِد المبَـر ِ  و َعبمِد المُمطَِّلِب َفِصيَلُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم َوَسََلُمُه َعَليمِه َوبـَُنو َعبمِد َمَناف  َبطمُنُه، َوقـَُريمٌش ِعَمارَتُُه، َوبـَُنو ِكَنانََة قَِبيَلُتُه، َوُمَضُر ِشعمُبُه، َصَلَواُت اَّللَِّ  َدائًِما ِإََل يـَوم

ينِ   .الدِ 
َحاقَ  ُر بمُن كَنانَة َماِلًكا وخيلدا: مثَّ قَاَل ابمُن ِإسم  .فـََوَلَد النَّضم

 .َوالصَّلمتَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
َواين ِ  يًعا بِنمُت َسعمِد بمِن الظَِّرِب المَعدم  .َوأُمُُّهمم مجَِ

ر و ِمنم ُخَزاَعةَ قَاَل ُكثـَريِ ُ بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َوهُ  َوِت : َو ُكثـَريِ ُ َعزََّة َأَحُد َبيِن ُمَليمِح بمِن َعمم * َألَيمَس َأيب ِِبلصَّلمِت َأمم لَيمَس ِإخم
ِر َأزمَهَرا رََأيمُت ثَِياَب المَعصمِب ُُممَتِلَط السََّدى  َرِميَّ الممُ * ِلُكلِ  ِهَجان  ِمنم َبيِن النَّضم ضم  َخصََّرابَِنا َوهِبِمم َواْلَم
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َضَرا قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 5)َأرَاًكا بَِذمََنِب المَفَواِئِج * فَِإنم ملَم َتُكونُوا ِمنم َبيِن النَّضمِر فَاتـمرُُكوا  َن : َأخم ر و يـُعمَزوم َوبـَُنو َمِليِح بمِن َعمم
 .ِإََل الصَّلمِت بمِن النَّضمرِ 



َحاقَ  َر بمَن َماِلك  فـََوَلَد َماِلُك : قَاَل ابمُن ِإسم ِر ِفهم  .بمُن النَّضم
َصمَغرُ  َاِرث ابمن ُمَضاض  اَأم  .َوأُمُُّه َجنمَدَلُة بنت اْلم

َاِرَث َوَأَسًدا ٌر َغالًِبا َوُُمَاِرًِب َواْلم  .َوَوَلَد ِفهم
َلى بِنمُت َسعمِد بمِن ُهَذيمِل بن مدركة  .َوأُمُُّهمم لَيـم

ر  وأختهم البيهم َجنمدَ : قَاَل ابمن ِهَشام  .َلُة بِنمُت ِفهم
َحاقَ  َدمَرمِ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َوُهُم الَِّذيَن يـَُقاُل هَلُمم بـَُنو اَأم ، َوتـَيمَم بمَن َغاِلب  ر  ُلَؤيَّ بمَن َغاِلب   .فـََوَلَد َغاِلُب بمُن ِفهم

َُزاِعي ِ  ر و اْلم  .َوأُمُُّهَما َسلمَمى بِنمُت َعمم
، َوِهَي َأمُّ لؤى َوقـَيمُس بمُن غَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َُزاِعيِ  ر و اْلم ( [ 1)وتيم ابمن َغاِلب  ]اِلب  َوأُمُُّه َسلمَمى بِنمُت َكعمِب بمِن َعمم

َحاقَ   .َكعمًبا وعامرا وسامة و؟ وفا: فـََوَلَد ُلَؤيُّ بمُن َغالب َأرمبـََعة نفر: قَاَل ابمُن ِإسم
َاِرثَ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َويـَُقاُل َواْلم

َاِرِث ِف ِهزَّاَن ِمنم رَبِيَعةَ َوُهمم جُ   .َشُم بمُن اْلم
َباَن بمِن ثـَعمَلَبةَ   .َوَسعمَد بمَن ُلَؤي   َوُهمم بـَُنانَُة ِف َشيـم

 .َوبـَُنانَُة َحاِضَنٌة هَلُمم 
َباَن بمِن ثـَعمَلَبةَ  ََة بمَن ُلَؤي   َوُهمم َعائَِذُة ِف َشيـم  .َوُخَزُيم

َحاَق خَ  َ َأِخيِه مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم َنُه َوبـَنيم ، َوَأنَُّه َخَرَج ِإََل َعمَّاَن َفَكاَن هِبَا، َوَذِلَك ِلَشَنآن  َكاَن بـَيـم َعاِمَر، بَـَر َساَمَة بمِن ُلَؤي  
ى ََنقَته فعلقت َحيَّة مبشفرها فََأَخافُُه َعاِمٌر، َفَخَرَج َعنمُه َهاِرًِب ِإََل ُعَماَن، َوَأنَُّه َماَت هِبَا َغرِيًبا، َوَذِلَك َأنَُّه َكاَن يـَرمعَ 

 فـََوَقعت لشقها،
__________ 

 .متسع َما َبني كَل مرتفعني من غلظ َأو رمل واحدهتا فائجة: الفوائج( 5)
 .َعن ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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ُبِعِه َعلَ  تَـَلتمُه، فـَيُـَقاَل ِإنَُّه َكَتَب بُِصم َيَُّة َساَمَة َحىتَّ قـَ َرمضِ مثَّ نـََهَشِت اْلم ُ فَابمِكي ِلَساَمَة بمِن ُلَؤي   : ى اَأم َعِلَقتم َما * َعنيم
َقهم اَل َأَرى ِمثمَل َساَمَة بمِن ُلَؤي   ( 5)ِبَساَمَة  َم َحلُّوا بِِه قَِتيًَل لَِناَقهم بـَلِ َغا َعاِمًرا وََكعمًبا َرُسواًل * المِعَلَّ َأنَّ نـَفمِسي ِإلَيمِهَما * يـَوم

َتاَقهم ِإنم  ُت ِمنم َغريمِ فَاَقهم * َتُكنم ِف ُعَماَن َداِري فَِإين ِ ُمشم ِت * ُربَّ َكأمس  َهَرقمَت ََي ابمَن ُلَؤي   ( 1)َغاِلِبٌّ َخَرجم َحَذَر المَموم
َراَقهم رُممَت دفع اْلتوف ََي بن ُلَؤي    َتمِف طَاَقهم وخروس السرى * ملَم َتُكنم ُمهم بعد * تركت رزَي ( 9)َما ِلَمنم رَاَم َذاَك ِِبْلم

 جد وحدة َوَرَشاَقهم 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ، فـََقاَل َلُه : َوبـََلَغيِن َأنَّ بـَعمَض َوَلِدِه َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَانـمَتَسَب ِإََل َساَمَة بمِن ُلَؤي  



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلهُ : ؟ فـََقاَل َلُه بـَعمُض َأصمَحابِهِ "آلشَّاِعُر : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُربَّ َكأمس  : َكأَنََّك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَردمَت قـَوم
َراَقهم فـََقاَل َأَجلم * َهَرقمَت ََي بن ُلَؤي    ِت ملَم َتُكنم ُمهم  .َحَذَر المَموم

 .َوذََكَر السَُّهيمِليُّ َعنم بـَعمِضِهمم َأنَُّه ملَم يـُعمِقبم 
رُ وَ  َاِرثَ : قَاَل الزُّبـَيـم  .َوَلَد َساَمُة بمُن ُلَؤي   َغالًِبا َوالنَِّبيَت َواْلم

ُتُم َأَِبُه ِلَكوم : قَاُلوا َعمِد، َكاَن َيشم ُهمم َعِليُّ بمُن اْلم  .نِِه مَسَّاُه َعِليًّاوََكاَنتم َلُه ُذر ِيٌَّة ِِبلمِعَراِق يـُبمِغُضوَن َعِليًّا، َوِمنـم
 .اَمَة بمِن ُلَؤي   ُُمَمَُّد بمُن َعرمَعَرَة ابمن اليزيد شيخ الُبَخاِري  َوِمنم َبيِن سَ 

َحاقَ  ، َحىتَّ ِإَذا َكاَن بَِرمِض َغطَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُف بمُن ُلَؤي   فَِإنَُّه َخَرَج، ِفيَما يـَزمُعُموَن، ِف رَكمب  ِمنم قـَُريمش  َفاَن بمِن َوَأمَّا َعوم
 َعيمََلَن أُبمِطَئ بِِه فَانمطََلقَ  َسعمِد بمِن قـَيمِس بمنِ 

__________ 
 .علقت َساق سامة العَلقة: ِف االغاىن( 5)
 .ابمن ِهَشام من غري ََنَقة( 1)

 .َوَما ُهَنا أوضح
 .خروس السرى صامة صابرة( 9)

)*( 
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ِمِه، فََأاَتُه ثـَعمَلَبُة بمُن َسعمد  َوُهَو َأخُ  َوآَخاُه، َفَشاَع ( 5)وُه ِف َنَسِب َبيِن ُذبـمَياَن َفَحَبَسُه َوَزوََّجُه َوالمَتاطَُه َمنم َكاَن َمَعُه ِمنم قـَوم
 .َنَسُبُه ِف ذبيان

ِبسم على ابمن لؤى مجلك : الذى يـَُقول لعوف ِحني أبطئ ِبِه فـَرَتكه قومه]وثعلبة ِفيَما يـَزمعُموَن  م َواَل * احم َتركك المَقوم
َحاقَ قَاَل ابمُن ( 1[ )مرتك َلك َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َأوم ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن : ِإسم َوَحدَّ

ِعًيا َحيًّا ِمَن المَعَرِب َأوم ُملمِحَقُهمم بَِنا اَلدَّعَ  َطَّاِب قَاَل َلوم ُكنمُت ُمدَّ ِ، َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم َصنيم يمُت َبيِن مر ة بن َعومف، ِإَنَّ اْلُم
ُهم  ِقِع َذِلَك الرَُّجِل َحيمُث َوَقعَ ( 9)لنعرف ِمنـم َباَه َمَع َما نـَعمِرُف ِمنم َموم َشم  .اَأم

َف بمَن ُلَؤي     .يـَعميِن َعوم
َحاقَ  َطَّاِب قَاَل ِلرَِجال  : قَاَل ابمُن ِإسم ُم َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ ُهمم ] َوَحدَّ  ( [7)ِمنـم

ُتمم َأنم تـَرمِجُعوا ِإََل َنَسِبُكمم فَارمِجُعوا ِإلَيمهِ : ِمنم َبيِن ُمرَّةَ   .ِإنم ِشئـم
َحاقَ  ٌم هَلُمم ِصيٌت ِف َغطََفاَن َوقـَيمس  ُكلِ هَ : قَاَل ابمُن ِإسم َرافًا ِف َغطََفاَن، ُهمم َساَدتـُُهمم َوقَاَدتـُُهمم، قـَوم ُم َأشم ا، وََكاَن المَقوم

 .فََأقَاُموا َعَلى َنَسِبِهمم 
َعاَرُهمم ِف انمِتَمائِِهمم : قَاَل وََكانُوا يـَُقولُوَن ِإَذا ذُِكَر هَلُمم َنَسبـُُهمم  َنا، مثَّ ذََكَر َأشم َما نـُنمِكُرُه َوَما جَنمَحُدُه، َوِإنَُّه ََأََحبُّ النََّسِب ِإلَيـم

 .ِإََل ُلَؤي   



َحاقَ  ِ المَعَرِب، وََكاَنِت المَعَربُ َوِفيهِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُهر  هَلُمم ِمنم ُكلِ  َسَنة  ِمنم بـَنيم ُل، َوُهَو حَتمِرمُي مَثَانَِيِة َأشم تـَعمِرُف هَلُمم  مم َكاَن المَبسم
 .َذِلَك َوَيَمَمُنونـَُهمم ِفيَها َويـَُؤمِ ُنونـَُهمم َأيمًضا

َا ُُيَر ِ : قـُلمتُ  تَـَلَفتم رَبِيَعُة وََكاَنتم رَبِيَعُة َوُمَضُر ِإَّنَّ جَِّة، َوالمُمَحرَُّم، َواخم ُهر  ِمَن السََّنِة، َوِهَي ُذو المَقعمَدِة َوُذو اْلِم ُموَن َأرمبـََعَة َأشم
 ُهوَ : ُمَضرُ : َوُمَضُر ِف الرَّاِبِع َوُهَو رََجٌب، فـََقاَلتم 

__________ 
 .ألصقه ِبهِ : التاطه( 5)
 .َسَقطت من املطبوعة( 1)
 .فيهم: َشامابمن هِ ( 9)
 )*(لَيست ِف ابمن ِهَشام ( 7)
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َ مُجَاَدى َوَشعمَبانَ   .الَِّذي بـَنيم
َ َشعمَباَن َوَشوَّال  : َوقَاَلتم رَبِيَعةُ   .ُهَو الَِّذي بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َعنم َأيب َبكم ِإنَّ الزََّماَن : " َم قَاَل ِف ُخطمَبِة ِحجَِّة المَوَداعِ َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
َها َأرمبـََعٌة حُ  ًرا ِمنـم َرمَض، السََّنُة اثـمَنا َعَشَر َشهم َم َخَلَق هللا السََّمَوات َواَأم َئِتِه يـَوم َتَداَر َكَهيـم ُذو : ُرٌم َثََلٌث ُمتَـَوالَِياتٌ َقِد اسم

جَِّة َوالممُ  َ مُجَاَدى َوَشعمَباَن المَقعمَدِة َوُذو اْلِم  .فنص على تـَرمِجيح َقول ُمضر اَل بيَعة" َحرَُّم، َورََجُب ُمَضَر الَِّذي بـَنيم
َها َأرمبـََعة " َوقد قَاَل هللا عزوجل  م خلق السََّمَوات واالرض ِمنـم َة الشُُّهوِر ِعنمَد اَّللَِّ اثـمَنا َعَشَر شهرا ِف كتاب هللا يـَوم ِإنَّ ِعدَّ

ِم اَّللَِّ ( 5" )حرم  ُُرَم مَثَانَِيًة، فـََزاُدوا َعَلى ُحكم ُهَر اْلم َشم ِف بمِن ُلَؤي   ِف َجعمِلِهُم اَأم  َوَأدمَخُلوا ِفيِه َما فـََهَذا َردٌّ َعَلى َبيِن َعوم
 .لَيمَس ِمنمهُ 

َِديثِ  لُُه ِف اْلم  وا يـَُؤخِ ُرونَ َردٌّ َعَلى أهل النسئ الَِّذيَن َكانُ " َثََلٌث ُمتَـَوالَِياٌت : " َوقـَوم
 .حَتمِرمَي المُمَحرَِّم ِإََل َصَفرَ 

لُُه ِفيهِ   .َردٌّ َعَلى رَبِيَعةَ " َورََجُب ُمَضَر : " َوقـَوم
َحاقَ  ، َوُهَصيمًصا: قَاَل ابمُن ِإسم  .فـََوَلَد َكعمُب بمُن ُلَؤي   َثََلثًَة، ُمرََّة، َوَعِدَيًّ

 .بمَن ُمرََّة، َوتـَيمَم بمَن ُمرََّة، َويـََقَظَة بمَن ُمرََّة، ِمنم أُمََّهات  َثََلث  ِكََلَب : َوَوَلَد ُمرَُّة، َثََلثًَة َأيمًضا
ِ : قَالَ  ََدرَِة ِمنم ُجعمثُ : َوَوَلَد ِكََلٌب رَُجَلنيم ، َوأُمُُّهَما فَاِطَمُة بِنمُت َسعمِد بمِن َسَيل  َأَحِد اْلم َرَة بمَن ِكََلب  َمَة ُقَصيَّ بمَن ِكََلب  َوزُهم
ِر بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانََة، َوِف َأبِيَها يـَُقوُل الشَّاِعرُ اَأمَ  ًصا : َسِد ِمَن الميمن حلفاء بىن الديل بمِن َبكم َما نـََرى ِف النَّاِس َشخم

َناُه َكَسعمِد بمِن سيل* َواِحًدا   َمنم َعِلمم
__________ 

بَة ( 5)  )*( 91ُسورَة التـَّوم
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َرٌة فَاِرًسا َأضم  َيل َكَما اس ( * 5)َبَط ِفيِه ُعسم َجلم * َوِإَذا َما َواَقَف المقرن نزل فَاِرًسا يستدرج اْلم ُرُّ المَقطَاِميُّ اْلَم تدرج اْلم
َهِب َوالمِفضَّةِ : قَاَل السَُّهيمِليُّ ( 1)  .َسَيُل امسمُُه خري بن مجالة َوُهَو َأوَُّل َمنم طُِلَيتم َلُه السُُّيوُف ِِبلذَّ

َحاقَ  َاِرِث بمِن : قَاَل ابمُن ِإسم ََة بمِن ُجعمُثَمَة تـََزوََّج بِنمَت اْلم ِرو بمِن ُخَزُيم ََدرََة َِأَنَّ َعاِمَر بمَن َعمم َا مُسُّوا اْلم ، َوِإَّنَّ يِ  ُرممهُِ ُمَضاض  اْلم
ََدرَُة ِلَذِلكَ وََكاَنتم ُجرمُهٌم ِإذم َذاَك ُواَلَة المبَـيمِت، فـَبَـىَن لِلمَكعمَبِة ِجَدارًا، َفسُ  َاِدُر َفِقيَل ِلَوَلِدِه اْلم َي َعاِمٌر ِبَذِلَك اْلم  .مِ 

، َوانمِتَزاِعِه ذَ  ، َوَما َكاَن ِمنم َأممرِِه ِف ارمَِتَاِعِه ِواَليََة المبَـيمِت ِإََل قـَُريمش  ِتَماِع قـَُريمش  َخبَـُر ُقَصيِ  بمِن ِكََلب  ِلَك ِمنم ُخَزاَعَة، َواجم
َرَ  َِباِل َوالمِمَهادِ ِإََل اْلم ُ َأممًنا لِلمِعَباِد، بـَعمَد تـََفرُِّقَها ِف المِبََلِد َومَتَزُِّقَها ِف اْلم  َوَذِلَك َأنَُّه َلمَّا َماَت َأبُوُه ِكََلٌب ِم الَِّذي َجَعَلُه اَّللَّ

رََة، َوَخَرَج هِبَا َوِبِه ِإََل  ، فـَتَـَزوََّج حىب ابمنة رَئِيس  تـََزوََّج أُمَُّه رَبِيَعُة بمُن َحَرام  ِمنم ُعذم ِبََلِدِه، مثَّ َقِدَم ُقَصيٌّ َمكََّة َوُهَو َشابٌّ
 ُخَزاَعة حليل

 .ابمن ُحبمِشيَّةَ 
ِلِه مِ  َرِة َنسم َوقَاَل َأنمَت َأَحقُّ ِبَذِلَك  ِن ابـمَنِتِه،فََأمَّا ُخَزاَعُة فـَتَـزمُعُم َأنَّ َحِليًَل َأومَصى ِإََل ُقَصي   ِبِواَليَِة المبَـيمِت ِلَما رََأى ِمنم َكثـم

 .ِمينِ  
َحاقَ  َوتِِه ِمنم ُأمِ هِ : قَاَل ابمُن ِإسم تَـَغاَث إبِِخم ُرُهمم َفِإنَـُّهمم يـَزمُعُموَن َأنه اسم ُهمم، َوَأمَّا َغيـم َمعم َذِلَك ِإالَّ ِمنـم وََكاَن رَئِيُسُهمم  َوملَم َنسم

َوته، َوَبيِن ِكَنانَ  تَـَقلَّ ُهَو ِرزَاَح بمَن ربيَعة َوِإخم ََلُهمم َعِن المبَـيمِت َواسم ِِهمم، فََأجم َل َمكََّة ِمنم قـَُريمش  َوَغريم َة َوُقَضاَعَة َوَمنم َحوم
 .ِبواَليَة المبَـيمت

__________ 
ر الذى يعممل بكلتا يََديمهِ : االضبط( 5)  .االعسر المُيسم
ر القطامى( 1)  .الصَّقمر: اْلم

 .واْلجل مجع حجلة وهى القبجة
)*( 
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ِث بمِن ُمرِ  بمِن ُأدِ  بمِن طَاِبََة بمِن ِإلمَياَس بم  ِجيِج َكاَنتم ِإََل ُصوَفَة، َوُهمم بـَُنو المَغوم ِن ُمَضَر، َفَكاَن النَّاُس اَل اَلن ِإَجازََة اْلَم
َماَر َحىتَّ يـَرمُموا، َواَل يـَنمِفُروَن ِمنم ِمىًن َحىتَّ يـَنمِفُروا،  .فـََلمم يـََزلم َكَذِلَك ِفيِهمم َحىتَّ انـمَقَرُضوا يـَرمُموَن اْلِم

َنَة بمِن ُعطَاِرَد بمنِ ( 5)فـََورِثـَُهمم َذِلَك َِبلمُقعمَدِد  َاِرِث بمِن ِشجم َواُن بمُن اْلم ، َفَكاَن َأوَّهُلُمم َصفم  بـَُنو َسعمِد بمِن زَيمِد َمَناَة بمِن مَتِيم 
ِف بمِن َكعمِب بمِن َسعمِد بمِن زَيم  ََلُم، َوُهَو َكِرُب بمِن َعوم ، وََكاَن َذِلَك ِف بـَيمِتِه َحىتَّ قَاَم َعَلى آِخرِِهُم اْلمِسم ِد َمَناَة بمِن مَتِيم 

َوانَ   .َصفم
ََلُم َعَلى آِخرِِهمم َوُهَو َأبُو َسيَّارََة  سم َواَن، َحىتَّ قَاَم اْلمِ َجازَُة ِمَن المُمزمَدِلَفِة ِف َعدم ه ُعمَ وََكاَنِت اْلمِ َعمَزِل، َوِقيَل امسم َلُة بمُن اَأم يـم



َها ِف المَموم  َفُع َعَليـم ِقِف َأرمبَِعنَي َسَنًة، َوُهَو المَعاِص َواسم االعزل َخاِلد ، وََكاَن جيُِيُز ِِبلنَّاِس َعَلى َأاَتن  َلُه َعومرَاَء، َمَكَث يَدم
يََة ِمائًَة، َوَأوَُّل َمنم َكاَن  ِرقم ثَِبرُي َكيمَما نُِغريُ : يـَُقولُ َأوَُّل َمنم َجَعَل الدِ   .َأشم

 .َحَكاُه السَُّهيمِليُّ 
نَ  َ المَعَرِب ََنئَِرٌة ِإالَّ حَتَاَكُموا ِإلَيمِه فـَيَـرمَضوم َواينُّ اَل َيُكوُن بـَنيم  . مبَا يـَقمِضي بِهِ وََكاَن َعاِمُر بمُن الظَِّرِب المَعدم

َلَتُه َساِهًرا يـَتَـَروَّى َماَذا َُيمُكُم بِِه، فـََرَأتمُه َجارِيٌَة َلُه َكاَنتم تـَرمَعى َعَليمِه غنمه فـََتَحاَكُموا ِإلَيمِه مر ة ِف مريات ُخنـم  َثى، فـََباَت لَيـم
َها سخيلة، فـََقاَلت َلهُ   َمالك اَل : امسم

ٌر ِفيِه، َوقَاَل َلَعلََّها يَ  َلَة َساِهًرا؟ َفذََكَر هَلَا َما ُهَو ُمَفكِ   .َأتمِبِع المَقَضاَء المَمَبالَ : ُكوُن ِعنمَدَها ِف َذِلك شئ فـََقاَلتم َأَِبَلَك اللَّيـم
َلةُ : فـََقالَ  ِتَها َواَّللَِّ ََي ُسَخيـم  .فـَرَّجم

 .َوَحَكَم ِبَذِلكَ 
ََمارَاِت َوالمَعََلَماِت، َوَلُه َأصمٌل ِف : قَاَل السَُّهيمِليُّ  اَلِل ِِبَأم ِتدم ُم ِمنم َِبِب ااِلسم ُكم ُ تـََعاََل  َوَهَذا اْلم َوَجاُءوا : )الشَّرمِع، قَاَل اَّللَّ

ئمِب ِفيِه، َوقَاَل تـََعاََل (( 1)على َقِميصه ِبَدم كذب  ِإنم َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمنم قـُُبل  َفَصَدَقتم : )َحيمُث اَل َأثـََر َِأَنـمَياِب الذِ 
َِديثِ (( 9)َفَكَذَبتم َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقنَي  َوُهَو ِمَن المَكاِذِبنَي، َوِإنم َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمنم ُدبُر   َأِنظمُروَها، فَِإنم : " َوِف اْلم

 ".َجاَءتم ِبِه َأومَرَق َجعًدا مجالِيًّا فـَُهَو للذى رميت بِِه 
__________ 

 .قرب الن َسب: القعدد( 5)
 .55ُسورَة يُوُسف ( 1)
 )*( 17، 11ُسورَة يُوُسف ( 9)

(5/31) 

 
 

َحاققَاَل ابمن  َاِرث ابمن َماِلِك بمِن ِكَنانََة بمِن ُخَزُيمَ : ِإسم َة بمِن وََكاَن النسئ ِف َبيِن فـَُقيمِم بمِن َعِديِ  بمِن َعاِمِر بن ثـَعمَلَبة بن اْلم
رَِكَة بمِن ِإلمَياَس بمِن ُمَضرَ   .ُمدم

َحاقَ  ، مثَّ قَاَم وََكاَن َأوَُّل َمنم َنَسأَ الشُُّهوَر َعَلى المعَ : قَاَل ابمُن ِإسم َرِب القلمس، َوُهَو ُحَذيـمَفة ابمن عبد بن فقيم ابمن َعِدي  
ُف بمُن ُأَميََّة، مثَّ َكاَن آ ، مثَّ َعوم ِف بمِن قـََلعِ بـَعمَدُه ابـمُنُه َعبَّاٌد مثَّ قـََلُع بمُن َعبَّاد ، مثَّ أَُميَُّة بمُن قـََلع   ِخَرُهمم َأبُو مُثَاَمَة ُجَناَدُة بمُن َعوم

ََلمُ  سم  .بمِن َعبَّاِد بمِن ُحَذيـمَفَة، َوُهَو المَقَلمَُّس، فـََعَلى َأبُو مُثَاَمَة قَاَم اْلمِ
ُُرَم فَِإَذا أَ  ُهَر اْلم َشم َتَمَعتم ِإلَيمِه َفَخطَبَـُهمم َفَحرََّم اَأم َها اجم ًئاوََكاَنِت المَعَرُب ِإَذا فـََرَغتم ِمنم َحجِ  َها َشيـم َأَحلَّ  رَاَد َأنم ُيُِلَّ ِمنـم

ُ فـَيَـُقولُ  َة َما َحرََّم اَّللَّ َوََّل : المُمَحرََّم َوَجَعَل َمَكانَُه َصَفًرا، لِيـَُواِطُئوا ِعدَّ َللمُت َأَحَد الصََّفَريمِن الصََّفَر اَأم اللَُّهمَّ ِإين ِ َأحم
ِبلِ  َخَر لِلمَعاِم المُمقم  .َوَأنمَسأمُت اْلم

ُر بمُن فـَتَـتَِّبُعُه المَعَرُب ِف َذِلَك، فَ  ُر بمُن قـَيمس  َأَحُد َبيِن ِفَراِس بن غنم بن َمالك ابمن ِكَنانََة َويـُعمَرُف ُعَميـم ِفي َذِلَك يـَُقوُل ُعَميـم
ِمي : قـَيمس  َهَذا جبَِذِل الطِ َعانِ  َوَأيُّ النَّاِس ملَم *  ِبِوتمر  ِكَراُم النَّاِس َأنَّ هَلُمم ِكَراَما فََأيُّ النَّاِس فَاتُوَنَ * َلَقدم َعِلَمتم َمَعدٌّ َأنَّ قـَوم



 نـَعمِلكم ِْلَاَما
َنا النَّاِسِئنَي َعَلى َمَعد    ِمِه َسيِ ًدا رَئِيًسا ُمطَاًعا ُمَعظًَّما، َوالمَمقمُصوُد َأنَّ * َأَلسم لِ  جَنمَعُلَها َحَراَما؟ وََكاَن ُقَصيٌّ ِف قـَوم ُه ُشُهوَر اْلِم

َياِء المَعَرِب َعَلى َحرمِب ُخَزاَعَة مَجََع قـَُريمًشا ِمنم ُمتَـَفر ِقَ  تَـَعاَن مبَنم َأطَاَعُه ِمنم َأحم اِت َمَواِضِعِهمم ِمنم َجزِيَرِة المَعَرِب، َواسم
نَـُهمم ِقَتاٌل َكِثرٌي َوِدَماٌء َغزِيَرٌة، مثَّ َتدَ  ، َفَكاَن بـَيـم ِليِمِه ِإََل ُقَصي   ََلئِِهمم َعِن المبَـيمِت َوَتسم ا إِ َوِإجم ِكيِم، فـََتَحاَكُموا ِإََل اَعوم ََل التَّحم

ِر بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانََة، َفَحَكَم بَِنَّ قُ  ِف بمِن َكعمِب بمِن َعاِمِر بمِن لَيمِث بمِن َبكم ََل ِِبلمبَـيمِت ِمنم ُخَزاَعَة، يـَعمَمَر بمِن َعوم َصيًّا َأوم
َدُخُه حَتمَت َقَدَميمِه، َوَأنَّ َما َأَصابـَتمُه ُخَزاَعةَوَأنَّ ُكلَّ َدم  َأَصابَُه ُقَصيٌّ ِمنم ُخَزاعَ  ُضوٌع َيشم ر  َموم  َة َوَبيِن َبكم
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َ مَ  َ ُقَصي   َوبـَنيم يَُة ُمَؤدَّاٌة، َوَأنم خُيَلَّى بـَنيم ر  ِمنم قـَُريمش  وَِكَنانََة َوُقَضاَعَة َفِفيِه الدِ   .كََّة َوالمَكعمَبةِ َوبـَُنو َبكم
َي  َمِئذ  الشَّدَّاخَ َفُسمِ   .يـَعمَمُر يـَوم

َحاقَ  ِمِه وَ : قَاَل ابمُن ِإسم َمُه ِمنم َمَنازهلِِمم ِإََل َمكََّة، َومَتَلََّك َعَلى قـَوم ِل َمكََّة فـََويلَ ُقَصيٌّ المبَـيمَت َوَأممَر َمكََّة، َومَجََع قـَوم َأهم
َواَن َفَملَُّكوُه، ِإالَّ َأنَُّه َأقـَرَّ المَعَرَب َعَلى َما كَ  َبِغي تـَغمِيريُُه، فََأقـَرَّ آَل َصفم ِسِه اَل يـَنـم انُوا َعَليمِه َِأَنَُّه يـََرى َذِلَك ِديًنا ِف نـَفم

ُ بِِه ذَ  ََلُم فـََهَدَم اَّللَّ َواَن َوالنََّسَأَة َوُمرََّة بمَن َعومف  َعَلى َما َكانُوا َعَليمِه، َحىتَّ َجاَء اْلمِسم  .ِلَك ُكلَّهُ َوَعدم
َقايَُة َوالر ِ : قَالَ  َجابَُة َوالسِ  َوُة َفَكاَن ُقَصيٌّ َأوََّل َبيِن َكعمب  َأَصاَب ملكا أطَاع َلُه ِبِه قومه، وََكاَنت ِإلَيمِه اْلِم فَاَدُة َوالنَّدم

ِمِه، فَأَنـمَزَل ُكلَّ قَـ  َ قـَوم م  ِمنم قـَُريمش  َمَنازهَِلُمم ِمنم َمكَّةَ َواللِ َواُء، َفَحاَز َشَرَف َمكََّة ُكلَُّه، َوَقطََّع َمكََّة ِرَِبًعا بـَنيم  .وم
اُر، َوَقَضتم مِ : قـُلمتُ  تَـَقرَّتم ِبُقَريمش  الدَّ ِل بـَعمَد ِإََيبِِه، َواسم َقُّ ِإََل ِنَصابِِه، َورُدَّ َشاِرُد المَعدم نم ُخَزاَعَة المُمَراَد فـََرَجَع اْلم

تَـُهُم المَعِتيقَ  َومطَاَر، َوَتَسلََّمتم بـَيـم َل المَكعمَبِة،  َواَأم َها َحوم ِبَها ِإَيَّ ََثِن َوَنصم َوم َدَثتم ُخَزاَعُة ِمنم ِعَباَدِة اَأم المَقِدمَي، َلِكنم مبَا َأحم
َها ِتنمَصارِِهمم هِبَا َوطََلِبِهُم الرِ زمَق ِمنـم  .َوََنمرِِهمم هَلَا َوَتَضرُِّعِهمم ِعنمَدَها، َواسم

ُهمم َظَواِهَرَها، َفَكاَن يـَُقالَ  َوَأنـمَزَل ُقَصيٌّ قـََباِئَل قـَُريمش    َأَِبِطَح َمكََّة، َوَأنـمَزَل طَائَِفًة ِمنـم
 .قـَُريمُش المِبطَاِح، َوقـَُريمُش الظََّواِهرِ 

يُع الر ََِئَسِة، ِمنم ِحَجابَِة المبَـيمِت َوِسَدانَِتِه َواللِ َواِء، َوبـَىَن َدارًا ِْلِ  اَحِة الظُُّلَماِت َوَفصمِل زَ َفَكاَنتم ِلُقَصيِ  بمِن ِكََلب  مجَِ
تَـَورُ  َتَمَع الرَُّؤَساُء ِمنم ُكلِ  قَِبيَلة  فَاشم َوِة، ِإَذا َأعمَضَلتم َقِضيٌَّة اجم وا ِفيَها َوَفَصُلوَها، َواَل يـُعمَقُد اْلمُُصوَماِت مَسَّاَها َداَر النَّدم

ُلغُ  ُد ِنَكاح  ِإالَّ هِبَا، َواَل تـَبـم ُد ِلَواء  َواَل َعقم  .َجارِيٌَة َأنم َتدَّرَِع فـََتدَّرَِع ِإالَّ هِبَا َعقم
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اُر ِفيَما بـَعمُد ِإََل َحِكيِم بمِن حِ  ََراِم، مثَّ َصاَرتم َهِذِه الدَّ ِجِد اْلم اِر ِإََل المَمسم اِر، وََكاَن َِبُب َهِذِه الدَّ َزام  بـَعمَد َبيِن َعبمِد الدَّ
، فَلمه على بيعَها ُمَعاِويَة َوقَالَ فـََباَعَها ِف َزَمِن ُمَعاِويََة   .ِبعمت شرف قـَوممك مبِائَِة َألمف  : مبِائَِة َألمِف ِدرمَهم 

َاِهِليَِّة ِبِزقِ  مَخمر ، َوَها َأََن َقدم : فـََقالَ  َوى، َواَّللَِّ َلَقِد ابـمتَـعمتـَُها ِف اْلم َم ِِبلتـَّقم َا الشََّرُف الميَـوم ِهدُُكمم َأنَّ بِعمتـَُها مبِائَِة أَ  ِإَّنَّ ، َوُأشم لمف 



، فَأَيُـَّنا المَمغمُبونُ   !.مَثَنَـَها َصَدَقٌة ِف َسِبيِل اَّللَِّ
َاِء رَِجاِل المُمَوطَّأِ   .ذََكَرُه الدَّارَُقطميِنُّ ِف َأمسم

َربُوَن ِإالَّ ِمنم َماِء ِحَياِضِه، وََكاَنتم زَمم  ِجيِج، َفََل َيشم ا وََكاَنت ِإلَيمِه ِسَقايَُة اْلَم َزُم ِإذم َذاَك َمطمُموَسًة ِمنم َزَمِن ُجرمُهم  َقدم تـََناَسوم
ِضِعَها َتُدوَن ِإََل َموم ِدَها َواَل يـَهم  .َأممَرَها ِمنم تـََقاُدِم َعهم

َها مَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َتِدَي ِإلَيـم َدَث َوِقيَد النَّاِر ِِبلمُمزمَدِلَفِة لِيَـهم  .نم َيَمِت ِمنم َعَرفَات  وََكاَن ُقَصيٌّ َأوََّل َمنم َأحم
ِسِم ِإََل َأنم خَيمُرُجوا رَاِجِعنَي ِإََل ِبََلِدِهمم  َم المَموم ِجيِج َأَيَّ  .والرفادة َوِهَي ِإطمَعاُم اْلَم

َحاقَ  ، ِإنَُّكمم ِجريَاُن هللا: َوَذِلَك َأن قصيا فـَرمضه َعَليمِهم، فـََقاَل هَلُمم : قَاَل ابمُن ِإسم ، َوأهل َمكَّة َوأهل ََي َمعمَشَر قـَُريمش 
َعُلوا هَلُمم طََعاًما َوَشرَ  رم، َوِإن اْلمجَّاج َضيمُف اَّللَِّ َوُزوَّاُر بـَيمِتِه، َوُهمم َأَحقُّ ِِبلضِ َياَفِة، فَاجم جِ  َحىتَّ َيصمُدُروا اْلم َم اْلَم اًِب َأَيَّ

 .َعنمُكمم 
َم ِمىًن، َفَجَرى فـََفَعُلوا، َفَكانُوا خُيمرُِجوَن ِلَذِلَك ِف ُكلِ  َعا نَـُعُه َطَعاًما ِللنَّاِس َأَيَّ فـَُعونَُه ِإلَيمِه، فـََيصم م  ِمنم َأممَواهلِِمم َخرمًجا فـََيدم

ِمكَ  ََلِم ِإََل يـَوم ََلُم، مثَّ َجَرى ِف اْلمِسم َاِهِليَِّة َحىتَّ قَاَم اْلمِسم  َذِلَك ِمنم َأممرِِه ِف اْلم
جُّ  َهَذا، فـَُهَو الطََّعاُم الَِّذي َقِضَي اْلَم نَـُعُه السُّلمطَاُن ُكلَّ َعام  مبِىًن لِلنَّاِس َحىتَّ يـَنـم  .َيصم

َحاقَ : قـُلمتُ   .مثَّ انـمَقَطَع َهَذا بـَعمَد ابمِن ِإسم
َراِج طَائَِفة  ِمنم بـَيمِت المَماِل فـَُيصمَرُف ِف َْحمِل زَاد  َوَماء  َِأَبـمَناِء السَِّبيِل المَقا جِ ، َوَهَذا َصِنيٌع َحَسٌن مثَّ أَمَر ِِبخم ِصِديَن ِإََل اْلَم

ََل  َوم ُرَها، َوَلِكنَّ المَواِجَب َأنم َيُكوَن َذِلَك ِمنم َخالص بَيت املَال من أحل َما ِفيِه، َواَأم  َأنم َيُكوَن ِمنم ِمنم ُوُجوه  َيطُوُل ِذكم
مََّة َِأَنَـُّهمم اَل َُيُجُّوَن المبَـيمَت المَعتِ  َِديثِ َجوَّايل الذِ   :يَق، َوَقدم َجاَء ِف اْلم
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َرانِيًّا "  جَّ فـََلمم َُيُجَّ فـَلمَيُمتم ِإنم َشاَء يـَُهوِدَيًّ َأوم َنصم َتطَاَع اْلَم  ".َمِن اسم
ِمهِ  ِري َكاَن يدعى جممعا : َوقَاَل قَائُِلُهمم ِف َمدمِح ُقَصي   َوَشَرِفِه ِف قـَوم المَقَباِئل من فهر هم مَلوا  ِبِه مجع هللا* ُقَصيٌّ َلَعمم

َدًدا  َحاقَ * المَبطمَحاَء جَممًدا َوُسؤم ر  قَاَل ابمُن ِإسم َوَلمَّا فـَرََغ قصى من حربه انمَصرف َأُخوُه : َوُهمم َطَرُدوا َعنَّا ُغَواَة َبيِن َبكم
َوتِِه ِمنم َأبِيه الثَََّل   .ثَة، وهم حن وُممود وجلهمةرزاح َبني رَبِيَعَة ِإََل ِبََلِدِه مبَنم َمَعُه َوِإخم

َِياَد * َوَلمَّا َأَتى ِمنم ُقَصي   َرُسوٌل : َوقَاَل ِرزَاٌح ِف ِإَجابَِتِه ُقَصيًّا َنا ِإلَيمِه نـَُقوُد اْلم َِليََل نـََهضم * فـََقاَل الرَُّسوُل َأِجيُبوا اْلم
ِمي * ىتَّ الصََّباِح َوَنطمَرُح َعنَّا المَمُلوَل الثَِّقيََل َنِسرُي هِبَا اللَّيمَل حَ  َ * النـََّهاَر لَِئَلَّ نـَُزواَل فـَُهنَّ ِسَراٌع َكِورمِد المَقطَا ( 5)َوَنكم جيُُِبم

َلٌة ( * 1)بَِنا ِمنم ُقَصي   َرُسواًل مَجَعمَنا ِمَن السِ رِ  من أشذين  َلمِف * َومن كل حى؟ اقبيَل فيا َلك ُحلمَبُة َما لَيـم َتزِيُد َعَلى اَأم
ًبا َجر  ( 9)َرِسيًَل  َسيـم ِن ِمنم َورِقَاَن * فـََلمَّا َمَررمَن َعَلى َعسم تَـَناخ  َسِبيًَل َوَجاَوزمَن ِِبلرُّكم َهلمَن ِمنم ُمسم َوَجاَوزمَن ِبلعرج * َوَأسم

َنُه ( 7)َحيا حلوال مررن على اْللى   َوَعاْلَمَن َمنم َمرَّ لَيمًَل َطِويًَل * َما ُذقـم
َنا ِإََل َمكََّة ( * 1)َأفمََلَءَها نَُدين ِ ِمَن المُعوِذ  تَـَهيـم رَتِقمَن الصَِّهيََل فـََلمَّا انـم َأحَبمَنا الر َِجاَل قَِبيًَل قَِبيًَل نـَُعاِورُُهمم مثَّ * ِإرَاَدَة َأنم َيسم
 َوِف كل َأوب خلسنا العقوال* َحدَّ السُُّيوِف 



__________ 
 .َأي عددا كثريا( 9)ان َأو جبَلن َبني المَمِديَنة وخيرب قبيلت: االمشذان( 1)نسترت وُنتبئ : نكمى( 5)
ر، َوذكر السُّهيملي َأن اْللى نبت وتروى: اْللى( 7) ( 1)اْلمل وهى بقلة شاكة : َمِديَنة ِِبلميمن على َساحل المَبحم

 .اْلديثات النِ َتاج: العوذ
ر الفطيم: واالفَلء  .مجع فـََلو َوُهَو الممهم

)*( 
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لِيََل * بصَلب النسو  ُنبزهم َز المَقِويِ  المَعزِيِز الذَّ َناُهمم * قـَتَـلمَنا ُخَزاَعَة ِف َدارَِها ( 5)ر َخبـم ًرا قـَتَـلمَنا َوِجيًَل َفِجيََل نـََفيـم َوَبكم
َِديِد * ِمنم ِبََلِد المَمِليِك  َنا المَغِليََل قَاَل ابمُن َوِمنم كُ * َكَما اَل ُيَِلُّوَن َأرمًضا ُسُهواَل فَأصمبح َسبميهمم ِف اْلم لِ  َحي   َشَفيـم

َحاقَ  مِ : ِإسم رََة ِإََل الميَـوم ُ َوَنَشَر ُحنًّا، فـَُهَما قَِبيََل ُعذم  .فـََلمَّا رََجَع ِرزَاُح ِإََل ِبََلِدِه َنَشَرُه اَّللَّ
َحاقَ  مبَكََّة َمنمِزيل َوهِبَا رَبِيُت ِإََل * َعاِصِمنَي َبيِن ُلَؤي   َأََن ابمُن الم ( : 1)َوقَاَل ُقَصيُّ بمُن ِكََلب  ِف َذِلَك : قَاَل ابمُن ِإسم

ُت ِلَغاِلب  ِإنم ملَم أَتَثَّلم * المَبطمَحاِء َقدم َعِلَمتم َمَعدُّ  هبَا َأوماَلد قيذر َوالنَِّبيُت ِرزَاٌح * َوَمرمَوتـَُها َرِضيُت هِبَا َرِضيُت فـََلسم
َرِم، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن فـََلسم * ََنِصِري َوِبِه ُأَساِمي  َشم َُمِويُّ َعِن اَأم ُت َأَخاُف َضيمًما َما َحِييُت َوَقدم ذََكَر اَأم

َا َقِدَم بـَعمَدَما نـََفى ُقَصيٌّ ُخَزاَعةَ  ، َأنَّ ِرزَاًحا ِإَّنَّ  .َحفمص 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َر َهِذِه المَوظَاِئِف الَِِّت َكاَنتم ِإلَيمِه، ِمنم رََِئَساِت قـَُريمش   مثَّ َلمَّا َكرِبَ ُقَصيٌّ فـَوَّضَ : َفصملٌ   َأمم
َوِة ِإََل ابمِنِه عبد الدَّار، وََكاَن أكرب َجابَِة َواللِ َواِء َوالنَّدم َقايَِة َواْلِم  . َوَلدهَوَشَرِفَها ِمَن الر ِفَاَدِة َوالسِ 

َا خص ه هِبَا ُكلِ َها َِأَنَّ بَقِ  َوتِِه َعبمَد َمَناف  َوعبد مشس َوعبد َكانُوا قد شرفواَوِإَّنَّ  يََّة ِإخم
__________ 

 .نسوقهم سوقا َشِديدا: ُنبزهم( 5)
َيل : وصَلب النسور َهَذا ممَّا َكاَن يصنع من الش عمر ويدس ِف السِ ريَة، وقصى َما َكاَن يعلم نسبته السرَينية، ( 1)اْلم

رك الذَّومق َأنَـَّها ُمتلقة مصنوعةوليت ابمن اسحق َعافَاََن من   .َهِذه االشعار املهلهلة النسج الَّىِت يدم
)*( 
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هِتِمم َشَرفًا َكِبريًا، فََأَحبَّ ُقَصيٌّ َأنم يـُلمِحَق هِبِمم َعبمَد الدَّار ِف ا لسؤدد فخصه ِبَذِلَك، َفَكاَن ِف َزَمِن َأبِيِهمم َوبـََلُغوا ِف قـُوَّ
َوتُُه اَل   . يـَُنازُِعونَُه ِف َذِلكَ ِإخم



اِر ِبَذِلَك لِيـُلمِحَقُه إبِِ  َا خص ُقَصيٌّ َعبمَد الدَّ َتِحقُّ َما  فـََلمَّا انـمَقَرُضوا َتَشاَجَر ابـمَناُؤُهمم ِف َذِلَك َوقَاُلوا ِإَّنَّ ُن َنسم َوتِِه، فـََنحم خم
َتِحقُّونَهُ   .َكاَن آَِبُؤََن َيسم
ُن َأَحقُّ ِبهِ  :َوقَاَل بـَُنو َعبمِد الدَّارِ  ٌر َجَعَلُه لََنا ُقَصيٌّ، فـََنحم  .َهَذا َأمم

ُهمم، وَ  اِر َوَحاَلَفتـم ، ففرقة َِبيَعت َعبمِد الدَّ ِتََلفًا َكِثريًا، َوانـمَقَسَمتم بطُون قـَُريمش فرمقـَتَـنيم تَـَلُفوا اخم ِفرمَقٌة َِبيـََعتم َبيِن َعبمِد َواخم
َنة  ِفيَها ِطيٌب، مثَّ َلمَّا َقاُموا َمَسُحوا َأيمِديـَُهمم بَِرمَكاِن مَناف وحالفوهم َعَلى َذِلَك، َوَوَضُعو  ِلمِف ِف َجفم ا َأيمِديـَُهمم ِعنمَد اْلم

 .المَكعمَبِة َفُسمُّوا ِحلمَف المُمطَيَِّبنيَ 
، َوبـَنُ  ُهمم َمنم قـََباِئِل قـَُريمش  بـَُنو َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن ُقَصي   ر ، وََكاَن َمَع وََكاَن ِمنـم َاِرِث بمِن ِفهم ، َوبـَُنو اْلم َرَة، َوبـَُنو تـَيمم  و زُهم

، َوبـَُنو مُجََح، َوبـَُنو َعِدي    م  ، َوبـَُنو َسهم اِر بـَُنو َُممُزوم   .َبيِن َعبمِد الدَّ
َِميَع، فـََلمم َيُكونُوا مَ  ر  اْلم ُهَماَواعمتَـَزَلتم بـَُنو َعاِمِر ابمن ُلَؤي   َوُُمَاِرُب بمُن ِفهم  .َع َواِحد  ِمنـم

َتِقرَّ اْلمِ  ، َوَأنم َتسم َقايَُة لَِبيِن َعبمِد َمَناف  َوُة ِف َبيِن َعبمِد مثَّ اصمطََلُحوا َواتَـَّفُقوا َعَلى َأنم َتُكوَن الر ِفَاَدُة َوالسِ  َجابَُة َواللِ َواُء َوالنَّدم
َتَمرَّ  َممُر َعَلى َذِلَك َواسم اِر، فَانـمبَـَرَم اَأم  .الدَّ

ٌم ِمنم ُخَزاَعة َأن قصيا ملا تزوح حى بِنمَت ُحَليمل  َوثـَُقَل ُحَليمٌل : َوحكى االموى َعن االشرم، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة قَالَ  َوَزَعَم قـَوم
رو بن لؤى  َها َأَِب غبشان سليم بن َعمم تَـَناَب َعنـم َنِتِه ُحىبَّ َواسم ابمن ملكان بن قصى بمِن َعنم ِواَليَِة المبَـيمِت َجَعَلَها ِإََل ابـم

تَـَرى ُقَصيُّ ِواَليََة المبَـيمِت ِمنمُه ِبِزقِ  مَخمر  َوقـَُعود ، َفَكاَن يـَُقالَ  ِرو بمِن َعاِمر ، َفاشم َقِة َأيب : " َحارِثََة بمِن َعمم َسُر ِمنم َصفم َأخم
 ".غُبمَشاَن 

، فَاسم  َتدُّوا َعَلى ُقَصي    .تَـنمَصَر َأَخاُه فـََقِدَم مبَنم َمَعُه، وََكاَن َما َكانَ َوَلمَّا رََأتم ُخَزاَعُة َذِلَك اشم
َجابَِة َواللِ َواءِ  َهاِت الَِِّت َكاَنتم ِإلَيمِه ِمَن السِ َدانَِة َواْلِم َض ُقَصيٌّ َهِذِه اْلِم  مثَّ فـَوَّ
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اِر   َقايَِة ِإََل ابمِنِه َعبمِد الدَّ َوِة َوالر ِفَاَدِة َوالسِ  َجازََة ِمنم ُمزمَدِلَفة ِف بىن عدوان، َوالنَّدم ِصيُلُه َوِإيَضاُحُه، َوَأقـَرَّ اْلمِ َكَما َسَيأمِت تـَفم
َم بـََياُن َذِلَك ُكلِ ُه ممَّا   ُر ِف ُصوَفَة، َكَما تـََقدَّ َجازََة َوُهَو النـَّفم ، َوَأقـَرَّ اْلمِ  .َكاَن ِبَيمِديِهمم قـَبمَل َذِلكَ َوأقر النسئ ِف فـَُقيمم 

َحاقَ  ِ : قَاَل ابمُن ِإسم اِر، َوَعبمَد المُعزَّى َوَعبمًدا، َوخَتمُمَر، َوبـَرََّة، وأمهم  : فـََوَلَد ُقَصيٌّ َأرمبـََعَة نـََفر  َواممَرَأتـَنيم ، َوَعبمَد الدَّ َعبمَد َمَناف 
َُزاِعيُّ، َوُهَو آِخرُ  ر و اْلم َمنم َويلَ المبَـيمَت ِمنم ُخَزاَعَة، َوِمنم  كلهم حىب بنت حليل بن حبشية بن سلول ابمن َكعمِب بمِن َعمم

 .يَِدِه َأَخَذ المبَـيمت قصى بن كَلب
َهامِشًا َوَعبمَد مَشمس  َوالمُمطَِّلَب، َوأُمُُّهمم َعاِتَكُة بِنمُت ُمرََّة بمِن : فـََوَلَد َعبمُد َمَناِف بمُن ُقَصي   َأرمبـََعَة نـََفر  ( : 5)قَاَل ابمن ِهَشام 

 .ِهََلل  
ر و المَمازِنِيَّةُ وَ  ، َوُأمُُّه َواِقَدُة بِنمُت َعمم َفَل بمَن َعبمِد َمَناف   .نـَوم

َيانَ : َوُوِلَد ِلَعبمِد َمَناف  َأيمًضا: قَاَل ابمُن ِهَشام   َثِم َوُأمُّ ُسفم َخم ر و َومُتَاِضُر َوِقََلبَُة َوَحيَُّة َورَيمَطُة َوُأمُّ اَأم  .َأبُو َعمم
َوة  : قَاَل ابمُن ِهَشام   َلَة : َوَوَلَد َهاِشُم بمُن َعبمِد َمَناف  َأرمبـََعَة نـََفر  َومَخمَس ِنسم َعبمَد المُمطَِّلِب، َوَأَسًدا، َوَأَِب َصيمِفي   َوَنضم



َفاَء، َوَخاِلَدَة، َوَضِعيَفَة، َورُقـَيََّة، َوَحيَّةَ   .َوالشِ 
ِرو بمِن زَيمِد بمِن لَِبيِد بمِن ِخَداِش بمِن َعاِمِر بمِن َغنمِم بمِن َعِديِ  بمِن النَّجَّارِ فَأُمُّ َعبمِد المُمطَِّلِب َورُقـَيََّة َسلمَمى بِنمُت   َعمم

 .ِمَن المَمِديَنةِ 
 .َوذََكَر أُمََّهاِت المَباِقنيَ 

َوة ، َوُهمُ : قَالَ  ، اَل المَعبَّاُس، َوَْحمَزُة، : َوَوَلَد َعبمُد المُمطَِّلِب َعَشَرَة نـََفر  َوِستَّ ِنسم ُُه َعبمُد َمَناف  ، َوامسم ، َوَأبُو طَاِلب  َوَعبمُد اَّللَِّ
َراَن  ٌل ( 1)ِعمم ُهمم َمنم يـَُقوُل َحجم ٌل، َوِمنـم ، َوَجحم َر َأبِيِه َوبِِه َكاَن ُيَكىنَّ َاِرُث وََكاَن ِبكم ُر، َواْلم ، وََكاَن يلقب ( 1)، َوالزُّبـَيـم

َرة َخريه   ،( 1)ِبلغيداق ِلَكثـم
__________ 

 .قَاَل ابمن ِإسمَحق: ِف ابمن ِهَشام( 5)
َحق( 1)  .َهِذه اْلممل تعليقات من ابمن كثري أدخلها ِف َكََلم ابمن ِإسم

)*( 
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ِفيَُّة، َوُأمُّ َحِكيم  المبَـيمَضاُء، َوَعاِتَكُة، ُُه َعبمُد المُعزَّى، َوصم ُم، َوِضَراٌر، َوَأبُو هَلَب  َوامسم َميمَمُة َوَأرمَوى، َوبـَرَُّة، َوذََكَر َوأُ  َوالمُمَقوِ 
 .أُمََّهاهِتِمم 

ِرو بمِن َعا: ِإََل َأنم قَالَ  يِع النِ َساِء ِإالَّ َصِفيََّة، فَاِطَمُة بِنمُت َعمم َراَن بمِن َُممُزوِم َوُأمُّ َعبمِد اَّللَِّ َوَأيب طَاِلب  َوالزُّبـَريمِ َومجَِ ئِِذ بمِن ِعمم
رَِكةَ بمِن يـََقَظَة بمِن مر   ََة بمِن ُمدم ِر بمِن ِكَنانََة بمِن ُخَزُيم ِر بمِن َماِلِك بمِن النَّضم  بمِن ِإلمَياَس بمِن ة ابمن َكعمِب بمِن ُلَؤيِ  بمِن َغاِلِب بمِن ِفهم

ََننَ   .ُمَضَر بمِن نَِزاِر بمِن َمَعدِ  بمِن َعدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيِ َد َوَلِد آَدمَ فـََوَلَد َعبمُد اَّللَِّ ُُمَمًَّدا َرُسوَل اَّللَِّ صَ : قَالَ   .لَّى اَّللَّ

َرَة، بمِن ِكََلِب، بمِن ُمرََّة، بمِن َكعمِب، بمِن ُلَؤي     .َوأُمُُّه آِمَنة بنت وهب، بمِن َعبمِد َمَناِف، بمِن زُهم
 .مثَّ ذََكَر أُمََّهاهِتَا فََأغمَرقُ 

َرُف َوَلِد آَدمَ : ِإََل َأنم قَالَ  ِم  فـَُهَو َأشم َحَسًبا َوَأفمَضُلُهمم َنَسًبا، ِمنم ِقَبِل َأبِيِه َوُأمِ ِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َدائًِما ِإََل يـَوم
ينِ   .الدِ 

َقِع قَالَ  َسم َومزَاِعيِ  َعنم َشدَّاد  َأيب َعمَّار ، َعنم َواثَِلَة بمِن اَأم َم َحِديُث اَأم ُ َعَليمِه َوسلم قَاَل َرُسولُ : َوَقدم تـََقدَّ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َطفَ  َطَفى ُقريمًشا من كَنانَة، َواصمطفى هامشا من قـَُريمش، َواصم َاِعيَل، َواصم َ اصمطََفى ِكَنانََة ِمنم َوَلِد ِإمسم اين ِمنم َبيِن ِإن اَّللَّ

 ".َهاِشم  
ِلمٌ   .َرَواُه ُمسم

ِلِدِه المَكِرمِي وَ  ََثِر، َوَسُنوِرُد ِعنمَد َسرمِد النََّسِب الشَّرِيِف فـََوائَِد ُأَخَر لَيمَستم َوَسَيأمِت بـََياُن َموم َباِر َواْلم َخم َما َوَرَد ِفيِه ِمَن اَأم
ََلنُ  ُ تـََعاََل َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم  .َهاُهَنا ِإنم َشاَء اَّللَّ
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َداِث المَواِقَعِة  َحم ُر مُجَل  ِمَن اَأم َاِهِليَّةِ ِذكم  ِف َزَمِن اْلم
َاِعيَل، َطِمُعوا ِفيِهمم َِأَنَـُّهمم َأبـمنَ  ِذ ُجرمُهم  ِواَليََة المبَـيمِت ِمنم َبيِن ِإمسم َم َما َكاَن ِمنم َأخم اُء بـََناهِتِمم، َوَما َكاَن ِمنم تـََوثُِّب َقدم تـََقدَّ

َراِر َذِلَك ِف َأيمِديِهمم ُخَزاَعَة َعَلى ُجرمُهم  َوانمِتَزاِعِهمم ِواَليََة المبَـيم  ِتمم ُهمم، مثَّ َما َكاَن ِمنم رُُجوِع َذِلَك ِإََل ُقَصي   َوبَِنيِه َواسم ِت ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأقـَرَّ تِلمَك المَوظَاِئَف َعَلى َما َكاَنت َعَليمهِ  ُ َرُسوَلُه َصلَّى اَّللَّ  .ِإََل َأنم بـََعَث اَّللَّ

 
َاِهِليَّةِ َِبب ذكر مَجاَعة   مشهورين َكانُوا ِف اْلم

َرِة َوَقدم َزَعَم بـَعمُضُهمم َأنَُّه َكاَن نَِبيًّا  .َخبَـُر َخاِلِد بمِن ِسَنان  المَعبمِسيِ  الَِّذي َكاَن ِف َزَمِن المَفتـم
َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم الطَّبَـَراينُّ  ُ َأعمَلُم قَاَل اْلم ثـََنا َأْحمَُد بمنُ : َواَّللَّ ثـََنا َُيمََي بمُن المُمَعلَّى بمِن َمنمُصور  الرَّاِزيُّ،  َحدَّ رَتِيُّ، َحدَّ زَُهريم  التُّسم

َفمَطِس، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، ثـََنا قـَيمُس بمُن الرَّبِيِع، َعنم َساملِ  اَأم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن الصَّلمِت، َحدَّ ، قَالَ  َحدَّ : َعِن ابمِن َعبَّاس 
بَُه َوقَاَل َجاَءتم بِنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََبَسَط هَلَا ثـَوم ُمُه " ُت َخاِلِد بمِن ِسَنان  ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  ".بِنمُت َنِب   َضيـََّعُه قـَوم

ر  المبَـزَّاُر َعنم َُيمََي بمِن المُمَعلَّى بمِن َمنمُصور ، َعنم ُُمَمَّ  َاِفُظ َأبُو َبكم ، َعنم َوَقدم َرَواُه اْلم ، َعنم َساملِ  ِد بمِن الصَّلمِت، َعنم قـَيمس 
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : َسِعيد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُمُه : " ذُِكَر َخاِلُد بمُن ِسَنان  ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َذاَك َنِبٌّ َضيـََّعُه قـَوم

." 
 .مثَّ قَالَ 

ِفمِظ، وََكانَ َواَل نـَعمرِفُُه َمرمفُ  ِسِه ِإالَّ َأنه َكاَن ردئ اْلم ِه، وََكاَن قـَيمُس بمُن الرَّبِيِع ثَِقًة ِف نـَفم ِخُل  وًعا ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم َلُه ابمٌن يُدم
َها  .ِف َأَحاِديِثِه َما لَيمَس ِمنـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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رِ : قَاَل المبَـزَّارُ  َفمَطِس، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم  ُمرمَسًَل َوَقدم َرَواُه الثَـّوم  .يُّ َعنم َساملِ  اَأم
َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى المُموِصِليُّ  ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َعنم َأيب يُوُنَس، َعنم : َوقَاَل اْلم ، قَاَل َحدَّ ِصِليُّ ِدي   المَموم ثـََنا المُمَعلَّى بمُن َمهم َحدَّ

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّ   اس  َأنَّ َرُجًَل ِمنم َعبمس  يـَُقاَل َلُه َخاِلُد بن ِسَنان قَالَ ِعكم
ِمهِ  ِمهِ " إىن أطفئ َعنمُكم ََنر اْلرتني : " ِلَقوم َواَّللَِّ ََي َخاِلُد َما قـُلمَت لََنا َقطُّ ِإالَّ َحقًّا، َفَما َشأمنك : فـََقاَل َلُه رَُجٌل ِمنم قـَوم

َها فَاَذا ِهَي خَتمُرُج ! ُتطمِفئـَُها وشأن ََنر اْلرتني تـَزمُعُم َأنَّكَ  ِمِه، ِفيِهمم ِعَمارَُة بمُن ِزََيد ، فَأَتـَوم َفَخَرَج َخاِلٌد َوَمَعُه ُأََنٌس ِمنم قـَوم
َلَسُهمم ِفيَها فـََقالَ  ، َفَخطَّ هَلُمم َخاِلٌد ُخطًَّة فََأجم ُعوين ِبِ : ِمنم ِشقِ  َجَبل  يِإنم َأبمطَأمُت َعَليمُكمم َفََل َتدم  .مسِم

بَـَلَها َخاِلٌد، َفَجَعَل َيضمرِبـَُها ِبَعَصاُه َوهُ  تَـقم َبُع بـَعمُضَها بـَعمًضا، فَاسم ٌر يـَتـم بََدا بََدا بََدا ُكلُّ : َو يـَُقولُ َفَخَرَجتم َكأَنَـَّها َخيمٌل ُشقم
َها وثياىب بيدى  .ُهَدى َزَعَم ابمُن رَاِعَيِة المِمعمَزى َأىن اَل أخرج ِمنـم



 .َواَّللَِّ ِإنَّ َصاِحَبُكمم َلوم َكاَن َحيًّا َلَقدم َخَرَج ِإلَيمُكمم بـَعمدُ : َمَعَها الشَّقَّ فَأَبمطََأ َعَليمِهمم، فـََقاَل هَلُمم ُعَمارَُة بمُن ِزََيد   َحىتَّ َدَخلَ 
هِ   .قَاُلوا فَادمُعوُه ِِبمسِم

هِ : فـََقاُلوا: قَالَ  ُعَوُه ِِبمسِم  .ِإنَُّه َقدم نـََهاََن َأنم نَدم
ي، فـََقدم َواَّللَِّ قَـ  ُعوين ِِبمسِم ِه َفَخَرَج َوُهَو آِخٌذ ِبَرأمِسِه، فـََقاَل َأملَم َأنـمَهُكمم َأنم َتدم ُه ِِبمسِم تَـلمُتُموين فَادمِفُنوين فَاَذا َمرَّتم ِبُكُم َفَدَعوم

ُُمُر ِفيَها ِْحَاٌر َأبـمتَـُر فَانمِبُشوين فَِإنَُّكمم َتَُِدوين َحيًّا  .اْلم
ُُمُر ِفيَها ِْحَاٌر َأبـمتَـُر فـَُقلمَنا انمِبُشوُه فَِإنَُّه َأَمَرََن َأنم نـَنمِبَشهُ فَ   .َدفـَُنوُه َفَمرَّتم هِبُِم اْلم

اَتَنَ : فـََقاَل هَلُمم ُعَمارَةُ  ُبُش َموم ُث ُمَضُر َأَنَّ نـَنـم  .اَل تـَنمِبُشوُه اَل َواَّللَِّ اَل حُتَدِ 
َكَل َعَليمُكمم َأممرُّ فَانمظُُروا ِفيِهَما فَِإنَُّكمم َسَتِجُدوَن َما تَ : َوَقدم َكاَن قَاَل هَلُمم َخاِلدٌ  ِ، فَِإنم َأشم أَُلوَن ِإنَّ ِف ُعَكن اممَرَأتِِه َلومَحنيم سم

 .َعنمهُ 
 .قَاَل َواَل َُيَسَُّهَما َحاِئضٌ 

ُهَما  َرَجتـم ُهَما فََأخم  ( .5)ِإلَيمِهمم َوِهَي َحاِئٌض َفَذَهَب َما َكاَن ِفيِهَما ِمنم ِعلمم  فـََلمَّا َرَجُعوا ِإََل اممَرَأتِِه َسأَُلوَها َعنـم
ُمهُ : ُسِئَل َعنمُه النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فـََقالَ : قَاَل مِسَاُك بمُن َحرمب  : قَاَل َأبُو يُوُنسَ   .َذاك َنِبٌّ َأَضاَعُه قـَوم
 ِإنَّ ابمَن َخاِلِد بمِن ِسَنان َأَتى النَِّب  :قَاَل مِسَاُك بمُن َحرمب  : قَاَل َأبُو يُوُنسَ 

__________ 
 .. )*(َهِذه أسطورة ضخمة لَيمَس ِإََل تصديقها َسِبيل( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   .َمرمَحًبا ِِببمِن َأِخي: َصلَّى اَّللَّ
، َولَيمَس ِفي ُقوٌف َعَلى ابمِن َعبَّاس  َياُق َموم  .ِه َأنَُّه َكاَن نَِبيًّا، َوالمُمرمَسََلُت الَِِّت ِفيَها َأنَُّه َنِبٌّ اَل ُُيمَتجُّ هِبَا َهاُهَنافـََهَذا السِ 

َرِة فـََقدم  َواٌل وََكَراَماٌت، فَِإنَُّه ِإنم َكاَن ِف َزَمِن المَفتـم َبُه َأنَُّه َكاَن رَُجًَل َصاِْلًا َلُه َأحم َشم  ثـََبَت ِف َصِحيحِ َواَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه قَالَ المُبخَ  َنُه َنِبٌّ : " اِريِ  َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإن أوَل النَّاس ِبِعيَسى بن َمرممَيَ َأََن، َِأَنَُّه لَيمَس بـَيميِن َوبـَيـم

." 
َلَها َفََل ُُيمِكُن َأنم َيُكوَن نَِبيًّا َِأَنَّ اَّللََّ تـََعاََل  ًما َما َأاَتُهم من نَِذير من قبلك: )قَالَ َوِإنم َكاَن قـَبـم  ( .5( )لِتـُنمِذَر قـَوم

ُر َواِحد  ِمَن المُعَلَماءِ  ُ َعَليمِه وَ : َوَقدم قَاَل َغيـم َاِعيَل نَِبيًّا ِف المَعَرِب، ِإالَّ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ َعثم بـَعمَد ِإمسم َ تـََعاََل ملَم يـَبـم َسلََّم ِإنَّ اَّللَّ
َلًة َِأَ َخاَُتَ اَأمَ  ُ ِقبـم َِليُل، َِبين المَكعمَبِة المُمَكرََّمِة الَِِّت َجَعَلَها اَّللَّ َرمِض َشرمًعا، َوَبشََّرتم ِبِه نمِبَياِء الَِّذي َدَعا ِبِه ابـمَراِهيُم اْلم ِل اَأم هم

ِمِهمم َحىتَّ َكاَن آِخَر َمنم َبشََّر بِِه ِعيَسى بن َمرممَيَ َعلَ  َنمِبَياُء ِلَقوم  .يمِه السَََّلمُ اَأم
ُرُه ِمنم ِإرمَساِل َنِب   ِمَن المَعَرِب يـَُقالَ  َلِك بَِعيمِنِه يـَُردُّ َما ذََكَرُه السَُّهيمِليُّ َوَغيـم َذِم بمِن ُشَعيمِب  َوهِبََذا المَمسم َلُه ُشَعيمُب بمُن ِذي ِمهم

َيَن، َوبُِعَث ِإََل المَعَرِب َأيمًضا  َواَن َصاِحُب َمدم ُ َعَلى المَعَرِب ُِبمتـَُنصََّر، بمِن َصفم بُومُهَا َفَسلََّط اَّللَّ َواَن َفَكذَّ َحنمظََلُة بمُن َصفم
َنَ  َرائِيَل، َوَذِلَك ِف َزَمِن َمَعدِ  بمِن َعدم ُهمم ِمَن المَقتمِل َوالسَِّبِم ََنمَو َما ََنَل ِمنم َبيِن ِإسم  .نَ فـََناَل ِمنـم



ُ َأعمَلمُ َوالظَّاِهُر َأنَّ َهُؤاَلِء َكانُو  ريمِ َواَّللَّ ُعوَن ِإََل اْلَم ًما َصاْلِِنَي يَدم  .ا قـَوم
َباِر ُخَزاَعَة بـَعمَد ُجرمُهم   ِرو بمِن ْلَُيِ  بمِن َقَمَعَة بمِن ِخنمِدَف ِف َأخم ُر َعمم َم ِذكم  .َوَقدم تـََقدَّ

__________ 
َدة ( 5)  .9ُسورَة السَّجم

)*( 
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ُر َحاُتِ  الطَّاِئي ِ  َاِهِليَّةِ  ِذكم َواِد اْلم  َأَحِد َأجم
َرِج بمِن اممِرِئ المَقيمِس بمِن َعِديِ  بمِن أحزم بن َأىب أحزم، و  شم ه هرومة بن ربيَعة َوُهَو َحاُِتُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسعمِد بمِن اْلَم امسم

رو بن المَغومث، بن طئ َأبُو سفانة الطاطئ، َواِلدُ  ، بمِن َحاُتِ  الصََّحايبِ ، َكاَن َجَواًدا مُمَدًَّحا  بن َجرمَول بن ثعل بن َعمم َعِديِ 
ََلمِ  َاِهِليَِّة، وََكَذِلَك َكاَن ابـمُنُه ِف اْلمِسم  .ِف اْلم

ُرَها، َوَلِكنم ملَم َيكُ  تَـغمَربٌَة ِف َكَرِمِه َيطُوُل ِذكم َباٌر ُمسم اَر نم وََكاَنتم ِْلَاُتِ  َمآثُِر َوأُُموٌر َعِجيَبٌة َوَأخم َه اَّللَِّ َوالدَّ يـَقمِصُد هِبَا َوجم
رَ  َعَة َوالذ ِكم ُدُه السُّمم َا َكاَن َقصم ِخَرَة، َوِإَّنَّ  .اْلم

َنِدهِ  ر  المبَـزَّاُر ِف ُمسم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا ُعبَـيمُد بمُن َواَقد  المَقيمِسيُّ، َحدثَنا َأبُ : قَاَل اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َمعمَمر ، َحدَّ و نصر ُهَو َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : ذُِكرَ : النَّاِجيُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  َذاك َأرَاَد : " َحاُِتٌ ِعنمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 ".َأممًرا فََأدمرََكُه 
 .َحِديٌث َغرِيبٌ 

، َويـَُقاُل ِإنَّ امسمَُه َْحَّادٌ  قَاَل الدَّارَُقطميِنُّ تـََفرََّد بِهِ   .ُعبَـيمُد بمُن َواَقد ، َعنم َأيب نصر النَّاِجيِ 
َ َأيب َنصمر  َْحَّاد  َوملَم ُيَسمِ  النَّاِجيَّ : قَاَل ابمُن َعَساِكرَ  َ َأىب نصر النَّاِجيِ  َوبـَنيم َاِكُم بـَنيم  ، َوَوَقَع ِف بـَعمضِ َوَقدم فـَرََّق َأبُو َأْحمََد اْلم

َاِفِظ ابمِن َعَساِكر ُ َأعمَلمُ : ِرَواََيِت اْلم َبَة النَّاِجيِ  َواَّللَّ  .َعن َأىب نصر َشيـم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َعِدي ِ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم ُمَريِ  بمِن َقَطِري   َياُن، َعنم مِسَاِك بمِن َحرمب  ثـََنا ُسفم َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بمُن ِإمسم  بمِن َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، قَاَل قـُلمُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُل، فـََهلم َلُه ِف َذِلَك؟ يـَعميِن ِمنم : َحاُتِ  َعُل َويـَفم ِإنَّ َأيب َكاَن َيِصُل الرَِّحَم َويـَفم
ر  قَالَ  ًئا فََأَصابَُه : " َأجم ، َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة،َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو يـَعم " ِإنَّ َأَِبَك طََلَب َشيـم  َلى، َعِن المَقَوارِيِريِ 
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 .َعنم مِسَاك  بِهِ 
رَ " ِإنَّ َأَِبَك َأرَاَد َأممًرا فََأدمرََكُه : " َوقَالَ   .يـَعميِن الذ ِكم

َعمِد، َعنم ُشعمَبَة بِ   .ِه َسَواءً َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم



ُهُم الرَُّجُل الَِّذي يـُنمِفُق لِيُـقَ  اَل ِإنَُّه َكِرمٌي، فـََيُكوُن َجَزاُؤُه َأنم َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيِح ِف الثَََّلثَِة الَِّذيَن ُتَسعَُّر هِبِمم َجَهنَُّم، ِمنـم
نـمَيا، وََكَذا ِف المَعاملَِ َوالمُمَجاِهدِ   .يـَُقاَل َذِلَك ِف الدُّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َعبمِد اَّللَِّ وَ  َخِر ِف الصَِّحيِح َأنَـُّهمم َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِديِث اْلم رو بن  ِف اْلم َعاَن ابمن َعمم  بمِن ُجدم
َفُعُه َذِلَك؟ فـََقالَ َكاَن يـَقمِري الضَّيمَف َويـَعمِتُق َويـََتَصدَّ : َكعمب بن سعد بن مَتِيم بمِن ُمرََّة فـََقاُلوا َلهُ  ِإنَُّه ملَم يـَُقلم : " ُق، فـََهلم يـَنـم

يِن  َم الدِ  ِر َربِ  اغمِفرم يل َخِطيَئِِت يـَوم ًما ِمَن الدَّهم ُهورِيَن َأيمًضا المُمطمِعِمنِي ِف السِ ِننَي " يـَوم َواِد المَمشم َجم َهَذا َوَقدم َكاَن ِمَن اَأم
قَاِت الممُ  َوم ِحَلِة َواَأم  .رمِمَلةِ المُممم

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم ر  ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف المُعَماينُّ : َوقَاَل اْلم َثيِن َأبُو َبكم َاِفُظ، َحدَّ ، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
ثـََنا َأبُو َسِعيد  ُعبَـيمُد بمُن َكِثرِي بمِن َعبمِد المَواِحِد  ثـََنا َعاِصُم بمُن ُْحَيمد ، َعنم َأيب َْحمَزَة َحدَّ ثـََنا ِضَراُر بمُن ُصَرَد، َحدَّ المُكوِفُّ، َحدَّ

، قَاَل قَاَل َعِليُّ بمُن َأيب  ، َعنم ُكَميمِل بمِن زََِيد  النََّخِعيِ  َما ! ََي ُسبمَحاَن اَّللَِّ : " طَاِلب   الثَُّمايلِ ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُجنمُدب 
ًَل، فـََلوم َكاَن اَل يـَرمُجو ! َأزمَهَد َكِثريًا ِمَن النَّاِس ِف َخريم   َسُه لِلمَخريمِ َأهم ِلُم ِف َحاَجة  َفََل يـََرى نـَفم َعَجًبا ِلَرُجل  جيَِيُئُه َأُخوُه المُمسم

َبِغي َلُه َأنم ُيَسارَِع ِف َمَكارِ  ََلِق فَِإنَـَّها َتُدلُّ َعَلى َسِبيِل النََّجاحِ ثـََواًِب َواَل خَيمَشى ِعَقاًِب َلَكاَن يـَنـم َخم  .ِم اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاَل نَـ : فـََقاَم ِإلَيمِه رَُجٌل َوقَالَ  عمَتُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِننَي َأمسَِ َوَما ُهَو ! َعمم ِفَداَك َأيب َوأمِ ي ََي َأِمرَي المُمؤم

ٌر ِمنمُه، َلمَّ  َاَمِة َدرمَماُء ( 5)ا ُأِتَ ِبَسَباََي طَيِ ئ  َوقـََعتم َجارِيَة َْحمَراء لعسا زلفاء َعيمطَاُء َخيـم َنمِف، ُمعمَتِدَلُة المَقاَمِة َواهلم مَشَّاُء اَأم
ِ خدْلة السَّاقـَنيم   .، لفاء الفخدين، مخيصة اْلصرين، ضامرة الكشحني، مصقولة املتنني( 1)المَكعمبَـنيم

__________ 
مَرة: اللعساء( 5) هنَا أدىن َسواد مشربَة من اْلم َارِيَة ِف َلوم  .اْلم

 .َطِويَلة المُعُنق: امللساء والعيطاء: والزلفاء
 .الَّىِت اَل تستبني كعوهبا: الدرماء( 1)

 )*(املمتلئة : واْلدْلة
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ُت  فـََلمَّا رََأيـمتـَُها ُأعمِجبمُت هِبَا َوقـُلمُت ََأَطمُلَُبَّ : قَالَ  َعُلَها ِف فـَيمِئي، فـََلمَّا َتَكلَّمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََيجم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َياَء الم : أُنمِسيُت مَجَاهَلَا ِلَما رََأيمُت ِمنم َفَصاَحِتَها، فـََقاَلتم  ِمتم يبَ َأحم َنُة ََي ُُمَمَُّد ِإنم رََأيمَت َأنم خُتَلِ َي َعينِ  َواَل ُتشم َعَرِب، فَِإين ِ ابـم

ُسو المَعاِرَي، وَ  َاِئَع، َوَيكم ِبُع اْلم َماَر، َويـَُفكُّ المَعاينَ، َوُيشم ِمي، َوِإنَّ َأيب َكاَن َُيمِمي الذِ  يـَقمِري الضَّيمَف، َويُطمِعُم الطََّعاَم َسيِ ِد قـَوم
َنُة َحاُتِِ طَيِ ئ  َويـُفمِشي السَََّلَم، َوملَم يـَُردَّ طَاِلَب َحاَجة  َقطُّ، َوأَ   .ََن ابـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِمًنا لَتَـَرْحَّمَنا َعَليمِه، َخلُّوا َعنـم ِمِننَي َحقًّا، َلوم َكاَن َأبُوِك ُمؤم ََي َجارِيَُة َهِذِه ِصَفُة المُمؤم
ََل  َخم ََلِق فَِإنَّ َأَِبَها َكاَن ُيُِبُّ َمَكارَِم اَأم َخم ُ تـََعاََل ُيُِبُّ َمَكارَِم اَأم  ".ِق، َواَّللَّ

ََلقِ : فـََقاَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ ( 5)فـََقاَم َأبُو بـُرمَدَة بمُن نَِيار   َخم ُ ُيُِبُّ َمَكارَِم اَأم  .َواَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُُلِق  َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدهِ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِن اْلم َنََّة َأَحٌد ِإالَّ حبُسم ُخُل اْلم  ".اَل يَدم



نـمَيا ِر بمُن َأيب الدُّ ر ، َعنم َأىب عبد الرَّْحمَن الطائى : َوقَاَل َأبُو َبكم َثيِن ُعَمُر بمُن َبكم َعن ُعثمَمان،  -ُهَو المَقاِسم بن عدى  -َحدَّ
، َعنم َأبِيِه، َعنم  ِه، وََكاَن َأَخا عدى بن َحاُِت المه قَالَ  َعن عركى بن حليس الطَّاِئيِ  ثِيَنا : قيل للنوار اممَرَأِة َحاُتِ  : َجدِ  َحدِ 

 .َعنم َحاُتِ  
َنا َسَنٌة َحصَّتم ! ُكلُّ َأممرِِه َكاَن َعَجًبا: قَاَلتم  َرمُض َواغمبَـرَّتم هَلَا السََّماُء، َوَضنَّ ( 1)َأَصابـَتـم ِت ُكلَّ شئ، فَاقمَشَعرَّتم هَلَا اَأم

 .المَمالُ ( 7)، و؟ لقت ( 9)املراضع على َأوماَلدَها، وراحت االبل حدِب حدابري َما تبض بقطرة 
َلة  ِصنـَّربم   ُوع،( 1)َوِإَنَّ َلِفي لَيـم ِ، ِإذم تضاغى اال صبية من اْلم  بَِعيَدِة َما َبني الطَّرفـَنيم
__________ 

ه هاين بن نيار( 5)  .وامسم
 .57الكىن واالمساء للدواليب 

 .وىف املطبوعة ينار
 .َوُهَو خطأ

 .الَّىِت بََدت حراقيفها: اْلدب( 9)أهلكت كل شئ : َوالممعمىَن  -حلق الش عمر : اْلص( 1)
 .النوق الضامرة: واْلدابري

 .جلفت: الش عمر َوالشعَراء( 7)
 .َِبرَِدة: صنرب( 1)

)*( 
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ََن شَ  ًئا نـَُعلِ ُلُهمم ِبِه، فـََقاَم ِإََل أحد الص بيان َفَحمله، َوقمت ِإََل الصبية عبد هللا وعدى، وسفانة، فو هللا ِإنم َوَجدم يـم
َخِر فـََعلَّلمَناُه حَ  ََن ِإََل الصَِّبِ  اْلم َأة  ِمَن اللَّيمِل، مثَّ ُعدم  .ىتَّ َسَكَت َوَما َكادَ فعللتها، فو هللا ِإنم َسَكَتا ِإالَّ بـَعمَد َهدم

َنا َقطِ  تَـَرشم َياُن بَـ مثَّ افـم َرة  َوالصِ بـم َها، َوَّنمُت َأََن َوُهَو ِف ُحجم َياَن َعَليـم َبَل يَفًة لََنا َشاِميًَّة َذاَت مَخمل  فََأضمَجعمَنا الصِ بـم نَـَنا، مثَّ َأقـم يـم
 .َما أرها ِإالَّ َقدم ََنَمتم : فـََقالَ َعَليَّ يـَُعلِ ُليِن َِأَََنَم، َوَعَرفمُت َما يُرِيُد فـَتَـَناَوممُت، فـََقاَل َماَلِك َأَّنمِت؟ َفَسَكتُّ 

مٌ   .َوَما يبَ نـَوم
ُل، ِإَذا َجاَنبُ  َصمَواُت َوَسكََّنِت الر ِجم  فـََلمَّا ادمهَلَمَّ اللَّيمُل َوتـََهوََّرِت النُُّجوُم َوَهَدَأِت اَأم

 .المبَـيمِت َقدم رُِفَع، فـََقاَل من َهَذا؟ فوَل
َحرمََن أَ  ََن َعاَد فـََقاَل َمنم َهَذا؟ قَاَلتم َحىتَّ قلت ِإذا َقدم َأسم ُت َعَلى َأَحد  ُمَعوَّاًل : وم ِكدم ، َما َوَجدم َجارَُتَك ُفََلنَُة ََي َأَِب َعِدي  

ُوعِ  ُتَك من ِعنمد أصبية يتعاوون عواء الذَئب ِمَن اْلم َرَك، َأتـَيـم  .َغيـم
 .قَاَل َأَعِجِليِهمم َعَليَّ 

َت َما تعللهم، َفكيف هِبَِذِه  فـََوثَبت َفقلت: قَاَلتم النـََّوارُ  َماَذا صنعت؟ اضمطجع َواَّللَِّ َلَقدم َتَضاَغى َأَصِبيَـُتَك َفَما َوَجدم



 .اسكِت، فو هللا الشبعنك ِإنم َشاَء اَّللَُّ : َوِبَوَلِدَها؟ فـََقالَ 
َها َأرمبـََعٌة َكأَنَـَّها : قَاَلتم  بَـتَـيـم ِ َومتَمِشي َجنـم بَـَلتم حَتمِمُل اثـمنَـنيم هَلَا رََِئهُلَا فََأقـم ، فـََقاَم ِإََل فـََرِسِه فـََوَجَأ حبَرمبَِتِه ِف لِبَـتِ ِه، ( 5)نـََعاَمٌة َحوم

يََة ِإََل المَمرم  يَة  َفَكَشَط َعنم ِجلمِدِه، مثَّ َدَفَع المُمدم  .َأِة مثَّ قَاَل ُدوَنكِ مثَّ َقَدَح زِنمَدُه َوَأومَرى ََنرَُه، مثَّ َجاَء مبُدم
 .ابعثى صبيانك: الَ مثَّ قَ 

 .فبعثهم
ِل الصِ رممِ : مثَّ قَالَ  ًئا ُدوَن َأهم به، مثَّ ! سوءة، َأأتَمَكُلوَن َشيـم بَـُلوا َعَليمِه َوالمتَـَفَع ِف ثـَوم َفَجَعَل يَُطوِ ُف ِفيِهمم َحىتَّ َهبُّوا َوَأقـم

َنا، َواَّللَِّ َما َذاَق ِمزمَعًة، َوِإنَُّه  َرمِض ِمنمُه ِإالَّ َعظمٌم َأوم َحاِفرٌ اضمطجع ََنحَية ينظر ِإلَيـم َنا َوَما َعَلى اَأم َبحم َوُجُهمم ِإلَيمِه، فََأصم ! َِأَحم
ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأىب سعد،: َوقَاَل الدَّارَُقطميِنُّ  ، َحدَّ َثيِن المَقاِضي َأبُو َعبمِد اَّللَِّ المَمَحاِمِليُّ  َحدَّ

__________ 
 .لد الظبيةمجع رأل، و : الرَئل( 5)

)*( 
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ِه قَالَ  َتِهي َأنم آُكَل : قَاَلِت اممَرَأُة َحاُتِ  ِْلَاُتِ  : َوحدثَنا عثيم بن ثوابة بن َحاُِت الطَّاِئيُّ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ََي َأَِب َسفَّانََة َأشم
َدََن لَيمَس َعَليمِه َأَحدٌ   .َأََن َوَأنمَت طََعاًما َوحم

، َوَأَمَر ِِبلطََّعاِم فـَُهيِ َئ َوِهَي ُمرمَخاٌة ُسُتورَُها َعَليمِه فََأَمَرَها فَ  ََماَعِة َعَلى فـَرمَسخ  َها، فـََلمَّا قَاَرَب َحوََّلتم َخيمَمتَـَها ِمَن اْلم َوَعَليـم
ُرِك ُدونـََها : ُنضمُج الطََّعاِم َكَشَف َعنم رَأمِسِه مثَّ قَالَ  ِري َوِستـم يَّ ِإَذنم َما َتطمُبِخنَي َحَراُم َوَلِكنم هِبََذاِك َعلَ * َفََل َتطمُبِخي ِقدم

ِقِدي  ِت اَل ِبِضَراِم قَالَ * الميَـَفاِع فََأوم َقدم َم الطََّعاَم َوَدَعا النَّاَس، فََأَكَل َوَأَكُلوا: جبَزمل  ِإَذا َأوم  .مثَّ َكَشَف السُُّتوَر َوَقدَّ
 :فـََقاَلتم 

َت يل َما قـُلمتَ  َمم  .َما َأمتم
ىَن َعَليَّ َهَذا َوَقدم َسَبَق يلَ السخاء: َجابـََهافَأَ  َرُم َعَليَّ ِمنم َأنم يـُثـم  .فَِإين ِ اَل ُتطَاِوُعيِن نـَفمِسي، َونـَفمِسي َأكم

ل َحىتَّ أعزها ( 5)أمارس : مثَّ أنشأ يـَُقول َر أَ * نفس المُبخم َتِكييِن َجاَرِت َغيـم ُود َما أستثريها َواَل َتشم * نَـَّها وأترك نفس اْلم
ُلُغَها َخريمِي َويـَرمِجُع بـَعمُلَها  َها بـَعمُلَها اَل َأُزورَُها َسيَـبـم َها ُسُتورَُها َوِمنم ِشعمِر َحاُتِ  * ِإَذا َغاَب َعنـم َها َوملَم تـُقمَصرم َعَليـم ِإَذا َما : ِإلَيـم

َق رى  َرُب فـَوم ر  ِف الشََّراِب َفََل َرِويُت ِإَذا َما بِ * ِبتُّ َأشم ِتُل ِعرمَس َجاِري ِلُسكم ِفَييِن الظَََّلُم َفََل َخِفيُت * تُّ َأخم لُِيخم
َعُل َما َحِييُت َوِمنم َشعمرِِه َأيمًضا! * َأَأفمَضُح َجاَرِت َوَأُخوُن َجاِري؟  َأنم اَل َيُكوَن * َما َضرَّ َجارًا يل ُأَجاِورُُه : َفََل َواَّللَِّ َأفـم

ُر ُأغمِضي ِإَذا مَ   (1)َحىتَّ يوارى جارت اْلدر * ا َجاَرِت بـََرَزتم لَِبابِِه ِستـم
__________ 

 .أعاجل: أمارس( 5)



َرى َوُهَو الصَِّحيح انمظُر الش عمر ( 1)أغلبها : وأعزها تََلف ملسكني الدَّارِمي  ِف َأبـمَيات ُأخم ينمسب َهَذاِن البيتان ِبخم
 )*( 190/  5َوالشعَراء 
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عمُت * َوَما َأََن ُُممِلٌف َمنم يـَرمَتَِييِن وََكلمَمَة َحاِسد  ِمنم َغريمِ ُجرمم  * َوَما ِمنم ِشيَمِِت َشتمُم ابمِن َعمِ ي :  َأيمًضاَوِمنم ِشعمِر َحاُتِ   مسَِ
َهنيم يلقاىن* َوقلت مرى فانقذيين َوَعابُوَها َعَليَّ فـََلمم تَِعبميِن  ًما جبيين وذى َوجم َولبس ِإَذا تـََغيََّب * طليقا  َوملَم يـَعمَرقم هَلَا يـَوم

ُت َعنمُه   :ُُمَاَفَظًة َعَلى َحَسِب َوِدييِن َوِمنم ِشعمرِهِ * َيَمَتِسييِن ظَِفرمُت ِبَعيمِبِه َفَكَففم
ُروَر ََي ُأمَّ َماِلك   ِهي ِإنَّهُ * َسِلي المَباِئَس المَمقم َ ََنِري َوجَممَزِري َأَأبمُسُط َوجم َوَأبمُذُل َمعمُروِف َلُه * َأوَُّل المِقَرى  ِإَذا َما َأاَتين بـَنيم

َلُه : ُدوَن ُمنمَكِري َوقَاَل َأيمًضا تَـَهى الذَّمِ  َأمجمََعا َوقَاَل المَقاِضي َأبُو المَفَرِج * َوِإنََّك ِإنم َأعمطَيمَت َبطمَنَك ُسؤم َوفـَرمَجَك ََناَل ُمنـم
َرِيِريُّ  َء اْلم بَـَرين الثَـّومِريُّ، َعنم أَ َحدَّ : المُمَعاىَف بمُن زََكِرَيَّ ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس المُمبَـرِ ُد، َأخم ُ بمُن المَقاِسِم المَكومَكِبُّ، َحدَّ َُسنيم يب ثـََنا اْلم

ُل المُمتَـَلمِ سِ  َقى : ُعبَـيمَدَة، قَاَل َلمَّا بـََلَغ َحاُِتَ طَيِ ئ  قـَوم ِلُحُه فـَيَـبـم َقى* َقِليُل المَماِل ُتصم المَكِثرُي َعَلى المَفَساِد َوِحفمُظ  َواَل يـَبـم
ٌر ِمنم فـََناُه  ِل؟ : َوَعسمف  ِف المِبََلِد بَِغريمِ زَاِد قَالَ * المَماِل َخيـم ُ ِلَسانَُه َْحََل النَّاَس َعَلى المُبخم : فـََهَلَّ قَالَ ! َماَلُه َقَطَع اَّللَّ

يِن المَماَل قـَبمَل فـََنائِِه  ُوُد يـُفم ُل ِف َماِل الشَِّحيِح يَزِيُد َفََل تـَلمَتِمسم َمااًل بَِعيمش  ُمَقرتَّ  َواَل * َفََل اْلم ِلُكلِ  َغد  ِرزمٌق * المُبخم
 يعود َجِديد

(5/551) 

 
 

ُر بَِعيِد * َأملَم تـََر َأنَّ المَماَل َغاد  َورَاِئٌح  سَ : قَاَل المَقاِضي َأبُو المفرج( 5)َوَأنَّ الَِّذي يـُعمِطيَك َغيـم ِلهِ َوقد َأحم َوَأنَّ : " َن ِف قـَوم
ُر بَِعيِد  ُ ِف ِكَتابِهِ " الَِّذي يـُعمِطيَك َغيـم ُر ِف َمَعاِدِه، َوَقدم قَاَل اَّللَّ َيـم ِلًما َلُرِجَي َلُه اْلم واسألوا هللا من َفضله : )َوَلوم َكاَن ُمسم

(1. ) 
 ( .9( )ُأِجيب َدعمَوة الداع ِإذا دعانَوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإين ِ قريب : )َوقَاَل تـََعاََل 

َرَمُه َوَأدمََنُه، مثَّ زوده ِعنمد انمِصَرافه : َوَعِن المَوضَّاِح بمِن َمعمَبد  الطَّاِئيِ  قَالَ  َوَفَد َحاُِتٌ الطَّاِئيُّ َعَلى النـُّعمَماِن بمِن المُمنمِذِر، فََأكم
َر َما َأعمطَاُه ِمنم  ، فـََقاَلتم  مجلني َذَهًبا َوَورًِقا َغيـم ِلِه تـََلقَّتمُه َأَعارِيُب طَيِ ئ  َرَف َعَلى َأهم ََي َحاُِتُ : َطَراِئِف بـََلِدِه، فـََرَحَل فـََلمَّا َأشم

َنا ِمنم ِعنمِد َأَهالِيَنا ِِبلمَفقمرِ  َ َيِديَّ فـَتَـوَ : فـََقاَل َحاُتٌِ ! َأتـَيمَت ِمنم ِعنمِد المَمِلِك َوَأتـَيـم  .زَُّعوهُ َهُلمَّ َفُخُذوا َما بـَنيم
َتَسُموُه، َفَخَرَجتم ِإََل َحاُتِ  َطرِيَفُة َجارِيـَُتهُ  َ يََديمِه ِمنم ِحَباِء النـُّعمَماِن فَاقـم َ َوَأبمِق َعَلى : ، فـََقاَلتم َلهُ فـََوثـَُبوا ِإََل َما بـَنيم اتَِّق اَّللَّ

 .اَل بَِعريًانـَفمِسَك، َفَما َيدَُع َهُؤاَلِء ِديَنارًا َواَل ِدرممَهًا َواَل َشاًة وَ 
َقى َدرَامِهَُنا : قَاَلتم طَُريـمَفةُ : فَأَنمَشأَ يـَُقولُ  ُ يـَرمزُقـَُنا * َما تـَبـم َن َما ِعنمَدََن فَاَّللَّ ممَّنم ِسَواََن * َوَما بَِنا َسَرٌف ِفيَها َواَل َخَرُق ِإنم يـَفم

رمَهُم المَكاِريُّ ِخرم  َنا ََنمُن نـَرمَتِزُق َما َيَمَلُف الدِ  ًما َدرَامِهَُنا * قـَتَـَنا َوَلسم َتَمَعتم يـَوم َها مثَّ يـَنمطَِلُق ِإَنَّ ِإَذا اجم ظَلَّتم ِإََل * ِإالَّ َُيُرُّ َعَليـم
ِر بمُن َعيَّاش   َتِبُق َوقَاَل َأبُو َبكم َوُد ِمنمَك؟ فـََقالَ : ِقيَل ِْلَاُتِ  : ُسُبِل المَمعمُروِف َتسم َوُد ِمينِ  ُكلُّ المَعرَ : َهلم ِف المَعَرِب َأجم  .ِب َأجم



ُث قَالَ  هَ : مثَّ َأنمَشأَ ُُيَدِ  َلة ، وََكاَنتم َلُه ِمائٌَة ِمَن المَغَنِم، َفَذَبَح يل َشاًة ِمنـم ا َوَأاَتين نـََزلمُت َعَلى ُغََلم  ِمَن المَعَرِب يَِتيم  َذاَت لَيـم
 َما أطيب َهَذا: هِبَا، فـََلمَّا قـَرََّب ِإيَلَّ دماغها قلت

__________ 
 )*( 551ُسورَة المبَـَقَرة ( 9) 91ُسورَة النِ َساء ( 1)ِف المبَـيمت إقواء ( 5)
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َماغَ  تَـَفيمتُ : قَالَ ! الدِ   .َفَذَهَب فـََلمم يـََزلم َيَمتِييِن ِمنمُه َحىتَّ قـُلمُت َقِد اكم
ُت ِإَذا ُهَو َقدم َذَبَح المِماَئَة َشاة  َوبَِقَي اَل  َوَمىَت أبلغ شكره َوَلو : َفَما َصنَـعمَت بِِه؟ فـََقالَ : َفِقيلَ !  شئ َلهُ فـََلمَّا َأصمَبحم

ُتُه ِمائََة ََنَقة  ِمنم ِخَياِر ِإبِِلي: قَالَ ! صنعت بِِه كل شئ  .على كل َحال َأعمطَيـم
ََرائِِطيُّ ِف ِكَتاِب  ََلِق " َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر  اْلم َخم ثَـ ": َمَكارِِم اَأم َحاُق بمُن َحدَّ ثـََنا ِإسم ِل الرَّبَِعيُّ، َحدَّ َنا المَعبَّاُس بمُن المَفضم

َيَخٌة من مشيخة طَيئ، َقالُوا َثيِن َْحَّاٌد الرَّاِويَُة َوَمشم ِرو بمِن اممِرِئ ( 5)َكاَنت عنرتة : ابـمَراِهيَم، َحدَّ بِنمُت َعِفيِف بمِن َعمم
َوتـَُها َُيمنَـُعونـََها فـََتأمىَب، وََكاَنِت اممَرَأًة ُموِسَرًة، َفَحَبُسوَها ِف  المَقيمِس َأمُّ َحاُتِِ طَيِ ئ  اَل متُمِسكُ  ًئا َسَخاًء َوُجوًدا، وََكاَن ِإخم َشيـم

َرُجوَها بـَعمَد َسَنة ، َوَقدم ظَنُّوا أَ  َنُع، مثَّ َأخم ُُلَق،  نَـَّها َقدم بـَيمت  َسَنًة يُطمِعُمونـََها ُقوتـََها َلَعلََّها َتُكفُّ َعمَّا َتصم تـَرََكتم َذِلَك اْلم
ِتِعي هِبَا َتمم َها ِصرمَمًة ِمنم َماهِلَا َوقَاُلوا اسم  .َفَدفـَُعوا ِإلَيـم

َها  فَأَتـَتـم
َها، فـََقاَلتم  ُوِع مَ : اممَرَأٌة ِمنم َهَواِزَن وََكاَنتم تـَغمَشاَها َفَسأَلَتـم ا آلَيمُت َأنم اَل ُدوَنِك َهِذِه الصِ رمَمَة، فـََقدم َواَّللَِّ َمسَّيِن ِمَن اْلم

ُوع عضة : َأممَنَع َساِئًَل، مثَّ َأنمَشَأتم تـَُقولُ  ِري لقدما عضين اْلم ئِِمي * َلَعمم َر َجائًِعا فـَُقواَل هِلََذا الَلَّ فآليت َأال َأممَنَع الدَّهم
َم َأعمِفيِن  ََصابَِعا َفَماَذا َعَساكُ * الميَـوم َعلم فـََعضَّ اَأم ِتُكمم َوِإنم َأنمَت ملَم تـَفم ِلُكمم َأوم َعَذِل َمنم َكاَن * مم َأنم تـَُقوُلوا َِأُخم ِسَوى َعذم

م ِإالَّ طبيعة  َن الميَـوم َثُم بمُن َعِدي   * َمانًِعا َوَماَذا تـََروم َيـم َعنم ِملمَحاَن بمِن َعرمِكيِ  بمِن : َفكيف برتكي ََي بن أُمِ ي الطََّبائَِعا َوقَاَل اهلم
، عَ  ِه، قَالَ َعِديِ  بمِن َحاُتِ  ِسِه : نم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ُت َحامتًا َيِكيُد بِنَـفم َأيم بـُيَنَّ، ِإين ِ َأعمَهُد ِمنم نـَفمِسي : ، فـََقاَل يل ( 1)َشِهدم

 .ءَواَّللَِّ َما خاتلت َجارة لريبة قط ، َواَل اؤمتنت على َأَمانَة ِإالَّ أديتها، َواَل َأَتى أحد من قبلى ِبسو : َثََلَث ِخَصال  
__________ 

 )*(جيود : يكيد بَِنفِسهِ ( 1)غنية : َمَكارِم االخَلق( 5)
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ََراِئِطيُّ  ر  اْلم ثـََنا ِهَشاُم بمُن ُُمَمَِّد بم : َوقَاَل َأبُو َبكم ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َُيمََي المَعَدِويُّ، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َحرمب  ِن َحدَّ
ََل َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ  -يعمىن َجعمَفر بن المُمَحرر بمِن المَولِيِد  -المَكلمِبُّ، َعنم َأىب ِمسمكني  السَّاِئبِ  َمرَّ نـََفٌر : َعِن المُمَحرَِّر َموم

، فـَنَـَزُلوا َقرِيًبا ِمنمُه، فـََقاَم ِإلَيمِه بـَعمُضُهمم يـَُقاَل  رَبِيِ  َفَجَعَل يـَرمُكُض َقربه ِبرجِلِه ِمنم َعبمِد المَقيمِس بَِقربمِ َحاُتِِ طَيِ ئ  َيـم َلُه َأبُو اْلم



 .ََي َأَِب جعد َأقمرَنَ : َويـَُقول
؟ : فـََقاَل َلُه بـَعمُض َأصمَحابِهِ  ِل َفزًِعا يـَُقولُ ! َما خُتَاِطُب ِمنم رِمَّة  َوَقدم بَِلَيتم ََي : َوَأَجنـَُّهُم اللَّيمُل فـََناُموا، فـََقاَم َصاِحُب المَقوم

ِم وأنشدين شعًرا َوقد حفظته، يـَُقولقَـ  ِم َعَليمُكمم مبَِطيِ ُكمم فَِإنَّ َحامتًا َأاَتين ِف النـَّوم ظَُلوُم * َأَِب اْليربى َوَأنمَت اممُرٌؤ : وم
ِبَك تبغى المقرى  َرة قد صدت هامها أتبغى َل الذَّنب ِعنمد ا* المَعِشريَِة َشتَّاُمَها َأتـَيمَت ِبَصحم ت وحولك * ملِب َلَدى ُحفم

 طَيئ َوَأنـمَعاُمَها
َيافـََنا  ِبُع َأضم ِل َتُكوُس : قَالَ ( 5)َوأتَمِت المَمِطيَّ فـَنَـعمَتاُمَها * َوِإَنَّ لَُنشم َعِقريًا، فـََنَحُروَها َوقَاُموا ( 1)َوِإَذا ََنَقُة َصاِحِب المَقوم

تَـُووَن َوَيَمُكُلونَ   .َيشم
ُه هِبِمم رَاِكًبا مَجًََل : قَالَ ! فـََنا َحاُِتٌ َحيًّا َوَميِ ًتاَواَّللَِّ َلَقدم َأَضا: َوقَاُلوا ُم وأردفوا َصاحبهمم وصاروا، فَاَذا رَُجٌل يـُنَـوِ  َبَح المَقوم َوَأصم

رَبِيِ ؟ قَالَ : َويـَُقوُد آَخَر، فـََقالَ  َيـم  .َأَنَ : َأيُُّكمم َأبُو اْلم
ِم فََأخم : قَالَ  َلَك، َوَهَذا بعري َفخذهِإنَّ َحامتًا َأاَتين ِف النـَّوم  .بَـَرين َأنَُّه قـََرى َأصمَحاَبَك ََنقـََتَك َوَأَمَرين َأنم َأْحِم

 .َودفعه ِإلَيمهِ 
__________ 

 .َمشى على َثََلث قـََوائِم َوُهَو معرقب، َكَما ِف المَقاُموس: كاس المَبِعري( 1)َنخذها : نعتامها( 5)
 .وكاس العقري كوسا النه يسمقط على رَأسه..قلبه على رَأسه: ِف النَّار كوسه هللا: َوقَاَل الزََُّممَشِري  

 .االساس
)*( 
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َعانَ  َباِر َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم  ذكر شئ ِمنم َأخم
، ِرو، بمِن َكعمِب، بمِن َسعمِد، بمِن تـَيمِم، بمِن ُمرََّة، َسيِ ُد َبيِن تـَيمم  ر   ُهَو عبد هللا بن جدَعان، بمِن َعمم َوُهَو ابمُن َعمِ  َواِلِد َأيب َبكم

ُ َعنمهُ  يِق َرِضَي اَّللَّ  .الصِ دِ 
ِنِتنيَ  َاِهِليَِّة المُمطمِعِمنَي ِللمُمسم َواِد ِف اْلم َجم  .وََكاَن ِمَن المُكَرَماِء اَأم
َِناَيَ  ِثُر ِمَن اْلم ِء َأممرِِه َفِقريًا مُممِلًقا، وََكاَن ِشر ِيًرا يُكم ُمُه وعشريته َوَأهله وقبيلته، وأبغضه َحىتَّ وََكاَن ِف بَدم ِت، َحىتَّ َأبـمَغَضُه قـَوم

 .َأبُوهُ 
ِذي، فـََقَصدَ  ، َفظن َأن يكون ِبِه شئ يـُؤم م  ِف ِشَعاِب َمكََّة َحائًِرا َِبئًِرا فـََرَأى َشقًّا ِف َجَبل  ُه َلَعلَُّه َُيُوُت َفَخَرَج َذاَت يـَوم

رَتِيُح ممَّا ُهَو فِ   .يهِ فـََيسم
تَـَرَب ِمنمُه ِإَذا ثـُعمَباٌن خَيمُرُج ِإلَيمِه َويَِثُب َعَليمِه، َفَجَعَل ُيَِيُد َعنمُه َويَِثُب َفََل يـُغميِن  ًئا، فـََلمَّا َدََن ِمنمُه ِإَذا ُهَو ِمنم  فـََلمَّا اقـم َشيـم

َناِن مُهَا ََيُقوتـََتاِن، َفَكَسَرُه َوَأَخَذُه َوَدَخَل الم  َاِرُث بمُن َذَهب  َوَلُه َعيـم ُهُم اْلم ، َوِمنـم َغاَر فَِإَذا ِفيِه قـُُبوٌر ِلرَِجال  َمنم ُمُلوِك ُجرمُهم 
َرى َأيمَن ذهب، َووجد ِعنمد رؤوسهم َلومًحا ِمنم َذَهب  ِفيِه اَترِيُخ َوفَاهِتِمم  بَـُتُه َفََل يُدم  َوُمَدُد ُمَضاض  الَِّذي طَاَلتم َغيـم



 واليتهم،
َرَف َواِهر واْللئ َوالذََّهب َوالمِفضَّة شئ َكِثرٌي، فََأَخَذ ِمنمُه َحاَجَتُه، مثَّ َخَرَج َوَعلََّم َِبَب المَغاِر، مثَّ انمصَ َوِإذا ِعنمدهم من اْلمَ 

ِمِه َفَأعمطَاُهمم َحىتَّ َأَحبُّوُه َوَساَدُهمم، َوَجَعَل يُطمِعُم النَّاَس، وَُكلََّما َقلَّ َما ِف يَِدِه َذهَ  َب ِإََل َذِلَك المَغاِر فََأَخَذ َحاَجَتُه ِإََل قـَوم
 .مثَّ رََجعَ 

ِريِ  المَعاِطِش " َوذََكَرُه َأْحمَُد بمُن َعمَّار  ِف ِكَتاِب ( " 5)التِ يَجاِن " َفِممَّنم ذََكَر َهَذا َعبمُد المَمِلِك بمُن ِهَشام  ِف ِكَتاِب 
َنٌة َيَم " َوأُنمِس المَواِحِش  َها الرَّاِكُب َعَلى بَِعريِِه، َوَوَقَع ِفيَها َصِغري فغرقوََكاَنتم َلُه َجفم  .ُكُل ِمنـم

__________ 
 .كتاب التيجان ملعمرَِفة ُمُلوك الزََّمان( 5)

 .َوُهَو يَتَضمَّن بعض قَصص أهل المكتاب، وأخبار الميمن
)*( 
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ُرُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ  َبَة َوَغيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َوذََكَر ابمُن قـُتَـيـم َعاَن : " لَّى اَّللَّ َنِة َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم َتِظلُّ ِبِظلِ  َجفم َلَقدم ُكنمُت َأسم
 .َأيم َوقمَت الظَِّهريَةِ ( " 5)َصكََّة ُعَمي   

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَ  ل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِل َأيب َجهم َلى َوتـََعرَُّفوُه ِبَشجَّة  : " اَل َِأَصمَحابِهِ َوِف َحِديِث َمقم َ المَقتـم َتطَلَُّبوُه بـَنيم
َبِتِه فَ  َعاَن َفَدفـَعمُتُه َفَسَقَط َعَلى رُكم َبِتِه، فَِإين ِ تـََزاَْحمُت َأََن َوُهَو َعَلى َمأمُدبَة  اِلبمِن ُجدم َبِتِه ِف رُكم " انـمَهَشَمتم فَأَثـَُرَها َِبق  ِف رُكم

 .ُدوُه َكَذِلكَ فـََوجَ 
َل أَُميََّة بمِن َأيب الصَّ  َع قـَوم ِقي اللََُّبَ، َحىتَّ مسَِ َر َوالسَِّويَق َوَيسم َوَلَقدم رََأيمُت المَفاِعِلنَي وفعلهم : لمتِ َوذََكُروا َأنَُّه َكاَن يُطمِعُم التَّمم

َهاِد طََعاُمُهمم *  ن الربيلبك ِِبلشِ  رمهم بىن الدَيَّ َعاَن ِإََل الشَّاِم َألمَفيم * فـََرَأيمت أكم َعاِن فََأرمَسَل ابمُن ُجدم اَل َما يـَُعلِ ُلَنا بـَُنو ُجدم
ِر المَكعمَبةِ [ َجاَءت]بَِعري   َلة  َعَلى َظهم َن، َوَجَعَل ُمَناِدًَي يـَُناِدي ُكلَّ لَيـم َد َوالسَّمم َنِة ابمِن : حَتمِمُل المبـُرَّ َوالشَّهم َأنم َهُلمُّوا ِإََل َجفم

َعانَ جُ   .دم
َمِعلٌّ : فـََقاَل أَُميَُّة ِف َذِلكَ  َق َكعمَبِتَها يـَُناِدي ِإََل رُُدح  ِمَن الشِ يَزى ِمََلء  ( * 1)َلُه َداع  مبَكََّة ُمشم لَُباُب ( * 9)َوآَخُر فـَوم
َهادِ   المبـُرِ  يـُلمَبُك ِِبلشِ 

ِلم   َعاَن َكاَن يُطمِعُم الطََّعاَم َويـَقمِري : َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلتم َوَمَع َهَذا ُكلِ ِه فـََقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيِح ِلُمسم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ابمَن ُجدم
َم المِقَياَمِة؟ فـََقالَ  َفُعُه َذِلَك يـَوم َم الد ين : " الضَّيمَف، فـََهلم يـَنـم ًما َربِ  اغمِفرم يل َخِطيَئِِت يـَوم  ".اَل، ِإنَُّه ملَم يـَُقلم يـَوم

__________ 
: مشمعل( 1)شدَّة اهلاجرة، وتضاف ِإََل عمى، رجل من العمالقة أغار على قوم ِف الظهرية فاجتاحهم : الصكة( 5)

 .مبادر جُممَتهد
َنة المَعِظيَمة: الردح( 9) َفم  .مجع ردحة وهى اْلم



 .والشيزى خشب أسود للقصاع
)*( 

(5/557) 

 
 

ر  المِكنم  ُر اممِرِئ المَقيمِس بمِن ُحجم  ِدي ِ ِذكم
َهُرُهنَّ الَِِّت َأوَّهُلَا َدى المُمَعلََّقاِت َوِهَي َأفمَخُرُهنَّ َوَأشم َرى َحِبيب  َوَمنمِزل  : * َصاِحِب ِإحم َماُم * ِقَفا نـَبمِك ِمنم ِذكم قَاَل اْلمِ

ثـََنا ُهَشيمٌم : َأْحمَدُ  ِريِ ، ( 5)َحدَّ ِم الَواِسِطي ، َعِن الزُّهم َهم ثـََنا َأبُو اْلم قَاَل َرُسوُل : َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ ، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ( ".1)اممُرُؤ المَقيمِس َصاِحُب ِلَواِء الشَُّعَراِء ِإََل النَّاِر : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم بِ  َِديَث َعنم ُهَشيمم  مَجَاَعٌة َكِثريُوَن، ِمنـم َسُن بمُن َعَرَفَة، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َهاُروَن َأِمرُي َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم ََكِم، َواْلَم ُر بمُن اْلم شم
َرَجُه ابمُن َعِدي   ِمنم َطرِيِق َعبمِد الرَّزَّ  ، َوَأخم َِمنِي، َوَُيمََي بمُن َمِعني  ِمِننَي المَمأمُموُن َأُخو اَأم َقطع المُمؤم ِري  بِِه، َوَهَذا ُمنـم اق َعن الزُّهم

هِ ور  ه  آَخَر َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َواَل َيِصحُّ ِمنم َغريمِ َهَذا المَوجم  .دئ ِمنم َوجم
َاِفُظ ابمُن َعَساِكرَ  ِرو، بمِن : َوقَاَل اْلم ر  آِكِل المُمَراِر، بمِن َعمم ِرو، بمِن ُحجم َاِرِث، بمِن َعمم ِر، بمِن اْلم ُهَو اممُرُؤ المَقيمِس بمُن ُحجم

ِر، بمِن ُمَرتِ ِع بمِن ُمَعاِويََة بمِن ِكنمَدةَ  ُمَعاِويََة، بمنِ  َاِرِث، بمِن يـَعمُرَب، بمِن ثـَوم  .اْلم
 .َأبُو يَزِيَد َويـَُقاَل َأبُو َوهمب  

َاِرِث المِكنمِديُّ   .َويـَُقاُل َأبُو اْلم
َها ِف ِشعمرِِه َفِمنم َذِلَك قَـ  َق، َوَقدم ذََكَر َمَواِضَع ِمنـم لُهُ َكاَن بَِعمَماِل ِدَمشم  :وم

َرى حبيب ومنزل  َراِة ملَم يـَعمُف َرمسمَُها * ِقَفا نـَبمِك ِمنم ِذكم َها * بسقط اللوى َبني الدُُّخول فحومل فـَُتوِضَح فَالمِمقم ِلَما َنَسَجتـم
 من جنوب ومشأل

__________ 
 )*(يِه خَتمرِيج اْلَِديث َوانمظُر فِ  7517الممسند َحِديث رقم ( 1)ِهَشام، َوَما أثمبته َعن الممسند : املطبوعة( 5)
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َثيِن فـَرمَوُة بمُن َسِعيِد بمِن َعِفيِف بم  ِن َمعمِدي َكِرَب، َعنم َأبِيِه، مثَّ َرَوى ِمنم َطرِيِق ِهَشاِم بمِن ُُمَمَِّد بمِن السَّاِئِب المَكلمِبِ ، َحدَّ
ِه قَالَ  َنا ََنمُن ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ صَ : َعنم َجدِ  َياََن بـَيـم َبَل َوفمٌد ِمَن المَيَمِن، فـََقاُلوا ََي َرُسوَل اَّللَِّ َلَقدم َأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم َأقـم لَّى اَّللَّ

ِ ِمنم ِشعمِر اممِرِئ المَقيمسِ  تَـنيم ُ بِبَـيـم  .اَّللَّ
بَـلمَنا نُرِيُدَك، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِبَـعمِض الطَّ : وََكيمَف َذاَك؟ قَاُلوا: قَالَ  ِدُر َعَلى المَماِء، َأقـم َنا َثََلًَث اَل نـَقم طَأمََن الطَّرِيَق َفَمَكثـم رِيِق َأخم

َنا ََنمُن آِبِخِر َرَمق   َنا ِإََل ُأُصوِل طَلمح  َومَسُر  لَِيُموَت ُكلُّ رَُجل  ِمنَّا ِف ِظلِ  َشَجَرة ، فـَبَـيـم  ِإَذا رَاِكٌب يُوِضُع َعَلى بَِعري ، فـَتَـَفرَّقـم
َمعُ فـََلمَّا رَ  تيممت ( 5)َوَأنَّ المبَـَياَض ِمنم فـََراِئِصَها دامى * َوَلمَّا رََأتم َأنَّ الشَّرِيَعَة مَهَُّها : آُه بـَعمُضَنا قَاَل َوالرَّاِكُب َيسم



َها الظِ لُّ َعرمَمُضَها طَاِمي * المعني الَّىِت ِعنمد ضارج  الشِ عمَر؟ َوَقدم رََأى َما بَِنا َوَمنم يـَُقوُل َهَذا : فـََقاَل الرَّاِكبُ ( 1)يفئ َعَليـم
ِد قَالَ  َهم ر  : قـُلمَنا: ِمَن اْلم  .اممُرُؤ المَقيمِس بمُن ُحجم

 .قَاَل َواَّللَِّ َما َكَذَب، َهَذا َضارٌِج ِعنمدَُكمم 
ََن ِإلَيمِه َعَلى  َ المَماِء ََنمٌو ِمنم مَخمِسنَي ِذرَاًعا، َفَحبَـوم نَـَنا َوبـَنيم الرَُّكِب، فَاَذا ُهَو َكَما قَاَل اممُرُؤ المَقيمِس َعَليمِه فـََنَظرمََن فَاَذا بـَيـم

 .العرمض يفئ َعَليمِه الظِ لُّ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  نـمَيا َخاِمٌل ِف : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخَرِة، َشرِيٌف ِف الدُّ نـمَيا َمنمِسيٌّ ِف اْلم َذاَك َرُجٌل َمذمُكوٌر ِف الدُّ

 ( .9" )ِخَرِة، بَِيِدِه ِلَواُء الشَُّعَراِء يـَُقوُدُهمم ِإََل النَّاِر اْلم 
َبَل ِبَراََيتِِه يُرِيُد ِقَتاَل َبيِن َأَسد  ِحنَي قـَتَـُلوا َأَِبُه، َفَمرَّ بِتَـَباَلَة َوهبَِ : َوذََكَر المَكلمِبُّ  ََلَصِة، َوُهَو صنم، َأنَّ اممَرَأ المَقيمِس َأقـم ا ُذو اْلم

 اَنت المَعَرب تستقسم ِعنمده، فاستقسموَكَ 
__________ 

 .مشرعة املَاء: الشَّرِيَعة( 5)
 .مجع فريصة: والفرائص

َومف  .ومها فريصتان ترتعدان ِعنمد اْلم
 .َموِضع بِِبََلد عبس: ضارج( 1)

 .الطحلب: والعرمض
مر ملا َأرَاَدت َشرِيَعة املَاء َخافت على َأنمفسَها من ا لرَُّماة َوَأن تدمى فرائصها من ِسَهامهمم عدلت ِإََل ضارج يُرِيد َأن اْلم

، 13، 15/  5َوردت َهِذه المِقصَّة ِف الش عمر َوالشعَراء ( 9) 593/  9لعدم الرَُّماة على المعني الَّىِت ِفيِه، انمظُر اللِ َسان 
77 ،71. 

 )*( 519/  7، واالغاىن 577، 579/  5وهى َكَذِلك ِف اللِ َسان وعيون االخبار 
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َه ِذي  ََلَصِة َوقَالَ َفَخَرَج المَقَدُح النَّاِهي، مثَّ الثَّانَِيَة، مثَّ الثَّالِثََة َكَذِلَك، َفَكَسَر المِقَداَح َوَضَرَب هِبَا َوجم َعَضضمَت ِبَيمِر : اْلم
َتيِن  ُتوُل َلَما َعوَّقـم  .اَر َعَلى َبيِن َأَسد  فـََقتَـَلُهمم قـَتمًَل َذرِيًعامثَّ َأغَ ! َأبِيَك، َلوم َكاَن َأبُوَك المَمقم

ََلمُ : قَاَل ابمُن المَكلمِب ِ  ََلَصِة َحىتَّ َجاَء اْلمِسم َسمم ِعنمَد ِذي اْلم تَـقم  .فـََلمم ُيسم
ُُروِب َوَيسم  تَـنمِجُدُه ِف بـَعمِض اْلم َتَدَح قـَيمَصَر َمِلَك الرُّوِم َيسم تَـرمِفُدُه، فـََلمم جيَِدم َما يـَُؤمِ ُلُه ِعنمَدُه فـََهَجاُه َوذََكَر بـَعمُضُهمم َأنَُّه امم

ُت ِإََل َجنمِب قـَربمِ اممَرَأة  ِعنمَد َجَبل   ََأُه المَموم  . يـَُقاَل َلُه َعِسيٌب َفَكَتَب ُهَناِلكَ بـَعمَد َذِلَك، فـَيُـَقاَل ِإنَُّه َسَقاُه مُسًّا فـََقتَـَلُه، فََأْلم
وكل َغرِيب للغريب نسيب َوذكروا َأنَّ * َوِإين ِ ُمِقيٌم َما َأقَاَم َعِسيُب أجارتنا ِإَنَّ َغرِيَباِن َهُهَنا * َر َقرِيٌب َأَجارَتـََنا ِإنَّ المَمَزا

، فَِإنم ًة َعَرضَ المُمَعلََّقاِت السَّبمَع َكاَنتم ُمَعلََّقًة ِِبلمَكعمَبِة، َوَذِلَك َأنَّ المَعَرَب َكانُوا ِإَذا َعِمَل َأَحُدُهمم َقِصيدَ  َها َعَلى قـَُريمش 
َتَمَع ِمنم َذِلَك َهِذِه المُمَعلََّقاُت السَّبمعُ   .َأَجاُزوَها َعلَُّقوَها َعَلى المَكعمَبِة تـَعمِظيًما ِلَشأمهِنَا، فَاجم



َم، َوَأوَّهُلَا ر  المَكَنِديِ  َكَما تـََقدَّ ُوََل اِلممِرِئ المَقيمِس بمِن ُحجم َ * ذكرى حببب َوُمنمِزل   ِقَفا نـَبمِك ِمنم : فَاَأم ِط اللِ َوى بـَنيم ِبِسقم
، َوامسمُُه ِزََيُد بمُن ُمَعاِويََة، َويـَُقاَل زََِيد بن عَ  بـمَياين ِ َمِل َوالثَّانَِيُة ِللنَّابَِغِة الذُّ رو بن ُمَعاِويَة ابمن ِضَباِب بمِن َجاِبِر الدَُّخوِل َفَحوم مم

ِف بمِن َسعمِد بمِن ُذبـمَياَن بمنِ بمِن يـَرمبُوَع بمِن َغيمِظ بمِن ُمرَّ   َة بمِن َعوم
َها سالف االمد َوالثَّالِثَُة ِلُزَهريمِ بمِن َأيب ُسلمَمى رَبِيَعَة بمِن * ََي َداَر َميََّة ِبلعلياء فَالسََّند : بَِغيض  َوَأوَّهُلَا أقوت َوطَاَل َعَليـم

َمانَِة الدَّرَّاِج فَالمُمتَـثـَلِ مِ * ىَف ِدممَنٌة ملَم َتَكلَِّم َأِمنم ُأمِ  َأوم : رََِيح  المُمَزين ِ َوَأوَّهُلَا  حبَوم
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َعَة بمِن قـَيمِس بن ثـَعمَلَبة ابم  َياَن بمِن َسعمِد بمِن َماِلِك بمِن ُضبَـيـم ن ُعَكابََة بمِن َصعمِب بمِن َعِليِ  بمِن َوالرَّابَِعُة ِلَطَرَفَة بمِن المَعبمِد بمِن ُسفم
رِ  َمِد : بمِن َواِئل  َوَأوَّهُلَا َبكم َلَة َأطمََلٌل بِبـُرمَقَة ثـَهم اِد بمِن * ِْلَوم تَـَرَة بمِن َشدَّ َاِمَسُة ِلَعنـم ِم ِف ظَاِهِر المَيِد َواْلم تـَُلوُح َكَباِقي المَوشم

َهلم َغاَدَر الشَُّعَراُء ِمنم : ابمن َعبمس  المَعبمِسيُّ َوَأوَّهُلَاُمَعاِويََة بمِن قـَُراِد بمِن َُممُزوِم بمِن رَبِيَعَة بمِن َماِلِك بمِن َغالب ابمن قطيعة 
اَر بـَعمَد تـََوهُِّم َوالسَّاِدَسُة ِلَعلمَقَمَة بمِن َعبمَدَة بمِن النـُّعمَماِن بمِن قـَيمس  َأَحِد بَ * ُمتَـَردَِّم  َطَحا : يِن مَتِيم  َوَأوَّهُلَاَأمم َهلم َعَرفمَت الدَّ

َساِن َطُروُب ِبَك قـَلمٌب ِف  ُهمم َمنم اَل يـُثمِبتـَُها ِف المُمَعلََّقاِت، َوُهَو  -بـَُعيمَد الشََّباِب َعصمَر َحاَن َمِشيُب َوالسَّابَِعُة *  اْلِم َوِمنـم
ِِه  َمِعيِ  َوَغريم َصم ُل اَأم َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة بمِن ُمَعاِويََة  َوِهَي للبيد ابمن ربيَعة بن َمالك بمِن َجعمَفِر بمِن ِكََلِب بمِن رَبِيَعَة بمنِ  -قـَوم

رَِمَة بمِن َخَصَفَة بمِن قـَيمِس بمِن َعيمََلَن بمِن ُمَضَر َوَأوَّهُلَا ِر بمِن َهَواِزَن بمِن َمنمُصوِر بمِن ِعكم ََيُر َُمَلَُّها َفُمَقاُمَها : بمِن َبكم * َعَفِت الدِ 
هُلَا ِفرَِجاُمَها فَأَ  ُرهُ مبِىًن أَتَبََّد َغوم َصمَمِعيُّ َوالمُمبَـر ُِد َوَغيـم مم، َفِهَي مَّا المَقِصيَدُة الَِِّت اَل يـُعمَرُف قَائُِلَها، ِفيَما ذََكَرُه َأبُو ُعبَـيمَدَة َواَأم

لُهُ  ُد َوِهَي ُمَطوََّلٌة، َوِفيَها َمَعان  حَ * َهلم ِِبلطُُّلوِل ِلَساِئل  َردُّ : قـَوم  .َسَنٌة َكِثريَةٌ َأمم َهلم هَلَا بَِتَكلُّم  َعهم
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، َبار ُأميَّة بن َأيب الصَّلمِت الثَـَّقِفيِ   ذكر شئ من َأخم
َاِفُظ ابمُن َعَساِكرَ  ََلِم قَاَل اْلم َاِهِليَِّة َوَقدم َأدمَرَك َزَمَن اْلمِسم ُهَو ُأَميَُّة بمُن َأيب الصَّلمِت، َعبمِد هللا بن َأىب : َكاَن ِمنم ُشَعَراِء اْلم

ِر بمِن َهَواِزَن، َأبُو ُعثمَماَن، َويـَُقالَ ربي ِف بمِن ثَِقيِف بمِن ُمنَـبِ ِه بمِن َبكم ََكِم  َعة بن َعومف ابمن عقَدة بن عزة بمِن َعوم َأبُو اْلم
 .الثَـَّقِفيُّ 

َتِقيًما  ََلِم، َوِقيَل ِإنَُّه َكاَن ُمسم َق قـَبمَل اْلمِسم ُيَاِن، مثَّ زَاَغ ، َوإِ ( 5)َشاِعٌر َجاِهِليٌّ َقِدَم ِدَمشم نَُّه َكاَن ِف َأوَِّل َأممرِِه َعَلى اْلمِ
ِلِه  ُ تـََعاََل بَِقوم بَـَعُه الشَّيمطَاُن َفَكاَن " َعنمُه، َوِإنَُّه ُهَو الَِّذي َأرَاَدُه اَّللَّ َها فَأَتـم َناُه آََيتَِنا فَانمَسَلَخ ِمنـم َواتمُل َعَليمِهمم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـم

 ".ِويَن ِمَن المَغا
ُر بمُن َبكَّار   ُم َأيب الصَّ : قَاَل الزُّبـَيـم لمِت فـََوَلَدتم رُقـَيَُّة بِنمُت َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد َمَناف  أَُميََّة الشَّاِعَر، ابمَن َأيب الصَّلمِت، َواسم

ِب بمِن ِعََلِج بمِن َأيب َسَلَمَة بمِن ثَِقيف    .رَبِيَعُة بمُن َوهم
رُ  َعُرُهمم : هُ َوقَاَل َغيـم ُهورِيَن ِِبلطَّاِئِف، وََكاَن أَُميَُّة َأشم  .َكاَن َأبُوُه ِمَن الشَُّعَراِء المَمشم



ِلِه تـََعاََل : قَاَل الثَـّومِريُّ : َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  ر و قَاَل ِف قـَوم بَـَرين َحِبيُب بمُن َأيب ََثِبت  َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعمم َعَليمِهمم  َواتملُ " َأخم
بَـَعُه الشَّيمطَاُن َفَكاَن ِمَن المَغاِويَن  َها فَأَتـم َناُه آََيتَِنا فَانمَسَلَخ ِمنـم  .ُهَو ُأَميَُّة بمُن َأيب الصَّلمتِ " نـََبأَ الَِّذي آتـَيـم

، َعنم ُمَعاِذ بمنِ  ر  الشَّاِفِعيِ  ِر بمُن َمرمَدَويمِه، َعنم َأيب َبكم ، َعنم ُمَسدَّد ، َعنم َأيب َعَوانََة، َعنم َعبمِد  وََكَذا َرَواُه َأبُو َبكم المُمثـَىنَّ
ُعود  قَالَ  يََة : المَمِلِك بمِن ُعَمريم ، َعنم ََنِفِع بمِن َعاِصِم بمِن َمسم ِم اْلم ر و فـََقَرَأ رَُجٌل ِمَن المَقوم ِإين ِ َلِفي َحلمَقة  ِفيَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم

َعمَرا َها " ِف الَِِّت ِف اَأم َناُه آََيتَِنا فَانمَسَلَخ ِمنـم ُروَن َمنم ُهَو؟ فـََقاَل بـَعمُضُهمم : فـََقالَ " َواتمُل َعَليمِهمم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـم  :َهلم َتدم
__________ 

 .الذى ِف ابمن َعَساِكر، َوقيل ِإنَّه َكاَن نَبيا( 5)
)*( 

(5/511) 

 
 

 .ُهَو َصيمِفيُّ بمُن الرَّاِهبِ 
َرائِيلَ : آَخرُ َوقَاَل   .َبلم ُهَو بـَلمَعٌم رَُجٌل ِمنم َبيِن ِإسم
 .اَل قَاَل َفمن؟ قَاَل ُهَو أَُميَُّة بمُن َأيب الصَّلمتِ : فـََقالَ 

ثـََنا َعِليُّ بمُن : َوَهَكَذا قَاَل َأبُو َصاِلح  َوالمَكلمِبُّ َوَحَكاُه قـََتاَدُة َعنم بـَعمِضِهمم َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ َحدَّ َعبمِد المَعزِيِز، َحدَّ
َاِعيلَ  َاِعيل ابمن الطَّرِيِح بمِن ِإمسم ، َحدثَنا ُُمَمَّد بن مسلمة بن ِهَشام املخزومى، َحدثَنا ِإمسم  الثَـَّقِفيُّ، بمُن َشِبيب  الرَّبَِعيُّ

ََكِم، َعنم مُ  َثيِن َأيب، َعنم َأبِيِه، َعنم َمرمَواَن بمِن اْلم َياَن، َعنم َأبِيِه، قَالَ َحدَّ ُت َأََن َوأَُميَُّة بمُن َأيب : َعاِويََة بمِن َأيب ُسفم َخَرجم
َرُؤُه َعلَ  ًرا َلُه يـَقم َنا، َفُكنَّا َكَذِلَك َحىتَّ نزلَنا قَـ الصَّلمِت الثَـَّقِفيُّ َُتَّارًا ِإََل الشَّاِم، َفُكلََّما نـََزلمَنا َمنمزاًِل َأَخَذ أَُميَُّة ِسفم رميَة من يـم

ا َلُه َوَذَهَب َمَعُهمم ِإََل بـُُيوهِتِمم  َدوم َرُموُه َوَأهم  .قرى النََّصاَرى فجاءوه َوَأكم
َوَديمِن فـََلِبَسُهَما، َوقَاَل يل  ِ َلُه َأسم بـَنيم بـَيمِه َوَأَخَذ ثـَوم َياَن ِف : مثَّ رََجَع ِف َوَسِط النـََّهاِر َفَطَرَح ثـَوم َعاملِ  ِمنم َهلم َلَك ََي َأَِب ُسفم

أَلُُه؟ قـُلمتُ  َثيِن مبَا ُأِحبُّ اَل َأِثُق بِِه، َولَِئن : ُعَلَماَء النََّصاَرى ِإلَيمِه يـَتَـَناَهى ِعلمُم المِكَتاِب َتسم اَل َأَرَب يل ِفيِه، َواَّللَِّ لَِئنم َحدَّ
 .َحدََّثىن مبَا أكره الجدن ِمنمهُ 

، فـََقالَ  َفَذَهَب َوَخاَلَفُه َشيمٌخ ِمنَ : قَالَ  َهَب ِإََل َهَذا الشَّيمِخ؟ قـُلمتُ : النََّصاَرى َفَدَخَل َعَليَّ ُت َعَلى : َما َُيمنَـُعَك َأنم َتذم َلسم
 .ِديِنهِ 
َمُع ِمنمُه َعَجًبا َوتـََراهُ : قَالَ  ، فَِإنََّك َتسم  .َوِإنم

 .اَل َوَلِكنم قـَُرِشيٌّ : َأثـََقِفيٌّ َأنمَت؟ قـُلمتُ : مثَّ قَاَل يل 
 .َفَما َُيمنَـُعَك ِمَن الشَّيمِخ، فو هللا ِإنَُّه لَُيِحبُُّكمم َويُوِصي ِبُكمم : قَالَ 

بـَيم  َأة  ِمَن اللَّيمِل، َفَطَرَح ثـَوم ِه مثَّ اجنمََدَل على فَراشه، فو هللا قَاَل َفَخَرَج ِمنم ِعنمِدََن، َوَمَكَث أَُميَُّة ِعنمَدُهمم َحىتَّ َجاَءََن بـَعمَد َهدم
 .َواَل قَامَ  َما ََنمَ 
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َبَح َكِئيًبا َحزِيًنا َساِقطًا َغُبوقُُه َعَلى َصُبوِحِه، َما ُيَكلِ ُمَنا َواَل نَُكلِ ُمهُ   .َحىتَّ َأصم
؟ قَاَل نعم: َأاَل تـَرمَحُل؟ قـُلمتُ : مثَّ قَالَ   .َوَهلم ِبَك ِمنم َرِحيل 

ِ، مثَّ قَاَل ِف اللَّ  َلتَـنيم َلِة الثَّالِثَةِ فرحلنا فسرَن بذلك لَيـم َياَن؟ قـُلمتُ : يـم  َأاَل حَتَدَُّث ََي َأَِب ُسفم
؟ َواَّللَِّ َما رََأيمُت ِمثمَل الَِّذي َرَجعمَت بِِه ِمنم ِعنمِد َصاِحِبكَ   .َوَهلم ِبَك ِمنم َحِديث 

َقَلِب : قَالَ  َا َذِلك لشئ َوِجلمُت ِمنمُه ِمنم ُمنـم  .َأَما ِإنَّ َذِلك لشئ لست ِفيِه، ِإَّنَّ
؟ قَالَ : قـُلمتُ  َقَلب  ، ََأَُموَتنَّ مثَّ الحيني: َوَهلم َلَك ِمنم ُمنـم  .َأيم َواَّللَِّ
َعُث َواَل حُتَاَسبُ : َعَلى َماَذا؟ قـُلمتُ : ؟ قَالَ ( 5)َهل َأنمت قَابل أماىن : قلت: قَالَ   .َعَلى َأنََّك اَل تـُبـم
َنََّة َوَفرِيٌق النَّارَ بـََلى َواَّللَِّ ََي َأِبَ : َفَضِحَك مثَّ قَالَ : قَالَ  ُخَلنَّ َفرِيٌق اْلم َعَثنَّ مثَّ لَُنَحاَسَُبَّ َولََيدم بـم َياَن، لَنـُ  . ُسفم

ِسهِ : قـُلمتُ  بَـَرَك َصاِحُبَك؟ قَاَل اَل ِعلمَم ِلَصاِحِب ِبَذِلَك، اَل ِفَّ َواَل ِف نـَفم  .فنفى َأيِ ِهَما َأنمَت َأخم
رَ َفُكنَّا ِف َذِلَك لَيـم : قَالَ  َنا هِبَا َشهم َق، فَِبعمَنا َمَتاَعَنا َوَأَقمم َنا ُغوطََة ِدَمشم ، يـَعمَجُب ِمينِ  َوَأضمَحُك ِمنمُه، َحىتَّ َقِدمم ِ  .يمنِ َلتَـنيم

ا َلُه َوَذَهَب َمَعُهمم  َدوم ُه َجاُءوُه َوَأهم َعِتِهمم، َفَما َجاَء ِإالَّ بـَعمَد فَارمحَتَلمَنا َحىتَّ نـََزلمَنا قـَرميًَة ِمنم قـَُرى النََّصاَرى، فـََلمَّا رََأوم  ِإََل بـَيـم
بـَيم  َأة  ِمَن اللَّيمِل، َفَطَرَح ثـَوم بـَيمِه َوَذَهَب ِإلَيمِهمم، َحىتَّ َجاَء بـَعمَد َهدم َتَصِف النـََّهاِر، فـََلِبَس ثـَوم ِسِه َعَلى ِفَراِشِه، فو ُمنـم ِه َورََمى بِنَـفم

 .هللا َما ََنَم َواَل قَامَ 
 .بَلى ِإن ِشئمت: َأاَل ترحل؟ قلت: زِيًنا َكِئيًبا اَل ُيَكلِ ُمَنا َواَل نَُكلِ ُمُه، مثَّ قَالَ َوَأصمَبَح حَ 

__________ 
 .أمانىت، َوُهَو خطأ: املطبوعة( 5)

)*( 
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َياَن، َهلم َلَك ِف الم : فرحلنا َكَذِلك من بنه َوُحزمنِِه لََيايلَ، مثَّ قَاَل يل  َم َأصمَحابـََنا؟ قـُلمتُ ََي َأَِب ُسفم َهلم َلَك : َمِسرِي لِنَـتَـَقدَّ
 .ِفيِه؟ قَاَل نـََعمم 

ر: َفِسرمََن َحىتَّ بـََرزمََن ِمنم َأصمَحابَِنا َساَعًة، مثَّ قَالَ   .هيا َصخم
 .َفقلت

 َما َتَشاُء؟
َبَة بمِن رَبِيَعَة، َأجَيمَتِنُب المَمظَاملَ َوالمَمحَ  ثميِن َعنم ُعتـم  .ِإي َواَّللَِّ : ارَِم؟ قـُلمتُ قَاَل َحدِ 

 .ِإي َواَّللَِّ : َوَيِصُل الرَِّحَم َوَيَمُمُر ِبِصَلِتَها؟ قـُلمتُ : قَالَ 
ِ َوَسٌط ِف المَعِشريَِة؟ قـُلمتُ : قَالَ   .نـََعمم : وََكِرميُ الطََّرفـَنيم
َرَف ِمنمُه؟ قـُلمتُ : قَالَ  ، اَل َأعم : فـََهلم تـَعمَلُم قـَُرِشيًّا َأشم  .َلمُ اَل َواَّللَِّ



 .اَل َبلم ُهَو ُذو َمال  َكِثري  : َأُُمموٌِج ُهَو؟ قـُلمتُ : قَالَ 
 .َقدم زَاَد َعَلى المِمائَةِ : وََكمم َأَتى َعَليمِه ِمَن السن؟ َفقلت: قَالَ 
 .بِهِ ( 5)فَالشََّرُف َوالسِ نُّ َوالمَماُل َأزمرَيمَن : قَالَ 

ًراَوملَ َذاَك يـُزمِري بِِه، اَل َواَّللَِّ : قـُلمتُ   . َبلم يَزِيُدُه َخيـم
 .يل ِفيهِ : ُهَو َذاَك، َهلم َلَك ِف المَمِبيِت؟ قـُلمتُ : قَالَ 

 .قَاَل فَاضمَطَجعمَنا َحىتَّ َمرَّ الثَـَّقلُ 
َنا بِِه، مثَّ ارحتلنا ِمنمهُ : قَالَ   .َفِسرمََن َحىتَّ نـََزلمَنا ِف المَمنمِزِل َوبِتـم

__________ 
 .فالشرف َوالس ن أزرَي بِهِ : ي، والوفا اِلبمِن اْلوزى، َوَداَلِئل النـُّبـُوَّةِف االكتفا للكَلع( 5)

)*( 
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َيانَ : فـََلمَّا َكاَن اللَّيمُل قَاَل يل   .ََي َأَِب ُسفم
 .َما َتَشاُء؟ قَاَل َهلم َلَك ِف مثل البارحة: قـُلمتُ 
 .نـََعمم : َهلم َلَك ِفيِه؟ قَالَ : قـُلمتُ 

ِ، َحىتَّ ِإَذا بـََرزمََن قَالَ َفِسرمََن َعلَ  ِ ُِبمِتيـَّتَـنيم ُر، ِهيِه َعنم : ى ََنقـَتَـنيم  َهَيا َصخم
َبَة بمِن رَبِيَعةَ   .ُعتـم

 .ِهيًها ِفيهِ : قَاَل قـُلمتُ 
َعلُ ِإي َواَّللَِّ ِإنَّ : َأجَيمَتِنُب المَمَحارَِم َوالمَمظَاملَ َوَيِصُل الرَِّحَم َوَيَمُمُر ِبِصَلِتَها؟ قـُلمتُ : قَالَ   .ُه لَيَـفم

؟ قـُلمتُ   .َوُذو َمال  : قَاَل َوُذو َمال 
َوَد ِمنمُه؟ قـُلمتُ : قَالَ   .اَل َواَّللَِّ َما َأعمَلمُ : َأتـَعمَلُم قـَُرِشيًّا َأسم
؟ قـُلمُت َقدم زَاَد َعَلى المِمائَةِ : قَالَ   .َكمم َأَتى َلُه ِمَن السِ نِ 
 .َل َأزمرَيمَن بِهِ فَِإنَّ السِ نَّ َوالشََّرَف َوالمَما: قَالَ 

ًئا فـَُقلمهُ : قـُلمتُ   .َكَلَّ َواَّللَِّ َما َأزمَرى ِبِه َذِلَك، َوَأنمَت قَاِئٌل َشيـم
 .اَل، تذكر حديثى َيَمِتَ ِمنمُه َما ُهَو آت  : قَالَ 

رِبمين َعن َهَذا النَِّب الذى ينظرفَِإنَّ الَِّذي رََأيمَت َأَصاَبيِن َأين ِ ِجئمُت َهَذا المَعاملَ َفَسأَلمُتُه َعنم : مثَّ قَالَ  َياَء، مثَّ قـُلمُت َأخم  .َأشم
 .ُهَو رَُجٌل ِمَن المَعَربِ : قَالَ 

ُت َأنَُّه ِمَن المَعَرِب، َفِمنم َأيِ  المَعَرِب ُهَو؟ َقالَ : قـُلمتُ  ِل بـَيمت  حَتُجُُّه المَعَربُ : َقدم َعِلمم  .ِمنم َأهم
 .المَعَربُ قـُلمُت َوِفيَنا بـَيمٌت حَتُجُُّه 



َوانُكمم من قـَُريمش: قَالَ   .ُهَو من إخم
 فََأَصاَبيِن َوهللا شئ َما أصابين
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هُ  ِخَرِة، وَُكنمُت َأرمُجو َأنم َأُكوَن ِإَيَّ نـمَيا َواْلم ُز الدُّ ُلُه َقطُّ، َوَخَرَج ِمنم يَِدي فـَوم  .ِمثـم
ُه يل : قـُلمتُ   .فَإذم َكاَن َما َكاَن َفِصفم
ء أمره رَجُ : قَالَ  جَيمَتِنُب المَمظَاملَ َوالمَمَحارَِم، َوَيِصُل الرَِّحَم َوَيَمُمُر ِبِصَلِتَها، َوُهَو [ َأنه]ٌل َشاب ِحني دخل ِف الكهولة، بَدم

ثـَرُ  ِ ُمتَـَوسِ ٌط ِف المَعِشريَِة، َأكم  ُُمموٌِج َكِرميُ الطََّرفـَنيم
 .ُجنمِدِه ِمَن المَمََلِئَكةِ 

َفًة، ُكلَُّها ِفيَها ُمِصيَبٌة، : ُة َذِلَك؟ قَالَ َوَما آيَ : قـُلمتُ  َقدم َرَجَفِت الشَّاُم ُمنمُذ َهَلَك ِعيَسى بن َمرممَيَ َعَليمِه السَََّلُم مَثَاِننَي رَجم
َفٌة َعامٌَّة ِفيَها َمَصاِئبُ   .َوبَِقَيتم َرجم

َيانَ  ُ َرُسواًل اَل َيَمُخُذُه ِإالَّ ُمِسنًّا َشرِيًفافـَُقلمُت َهَذا َواَّللَِّ المَباِطُل، لَِئنم : قَاَل َأبُو ُسفم  .بـََعَث اَّللَّ
َل النَّصمَراين ِ َحقٌّ : قَاَل أَُميَّةُ  َيان، يـَُقول ِإنَّ قـَوم َت بِِه ِإنَّ َهَذا هلكذا ََي َأَِب ُسفم  .َوالَِّذي َحَلفم

 .نعم يل ِفيهِ : َهلم َلَك ِف الممبيت؟ قلت
َنا َحىتَّ َجا َ َمكَّة مرحلتان قَاَل فَِبتـم نَـَنا َوبـَنيم َنا َحىتَّ ِإَذا َكاَن بـَيـم َلَتاِن َأدمرََكَنا رَاِكٌب ِمنم َخلمِفَنا، [ َأو]َءََن الثَـَّقُل، مثَّ َخَرجم لَيـم

ُهمم  َلَها َوَأَصابـَتـم َفٌة َدمََّرتم َأهم َل الشَّاِم بـَعمدَُكمم رَجم  .ِفيَها َمَصاِئُب َعِظيَمةٌ  َفَسأَلمَناُه فَِإَذا ُهَو يـَُقوُل َأَصاَبتم َأهم
َيانَ  َبَل َعَليَّ ُأَميَُّة فـََقالَ : قَاَل َأبُو ُسفم َثَك : فََأقـم َياَن؟ قـُلمُت َأَرى َوَأُظنُّ َواَّللَِّ َأنَّ َما َحدَّ َل النَّصمَراين ِ ََي َأَِب ُسفم َكيمَف تـََرى قـَوم

 .بِِه َصاحبك حق
َيان ُهر ، مثَّ فـََقِدممَنا َمكَّةَ : قَاَل َأبُو ُسفم ، فـََقَضيمُت َما َكاَن َمِعي، مثَّ انمطََلقمُت َحىتَّ ِجئمُت المَيَمَن اَتِجًرا َفُكنمُت هِبَا مَخمَسَة َأشم

 .َقِدممُت َمكَّةَ 
أَُلوَن َعنم َبَضائِِعِهمم، َحىتَّ َجاَءين  َنا َأََن ِف َمنمِزيل َجاَءين النَّاُس ُيَسلِ ُموَن َعَليَّ َوَيسم  ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َوِهنمٌد ِعنمِدي فـَبَـيـم

أَلميِن َعنم ِبَضاَعتِ  َيانـََها، َفَسلََّم َعَليَّ َورَحََّب يب، َوَسأََليِن َعنم َسَفِري َوُمَقاِمي َوملَم َيسم  .ِه، مثَّ قَامَ ُتََلِعُب ِصبـم
 َوهللا ِإن َهَذا ليعجبىن،: فـَُقلمُت هِلِنمد  
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َها، َوَما َسأََليِن َهَذا َعن بضاعتهَما من مِ   .نم َأَحد  ِمنم قـَُريمش  َلُه َمِعي ِبَضاَعٌة ِإالَّ َوَقدم َسأََليِن َعنـم
 .َأو َما علمت َشأمنه: فـََقاَلت َل ِهنمد
 َما َشأمنُُه؟: َفقلت َوَأَن فزع



 .قَاَلتم يـَزمُعُم َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ 
ُت فـَُقلمتُ : اين، فرجفت َحىتَّ قَاَلتم يل ِهنمدٌ فوقذتىن، وتذكرت َقول النَّصمرَ  ِإنَّ َهَذا هَلَُو المَباِطُل، هَلَُو : َماَلَك؟ فَانـمتَـبَـهم

 .َأعمَقُل ِمنم َأنم يـَُقوَل َهَذا
ُعو ِإلَيمِه، َوِإنَّ َلُه ِلَصَحابٌَة َعَلى ِديِنهِ : قَاَلتم   .بـََلى َواَّللَِّ ِإنَُّه ليقول َذِلك َوَيدم
 .َهَذا ُهَو المَباِطلُ : قـُلمتُ 
َنا َأََن َأطُوُف ِِبلمبَـيمِت ِإذم ىب قد َلِقيُتُه، فـَُقلمُت َلهُ : قَالَ  ، فـَبَـيـم ِإنَّ ِبَضاَعَتَك َقدم بـََلَغتم َكَذا وََكَذا وََكاَن ِفيَها خري، : َوَخَرَجتم

ِمي ُت آُخُذ ِمنمَك ِفيَها َما آُخُذ ِمنم قـَوم  .فَأرمسل من َيَمُخذَها َوَلسم
 .ِإَذنم اَل آُخُذَها: فََأىَب َعَليَّ َوقَالَ 

ِمي: قـُلمتُ  َها َوَأََن آُخُذ ِمنمَك ِمثمَل َما آُخُذ ِمنم قـَوم  .َفَأرمِسلم َفُخذم
ُت ِمنمُه َما ُكنمُت آُخُذ ِمنم َغريه  .فََأرمَسَل ِإََل ِبَضاَعِتِه فََأَخَذَها َوَأَخذم

َيان  .ت ِإََل الميمنَفلم أنشب َأن خرج: قَاَل َأبُو ُسفم
َيانَ : مثَّ قدمت الطَّاِئَف فـَنَـَزلمُت َعَلى أَُميََّة بمِن َأيب الصَّلمِت، فـََقاَل يل   .ََي َأَِب ُسفم

 .َهل تذكر َقول النَّصمَراين؟ َفقلت أذكرُه َوقد َكانَ [ : قَالَ ]َما َتَشاُء [ : قـُلمتُ ]
؟ قـُلمتُ : فـََقالَ   .ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ : َوَمنم
 .ابمُن َعبمِد المُمطَِّلبِ : ابمُن َعبمِد المُمطَِّلِب؟ قـُلمتُ : قَالَ 

 .مثَّ َقَصصمُت َعَليمِه َخبَـَر ِهنمد  
ُ يـَعمَلمُ : قَالَ   .فَاَّللَّ

 .َوَأَخَذ يـََتَصبَُّب َعَرقًا
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َياَن َلَعلَُّه، ِإنَّ ِصَفَتُه هلَِيَ : مثَّ قَالَ  رًاَواَّللَِّ ََي َأَِب ُسفم  .، َولَِئنم َظَهَر َوَأََن َحيٌّ الطلُب من هللا عزوجل ِف َنصمرِِه ُعذم
بَـلمُت َحىتَّ نـََزلمُت َعَلى ُأَميَّ : قَالَ  ََللُُه، َوَأقـم ِتهم َة بمِن َأيب الصَّلمِت َوَمَضيمُت ِإََل المَيَمِن فـََلمم َأنمَشبم َأنم َجاَءين ُهَناِلَك اسم

عمَتهُ َيَ : ِِبلطَّاِئِف فـَُقلمتُ   . َأَِب ُعثمَماَن َقدم َكاَن ِمنم َأممِر الرَُّجِل َما َقدم بـََلَغَك َومسَِ
ِري: فـََقالَ   .َقدم َكاَن َلَعمم
َيانقَاَل َأبُ ! َواَّللَِّ َما ُكنمُت َِأُوِمَن ِبَرُسول  ِمنم َغريمِ ثَِقيف  َأبًَدا: فَأَيمَن َأنمَت ِمنمُه ََي َأَِب ُعثمَماَن؟ فـََقالَ : قـُلمتُ  َوَأقـمَبلت : و ُسفم

َربُوَن َوُُيمَقُرونَ  ُت َأصمَحابَُه ُيضم  .ِإََل َمكَّة، فو هللا َما َأََن بَِبِعيد  َحىتَّ ِجئمُت َمكََّة فـََوَجدم
َيانَ  ُخُل النَّاَس ِمَن النـَّفَ : َفَجَعلمُت َأُقول: قَاَل َأبُو ُسفم  .اَسةِ فَأَيمَن جنده من المَمََلِئَكة؟ َفَدَخَليِن َما يَدم

َهِقيُّ ِف ِكَتاِب  َاِفُظ المبَـيـم َردمََنُه " الدَّاَلِئِل " َوَقدم َرَواُه اْلم َاِعيَل بمِن َطرِيح  بِِه، َوَلِكنَّ ِسَياَق الطَّبَـَراين ِ الَِّذي َأوم ِمنم َحِديِث ِإمسم
 .َأَُتُّ َوَأطمَولُ 



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ثـََنا بَ : َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ  ِريُّ، َحدَّ َحدَّ ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَّد  الزُّهم ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َشِبيب  ُر بمُن َأْحمََد بمِن نَفيمل، َحدَّ ثـََنا كم

َوِد ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَ  َسم ثـََنا لَيمُث بمُن َسعمد ، َعنم َأيب اَأم ََسِديُّ، َحدَّ ر و اَأم ِن، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم جُمَاِشُع بمُن َعمم
، َأنَّ أَُميََّة بمَن َأيب الصَّلمِت َكاَن بَِغزََّة َأوم  َياَن بمِن َحرمب  َياَن، َعنم َأيب ُسفم : إبِِيِلَياَء، فـََلمَّا قـََفلمَنا قَاَل يل ُأَميَّةُ  ُمَعاِويََة بمِن َأيب ُسفم

َياَن َهلم َلَك َأنم  َقِة فـَنَـَتَحدََّث؟ قـُلمتُ ََي َأَِب ُسفم َم َعَلى الرُّفـم  .نـََعمم : تـَتَـَقدَّ
 .فـََفَعلمَنا: قَالَ 
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َياَن ِإيِه َعنم عتَبة بن ربيَعة؟ قلت: فـََقاَل يل  ِ : ََي َأَِب ُسفم  .كرمي الطَّرفـَنيم
 .نـََعمم : َوجَيمَتِنُب المَمَحارَِم َوالمَمظَاملَ؟ قـُلمتُ [ : قَالَ ]

 .وشريف مسن: يٌف مسن؟ قلتَوَشرِ : قَالَ 
 .الش رف َوالس ن أزرَيبه: قَالَ 

 .َكَذبمَت، َما ازمَداَد ِسنًّا ِإالَّ ازمَداَد َشَرفًا: فـَُقلمُت َلهُ 
عمُت َأَحًدا يـَُقوهُلَا يل ُمنمُذ تـََبصَّرمُت، َفََل تـَعمَجلم َعَليَّ : قَالَ  َياَن ِإنَـَّها َكِلَمٌة َما مسَِ  ََي َأَِب ُسفم
رِبَكَ َحىتَّ   . ُأخم

 .َهاتِ : قَاَل قـُلمتُ 
َعُث ِمنم َحرَّتَِنا َهِذِه، َفُكنمُت َأُظنُّ َبلم ُكنمُت اَل َأُشكُّ َأين ِ أَ : قَالَ  َل ِإين ِ ُكنمُت َأِجُد ِف ُكُتِب نَِبيًّا يـُبـم ُت َأهم ََن ُهَو، فـََلمَّا َداَرسم

، فـََنظَ  َبَة بمَن رَبِيَعَة، المِعلمِم ِإَذا ُهَو ِمنم َبيِن َعبمِد َمَناف  َر ُعتـم َممِر َغيـم ُلُح هِلََذا اَأم رمُت ِف َبيِن َعبمِد َمَناف  فـََلمم َأِجدم َأَحًدا َيصم
َرمبَِعنَي َوملَم يُوَح ِإلَيمهِ  بَـرمَتيِن ِبِسنِ ِه َعَرفمُت َأنَُّه لَيمَس بِِه، ِحنَي َجاَوَز اَأم  .فـََلمَّا َأخم

َيانَ  ُت ِف رَكمب  ِمنم قـَُريمش  ُأرِ َفضرب : قَاَل َأبُو ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَخَرجم ر َضَربَُه، فَُأوِحَي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُد الدَّهم
ِزِئ بِهِ  تَـهم َعُتُه قَالَ ََي أَُميَُّة َقدم َخَرَج النَِّبُّ الَّ : المَيَمَن ِف َِتَارَة ، َفَمَررمُت ِبَُميََّة فـَُقلمُت َلُه َكالمُمسم َأَما ِإنَُّه َحقٌّ : ِذي ُكنمَت تـَنـم

 .فَاتَِّبعمهُ 
ثـُُهنَّ َأين ِ ُهَو، مثَّ يـََريـمَنيِن اَتبًِعا : َما َُيمنَـُعَك ِمِن ات َِباِعِه؟ قَالَ : قـُلمتُ  ، ِإين ِ ُكنمُت ُأَحدِ  َما ُينعىن ِإالَّ االستحياء من نَساء ثَِقيف 

َتى : مثَّ قَاَل ُأميَّة! ! َناف  ِلُغََلم  ِمنم َبيِن َعبمِد مَ  ُي َحىتَّ يـُؤم َدم َيان قد خالفته مثَّ َقدم رُِبطمَت َكَما يـُرمَبُط اْلم كأىن بك ََي َأَِب ُسفم
ُكَم ِفيَك مبَا يُرِيدُ   .ِبَك ِإلَيمِه فـََيحم
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بَـَرََن َمعمَمٌر، َعِن المَكلمِبِ ، قَالَ : َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  َدامُهَا َفَصاَحتم َعَليمِه، : َأخم َنا أَُميَُّة رَاِقٌد َوَمَعُه ابـمنَـَتاِن َلُه ِإذم َفزَِعتم ِإحم بـَيـم
َخرُ : فـََقاَل هَلَا َريمِن َكَشطَا َسقمَف المبَـيمِت فـَنَـَزَل َأَحُدمُهَا ِإلَيمَك َفَشقَّ َبطمَنَك، َواْلم َواِقٌف َعَلى  َما َشأمُنِك؟ قَاَلتم رََأيمُت َنسم

ِر المبَـيمِت، فـََناَداُه فـََقالَ ظَ   .نعم: َأَوَعى؟ قَالَ : هم
 .اَل : َأزََكا؟ قَالَ : قَالَ 

َعله: فـََقالَ  ٌر ُأرِيد ببيكما َفلم يـَفم  .َذاَك َخيـم
َحاقَ  ر ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َحاُق بمُن ِبشم ه  آَخَر ِبِسَياق  آَخَر، فـََقاَل ِإسم ِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن َعِن ال: َوَقدم ُرِوَي ِمنم َوجم زُّهم

، َعنم سعيد ِريِ   المُمَسيَِّب، َوُعثمَماَن بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعِن الزُّهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعم : ابمن المُمَسيَِّب، قَالَ  ُت أَُميََّة بمِن َأيب الصَّلمِت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َد فـَتمِح َمكََّة َقِدَمِت المَفارَِعُة ُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم هِبَا ُمعمَجًبا( 5) ، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .، وََكاَنتم َذاَت ُلب   َوَعقمل  َومَجَال 
م    .ا َقدم رََأيمتُ نعم، وأعجب من َذِلك مَ : ََي فَارَِعُة، َهلم حَتمَفِظنَي ِمنم شعر َأِخيك َشيمئا؟ فـََقاَلت: فـََقاَل هَلَا َذاَت يـَوم

َبَل : قَاَلتم  َكاَن َأِخي ِف سفر، فـََلمَّا انمَصرف بدأىن َفدخل على فرقد على َسرِيِري َوَأَن أحلق َأِدُيًا ِف يَِدي، ِإذم َأقـم
خَ  ِة َأَحُدمُهَا َوَدَخَل اْلم ، فـََوَقَع َعَلى المُكوَّ ِ َريمِن َأبـمَيَضنيم َ طَائَِراِن َأبـمَيَضاِن َأوم َكالطَّيـم ُر فـََوَقَع َعَليمِه، َفَشقَّ المَواِقُع َعَليمِه َما بـَنيم

َرَج قـَلمَبُه فـََوَضَعُه ِف َكفِ ِه مثَّ مَشَُّه، فـََقاَل َلُه الطَّ ( 1)َقصِ ِه  ِفِه فََأخم َخرُ ِإََل َعانَِتِه مثَّ َأدمَخَل يََدُه ِف َجوم : َأَوَعى؟ قَالَ : ائُِر اْلم
 .َوَعى
 .َأىَب : الَ َأزََكا؟ قَ : قَالَ 

رََع ِمنم َطرمَفِة َعنيم   ُرمُح َأسم  .مثَّ َردَّ المَقلمَب ِإََل َمَكانِِه فَالمَتَأَم اْلم
 .مثَّ َذَهَبا

ًئا؟ قَالَ  ُتُه، فـَُقلمُت َهلم َتَُِد َشيـم ُت ِمنمُه َفَحرَّكم ِهيًنا ِف َجَسِدي: فـََلمَّا رََأيمُت َذِلَك َدنـَوم  .اَل ِإالَّ تـَوم
رَبته: ماَل َأرَاك مراتعة؟ قَاَلت: نمُت ارمتـََعبمُت ممَّا رََأيمُت، فـََقالَ َوَقدم كُ   فََأخم

__________ 
 .االرجح َأنه بعد فتح الطَّاِئف، َكَما ِف َأسد الغابة واالصابة واالستيعاب( 5)

 .اَلن أُميَّة َكاَن يُقيم ِِبلطَّاِئف
ر : القص( 1)  )*(الصَّدم
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َبَـرَ   .اْلم
ٌر ُأرِيَد يب مثَّ ُصِرَف َعينِ  : َقالَ فَـ   .َخيـم

ِري َطَوارِقـَُها : مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ  ُأوَت ِبَراًة يـَُقصُّ * َأُكفُّ َعيميِن َوالدَّممُع َسابُِقَها ممَّا َأاَتين ِمَن المَيِقنِي َوملَم * َِبَتتم مُهُوِمَي َتسم
َنََّة الَِِّت وعد ال  -* ََنِطُقَها أممن تلظى َعَليمِه واقدة الن  ُكُن اْلم أبرار َمصمُفوَفٌة ََّنَارِقـَُها  -* ار ُمُِيٌط هِبِمم ُسَراِدقـَُها َأمم َأسم



َتِوي المَمنمزاَِلِن مثَّ َواَل ال  ن   -* اَل َيسم ُخُل اْلِم َتِوي َطَرائُِقَها مُهَا َفرِيَقاِن ِفرمَقٌة َتدم  ائُِقَهاة َحفَّتم هِبِمم َحدَ * َأعمال اَل َتسم
ُهُم َقدم ُأدمِخَلِت الن  ُهمم َمَراِفُقَها تـََعاَهَدتم َهِذِه المُقُلوُب ِإَذا * َوِفرمَقٌة ِمنـم َها * ار َفَساَءتـم مَهَّتم ِبَريم  َعاَقتم َعَوائُِقَها َوَصدَّ

َسُه فـََعاتَـ  -* لِلشََّقاِء َعنم طََلِب ال  يـَعمَلُم َأنَّ المَبِصرَي رامقها َما رغب النـَّفمِس ِف * بَـَها جنَّة دنيا هللا َما َحق َها َعبمٌد َدَعا نـَفم
ََياِة؟ َوِإنم  ُت اَلِحُقَها يُوِشُك َمنم فـَرَّ ِمنم َمِنيَِّتِه * اْلم ًما على غرَّة يـَُواِفقَها ِإن مل متت ِغبمَطة متت هرما * حَتمَيا َقِليًَل فَالمَموم يـَوم

ِلِه، فـََلمم يـَلمَبثم ِإالَّ َيِسريا َحىتَّ ظعن ِف ِجَنازَتِِه : للمَمومت كأس واملرء ذائقها قَالَ *  َبَـُر ( 5)مثَّ انمَصَرَف ِإََل رَحم ، فََأاَتين اْلم
َقًة َوَشقَّ َبَصُرُه َونَ  ُت ِمنمُه َفَشِهَق َشهم ُعوًشا َقدم ُسِجَي َعَليمِه، َفَدنـَوم تُُه َمنـم تَُه َظَر ََنمَو افَانمَصَرفمُت ِإلَيمِه فـََوَجدم لسَّقمِف َوَرَفَع َصوم

ِمييِن : َوقَالَ  ل  فـََتحم ِدييِن َواَل ُذو َأهم  .لَبـَّيمُكَما لَبـَّيمُكَما، َها َأََن َذا َلَديمُكَما، اَل ُذو َمال  فـَيَـفم
 .مثَّ ُأغمِمَي َعَليمِه ِإذم َشِهَق شهقة، َفقلت قد هلك الرجل

__________ 
 .511/  9 َكَذا ِف اَترِيخ ابمن َعَساِكر( 5)

 .طعن ِف حيارته: وََكاَن االصل
 .َوُهَو حَتمرِيف

)*( 

(5/591) 

 
 

تَهُ   .َفَشقَّ َبَصُرُه ََنمَو السَّقمِف فـََرَفَع َصوم
 .لبيكا لَبـَّيمُكَما َها َأََن َذا َلَديمُكَما، اَل ُذو بـََراَءة  فََأعمَتِذُر، َواَل ُذو َعِشريَة  فَأَنـمَتِصرُ : فـََقالَ 
َقًة َوَشقَّ َبَصُرُه َوَنَظَر ََنمَو السَّقمِف فـََقالَ مثَّ ُأغم  لَبـَّيمُكَما لَبـَّيمُكَما، َها َأََن َذا َلَديمُكَما، ِِبلنِ َعِم َُممُفوٌد : ِمَي َعَليمِه ِإذم َشِهَق َشهم

نمِب َُممُصودٌ   .َوِِبلذَّ
َقًة فـََقالَ   .بـَّيمُكَما َها َأََن َذا َلَديمُكَمالَبـَّيمُكَما لَ : مثَّ ُأغمِمَي َعَليمِه ِإذم َشِهَق َشهم

َقًة فـََقالَ * ِإنَّ تـَغمِفِر اللَُّهمَّ تـَغمِفرم مَجَّا  ًرا : َوَأيُّ َعبمد  َلَك اَل َأَلمَّا مثَّ ُأغمِمَي َعَليمِه ِإذم َشِهَق َشهم * ُكلُّ َعيمش  َوِإنم َتطَاَوَل َدهم
 َصائٌِر َمرًَّة ِإََل َأنم يـَُزواَل 

َتيِن   َِباِل َأرمَعى المُوُعواَل قَاَلتم * ُكنمُت قـَبمَل َما َقدم بََدا يل لَيـم  .مثَّ َماتَ : ِف ِقََلِل اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ آََيتِِه فَانمَسَلَخ ِمنـم  .يَةَ اْلم " ََي فارعة ِإن َمَثَل َأِخيِك َكَمَثِل الَِّذي آاَتُه اَّللَّ

َِديثِ  َطَّايبُّ َعَلى َغرِيِب َهَذا اْلم  .َوَقدم َتَكلََّم اْلم
ِري  َأنه قَالَ  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر َعن الزُّهم ََُن : قَاَل ُأميَّة بن َأيب الصَّلمتِ : َوَرَوى اْلم َما بـَعمَد َغايَِتَنا ِمنم * َأاَل َرُسوٌل لََنا ِمنَّا خُيَربِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : الَ رَأمِس جَممَراََن قَ  َريمِن، َوتـَنَـبََّأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َريمِن مثَّ َخَرَج ُأَميَُّة بمُن َأيب الصَّلمِت ِإََل المَبحم ، َوَأقَاَم أَُميَُّة ِِبلمَبحم
؟ قَاُلواَما يـَُقوُل ُُمَمَُّد بمُن : مَثَاينَ ِسِننَي، مثَّ َقِدَم الطَّاِئَف فـََقاَل هَلُمم   .يـَزمُعُم َأنَُّه َنِبٌّ، ُهَو الَِّذي ُكنمَت تـََتَمىنَّ : َعبمِد اَّللَِّ

َأُقوُل ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ : ََي ابمَن َعبمِد المُمطَِّلِب َما َهَذا الَِّذي تـَُقوُل؟ قَالَ : َفَخَرَج َحىتَّ َقِدَم َعَليمِه َمكََّة فـََلِقَيُه، فـََقالَ : قَالَ 



 .اَلَه ِإالَّ ُهوَ  َوَأنم اَل 
 ِإين ِ ُأرِيُد َأنم ُأَكلِ َمكَ : قَالَ 
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ين َغًدا  .َفِعدم
ِعُدَك َغًدا  .قَاَل َفَموم

َدَك َأوم ِف مَجَاَعة  ِمنم َأصمحَ  ِدي َأوم ِف مَجَاَعة  ِمنم َأصمَحايب، َوأتَمتَِييِن َوحم وُل اَّللَِّ اِبَك؟ فـََقاَل َرسُ قَاَل فـَُتِحبُّ َأنم آتَِيَك َوحم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأيَّ َذِلَك ِشئمتَ : َصلَّى اَّللَّ

 .فَِإين ِ آتِيَك ِف مَجَاَعة ، َفأمِت ِف مَجَاَعة  : قَالَ 
 .فـََلمَّا َكاَن المَغُد َغَدا أَُميَُّة ِف مَجَاَعة  ِمنم قـَُريمش  : قَالَ 
ُ َعَليم : قَالَ   .ِه َوَسلََّم َمَعُه نـََفٌر ِمنم َأصمَحابِِه، َحىتَّ َجَلُسوا ِف ِظلِ  المَكعمَبةِ َوَغَدا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَدَأ ُأَميَُّة َفَخَطَب مثَّ َسَجَع مثَّ َأنمَشَد الشِ عمَر، َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ الشِ عمُر قَالَ : قَالَ  َأِجبميِن ََي ابمَن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََقاَل َرُسوُل : فـَ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ : ) َصلَّى اَّللَّ  .ِبسم

َِكيم َليمهِ ( يس َوالمُقرمآن اْلم َها َوَثَب أَُميَُّة جَيُرُّ رِجم  .َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ ِمنـم
َتِبَعتمُه قـَُريمٌش يـَُقوُلونَ : قَالَ  َهُد َأنَّ : َما تـَُقوُل ََي ُأَميَُّة؟ قَالَ : فـَ َق ِ َأشم  .ُه َعَلى اْلم

 .َحىتَّ َأنمظَُر ِف َأممرِهِ : َهلم تـَتَِّبُعُه؟ قَالَ : فـََقاُلوا
ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة، فـََلمَّا قُِتلَ : قَالَ  ر  َقِدَم أَُميَُّة ِمنَ مثَّ َخَرَج ُأَميَُّة ِإََل الشَّاِم َوَقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل بَدم الشَّاِم   َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل قَاِئلٌ  رًا، مثَّ تـََرحََّل يُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُأرِيُد ُُمَمًَّدا: ََي َأَِب الصَّلمِت َما تُرِيُد؟ قَالَ : َحىتَّ نـََزَل بَدم
َنُع؟ قَالَ : قَالَ  َممرِ  َأو من بِِه َوأُلمِقي ِإلَيمِه َمَقالِيدَ : َوَما َتصم  .َهَذا اَأم
ِري َمنم ِف المَقِليِب؟ قَالَ : قَالَ   .اَل : َأَتدم
َبُة بمُن رَبِيَعَة، َومُهَا ابـمَنا َخاِلَك : قَالَ  َبُة بمُن رَبِيَعَة َوَشيـم َفَجدََع ُأُذيَنم ََنقَِتِه : قَالَ  -َوأُمُُّه رَبِيَعُة بِنمُت َعبمِد مَشمس   -ِفيِه ُعتـم

ر  فالعقن :  َوَقَف َعَلى المَقِليِب يـَُقولُ َوَقَطَع َذنـَبَـَها، مثَّ  قل ِمنم َمَرازِبَة  َجَحاِجحم المَقِصيَدَة ِإََل آِخرَِها، َكَما  -* َماَذا بَِبدم
ر  ِإنم َشاَء اَّللَُّ  ُرَها بَِتَماِمَها ِف ِقصَِّة بَدم  .َسَيأمِت ِذكم

ََلمَ مثَّ رََجَع ِإََل َمكََّة َوالطَّاِئِف َوتـََرَك اْلمِ   .سم
َم، َوَأنمَشَد ِشعمَرُه ِعنمَد المَوفَاةِ  َريمِن َوِقصََّة َوفَاتِِه َكَما تـََقدَّ ًرا : مثَّ ذََكَر ِقصََّة الطَّيـم َصائٌِر َمرًَّة ِإََل * ُكلُّ َعيمش  َوِإنم َتطَاَوَل َدهم

َتيِن ُكنمُت قـَبمَل َما َقدم بََدا يل   َباِل َأرمَعى الوعوالِف ِقََلِل اْلمِ * َأنم يـَُزواَل لَيـم
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َذرم  نَـيمَك َواحم َت ُنصمَب َعيـم َعِل المَموم ُرَها المَقَساِوَر َوالصُّدم * فَاجم ِر ُغواَل ََنِئًَل ظُفم ِر ِإنَّ لِلدَّهم َلَة الدَّهم َل ِف * َغوم َعاَن َوالطِ فم
لُهُ فر وَ * المَمَناِر الشَِّكيََل َوبـَُغاَث النِ َياِف واليعفر النا  َهَج المرِبَاَم الضَِّئيََل فـََقوم ََسدُ : المَعوم َورَة  َوُهَو اَأم  .المَقَساِوُر مَجمُع َقسم

َعانُ  ِش َواِحُدَها َصدَعٌ : َوالصُّدم  .ِثريَاُن المَوحم
ِ : والطفل الشكيل  .الرََّخمُ : ، َوالمبـَُغاثُ ( 5)من الشكلة وهى ْحَرة ِف المَعنيم

َِبالُ : َوالنِ َيافُ   .الظَِّبمُ : َوالميَـعمُفرُ  :اْلم
َهجُ   .َوَلُد النـََّعاَمةِ : َوالمَعوم

َِباِل، وَ  َت اَل يـَنمُجو ِمنمُه المُوُحوُش ِف المبَـَراِري َواَل الرََّخُم السَّاِكَنُة ِف رُُءوِس اْلم ُرُك َصِغريًا ِلِصَغرِِه َواَل  يـَعميِن َأنَّ المَموم اَل يـَتـم
 .َكِبريًا ِلِكرَبِهِ 

ََحاِديثِ َوَقدم تَ  ُرُه َعَلى َغرِيِب َهِذِه اَأم َطَّايبُّ َوَغيـم  .َكلََّم اْلم
عمََلِم " َوَقدم ذََكَر السَُّهيمِليُّ ِف ِكَتاِبِه  َك اللَُّهمَّ " َأنَّ أَُميََّة بمَن َأيب الصَّلمِت َأوَُّل َمنم قَاَل " التـَّعمرِيِف َواْلمِ َوذََكَر ِعنمَد " ِِبمسِم

 .َغرِيَبةً  َذِلَك ِقصَّةً 
َيانَ   .َوُهَو َأنَـُّهمم َخَرُجوا ِف مَجَاَعة  ِمنم قـَُريمش  ِف َسَفر ، ِفيِهمم َحرمُب بمُن ُأَميََّة َواِلُد َأيب ُسفم

َانِ  فـََعاتـَبَـ : قَالَ  ُهُم اممَرَأٌة ِمَن اْلم ا َجاَءتـم َيَِّة، َوَمَعَها َفَمرُّوا ِف َمِسريِِهمم حبَيَّة  فـََقتَـُلوَها، فـََلمَّا َأممَسوم ُهمم ِف قـَتمِل تِلمَك اْلم تـم
، َوقَاُموا َهب  ِبَل َعنم آِخرَِها، َفَذَهَبتم َوَشَرَدتم ُكلَّ َمذم َرمَض َضرمبًَة نـَفََّرِت اْلمِ فـََلمم يـََزاُلوا ِف طََلِبَها  َقِضيٌب َفَضَرَبتم ِبِه اَأم

ُهمم أَ  َتَمُعوا َجاَءتـم ِبُل َفَذَهُبوا ِف طََلِبَها، فـََلمَّا َأعمَياُهمم َذِلَك َحىتَّ َردُّوَها، فـََلمَّا اجم َرمَض بَِقِضيِبَها فـَنَـَفَرِت اْلمِ يمًضا َفَضَرَبِت اَأم
؟ فـََقالَ : قَاُلوا ، َوَلِكنم َسأَنمظُُر ِف َذِلكَ : َواَّللَِّ َهلم ِعنمَدَك ِلَما ََنمُن ِفيِه ِمنم َُممَرج   .اَل َواَّللَِّ
ِف تِلمَك الممحلة َلَعلَُّهم جَيدوَن أحدا يسألونه َعمًّا َقدم َحلَّ هِبِمم ِمَن المَعَناِء، ِإَذا ََنر تلوح على بعد، َفَساُروا : قَالَ 

َانِ  ِف َغايَِة الضَّآَلِة والدمامة، َفسَ  َفَسَأهَلُمم  لُموا َعَليمهِ فجاءوها فَِإَذا َشيمٌخ َعَلى َِبِب َخيمَمة  يُوِقُد ََنرًا، َوِإَذا ُهَو ِمَن اْلم
َك اللَُّهمَّ : َعمَّا ُهمم ِفيِه، فـََقالَ   .ِإَذا َجاَءتمُكمم فـَُقلم ِِبمسِم

َتمُعوا وجاءهتم الثَّالِثَة َأو الرَّابَِعة قَاَل ِف َوجهَها أُميَّة ُرُب، فـََلمَّا اجم ك اللَُّهمَّ : فَِإنَـَّها تـَهم  ِِبمسِم
__________ 

 .ة المعنيوالطفل الشكل من ْحرَ : االصل( 5)
 .َوَما أثمبته من ابمن َعَساِكر

)*( 
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َيَِّة، فـََقبَـ  ن  على َحرمب بن أَُميََّة فـََقتَـُلوُه بِِتلمَك اْلم َرُه َأصمَحابُُه ُهَناِلَك َحيمُث اَل َفَشَرَدتم َوملَم يـََقرَّ هَلَا قـََراٌر، َلِكنم َعَدِت اْلِم
َانُّ  َجاَر َواَل َداَر، َفِفي َذِلَك يـَُقولُ  ر  : اْلم ُر َحرمب  مبََكان  قـَفم ُر َوذََكَر بـَعمُضُهمم * َوقـَبـم َأنَُّه َكاَن : َولَيمَس قـُرمَب قـَربمِ َحرمب  قـَبـم

َيَـَواََنِت، َفَكاَن َُيُرُّ ِف السََّفِر َعَلى الطَّريمِ فـَيَـُقوُل َِأَ  َياِن ِف لَُغاِت اْلم َحم ِإنَّ َهَذا يـَُقوُل َكَذا : صمَحابِهِ يـَتَـَفرَُّس ِف بـَعمِض اَأم



 .وََكَذا
َق َما يـَُقولُ   .فـَيَـُقوُلوَن اَل نـَعمَلُم ِصدم

َتِحثُّهُ َحىتَّ َمرُّوا َعَلى َقِطيِع َغَنم  َقِد انـمَقَطَعتم ِمنمُه َشاٌة َوَمَعَها َوَلُدَها، فَالمتَـَفَتتم ِإلَيمِه فـَثـََغتم َكأَنَـّ   .َها َتسم
ُروَن َما تـَُقو : فـََقالَ   .اَل : ُل َلُه؟ َقالُواَأتُدم
ئمُب َأَخاَك َعاَم َأوَّلَ : ِإنَـَّها تـَُقولُ : قَالَ  ئمُب فـََيأمُكَلَك، َكَما َأَكَل الذِ  رِعم بَِنا اَل جِيئ الذِ   .َأسم

َرُعوا َحىتَّ   فََأسم
َعِة؟ فَـ : َسأَلُوا الرَّاِعيَ  ئمُب َعاَم َأوََّل َْحًََل بِِتلمَك المبُـقم  .نـََعمم : َقالَ َهلم َأَكَل َلُه الذِ 

َها ويرغو، فـََقالَ : قَالَ  ًما َعَلى بَِعري  َعَليمِه اممَرَأٌة رَاِكَبٌة َوُهَو يـَرمَفُع رَأمَسُه ِإلَيـم ِإنَّك رحلتيين َوِف : ِإنَّه يـَُقول هَلَا: َوَمرَّ يـَوم
َداَجِة   .ُِممَيطٌ ( 5)اْلِم

 .َل فَاَذا ِفيِه ُِممَيٌط َكَما قَالَ فَأَنـمَزُلوا تِلمَك المَمرمَأَة َوَحلُّوا َذِلَك الرَّحم 
ًما ِإذم نـََعَب ُغَراٌب، فـََقالَ : َوذََكَر ابمُن السِ كِ يتِ  َرُب يـَوم َنَما ُهَو َيشم ِ : َأنَّ ُأَميََّة بمَن َأيب الصَّلمِت بـَيـم  .َلُه ِبِفيَك التـَُّراُب َمرَّتـَنيم

َرُب َهَذا المَكأمَس الَِّذي ِف َيِدَك مثَّ مَتُوتإِ : َما يـَُقوُل؟ فـََقاَل ِإنَُّه يـَُقولُ : َفِقيَل َلهُ   .نََّك َتشم
َها فـَيَـعمَلُق َعظمٌم ِف َحلمِقي َفَأُموتُ : ِإنَُّه يـَُقولُ : مثَّ نـََعَب المُغَراُب فـََقالَ   .َوآيَُة َذِلَك َأين ِ َأنمِزُل َعَلى َهِذِه المَمزمبـََلِة فَآُكُل ِمنـم

ًئا فـََعَلَق ِف َحلمِقِه َعظمٌم َفَماتَ مثَّ نـََزَل المُغَراُب عَ   .َلى تِلمَك المَمزمبـََلِة فََأَكَل َشيـم
ِسِه، َوَلِكنم َسأَنمظُُر َهلم َصَدَق ِفَّ َأمم اَل : فـََقاَل أَُميَّةُ   .أما َهَذا فقد ضدق ِف نـَفم

 .مثَّ َشِرَب َذِلَك المَكأمَس الَِّذي ِف يَده مثَّ اتكأ َفَماتَ 
__________ 

 .مركب للنِ َساء كاحملفة: اْلداجة( 5)
)*( 
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، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن ُعَمريم ، َعنم َأيب  ، َعِن الثَـّومِريِ  ِدي   َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة  َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث ابمِن َمهم
ُ َعلَ : قَالَ  َدَق َكِلَمة  قَاهَلَا َشاِعٌر َكِلَمُة لَِبَيد  : " يمِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأاَل كل شئ َما َخََل اَّللََّ َِبِطُل : * ِإنَّ َأصم
ِلَم *   ".وََكاَد ُأَميَُّة بمُن َأيب الصَّلمِت َأنم ُيسم

َماُم َأْحمَدُ  َحاق، َحدث: َوقَاَل اْلمِ ء بن ِإسم َرو بمَن الشَّرِيِد يـَُقولُ َحدثَنا روح، َحدثَنا زََكِرَيَّ َع َعمم : َنا ِإبـمَراِهيم ابمن َميمَسَرَة، َأنَُّه مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل يل : قَاَل الشَّرِيدُ  ؟ "َأَمَعَك ِمنم شعر أُميَّة بن َأىب الصَّلمت شئ : " ُكنمُت رِدمفًا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 :قـُلمُت نـََعمم قَالَ 
ين فَأَنم   .ِشدم

ًتا تُُه بـَيـم ًتا، فـََلمم يزل يـَُقول َل ُكلََّما َأنمَشدم تُُه بـَيـم  .ِإيهِ : فَأَنمَشدم



تُُه ِمائََة بـَيمت    .َحىتَّ َأنمَشدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسَكتُّ : قَالَ   .مثَّ َسَكَت النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َياَن بم  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم َنَة، َعن َأىب مت پم بمِن َميمَسَرَة بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم  .ِن ُعيَـيـم
، َعِن النَِّبِ  َصلَّى ِرو بمِن الشَّرِيِد، َعنم َأبِيِه الشَّرِيِد بمِن ُسَويمد  الثَـَّقِفيِ  ه  َعنم َعمم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوِمنم َغريمِ َوجم  .اَّللَّ

ِلُم : " َوِف بـَعمِض الرِ َواََيِت فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ".ِإنم َكاَد ُيسم
ثـََنا َحاُِتُ بمُن َأيب صفَرة، َعنم : َوقَاَل َُيمََي بمُن ُُمَمَِّد بمِن َصاِعد   ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحدَّ َهِريُّ، َحدَّ َوم ثـََنا ابـمَراِهيُم بمُن َسِعيد  اْلم َحدَّ

، َعِن الشَّرِي ِرو بمِن ََنِفع  ، َعنم َعمم َوالُُه ثَِقيٌف، قَالَ مِسَاِك بمِن َحرمب  ، َوَأخم َداين ِ َمم ُ َعَليمِه : ِد اهلم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرجم
م  ِإَذا َوقمُع ََنَقة  َخلمِفي، فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ  َنا َأََن َأممِشي َذاَت يـَوم ُ َعَليمِه وَ َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداِع، فـَبَـيـم َسلََّم، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

 .نـََعمم : الشَّرِيُد؟ فـَُقلمتُ 
ُلَك؟ قـُلمتُ : قَالَ   .بَلى: َأاَل َأْحِم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َوَما ىب من إعياء َوَلِكينِ  َأَردمُت المبَـرََكَة ِف رُُكويب َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .نـََعمم : أَُميََّة بمِن َأيب الصَّلمِت؟ قـُلمتُ  َأَمَعَك َمنم ِشعمرِ : فََأََنَخ َفَحَمَليِن فـََقالَ 

 .قَاَل َهاتِ 
تُهُ   .فَأَنمَشدم

 .قَاَل َأظُنُُّه قَاَل ِماَئَة بـَيمت  
 ".ِعنمَد اَّللَِّ ِعلمُم أَُميََّة بمِن َأيب الصَّلمِت : " فـََقالَ 
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 .َهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ : مثَّ قَاَل ابمُن َصاِعد  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِف ُأَميَّةَ فََأمَّا الَّ   .َفََل َأعمرِفُهُ " آَمَن ِشعمُرُه وََكَفَر قـَلمُبُه : " ِذي يـُرمَوى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد  : َوقَاَل اْلمِ ِر بم  -َحدَّ َبَة ُهَو َأبُو َبكم َحدثَنا َعبدة ابمن ُسَليمَماَن، َعنم ُُمَمَِّد بمِن  -ُن َأيب َشيـم

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   َبَة، َعنم ِعكم َحاَق، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ُعتـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم صدق أُميَّة ِف شئ : ِإسم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِل َُيِيِنِه ( 5)رُُجٌل : ِمنم ِشعمرِِه قَالَ  ٌر حَتمَت رِجم َلة  * َوثـَوم ُس تـَبمُدو ُكلَّ آِخِر لَيـم َرى َولَيمث مرصد َوالشَّمم ُخم ُر ِلَلم َْحمَراَء * َوالنِ سم

ِلَها  نـَُها يـَتَـَورَُّد أتَمىَب َفَما َتطمُلُع لََنا ِف ِرسم ِبُح َلوم بًَة َوِإالَّ َُتمَلدُ * ُيصم  ِإالَّ ُمَعذَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل   ( .1)َصَدَق : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه َقالَ  َُذيلُّ، َعنم ِعكم ر  اهلم ُعوَن َألمَف َمَلك  : َوِف ِرَوايَِة َأيب َبكم َس اَل َتطمُلُع َحىتَّ يـَنمُخَسَها َسبـم ِإنَّ الشَّمم
 .ُلِعياطمُلِعي اطم : هَلَا( 9)يـَُقوُلوَن 
م  يـَعمُبُدوَنيِن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ : فـَتَـُقولُ   .اَل َأطمُلُع َعَلى قـَوم



زمت هلل عزوجل، فَِإَذا مَهَّتم ِِبلطُُّلوِع َأاَتَها َشيمطَاٌن يُرِيُد َأنم يـُثـَبِ َطَها فـََتطمُلُع َبني قرنيه وحترقه، فَِإذا تضيفت للغروب ع
 .يـُثـَبِ َطَها َعِن السُُّجوِد فتغرب َبني قـَرمنـَيمِه َوحَتمرِقُهُ فـََيأمتِيَها َشيمطَاٌن يُرِيُد َأنم 
 .َأومَرَدُه ابمُن َعَساِكَر ُمَطوَّاًل 

َدى قـََوائِم َعرمشه : َوِمنم ِشعمرِِه ِف َْحََلِة المَعرمشِ  َقمَداِم َعانُونَ * َفِمنم َحاِمل  ِإحم لق كلوا وأبلدوا ِقَياٌم َعَلى اَأم  َوَلوماَل ِإَله اْلم
َومف ترمعد* حَتمَتُه   فـََراِئُصُهمم ِمنم شدَّة اْلم

__________ 
َخة: ِف املطبوعة( 5) د! زحل َوُهَو َكَذِلك ِف االصابة َوجممع الزََّوائِد َوَما أثمبته َعن ُنسم  .ومسند َأْحم

َيَـَوان َوالممَراد َأن ُهَناَك َمََلِئَكة ِف ُصورَة الر َِجال َوآَخرين ِف ُصورَة الثريان كَ   111 - 115/  1َما ذكر اْلاحظ ِف اْلم
 .يـَُقول: االصل واملطبوعة( 9) 1957الممسند َحِديث رقم ( 1)

)*( 
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 .َرَواُه ابمُن َعَساِكرَ 
َمِعيِ  َأنَُّه َكاَن يـُنمِشُد ِمنم ِشعمِر ُأَميَّةَ  َصم ِد َأهم : َوُرِوَي َعِن اَأم َ فـَُهَو ِللمَمجم رَبُـَّنا ِف السََّماِء َأممَسى َكِبريا ِِبلمِبَناِء * ٌل جَمِ ُدوا اَّللَّ

ن تـََرى ُدونَُه  -* يـََنالُه بصر العي [ َما( ]5)اس َوسوى َفوق السََّماء سريرا شرجعا  -* االعلى الذى سبق الن 
َصمَمِعيُّ  ، َوالصُّوُر مَجم : المَمََلِئَك ُصورًا مثَّ يـَُقوُل اَأم َوَر َوُهَو المَماِئُل المُعُنِق، َوَهُؤاَلِء َْحََلُة المَعرمشِ المَمََلِئُك مَجمُع َمَلك   .ُع َأصم

َعاَن التـَّيمِميَّ  حياؤك ِإن شيمتك * َأَأذمُكُر َحاَجِِت َأمم َقدم كفاىن : َوِمنم ِشعمِر أَُميََّة بمِن َأيب الصَّلمِت َُيمَدُح َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُجدم
َياء  اْلم

ُُقوِق  ُُه َصَباٌح * َوَأنمَت فـَرمٌع وعملك ِِبْلم َسُب المُمَهذَُّب َوالسََّناُء َكِرميٌ اَل يـَُغريِ  َِميِل َواَل َمَساُء * َلَك اْلَم ُُلِق اْلم َعِن اْلم
ُرَمًة َوُجوًدا  َها * يـَُباِري الر ِيَح َمكم ُرَمة  بـَنَـتـم َتاُء َوَأرمُضَك َأرمُض َمكم َجَرُه الشِ  بـَُنو تـَيمم  َوَأنمَت هَلَا مَسَاُء ِإَذا * ِإَذا َما المَكلمُب َأحم

ًما   .َكَفاُه ِمنم تـََعرُِّضِه الثَـَّناُء َوَلُه ِفيِه َمَداِئُح ُأَخرُ * َأثـمىَن َعَليمَك المَمرمُء يـَوم
ُهورِينَ  َواِد المُمَمدَِّحنَي المَمشم َجم َعاَن َهَذا ِمَن المُكَرَماِء اَأم َها َوُهَو َوَقدم َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُجدم َنٌة َيَمُكُل الرَّاِكُب ِمنـم ، وََكاَن َلُه َجفم

ِد َوا َرِة َطَعاِمَها، وََكاَن َُيمََلَُها لَُباَب المبـُرِ  يـَُلبَُّك ِِبلشَّهم ِن، وََكاَن يـُعمِتُق الر ِقَاَب َويُِعنُي َعَلى بَِعريِِه ِمنم ِعَرِض َحافَِّتَها وََكثـم لسَّمم
َفُعُه َذِلَك؟ فـََقالَ َعَلى النـََّواِئِب، َوقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأيـَنـم رِ : دم َسأََلتم َعاِئَشُة النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ًما ِمَن الدَّهم َربِ  : )ِإنَُّه ملَم يـَُقلم يـَوم

م الد ين  ( .اغمِفرم َل خطيئِت يـَوم
__________ 

 .الطَِّويل: الشرجع( 5)
)*( 
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َرمَض ِعنمَد ُسَؤاهلِِمم : َومن شعر أُميَّة البديع ِفُروَن ُوُجوَهُهمم فـَتَـَرى هَلَا * اَل ينكثون اَأم ِت ِِبلمِعيَداِن َبلم ُيسم * َكَتطَلُِّب المَعَلَّ
َط رَِحاهلِِمم  َلمَواِن َوِإَذا المُمِقلُّ َأقَاَم َوسم َسِن اَأم تـَُهُم ِلُكلِ  ُمِلمَّة  َردُّوُه َربَّ َصَواِهل  َوِقَياِن َوِإذَ * ِعنمَد السَُّؤاِل َكَأحم * ا َدَعوم

ِس ِِبلمُفرمَساِن آِخُر تـَرممَجَِة ُأَميََّة بن َأىب الصَّلمت  .َسدُّوا ُشَعاَع الشَّمم
ِه َأيب  َة َوُهَو َمَع َعمِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم النـُّبـُوَّ ،حبري الرَّاِهُب الَِّذي تـََوسََّم ِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِحنَي َقِدَم الشَّاَم ِف َُتَّار    طَاِلب 

َرَة َسَنًة، فـََرَأى المَغَماَمَة ُتِظلُُّه ِمنم  ُرُه ِإذم َذاَك اثـمنَـَتا َعشم ِل َمكََّة، َوُعمم  ِمنم َأهم
َعاُهمم  َتدم  .بـَيمِنِهمم، َفَصَنَع هَلُمم طََعاًما ِضَياَفًة، َواسم

 .َكَما َسَيأمِت بـََياُن َذِلَك ِف السِ ريَةِ 
َاِفُظ ابمُن وَ  َرَد َلُه اْلم َعَساِكَر َشَواِهَد وسائغات ِف َقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ ِف َذِلَك َحِديثًا َبَسطمَنا المَكََلَم َعَليمِه ُهَناِلَك، َوَقدم َأوم

 .تـَرممَجَة حبريا، َوملَم يُورِدم َما َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوَهَذا َعَجبٌ 
، َوِهَي الَِِّت يـَُقاَل هلََ َوذكر ابمن َعَساِكر َأن  َ ُبصمَرى ِستَُّة َأممَيال  نَـَها َوبـَنيم ُر بـَيـم ُكُن قـَرميًَة يـَُقاَل هَلَا المَكفم دير " ا حبريا َكاَن َيسم

َفَعُة ِِبلمبَـلمَقاِء َورَاَء زَيـمَرا: قَاَل َويـَُقالُ " حبريا  ُكُن قـَرميًَة يـَُقاَل هَلَا َمنـم  .ِإنَُّه َكاَن َيسم
 . َأعمَلمُ َواَّللَُّ 
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 ذكر قس بن َساِعَدة االَيدي
ََراِئِطيُّ ِف ِكَتاِب  ل  اْلم ر  ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن َسهم َاِفُظ َأبُو َبكم َانِ  " قَاَل اْلم ثـََنا ": َهَواِتِف اْلم ثـََنا َداُوُد المَقنمَطِريُّ، َحدَّ َحدَّ

َثيِن أَ  ، َحدَّ ، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َصاِلح  ِليِ  ِر بمِن يَزِيَد، َعنم ُمَورِ ق  المِعجم َاِرِث المَورَّاِق، َعنم ثـَوم ، َعنم َأيب اْلم رِِقيُّ َعنم بُو َعبمِد اَّللَِّ المَمشم
 .ُعَباَدَة بمِن الصَّاِمتِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقالَ : قَالَ  ََيِديُّ؟ ََي : َلمَّا َقِدَم َوفمُد ِإََيد  َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َمعمَشَر َوفمِد ِإََيد ، َما فـََعَل ُقسُّ بمُن َساِعَدَة اْلمِ
 .َهَلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَاُلوا
َفظُ : قَالَ  ًما ِبُسوِق ُعَكاظ  َعَلى مَجَل  َأْحمََر يـََتَكلَُّم ِبَكََلم  ُمعمِجب  ُموِنق  اَل َأِجُدين َأحم تُُه يـَوم  .هُ َلَقدم َشِهدم

ِم فـََقالَ فـََقاَم ِإلَ  َفظُُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ : يمِه َأعمَرايبٌّ ِمنم َأقَاِصي المَقوم  .َأََن َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَذِلكَ : قَالَ   .َفسَُّر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
تَ : َفَكاَن ِبُسوِق ُعَكاظ  َعَلى مَجَل  َأْحمََر َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ  ِمُعوا، َفُكلُّ من َفاَت فَاَت، وكل شئ آت  ََي َمعمَشَر النَّاِس اجم

، وحبر عجاج، جُنُوم تزهر، وجبال مرساة  ، َومَسَاٌء َذاُت َأبـمَراج  ، لَيمٌل َداج  ، ِإنَّ ِف السََّماِء ( 1)، وأهنار جمراة ( 5)آت 
َهُبوَن َفََل يـَرمِجعُ  َرمِض لعربا، ماَل َأَرى النَّاَس َيذم َقاَمِة فََأقَاُموا، َأمم تُرُِكوا فـََناُمواَْلَبَـًرا، َوِإنَّ ِف اَأم  .وَن، َأَرُضوا ِِبْلمِ

 .َأقمَسَم ُقسٌّ ِِبَّللَِّ َقَسًما اَل رَيمَب ِفيِه، ِإنَّ َّلِلَِّ ِديًنا ُهَو َأرمَضى ِمنم ِديِنُكمم َهَذا
َوَّيل : مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ  اِهِبنَي اَأم  ا َبَصائِرم َن ِمَن المُقُروِن لَنَ  -* ِف الذَّ



ِت لَيمَس هَلَا مَصادر َورََأيمت قوِمي ََنموَها * َلمَّا رََأيمُت َمَوارًِدا   -* ُيمِضي اَأصاغر واالكابر اَل من مضى َيَمِت ِإيَل  * ِللمَموم
م صائر* ك َواَل ِمَن المَباِقنَي َغاِبرم َأيـمَقنمُت َأين ِ اَل ُما   َلة َحيمُث َصار المَقوم

__________ 
 .جمرية َوُهَو خطأ: االصل واملطبوعة( 1)مرسية َوُهَو خطأ : االصل واملطبوعة( 5)
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ه  آَخَر فـََقاَل ِف ِكَتابِِه  ِه، َوَقدم َرَواُه الطَّبَـَراينُّ ِمنم َوجم َناٌد َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم ثـََنا ُُمَمَّدُ ": المُمعمَجِم المَكِبرِي " َوَهَذا ِإسم  َحدَّ
ثـََنا ُُمَمَُّد بمنُ  ثـََنا ُُمَمَُّد بن حسان السهمى، َحدَّ َراَن بمِن النَّاِقِد المبَـغمَداِديُّ، َحدَّ جَّاِج، َعنم جُمَاِلد ، َعِن بمُن السَِّريِ  بمِن ِمهم  اْلَم

 .الشَّعمِبِ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َقِدَم َوفمُد َعبمِد المَقيمِس َعَلى النَِّبِ  َصلَّ : قَالَ  ََيِديَّ؟ قَاُلوا: ى اَّللَّ ُكلَُّنا : َأيُُّكمم يـَعمِرُف المُقسَّ بمَن َساِعَدَة اْلمِ

 .يـَعمرِفُُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ 
 .َفَما فـََعَل؟ قَاُلوا َهَلكَ : قَالَ 
ََراِم َوُهَو َعلَ : " قَالَ  ِر اْلم ََي َأيُـَّها النَّاُس : ى مَجَل  َأْحمََر، َوُهَو خَيمُطُب النَّاَس َوُهَو يـَُقولُ َفَما َأنمَساُه ِبُعَكاظ  ِف الشَّهم

َتِمُعوا َوُعوا، َمنم َعاَش َماَت، َوَمنم َماَت فَاَت، وَُكلُّ َما ُهَو آت  آت   َتِمُعوا َواسم  .اجم
َرمِض َلِعبَـًرا، ِمَهاٌد َموم   .ُضوٌع، َوَسقمٌف َمرمُفوٌع، َوجُنُوٌم مَتُوُر، َوحبَاٌر اَل تـَُغورُ ِإنَّ ِف السََّماِء َْلَبَـًرا، َوِإنَّ ِف اَأم

ٌط، ِإنَّ َّلِلَِّ َلِديًنا ُهَو َأَحبُّ إِ  َممِر رضى لَيُكون بـَعمَدُه ُسخم لَيمِه من دينُكمم الذى َأنـمُتم َوَأقمَسَم ُقسٌّ َقَسًما َحقًّا لَِئنم َكاَن ِف اَأم
 .َعَليمهِ 

َهُبوَن َواَل يـَرمِجُعوَن؟  ماَل َأَرى النَّاسَ   .َأَرُضوا ِِبلمُمَقاِم فََأَقاُموا، َأمم تُرُِكوا فـََناُموا! يَذم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوَّيل : َأفـََيِكُم َمنم بروى ِشعمَرُه؟ فَأَنمَشَدُه بـَعمُضُهمم : مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اِهِبنَي اَأم َن ِمَن  -* ِف الذَّ

ََكاِبرم اَل يـَرمِجُع * للمَمومت لَيمَس هَلَا مَصادر َورََأيمت قوِمي ََنموَها * لمُقُروِن لََنا َبَصائِرم َلمَّا رََأيمُت َمَوارًِدا ا ََصاِغُر َواَأم َعى اَأم َيسم
 ِمَن المَباِقنَي َغاِبرم * المَماِضي ِإيَلَّ َواَل 

َهِقيُّ ِف ِكَتابِِه َلة َحيمُث َصاَر * َأيـمَقنمُت َأين ِ اَل ُما  َاِفُظ المبَـيـم َرَدُه اْلم ُم َصائِرم َوَهَكَذا َأوم ِة " المَقوم ِمنم َطرِيِق " َداَلِئِل النـُّبـُوَّ
 .ُُمَمَّد بن حسان السهمى ِبهِ 

َتاُذ َأبُو ُُمَمَّد  َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمفَ  ُسم ُزمِء الَِّذي مَجََعُه اَأم ، قَالَ َوَهَكَذا َرَويـمَناُه ِف اْلم َباِر ُقس   تَـَويمِه ِف َأخم ثـََنا َعبمُد : ِر بمِن َدَرسم َحدَّ
َثمِ  َيـم  المَكِرمِي بمُن اهلم
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يـمُرَعاُقويلُّ  ، َعنم ُُمَمَِّد بن اْلمجَّاج َأبُو ( 5)الدَّ  ِإبـمَراِهيَم المَواِسِطيِ  نَزِيِل بـَغمَداَد، َويـُعمَرفُ ( 1)، َعنم َسِعيِد بمِن َشِبيب 
بَُه َُيمََي بمُن َمِعني  َوَأبُو َحاُتِ  الرَّاِزيُّ والدَّارَُقطميِنُّ، َواتَـَّهَمُه غَ  َرِيَسِة، َوَقدم َكذَّ ِع ِبَصاِحِب اهلم ُهُم ابمُن َعِدي   ِبَوضم ُر َواِحد  ِمنـم يـم

َِديثِ   .اْلم
تَـَويمِه َوَأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق المَكلمِبِ ، َعنم َأيب َوَقدم َرَواُه المبَـزَّاُر َوَأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ا جَّاِج َهَذا، َوَرَواُه ابمُن َدَرسم ْلَم

َلَها َثُل ِمَن الَِِّت قـَبـم ، َعِن ابمن َعبَّاس، َوَهِذِه الطَّرِيُق َأمم  .َصاِلح 
ر  ُهَو الَِّذي َأومَرَد المِقصََّة ِبَكَماهلَِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوِفيِه َأنَّ َأَِب َبكم َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَها بـَنيم  .ا َنظمَمَها َونـَثـم

َحاق اْلطمى  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث َأْحمََد بمِن ُموَسى بمِن ِإسم ِ بمِن ُُمَمَّد  ( 9)َوَرَواُه اْلم َُسنيم ثـََنا َعِليُّ بمُن اْلم َحدَّ
ُزوِميُّ، َحدَّ  ، َعنم المَمخم ِريِ  َحاَق، َعِن الزُّهم ُب بمُن َجرِير ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ثـََنا َوهم َتاينُّ، َحدَّ َسِعيِد بمِن  ثـََنا َأبُو َحاُتِ  السِ ِجسم

، قَالَ  ُ َعلَ : المُمَسيَِّب َعنم ابمِن َعبَّاس  ِر بمِن َواِئل  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما فـََعَل : " يمِه َوَسلََّم فـََقاَل هَلُمم َقِدَم َوفمُد َبكم
َََيِديُّ   .َوذََكَر المِقصََّة ُمَطوََّلةً " َحِليٌف َلُكمم يـَُقاَل َلُه ُقسُّ بمُن َساِعَدَة اَأم

جَّاُر، ِإَجازًَة ِإنم ملَم َيُكنم  َلُة َأْحمَُد بمُن َأيب طَاِلب  اْلَم ِنُد الرُّحم بَـَرََن الشَّيمُخ المُمسم َأَجاَز لََنا َجعمَفُر بمُن َعِلي   : مَسَاًعا، قَالَ  َوَأخم
َلفِ  َاِفُظ َأبُو طَاِهر  َأْحمَُد بمُن ُُمَمَِّد بمِن َأْحمََد بمِن ِإبـمَراِهيَم السِ  بَـَرََن اْلم َداينُّ، قَاَل َأخم َمم  .يُّ مَسَاًعااهلم

َاِفِظ َأيب َعبمِد اَّللَِّ الذَّ  َلل مَسَاعا، قَاَل َأنبَأََن َوقـََرأمُت َعَلى َشيمِخَنا اْلم َسُن بمُن َعِليِ  بن َأىب بكر اْلم بَـَرََن َأبُو َعِلي   اْلَم َهِبِ ، َأخم
َأبُو المفضل  ِهيم الرَّاِزي ، َأنبَأَنَ َجعمَفر بن على مَسَاعا، قَاَل َأنبَأََن السَلِفي مَسَاعا، َأنبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد بمِن ِإبـمَرا

د  ُُمَمَّد بن َأْحم
__________ 

َثم بن ِزََيد بن عمَران المقطَّان( 5) َيـم نسب ِإََل دير العاقول ُهَو قـَرميَة من َأعمال بـَغمَداد، : ُهَو أبوُيَي عبد المَكِرمي بن اهلم
 .175سنة  روى َعنُه المبَـَغِوي  َوالرتِ مِمِذي  َوَغريمَها، وََكاَن ثَِقة، توىف ِف شعمَبان

 .َعن ابراهيم الَواِسِطي  َوُهَو خطأ شنيع: َخ ط( 1)
 .وََكاَن ُُمَمَّد بن اْلمجَّاج َهَذا يصنع اهلريسة، َووضع َحِديثا ِف َشأمهنَا

 .الفريسة َوُهَو حَتمرِيف: ، وىف َخ ط70/  9ميَزان ااِلعمِتَدال 
 .ن َمالك بن االوس بن َحارِثَةينمسب ِإََل بطن من االنصار، وهم بَنو خطمة بن جشم ب( 9)

 .َوِف االصل واملطبوعة اْلطمى َوُهَو حَتمرِيف
)*( 
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ثـََنا َأبُو ُمَُ  ِرُئ، َحدَّ مَّد  َعبمُد اَّللَِّ بمِن َجعمَفِر بمِن ابمن ِعيَسى السعدى، َأنبَأََن َأبُو المَقاِسِم ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َأْحمََد بمِن َعِلي   المُمقم
ثَـ دَ  َاِعيُل بمُن ِإبـمَراِهيَم بمِن َأْحمََد السَّعمِديُّ قَاِضي فَاِرَس، َحدَّ ثـََنا ِإمسم ِويُّ، قَاَل َحدَّ تَـَويمِه النَّحم َنا َأبُو َداُوَد ُسَليمَماُن بمُن َسيمِف َرسم

رو سعيد بن ير  ِل حران، َحدثَنا َأبُو َعمم َثيِن بـَعمُض بمِن َُيمََي بمِن ِدرمَهم  الطَّاِئيُّ ِمنم َأهم َحاَق، َحدَّ بع، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم



َسِن المَبصمِريِ  َأنَُّه قَالَ  َسِن بمِن َأيب اْلَم ِل المِعلمِم َعِن اْلَم َاُروُد بمُن المُمَعلَّى بمِن َحَنِش بمِن ُمَعلَّى : َأصمَحابَِنا ِمنم َأهم َكاَن اْلم
َرانِيًّا َحَسَن المَمعمرِ  ، المَعبمِديُّ َنصم ظَاِهَر َفِة بِتَـفمِسرِي المُكُتِب َوأتَمِويِلَها، َعاِلًما ِبِسرَيِ المُفرمِس َوَأقَاِويِلَها، َبِصريًا ِِبلمَفلمَسَفِة َوالطِ بِ 

ُ َعَليمِه  ، َوِإنَُّه َقِدَم َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََماِل َذا ثـَرمَوة  َوَمال  ََدِب، َكاِمَل اْلم َوَسلََّم َواِفًدا ِف رَِجال  ِمنم َعبمِد الدََّهاِء َواَأم
، فـََلمَّا َقِدَم َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  َنان  َوَفَصاَحة  َوبـََيان  َوُحَجج  َوبـُرمَهان  َ يََديمِه المَقيمِس َذِوي آرَاء  َوَأسم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَقَف بـَنيم

َُدى َأتـَتمَك رَِجاٌل ََي نَ : َوَأَشاَر ِإلَيمِه َوَأنمَشأَ يـَُقولُ  َفًدا َوآاًل َفآاَل * ِبَّ اهلم ِوي ( 5)َقَطَعتم َفدم َوَطَوتم ََنمَوَك الصََّحاِصَح تـَهم
َها ( * 1) َماَء َقصََّر الط رف َعنـم وطوهتا العتقا جيمع ( 9)أرقلتها قَلصنا إرقاال * اَل تـَُعدُّ المَكََلَل ِفيَك َكََلاَل كلُّ بـَهم

م  َعِظيم    ِفيَها، ِبُكَماة   َتِغي َدفمَع بَمِس يـَوم  َهاِئل  َأومَجَع المُقُلوَب َوَهااَل * َكَأجنمُم  تـََتََلاَل تـَبـم
َلمِق طُرًّا  َشِر اْلم َلِه َوبـُرمَها * َوَمَزاًدا ِلَمحم ُ ََي ن  َوِبر   َونِعمَمة  َأنم تـََنااَل خَ * َوِفَراقًا ِلَمنم مَتَاَدى َضََلاَل ََنمَو نُور  ِمَن اْلمِ صََّك اَّللَّ

ظَّ ِمنمك ََي حجَّة الل * ابمَن آِمَنة اخل  َعِل اْلَم  هـ جزيَل اَل َحظ  خلف أحاال* ير هِبَا ِإذم َأَتتم ِسَجااًل ِسَجااَل فَاجم
__________ 

 .الفَلة: الفدفد( 5)
 .السراب: واْلل

تَـَوى من االرض : الصحاصح( 1)  .االسراع: االرقال( 9)مجع صحصح َوُهَو َما اسم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقـَرََّب جَممِلَسُه َوقَاَل َلهُ : قَالَ  ِمكَ ( 5)ََي َجاُروُد َلَقدم أتََخ ر المموعد : فََأدمََنُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .ِبَك َوبَِقوم
َاُرودُ  َقدم َفاتَُه َحظُُّه َوتِلمَك َأعمَظُم ُحوبَة  َوَأغمَلُظ ُعُقوبَة ، َوَما ُكنمَت ِفيَمنم ِفَداَك َأيب َوُأمِ ي، َأمَّا َمنم أتََخََّر َعنمَك فَـ : فـََقاَل اْلم

ُتَك َوَها َأَنَ  ُت بِِه، َقدم ِجئـم َن َعَلى ِدين  َقدم َعِلمم َع ِبَك فـََعَداَك َواتَـَّبَع ِسَواَك َوِإين ِ اْلم اَترُِكُه ِلِديِنَك، َأَفَذِلَك ممَّا  رَآَك َأوم مسَِ
ُوَب، َويـُرمِضي الرَّبَّ َعِن المَمرمبُوِب؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  نُوَب َوالمَمآمِثَ َواْلم َأََن َضاِمٌن :  َعَليمِه َوَسلَّمَ ُُيَحِ ُص الذُّ

َرانِيَّ  َدانِيَِّة َودَعم َعنمَك ِديَن النَّصم َن َّلِلَِّ ِِبلمَوحم ِلِص اْلم  .ةِ َلَك َذِلَك، َوَأخم
َاُرودُ  َهُد َأنَّ : فـََقاَل اْلم َدُه اَل َشرِيَك َلُه َوَأشم ُ َوحم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َك ُُمَمٌَّد َعبمُدُه ِفَداَك َأيب َوُأمِ ي ُمدَّ يََدَك فََأََن َأشم

 .َوَرُسولُهُ 
ِمهِ : قَالَ  َلَم َمَعُه ُأََنٌس ِمنم قـَوم َلَم َوَأسم  .فََأسم

َراِمِهمم َما ُسرُّوا بِِه َوابـمتَـَهُجوا ِبهِ َفُسرَّ النَّ  ََلِمِهمم، َوَأظمَهَر ِمنم ِإكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم إبِِسم  .ِبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َبَل َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََيِديَّ؟ َأفـََيِكمم َمنم يـَعمِرُف ُقسَّ بمَن َساِعَدةَ : مثَّ َأقـم  اْلمِ

َاُرودُ   .ِفَداَك َأيب َوُأمِ ي ُكلَُّنا نـَعمرِفُُه، َوِإين ِ ِمنم بـَيمِنِهمم َلَعاملٌ ِبَرَبِِه َواِقٌف َعَلى َأممرِهِ : فـََقاَل اْلم
هَ  َر ِستَِّمائَِة َسَنة  تقفر ِمنـم َباِط المَعَرِب، ُعمِ   ا مَخمَسةَكاَن َقسٌّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِسبمطًا ِمنم َأسم

__________ 



ُعود: االصل واملطبوعة( 5)  .المَموم
 .َوُهَو خطأ
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ِبيِح َعَلى ِمثَاِل المَمِسيِح، اَل يُِقرُُّه قـََراٌر َواَل َتُكنُّ  ِتُع ِبِه َجاٌر، َكاَن َأعمَمار  ِف المبَـَراِريِ  َوالمِقَفاِر، َيِضجُّ ِِبلتَّسم َتمم ُه َداٌر َواَل َيسم
َبانِيَِّتِه، يـََتَحسَّى ِف ِسَياَحِتِه بـَيمَض النـََّعاِم وَ يـَلم  ُر ِمنم َرهم تـُ َممَساَح َويـَُفوُق السُّيَّاَح، َواَل يـَفم ََوامِ ، ويستمتع َبُس اَأم َيَمَنُس ِِبهلم

 .ِبلظَلم، يبصر فَيعمَترب، ويفكر فيخترب
َممثَا َمِتِه اَأم ََوارِيِ نَي مَسمَعانَ َفَصاَر ِلَذِلَك َواِحًدا ُتضمَرُب حبِكم َواُل، َأدمَرَك رَأمَس اْلم َهم َشُف ِبِه اَأم  .ُل، َوُتكم

َساِب، َوَحِذرَ   ُسوَء المَمآِب، َوَأَمَر ِِبلمَعَمِل قـَبمَل َوُهَو َأوَُّل رَُجل  أَتَلََّه ِمَن اَلَعَرِب َوَوحََّد، َوَأقـَرَّ َوتـََعبََّد، َوَأيـمَقَن ِِبلمبَـعمِث َواْلِم
ِط َوالرِ َضا، َوزَاَر المُقُبوَر، َوذََكَر النُُّشوَر، َوَنَدَب المَفوم  ِت، َوَسلََّم ِبلمَقَضا، َعَلى السُّخم َعاِر، َوَفكََّر ِف ِت، َوَوَعَظ ِِبلمَموم َشم ِِبَأم

َقمَداِر، َوَأنـمَبَأ َعِن السََّماِء َوالنََّماِء، َوذََكَر النُُّجوَم وََكَشَف المَماَء، َوَوَصفَ  ََثَر، َوَخَطَب رَاِكًبا، َوَوَعَظ  اَأم المِبَحاَر، َوَعَرَف اْلم
، َوَأرمَغَم ِف خُ  ِة المَغَضِب، َوَرسََّل الرََّساِئَل، َوذََكَر ُكلَّ َهاِئل  َر ِمَن اَلَكرمِب َوِمنم َشدَّ طَِبِه، َوبـَنيََّ ِف ُكُتِبِه، َوَخوََّف َدائًِبا، َوَحذَّ

َر اَأمَ  َر، َوَحذَّ ُهوتِيَّةِ الدَّهم َِنيِفيَِّة، َوَدَعا ِإََل الَلَّ َر، َوَشوََّق ِإََل اْلم َممَر، َوَجنََّب المُكفم  .زمَر، َوَعظََّم اَأم
ِم ُعَكاظ   ٌب، َومُشُوٌس : َوُهَو المَقاِئُل ِف يـَوم َشرمٌق َوَغرمٌب، َويـُتمٌم َوِحزمٌب، َوِسلمٌم َوَحرمٌب، َوََيِبٌس َوَرطمٌب، َوُأَجاٌج َوَعذم

َتا ٌت، َوَأقمَماٌر، ورَيح وأمطار، وليل وهنار، وإَنث وذكور، وبرار وحبور، َوَحبٌّ َونـََباٌت، َوآَِبٌء َوأُمََّهاٌت، َومَجمٌع َوَأشم
ُلود ، َوَوأمُد مَ  ٌر َوِإعمَداٌم، َورب وأصنام، لقد ضل االَنم، نشو َموم ُقود ، َوتـَرمبَِيُة فم َوآََيٌت ِف ِإثمرَِها آََيٌت، َونُوٌر َوَظََلٌم، َوُيسم

 َُممُصود ، َوَفِقرٌي َوَغيِنٌّ، وُمسن ومسئ،
ِمُل َأَمَلُه، َكَلَّ َبلم ُهَو ِإَلهٌ  ِقَدنَّ اْلم ِلَحنَّ المَعاِمُل َعَمَلُه، َولَيَـفم َلِة، لَُيصم ُلود  َواَل َواِلد ، َأَعاَد  تـَبًّا َِأَرمَِبِب المَغفم َواِحٌد، لَيمَس مبَوم

ُوََل َوَأبمَدى، َوأَ  ِخَرِة َواَأم ُنـمَثى، َربُّ اْلم َيا، َوَخَلَق الذََّكَر َواَأم  .َماَت َوَأحم
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َداُد؟ َوَأيمَن المَعِليُل َوالمُعوَّاُد؟ ُكلٌّ لَ : َأمَّا بـَعمدُ  َجم َِبُء َواَأم ِبَربِ   ُه ُمَعاٌد، يـُقمِسُم ُقسٌّ فـََيا َمعمَشَر ِإََيد ، َأيمَن مَثُوُد َوَعاٌد؟ َوَأيمَن اْلم
ِم التـََّناِد، ِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر، َونُقِ  َشُرنَّ َعَلى ااِلنمِفَراِد، ِف يـَوم َرمُض، المِعَباِد، َوَساِطِح المِمَهاِد، لَُتحم َرَقِت اَأم َر ِف النَّاُقوِر، َوَأشم

ِحُظ، فـََويمٌل  تَـَبَذ المَقاِنُط َوَأبمَصَر الَلَّ رَبِ، َوَوَعَظ المَواِعُظ، فَانـم َكم َزمَهِر، َوالمَعرمِض اَأم َهِر، َوالنُّوِر اَأم َشم َقِ  اَأم ِلَمنم َصَدَف َعِن اْلم
ِل، ِإَذا َحَكَم المَقِديُر، َوَشِهَد النَِّذيرُ  ِم المَفصمِل، َوِميَزاِن المَعدم  .ِف يـَوم

َنَِّة َوَفرِي  ".ٌق ِف السَِّعرِي َوبـَُعَد النَِّصرُي، َوَظَهَر التـَّقمِصرُي، فـََفرِيٌق ِف اْلم
ثـُرمَن َماًء َوِف َجَواُهنَّ ََنُر * وليال خَلهلن نـََهار وسجال ُهَو اطل ِمنم َغَمام  * ذَكََّر المقلب من جواه ادكار : َوُهَو المَقاِئلُ 



ُءَها َيطمِمُس المُعُيوَن َوَأرمَعا  َ َتطَاُر َوُقُصوٌر ُمَشيَّدَ * َضوم َاِفَقنيم ي ٌد ِشَداٌد ِف اْلم َرى خلت فهن قفار * ٌة َحَوِت اْلَم َر َوُأخم
م  تَُداُر مثَّ مَشمٌس َُيُثُـَّها َقَمُر * وحبار مياهن ِغزِاُر َوجُنُوٌم تـُُلوُح ِف ظَُلِم اللَّيم * وجبال شوامخ راسيات  ِل نـََراَها ِف ُكلِ  يـَوم

ًما َمَزار وَكثري ممَّا يـَُقصِ ُر َعنمُه * َكِبرٌي ِل وَُكلٌّ ُمَتاِبٌع َموَّاُر َوَصِغرٌي َوَأمشمٌَط وَ * اللَّيم  َاِطُر * ُكلُُّهمم ِف الصَِّعيِد يـَوم ُسُه اْلم َحدم
ُ عَ : ِهـ نـُُفوًسا هَلَا ُهًدى َواعمِتَباُر قَالَ * الَِّذي اَل َُيَاُر فَالَِّذي َقدم ذََكرمُت َدلَّ َعَلى اللَّ ( 5) َليمِه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َواِقًفا: َوَسلَّمَ  ُت َأنمَساُه ِبُسوِق ُعَكاظ  َما َنِسيُت فـََلسم  َمهم
ُدُقوا،: َعَلى مَجَل  َأْحمََر خَيمُطُب النَّاسَ  َتِفُعوا، َوُقولُوا َوِإَذا قـُلمُتمم فَاصم ُتمم فَانـم عمُتمم فـَُعوا، َوِإَذا َوَعيـم َتِمُعوا فَامسمَُعوا، َوِإَذا مسَِ  اجم

، َمَطرٌ  َمنم َعاشَ   َماَت، َوَمنم َماَت فَاَت، وَُكلُّ َما ُهَو آت  آت 
__________ 

 .النَّاظر: ِف الآللئ املصنوعة( 5)
)*( 
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، َومَسَاٌء َذاُت أبراج، وجنوم تزهر، وحبار تزخر، وضوء وضَلم، َولَيمٌل َوَأَيَّ  َياٌء َوَأممَواٌت، لَيمٌل َداج  رٌّ ٌم، َوبِ َونـََباٌت، َوَأحم
ُضوٌع، َوَسقم  َرمِض ِعبَـًرا، َُيَاُر ِفيِهنَّ المُبَصَرا، ِمَهاٌد َموم ٌف َمرمُفوٌع، َوجُنُوٌم تـَُغوُر، َوآََثٌم، ِإنَّ ِف السََّماِء َخبَـًرا، َوِإنَّ ِف اَأم

طَ  طَاِس، َوَوزمِن المِقسم ٌر َخوَّاٌن، َكَحدِ  النِ سم ، َوَدهم اِس، َأقمَسَم ُقسٌّ َقَسًما، اَل َكاِذًِب ِفيِه َواَل آمثًا، وحبار اَل تغور، َوَمَناََي َدَوان 
َممِر ِرًضى، لََيُكوَننَّ َسَخطٌ   .لَِئنم َكاَن ِف َهَذا اَأم

 .َمانُُه وأوانهَأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َّلِلَِّ ِديًنا ُهَو َأَحبُّ ِإلَيمِه ِمنم ِديِنُكمم َهَذا الَِّذي َأنـمُتمم َعَليمِه، َوَهَذا زَ : مثَّ قَالَ 
َهُبوَن َفََل يـَرمِجُعوَن، َأَرُضوا ِِبلمُمَقاِم فََأقَاُموا؟ َأمم تُرُِكوا فـََناُموا: مثَّ قَالَ   .ماَل َأَرى النَّاَس يَذم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يقُ َأيُُّكمم يـَرمِوي شِ : ِإََل بـَعمِض َأصمَحابِِه فـََقالَ : َوالمتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  الصِ دِ  : عمَرُه لََنا؟ فـََقاَل َأبُو َبكم
ِم َحيمُث يـَُقولُ  َوَّيل : ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي َأََن َشاِهٌد َلُه ِف َذِلَك الميَـوم اِهِبنَي اَأم َن ِمَن المُقُروِن لََنا َبَصائِرم َلمَّا رََأيمُت * ِف الذَّ

ِت لَيمَس هَلَا َمَصاِدرم * َمَوارًِدا  ي َواَل ِمَن * ُيمِضي اَأصاغر واَأكابر اَل يرجع المَماِضي إل * َورََأيمت قوِمي ََنموَها  ِللمَموم
ُم َصائِرم قَالَ * المَباِقنَي َغاِبرم َأيـمَقنمُت َأين ِ اَل ُما  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشيمٌخ ِمنم : َلة َحيمُث َصاَر المَقوم فـََقاَم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ فـََقالَ عَ  َ المَمنمِكبَـنيم َاَمِة، َطِويُل المَقاَمِة، بَِعيُد َما بـَنيم  .ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي، َوَأََن رََأيمُت ِمنم ُقس   َعَجًبا: بمِد المَقيمِس َعِظيُم اهلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   َبيِن َعبمِد المَقيمس؟َما الَِّذي رََأيمَت ََي َأَخا : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ : فـََقالَ  ، َذاِت َضَغابِيَس، َوَعَرَصاِت َجثمَجاث  بـَنيم ُفو َأثـََرُه ِف تـََناِئَف قـََفاف   خرجت ِف شيبِت َأربع بَِعريًا َل ند َعىن َأقـم
َنا أَ  ، َوَمَهَمه  ظَلمَماِن، َوَرِصيِع َأيـمُهَقاِن، فـَبَـيـم َذان  َعاَن، َوَغِمرِي َحوم ََن ِف تِلمَك المَفَلَواِت َأُجوُل ِبَسبمَسِبَها، َوَأرمنُُق ُصُدوِر ُجذم

َفَدَها، ِإَذا َأَن هبضبة  َفدم
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َلٌة، َكَأنَّ بَرِيَرَها َحبُّ المُفلمُفِل َوبـََواِسقُ  ِضَلٌة َوَأغمَصانـَُها ُمتَـَهدِ  ، َوِإَذا بَِعنيم  ِف َنَشَزاهِتَا َأرَاٌك َكَباٌث ُُممَضوم  َخرَّارَة   أُقمُحَوان 
َهامَّة   ُت ِمنم ( 5)َوَرومَضة  ُمدم ُه ، َوَشَجَرة  َعارَِمة ، َوِإَذا َأََن بُِقسِ  بمِن َساِعَدَة ِف َأصمِل تِلمَك الشََّجَرِة َوبَِيِدِه َقِضيٌب، َفَدنـَوم

 .َأنمِعمم َصَباًحا: َوقـُلمُت َلهُ 
 .َوَأنمَت فـََنِعَم َصَباُحكَ : فـََقالَ 

ِ قـَبمَل َصاِحِبِه َضَربَُه ُقسُّ َوَقدم َوَردَ  َرُب ِمَن اَلَعنيم َها َيشم َ ِسَباٌع َكِثريٌَة، َفَكاَن ُكلََّما َذَهَب َسبمٌع ِمنـم  ِِبلمَقِضيِب الَِّذي ِت المَعنيم
 .بَِيِدهِ 
َلكَ : َوقَالَ  َرَب الَِّذي قـَبـم  .اصمرِبم َحىتَّ َيشم

 .اَل خَتَفم : َر ِإيَلَّ فـََقالَ َفُذِعرمُت ِمنم َذِلَك ُذعمًرا َشِديًدا، َوَنظَ 
ِجٌد، فـَُقلمتُ  نَـُهَما َمسم َريمِن بـَيـم َراِن؟ َقالَ : َوِإَذا بَِقبـم ِضعِ : َما َهَذاِن المَقبـم َ عزوجل هِبََذا المَموم َرا َأَخَويمِن َكاََن يـَعمُبَداِن اَّللَّ  .قـَبـم

رَ  َ قـَبـم َريمِهَما َأعمُبُد هللا بـَنيم َ قـَبـم ََق هِبَِمافََأََن ُمِقيٌم بـَنيم  .يمِهَما َأعمُبُد اَّللََّ َحىتَّ َأْلم
ِِهمم َوتـَُبايِنَـُهمم َعَلى َشر ِِهمم؟ فـََقاَل يل : فـَُقلمُت َلهُ  ِمَك فـََتُكوَن َمَعُهمم ِف َخريم َت ! ثكلتك أمك: َأَفََل تـَلمَحُق بَِقوم َأو َما َعِلمم

َاِعيَل تـَرَُكوا ِديَن َأبِيِهمم َواتَـّ  َنمَداَد؟ َأنَّ َوَلَد ِإمسم َضمَداَد َوَعظَُّموا اَأم َريمِن َوَأنمَشأَ يـَُقولُ ! بَـُعوا اَأم َبَل َعَلى المَقبـم َخِليَليَّ ُهبَّا : مثَّ َأقـم
مُتَا  ِلمِد َوالمَعظمِم ِمنمُكَما * طَاَلَما َقدم رََقدم َ اْلم َم بـَنيم ِضَياِن َكَراُكَما َأَرى النـَّوم ِقي المُعَقاَر َسَقاُكَما َكَأنَّ * َأِجدََّكَما اَل تـَقم الَِّذي َيسم

م  اَل َتُِيَباِن َداِعًيا  َران ُمفردا * َأِمنم طُوِل نـَوم ِقي المُعَقاَر َسَقاُكَما َأملَم تعلما َأىن بَِنجم وماَل ِفيِه ِمنم َحِبيب  * َكَأنَّ الَِّذي َيسم
ُت َِبرًِحا  َريمُكَما َلسم ََياِة َوَما الَِّذي  ِإََيبَ * ِسَواُكَما ُمِقيٌم َعَلى قـَبـم يـَُردُّ َعَلى * اللََّيايل َأوم جيُِيَب َصَداُكَما أبكيكما طُوَل اْلم

ِس اممِرئ  ِفًدى  َعة  َأنم َبَكاُكَما فـَُلوم ُجِعَلتم نـَفمٌس لِنَـفم ُت بِنَـفمِسي َأنم َتُكوَن ِفَداُكَما* ِذي َلوم  َْلُدم
__________ 

 .َفازَةمجع تنوفة وهى الممَ : التنائف( 5)
 .مجع قف، َوُهَو ِحَجارَة غاص بـَعمضَها بِبَـعمض اَل ختالطها سهولة: والقفاف

 .َأغمَصان التَّمام والشوك الَّىِت تـُؤمَكل: والضغابيس
 .نبت: واْلثجاث
َبال: واْلذعان  .صَغار اْلم
 .نبت: واْلوذان
 .مجع ظليم َوُهَو ذكر النعام: والظلمان
 .ة َْحمَراء وورقه عريض ويؤكل َأو اْلرجري الربىعشب يطول َوله ورد: وااليهقان
 .النضيج من مثار االراك: والكباث

 .املبتلة: واملخضوضلة
 .االول من مَثَر االراك: والربير

 .اْلضراء تضرب ِإََل السَواد نعمَمة ورَي: واملدهامة
)*( 
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َرُب َغايَة   ُت َأقـم َريمُكَما َقدم َأاَتُكَما قَالَ ِبُروِحَي ِف قَـ * َكأَنَُّكَما َوالمَموم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : بـم ُ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِحَم اَّللَّ
م المِقَياَمة أمة َوحده  .ُقسًّا، َأَما ِإنَّه سيبعث يـَوم

ِه َوُهَو ُمرمَسٌل، ِإالَّ َأنم َيُكونَ  ا ِمنم َهَذا المَوجم َِديُث َغرِيٌب ِجدًّ َاُرودِ  َوَهَذا اْلم َعُه ِمَن اْلم َسُن مسَِ  .اْلَم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ه  آخر من َحِديث ُُمَمَّد ابمن ِعيَسى بم  َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم ابمُن َعَساِكَر ِمنم َوجم َهِقيُّ، َواْلم ِن ُُمَمَِّد بمِن َسِعيد  َوَقدم َرَواُه المبَـيـم
َباِري ِ  َخم ، َعنم َعِليِ  بمِن َعبمِد هللا، َوَعن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َرِضَي َحدثَنا َأىب، حَ : المُقَرِشيِ  اَأم دثَنا على بن ُسَليمَماَن بمِن َعِلي  

ُهَما ُ َعنـم  .اَّللَّ
َلُه َأوم ََنمَوُه ُمَطوَّاًل ِبِزََيَدات  َكِثريَة  ِف َنظمِمهِ : قَالَ  َاُروُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َفذََكَر ِمثـم َونـَثمرِِه، َوِفيِه َما ذََكَرُه َعِن الَِّذي َضلَّ  َقِدَم اْلم

فَِبتُّ ِف َواد  اَل آَمُن ِفيِه َحتمِفي، َواَل أركن ِإََل غري سيفى، أرقب المَكَواِكب، َوَأرمُمُق : بِِعريُُه َفَذَهَب ِف طََلِبِه قَالَ 
َعَس، وََكاَد الصُّبمُح أَ  َهَب، َحىتَّ ِإَذا اللَّيمُل َعسم ََجمم : نم يـَتَـنَـفََّس، َهَتَف يبَ َهاِتٌف يـَُقولُ المغَيـم َقدم * ََي َأيُـَّها الرَّاِقُد ِف اللَّيمِل اَأم

ََرمم ِمنم َهاِشم  أهل المَوفَاء َوالمَكرم  ُ نَِبيًّا ِف اْلم ُه فََأَدرمُت َطرمِف َفَما رََأيمُت لَ : جيلو دجيات الدَََّيِجي َوالمبـَُهمم َقالَ * بـََعَث اَّللَّ
ًصا، قَاَل فَأَنمَشأمُت َأُقولُ  عمُت َلُه َفحم ًصا َواَل مسَِ َاِتُف ِف َداِجي الظَُّلمم : َشخم ًَل ِبَك ِمنم طَيمف  َأملَم * ََي َأيُـَّها اهلم ًَل َوَسهم  َأهم

ُ ِف ْلَمِن المَكِلمم  م َهَداَك اَّللَّ ُعو ِإلَيمِه يـُغمتَـَنمم؟ قَالَ * بـَنيِ  َنَحة  َوقَاِئل  يـَُقولُ فَ : َماَذا الَِّذي َتدم َظَهَر النُّوُر، َوَبَطَل : ِإَذا َأََن بَِنحم
َزمَهِر، وا ِه اَأم َْحمَِر، َوالتَّاِج َوالمِمغمَفِر، َوالمَوجم  ْلاجب االقمر،الزُّوُر، َوبعث هللا ُُمَمًَّدا ِبملور، َصاِحَب النَِّجيِب اَأم
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َوِر، َصاِحَب قـَوم  َحم ِل المَمَدرِ َوالطَّرمِف اَأم َبـمَيِض َأهم َوِد َواَأم َسم ُعوُث ِإََل اَأم ُ، َوَذِلَك ُُمَمٌَّد المَمبـم  ِل َشَهاَدِة َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 .َوالمَوبَرِ 

ُد َّللَِّ الَِّذي : مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ  َمم ًما ُسًدى * اْلم َلمَق َعَبثم ملَم خُيمِلَنا يـَوم تَـَرثم َأرمَسَل ِفيَنا َأْحمًَدا  ِمنم * ملَم خَيمُلِق اْلم * بـَعمِد ِعيسى َواكم
ُ َما  َر َنِب   َقدم بُِعثم َصلَّى َعَليِه اَّللَّ ٌب َوَحثَّ َوِفيِه ِمنم ِإنمَشاِء ُقسِ  بمِن َساِعَدةَ * َخيـم ِت َوالمَملمُحوُد : َحجَّ َلُه رَكم ََي ََنِعَي المَموم

ًما ُيَصاُح هِبِمم ( 5)َعَليمِهم من بقاَي ثوهبم * ِف جدت  ِمِهمم َأرُِقوا َحىتَّ * ِخَرُق َدعمُهمم فَِإنَّ هَلُمم يـَوم فـَُهمم ِإَذا انـمتَـبَـُهوا ِمنم نـَوم
ُهمم ِف ثَِياهِبُِم * يـَُعوُدوا حبَال  َغريمِ َحاهلُِِم  ُهمم ُعَراٌة َوِمنـم َها اْلمَ * َخلمًقا َجِديًدا َكَما ِمنم قـَبمِلِه ُخِلُقوا ِمنـم َهُج ِمنـم َها المُمنـم ِديُد َوِمنـم

َهِقيُّ َعنم َأيب ُُمَمَِّد ( 1) ََلُق مثَّ َرَواُه المبَـيـم ر  َأْحمَُد بمُن ( 9)اْلم ثـََنا َأبُو َبكم بَـَهاين ِ َحدَّ َصم بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن يُوُسَف بمِن َأْحمََد اَأم
َقاِسم بن عبد هللا بن مهدى، َحدثَنا َأبُو عبد هللا سعيد بن عبد ، َحدثَنا الم ( 7)َسِعيِد بمِن فـَرمَضخ  االمخيمى مبَكَّة 

َنَة، َعنم َأيب َْحمَزَة الثَُّمايلِ ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ا َياُن بمُن ُعيَـيـم  .بمِن َعبَّاس  الرَّْحمَن املخزومى، َحدثَنا ُسفم
نمَشاَد قَاَل فـَوَ  َممَواُت ِف جدث : َجُدوا ِعنمَد رَأمِسِه َصِحيَفًة ِفيَهاَفذََكَر المِقصََّة َوذََكَر اْلمِ ِت َواَأم َعَليمِهم من * ََي ََنِعَي المَموم

ًما ُيَصاُح هِبِمم ( 5)بقاَي ثوهبم   َكَما يـَُنبه من نوماته الصَّعق* ِخَرُق َدعمُهمم َفِإنَّ هَلُمم يـَوم



__________ 
 .نومهم، َوُهَو خطأ: املطبوعة( 5)
َهجالمم( 1)  .الثَـّومب الذى أسمرع ِفيِه البلى: نـم
 .ُُمَمَّد، َوُهَو خطأ: املطبوعة( 9)
ُضوَعة كلَها  ( 7) د بن سعيد بن فرضخ روى َعن المَقاِسم بن عبد هللا بن مهدى َأَحاِديث َموم ذكر الدَّارَُقطميِن  َأن َأْحم

مل ِفيَها على ابمن فرضخ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ َها  كذب اَل حتل ِرَوايَتَها، َواْلم المُمتَّهم هبَا فَِإنَُّه َكاَن يركب االسانيد َوَيَضع َعَليـم
 .االحاديث
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َتى ِف ثَِياهِبُِم  ُهمم ُعَراٌة َوَموم ُ * ِمنـم ََلُق فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َزمَرُق اْلم َها اَأم َِديُد َوِمنـم َها اْلم َوالَِّذي بـََعَثيِن : " َعَليمِه َوَسلَّمَ ِمنـم
َقِ  َلَقدم آَمَن ُقسٌّ ِِبلمبَـعمِث   ".ِِبْلم

ُهوٌر، َوَهِذِه الطُُّرُق َعَلى َضعمِفَها َكالمُمتَـَعاِضَدِة َعَلى ِإثـمَباِت َأصمِل المِقصَّةِ  ُلُه َمشم  .َوَأصم
تَويمه على َغرِيب َما َوقع َثره ظَاهر ِإن َشاَء هللا تـََعاََل، َوَما َكاَن ِفيِه  َوقد تكلم َأبُو ُُمَمَّد بن درسم ِف َهَذا اْلَِديث، َوَأكم

 .غرابة َشِديَدة نبهنا َعَليمِه ِف اْلواشى
رو ابمن َأىب طَاِهر احملمد أِبذى ( 5)َأنبَأََن َأبُو سعد : َوقَاَل البيهقى د الشعيثى، َحدثَنا َأبُو َعمم سعيد بن ُُمَمَّد بن َأْحم

ثـََنا المُمعمَتِمُر بمُن ( 1)، َحدثَنا َأبُو لَبابَة ُُمَمَّد بن املهدى االبيوردى لفظا َرة، َحدَّ َحدثَنا َأىب، َحدثَنا سعيد بن ُهبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ : ُسَليمَماَن، َعنم َأبِيِه، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ  َما فـََعَل ُقسُّ بمُن : َم فـََقالَ َقِدَم َوفمُد ِإََيد  َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .َساِعَدَة؟ قَاُلوا َهَلكَ 
َفظُهُ : قَالَ  عت ِمنمُه كََلما َما َأَرى َأين ِ َأحم  .أما إىن مسَِ

ِم ََنمُن ََنمَفظُُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ   .فـََقاَل بـَعمُض المَقوم
 .َهاتُوا: قَالَ 

َتِمُعوا، َوامسمَُعوا َوُعوا، ُكلُّ َمنم َعاَش َماَت، وَُكلُّ َمنم : فـََقالَ  ِبُسوِق ُعَكاظ  ( 9)ِإنَّه وقف : فـََقاَل قَائِلهمم  ََي َأيُـَّها النَّاُس اسم
، َوجُنُوٌم تزهر، وحبار تزخر، وجبال مرساة  ، َومَسَاٌء َذاُت َأبـمَراج  ، لَيمٌل َداج  وأهنار ( 7)َماَت فَاَت، وَُكلُّ َما ُهَو آت  آت 

َرمِض َلِعبَـًرا، َأَرى النَّاَس َُيُوتُوَن َواَل يـَرمِجُعوَن، َأَرُضوا ِبالقامة فأقاموا، أم ِإنَّ ِف السَّ ( 7)جمراة  تركو َماِء َْلَبَـًرا، َوِإنَّ ِف اَأم
اِهِبنَي االول :  َأنمَشأَ يـَُقولُ َأقمَسَم ُقسٌّ َقَسًما ِِبَّللَِّ اَل ِإمثمَ ِفيِه، ِإنَّ َّلِلَِّ ِديًنا ُهَو َأرمَضى ممَّا َأنـمُتمم َعَليمِه مثَّ ! فـََناُموا؟  ين * ِف الذَّ

 من المُقُرون لنا بصائر
م لَيمَس هَلَا مَصادر َورََأيمت قوِمي ََنموَها * ملا رََأيمت مصارعا   ُيمِضي االكابر واالصاغر* للمَقوم



__________ 
 .االموردى، َوُهَو خطأ: ط خَ ( 1.. )َأبُو سعد بن ُُمَمَّد، َوُهَو خطأ والتصويب من الآللئ: ط خَ ( 5)
 .إىن َواِقف، َوُهَو خطأ: ط خَ ( 9)
 .مرسية: ط خَ ( 7)

 .جمرية، َوُهَو خطأ
)*( 
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َها ِفيَما تـََقدَّ * أيقنت َأىن اَل ُما  َنا َعَليـم َهِقيُّ ِمنم طُُرق  ُأَخَر َقدم نـَبـَّهم ُم َصائِرم مثَّ َساَقُه المبَـيـم  .مَ َلة َحيمُث َصاَر المَقوم
َِديُث َعِن المَكلمِبِ  َعنم َأيب َصاِلح  َعِن ابمِن َعبَّاس  ِبزََِيَدة  َونـُقمَصان  : مثَّ قَاَل بـَعمَد َذِلَك ُكلِ هِ   .َوَقدم ُرِوَي َهَذا اْلم

َقِطًعا َسِن المَبصمِريِ  ُمنـم ه  آَخَر َعِن اْلَم  .َوُرِوَي ِمنم َوجم
 .عمِد بمِن َأيب َوقَّاص  َوَأيب ُهَريـمَرةَ َوُرِوَي ُُممَتَصًرا ِمنم َحِديِث سَ 

ُعود  َكَما َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتاِب : قـُلمتُ  َم، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن " الدَّاَلِئِل " َوُعَباَدَة بمِن الصَّاِمِت َكَما تـََقدَّ
، َعن َِميِد  ُُمَمَِّد بمِن ُعثمَماَن المَواِسِطيِ  ِصِل َعنم َُيمََي بمِن َعبمِد اْلم َأىب المَولِيد طريف ابمن عبيد هللا موَل على َأيب طَاِلب  ِِبلمَموم

ُعود  َفذََكَرهُ  ، َعِن ابمِن َمسم ُروق  َعمَمِش َعنم َأيب الضَُّحى، َعنم َمسم ، َعنم َأيب ُمَعاِويََة َعِن اَأم مَّاين ِ  .اْلِم
َم َوَسعمِد بمِن َأيب َوقَاص    َوَرَوى َأبُو نـَُعيمم    .َأيمًضا َحِديَث ُعَباَدَة المُمتَـَقدِ 
َهِقيُّ  َِديُث َمنم َأومُجه  ُأَخَر َوِإنم َكاَن بـَعمُضَها َضِعيًفا َدلَّ َعَلى َأن للمَحِديث أصَل : مثَّ قَاَل المبَـيـم َوهللا ( 5)َوِإَذا ُرِوَى اْلم

 .أعلم
ِرو بمنِ  ُ َعنمهُ  ذكر زَيمُد بمُن َعمم  نـَُفيمل  َرِضَي اَّللَّ

ِرو بمِن نـَُفيمِل بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن رََِيِح بمِن َعبمِد هللا بن قرظ بن رزاح ابمن َعِديِ  بمِن كَ  عمِب بمِن ُلَؤي   المُقَرِشيُّ ُهَو زَيمُد بمُن َعمم
 .المَعَدِويُّ 

َطَّاِب عَ  َطَّاُب َواِلُد ُعَمَر بمِن اْلم َرو بمَن نـَُفيمل  َكاَن َكاَن َقدم َخَلَف َعَلى اممَرَأِة َأبِيِه وََكاَن اْلم مَُّه َوَأَخاُه َِأُمِ ِه، َوَذِلَك َِأَنَّ َعمم
َطَّابُ   .بـَعمَد َأبِيِه، وََكاَن هَلَا ِمنم نـَُفيمل  َأُخوُه اْلم

 قَاَله الزبري
َحاق  .ابمن بكار َوُُمَم د بن ِإسم

__________ 
، َوذكر علل الط رق 531 - 559/  5السُُّيوِطي  ِف الآللئ املصنوعة واستعرض طرقه كلَها  َحِديث قس ذكره( 5)

له يًعا، َونقل َعن ابمن حجر قـَوم قد أفرد بعض الرَواة طرق َحِديث قس بن َساِعَدة َوُهَو ِف الطواالت للطرباين : " مجَِ



 ".َوَغريَها، وطرقه كلَها َضِعيَفة 
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ِم اَّللَِّ وََكاَن  ر و َقدم تـََرَك ِعَباَدَة االوَثن وفراق ِدينَـُهمم، وََكاَن اَل َيَمُكُل ِإالَّ َما ُذِبَح َعَلى اسم َدهُ  زَيمُد بمُن َعمم  .َوحم
َحاقَ  َاءَ : قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َثيِن ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َأمسم ر  قَاَلتم  َحدَّ َلَقدم : بِنمِت َأيب َبكم

َرُه ِإََل المَكعمَبِة يـَُقولُ  ِنًدا َظهم ِرو بمِن نـَُفيمل  ُمسم َبَح َأَحٌد : رََأيمُت زَيمَد بمَن َعمم ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َوالَِّذي نـَفمُس زَيمد  بَِيِدِه َما َأصم
 .ِمنمُكمم َعَلى ِديِن ِإبـمَراِهيَم َغريمِي

ُتَك ِبِه، َوَلِكينِ  اَل َأعمَلمُ : لُ مثَّ يـَُقو   .اللَُّهمَّ ِإين ِ َلوم َأعمَلُم َأَحبَّ المُوُجوِه ِإلَيمَك َعَبدم
ُجُد َعَلى رَاِحَلِتهِ   .مثَّ َيسم

 .وََكَذا َرَواُه َأبُو ُأَساَمَة َعنم ِهَشام  بِهِ 
 .َلُه ِإبـمَراِهيَم، َوِدييِن ِديُن ِإبـمَراِهيمَ ِإهلَِي إِ : وََكاَن ُيَصلِ ي ِإََل المَكعمَبِة َويـَُقولُ : َوزَادَ 

نَـَتهُ  ُتَل ابـم ُءوَدَة، َويـَُقوُل لِلرَُّجِل ِإَذا َأرَاَد َأنم يـَقم َها : وََكاَن ُُيمِيي المَموم ُفلمَها، فَِإَذا تـََرعمَرَعتم َفُخذم تـُلمَها، ادمفـَعمَها ِإيَلَّ َأكم اَل تـَقم
 .َوِإنم ِشئمَت فَادمفـَعمَها

َرجَ   .كتب ِإََل ِهَشام بن ُعرمَوة َعن َأبِيِه بِهِ : َوقَاَل اللَّيمث: ُه النََّساِئيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب ُأَساَمَة، َوَعلََّقُه المُبَخاِريُّ فـََقالَ َأخم
َحاقَ  رو ا: َوَقدم َكاَن نـََفٌر ِمنم قـَُريمش: َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َفِل بمِن زيد بن َعمم ، َوَورََقُة بمُن نـَوم بمن نـَُفيمل 

ِش بمِن رِ  َُويمِرِث بمِن َأَسِد ابمن عبد المُعزَّى، َوعبد اَّللَِّ بمُن َجحم ََئِب بمِن يـَعمَمَر بمِن َصرِبََة َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى، َوُعثمَماُن بمُن اْلم
َةَ بن َكِبري ابمن َغنمِم بمِن ُدوَداَن بم ( 5)بمِن مر ة   .ِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم

 .َوأُمُُّه ُأَميمَمُة بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلبِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َموماَلُه زَيم  ُتُه زَيـمَنُب بِنمُت َجحمش  الَِِّت تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِد بمِن َحارِثَةَ َوُأخم

 َكَما َسَيأمِت 
 .بـََيانُهُ 

َتَمُعوا َخََل بـَعمُض ُأو  َحَضُروا حَبُوَن ِعنمَدُه ِلِعيد  ِمنم َأعمَياِدِهمم، فـََلمَّا اجم لَِئَك النـََّفِر ِإََل بـَعمض  قـَُريمًشا ِعنمَد َوَثن  هَلُمم َكانُوا يَذم
ُتمم بـَعمُضُكمم َعَلى بعض: َوقَاُلوا  .َتَصاَدقُوا َولمَيكم
 فـََقالَ 

__________ 
 .َو حَتمرِيفبرة، َوهُ : املطبوعة( 5)
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َفُع؟ : قَائِلهمم  ! تعلمن َوهللا َما قومكم على شئ، لقد أخطأوا ِديَن ِإبـمَراِهيَم َوَخاَلُفوُه، َما َوَثٌن يـُعمَبُد اَل َيُضرُّ َواَل يـَنـم
 ( .5)فَابـمتَـُغوا َِأَنـمُفِسُكمم 

 .ِنيِفيََّة ِديَن ِإبـمَراِهيمَ َفَخَرُجوا َيطملُُبوَن ويسريون ِف االرض يـَلمَتِمُسوَن اْلمَ 
ِلَها َحىتَّ عَ  َرانِيَِّة َوابـمتَـَغى المُكُتَب ِمنم َأهم َكَم ِف النَّصم َتحم َفل  فـَتَـَنصََّر َواسم ِل المِكَتابِ فََأمَّا َورََقُة بمُن نـَوم  .ِلَم ِعلمًما َكِثريًا ِمنم َأهم

َدمََيَن ِمَن الميَـُهوِد َوالنََّصاَرى َوملَم َيُكنم ِفيِهمم َأعمَدُل َأممًرا َوَأعمَدُل ثباات ََثَن َوَفاَرَق اَأم َوم ، اعمتَـَزَل اَأم ِرو بمِن نـَُفيمل   ِمنم زَيمِد بمِن َعمم
ُد اَّللََّ َوخَيمَلُع َمنم ُدونَُه َواَل َيَمُكلُ  َِنيِفيَِّة ِديَن ِإبـمَراِهيَم، يـَُوحِ  ومه فأذاهم ِِبلمِفَراِق ِلَما ُهمم  َذَِبِئَح قَوالمِمَلِل ُكلِ َها ِإالَّ ِديَن اْلم

 .ِفيهِ 
َطَّاُب َشَباِبً : قَالَ  َطَّاُب َقدم آَذاُه َأًذى َكِثريًا َحىتَّ َخَرَج ِمنمُه ِإََل َأعمَلى َمكََّة، َووَكََّل ِبِه اْلم  ِمنم قـَُريمش  َوُسَفَهاَء ِمنم وََكاَن اْلم

ُخُل : ُسَفَهائِِهمم، فـََقالَ  رُُكوُه يَدم ُه َكَراِهَيَة َأنم [ َمكَّةَ ]اَل تـَتـم َرُجوُه َوآَذوم ُهمم فَِإَذا َعِلُموا بِِه َأخم ُخُلَها ِإالَّ ِسرًّا ِمنـم َفَكاَن اَل يَدم
 .يـُفمِسَد َعَليمِهمم ِدينَـُهمم َأوم يـَُتاِبَعُه َأَحٌد ِإََل َما ُهَو َعَليمهِ 

َبةَ  عمُت َمنم َأرمَضى ُُيَد ِ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ِرو بمِن نـَُفيمل  َكاَن يَِعيُب َعَلى قـَُريمش  َذَِبِئَحُهمم َويـَُقولُ مسَِ : ُث َعنم زَيمِد بمِن َعمم
حَبُوَها َعَلى غَ  ُ َوَأنـمَزَل هَلَا ِمَن اَلسََّماِء َماًء َوَأنـمَبَت هَلَا ِمَن اََأَرمِض، ملَ َتذم ؟ الشَّاُة َخَلَقَها اَّللَّ ِم اَّللَِّ َذِلَك ِإنمَكارًا لِ ! ريمِ اسم

 .َوِإعمظَاًما َلهُ 
َحاقَ  ُُروِج من َمكَّة ليضمرب : َوقَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم ِرو بمِن نـَُفيمل  َقدم َعَزَم َعَلى اْلم َرمِض ( 1)َوَقدم َكاَن زَيمُد بمُن َعمم ِف اَأم

َِنيِفيََّة ِديَن ِإبـمَراِهيَم، وََكاَنِت اممَرَأتُُه َصِفيَُّة بِنم  ضمَرِميِ  ُكلََّما َأبمَصَرتمُه َقدم نـََهَض لِلمُخُروِج َوَأرَاَدُه آَذَنِت َيطمُلُب اْلم ُت اْلَم
َطَّاَب بمَن نـَُفيمل    .اْلم

 َفَخَرَج زَيمٌد ِإََل الشَّاِم يـَلمَتِمُس َوَيطمُلُب ِف أهل المكتاب االول دين ِإبـمَراِهيم
__________ 

 .؟ اقوم التمسوا النفسكم:ابمن ِهَشام( 5)
 .َفضرب: َخ ط( 1)

)*( 
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بَ  َزِيَرَة ُكلََّها، مثَّ َأقـم ِصَل َواْلم َأُل َعنمُه، َوملَم يـََزلم ِف َذِلَك ِفيَما يـَزمُعُموَن َحىتَّ َأَتى المَموم َل َحىتَّ َأَتى الشَّاَم َفَجاَل ِفيَها، َوَيسم
َعة  ِمنم َأرمِض المبَـلمَقاِء َكا َِنيِفيَِّة ِديِن ِإبـمَراِهيَم، َحىتَّ َأَتى رَاِهًبا بِبَـيـم َرانِيَِّة ِفيَما يـَزمُعُموَن، َفَسأََلُه َعِن اْلم َتِهي ِإلَيمِه ِعلمُم النَّصم َن يـَنـم

َم، َلَقدم َدَرَس ِمنم َعِلمَ : فـََقاَل َلُه الرَّاِهبُ  َأُل َعنم ِدين  َما َأنمَت ِبَواِجد  َمنم َُيمِمُلُك َعَليمِه الميَـوم ُه َوَذَهَب َمنم َكاَن ِإنََّك لََتسم
 .يـَعمرِفُُه، َوَلِكنَُّه َقدم أظل ُخُروُج َنِب   َوَهَذا َزَمانُهُ 

َها، َفَخَرَج َسرِيًعا ِحنَي قَاَل َلُه الرَّ  ًئا ِمنـم َرانِيََّة فـََلمم يـَرمَض َشيـم  اِهُب َما قَاَل يُرِيُد َمكََّة، َحىتَّ َوَقدم َكاَن َشاَم الميَـُهوِديََّة َوالنَّصم



ا َعَليمِه فـََقتَـُلوُه، فـََقاَل َورََقُة يـَرمثِيهِ  َا : ِإَذا َكاَن بَِرمِض ْلَمم  َعَدوم رو َوِإَّنَّ َت وأنعمت ابمن َعمم َتنبت تنورا من النَّاِر * َرَشدم
ََثَن الطََّواِغي َكَما ِهَيا َوَقدم * َحاِمًيا ِبِديِنَك َرِبًّ لَيمَس َربٌّ َكِمثمِلِه  نمَساَن َرْحمَُة رَبِ ِه َوتـَرمِكَك َأوم ِرُك اْلمِ َوَلوم َكاَن حَتمَت * تُدم

َبةَ  َرمِض سبعني َواِدًَي َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ُعثمَماَن بمِن َأيب َشيـم ُرو بمُن َعِطيََّة، َعنم : اَأم د بن طَارق الوابشى، َحدثَنا َعمم َحدثَنا َأْحم
َاِهِليَِّة، فَانمطََلَق َحىتَّ َأَتى رَُجًَل ِمَن الميَـُهوِد فـََقاَل لَ َأبِيِه، َعِن ابمِن ُعَمَر، َعنم زَيمِد بمِن عَ  ِرو بمِن نـَُفيمل  َأنَُّه َكاَن يـََتَألَُّه ِف اْلم ُه مم
ِخَليِن َمَعَك ِف ِديِنكَ   .ُأِحبُّ َأنم تُدم

 .ِمنم َغَضِب اَّللَِّ اَل ُأدمِخُلَك ِف ِدييِن َحىتَّ تـَُبوَء بَِنِصيِبَك : فـََقاَل َلُه الميَـُهوِديُّ 
 .ِمنم َغَضِب اَّللَِّ َأِفرُّ : فـََقالَ 

َرانِيًّا، فـََقاَل َلهُ  ِخَليِن َمَعَك ِف ِديِنكَ : فَانمطََلَق َحىتَّ َأَتى َنصم  .ُأِحبُّ َأنم تُدم
ُت ُأدمِخُلَك ِف ِدييِن َحىتَّ تـَُبوَء بَِنِصيِبَك ِمَن اَلضَََّلَلةِ : فـََقالَ   .َلسم
 .اَلضَََّلَلِة َأِفرُّ  ِمنَ : فـََقالَ 

َتَديمتَ : قَاَل َلُه النَّصمَراينُّ   .فَِإين ِ َأُدلَُّك َعَلى ِدين  ِإن تَبعته اهم
؟ قَالَ : قَالَ   .ِديُن ِإبـمَراِهيمَ : َأيُّ ِدين 
َيا َوَعَليمهِ : قَالَ  ِهُدَك َأين ِ َعَلى ِديِن ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه َأحم  .َأُموتُ  فـََقاَل اللَُّهمَّ ِإين ِ ُأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ  َم المِقَياَمةِ : َفذُِكَر َشأمنُُه لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َدُه يـَوم  .ُهَو أُمٌَّة َوحم
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، َعِن ابمِن ُعَمَر ََنمَو َهَذا َبَة، َعنم َساملِ   .َوَقدم َرَوى ُموَسى بمِن ُعقم
َاِعيَل، َعنم جُمَاِلد  َعِن الشَّعم : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ، َعنم ِإمسم ثـََنا َعِليُّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسيمف  المُقَرِشيُّ ِبِ ، َعنم َحدَّ

َطَّاِب، قَالَ  ِرو بمِن نـَُفيمل  : َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن زَيمِد بمِن اْلم َرانِيََّة فكرهتهما، َفكنت َشامَممُت الميَـُهوِديَّ : قَاَل زَيمُد بمُن َعمم َة َوالنَّصم
ِمي وََكَراَهِِت ِعَبادَ  َمَعة  َفذََكرمُت َلُه اغمرِتَايب َعنم قـَوم ََثِن َوالميَـُهوِديََّة ِِبلشَّام َوَما واالها، َحىتَّ َأتـَيمُت رَاِهًبا ِف َصوم َوم َة اَأم

 .والنصرانية
َم َأَحٌد يَِديُن بِِه، َوُهَو ِديُن َأبِيَك َأرَاَك تُرِيُد َديمَن ِإبـمَرا: فـََقاَل َلهُ  ِل َمكََّة، ِإنََّك لََتطمُلُب ِديًنا َما يُوَجُد الميَـوم ِهيَم ََي َأَخا َأهم

ُجُد ِإََل َهَذا المبَـيمِت الَّ  َرانِيًّا، َكاَن ُيَصلِ ي َوَيسم َقم بِبَـَلِدَك َفِإنَّ ِذي بِبِ ِإبـمَراِهيَم، َكاَن َحِنيًفا ملَم َيُكنم يـَُهوِدَيًّ َواَل َنصم ََلِدَك، فَاْلم
َلمِق َعَلى َرُم اْلم َِنيِفيَِّة َوُهَو َأكم ِمَك ِف بـََلِدَك َمنم َيَمِت ِبِديِن ِإبـمَراِهيَم اْلم َعُث ِمنم قـَوم َ يـَبـم  .اَّللَِّ  اَّللَّ

ِرو بمِن  َثيِن بـَعمُض آِل زَيمِد بمِن َعمم َحاَق َحدَّ لَبـَّيمَك َحقًّا : ِإنَّ زَيمًدا َكاَن ِإَذا َدَخَل المَكعمَبَة قَالَ : نـَُفيمل  وقَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم
ُت مبَا َعاَذ بِِه ِإبـمَراِهيم  َلة]َحقًّا، تـََعبًُّدا َورِقًّا، ُعذم بل المقبـم تَـقم َما ( 5[ )ُمسم َوُهَو قَائِم، ِإذم قَاَل إهلى أنفى َلك َعان  رَاِغُم، َمهم

يِن فَِإين ِ  َاَل َُتَشِ مم ٌر َكَمنم قَاَل ( 1)َجاِشُم، المرِبَّ َأبمِغي اَل اْلم  ( .9)، لَيمَس ُمَهجِ 
ِرو بمِن نـَُفيمل  المَعَدِويِ ، َعنم : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ُعوِديُّ، َعنم نـَُفيمِل بمِن ِهَشاِم بمِن َسِعيِد بمِن زَيمِد ابمن َعمم ثـََنا المَمسم  َحدَّ

تَـَهَيا ِإََل رَاِهب  َأبِيِه عَ  يَن َحىتَّ انـم َفل  َخَرًجا يـَلمَتِمَساِن الدِ  ر و َوَورََقَة بمَن نـَوم ِه، َأنَّ زَيمَد بمَن َعمم ِصِل، فـََقاَل ِلَزيمِد  نم َجدِ  ِِبلمَموم



ر و بَـلمَت ََي َصاِحَب المَبِعرِي؟ فـََقالَ : بمِن َعمم  .ِمنم بَِنيَِّة ِإبـمَراِهيمَ : ِمنم َأيمَن َأقـم
ينَ : َوَما تـَلمَتِمُس؟ قَالَ : فـََقالَ   .َألمَتِمُس الدِ 
 .ارمِجعم فَِإنَُّه يُوِشُك َأنم َيظمَهَر ِف َأرمضك: قَالَ 

__________ 
َال( 1)من ابمن ِهَشام ( 5) َُيََلء َوالمكرب: اْلم  .اْلم

 .أحتال، َوُهَو حَتمرِيف: وىف املطبوعة
رمن يسري ِف اهلاجرة وهى شدَّ : املهجر( 9)  .ة اْلم

 .من ََنم ِف القائلة: َومن قَالَ 
 :وىف ابمن ِهَشام

 .لَيمَس مهجر
)*( 
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َرانِيَِّة فـََلمم يـَُواِفقميِن فـََرَجَع َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ  َورِقًّا،  لَبـَّيمَك َحقًّا َحقًّا، تـََعبًُّدا: فََأمَّا َوَرَقُة فـَتَـَنصََّر، َوَأمَّا َأََن فـََعَزممُت َعَلى النَّصم
ٌر َكَمنم قَاَل؟  َال، فـََهلم ُمَهجِ  يِن : آَمنمُت مبَا آَمَن بِِه إبراهم َوُهَو يـَُقول! المرِبَّ َأبمِغي اَل اْلم َما َُتَشِ مم أنفى َلك َعان  رَاِغُم، َمهم

ُجدُ   .فَِإين ِ َجاِشُم، مثَّ خيَِرُّ فـََيسم
ُنُه يـَعميِن َسِعيَد بمَن زَيم  ُ َعنمُه فـََقالَ قَاَل َوَجاَء ابـم َرِة َرِضَي اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأيب َكَما رََأيمَت وََكَما بـََلَغَك، : د  َأَحَد المَعشم

تَـغمِفرم َلُه، قَالَ  َدُه : " فَاسم َم المِقَياَمِة ُأمًَّة َوحم َعُث يـَوم  ( ".5)نـََعمم فَِإنَُّه يـُبـم
ِرو بمنِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه زَيمُد بمُن َحارِثََة، َومُهَا َيَمُكََلِن ِمنم ُسفمرَ  َوَأَتى زَيمُد بمُن َعمم ة  زَيمد  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر و  ( .1) ََي ابمَن َأِخي َأََن اَل آُكُل ممَّا ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ : هَلَُما، َفَدَعَواُه ِلطََعاِمِهَما فـََقاَل زَيمُد بمُن َعمم
َرَة، َعنم ُموَسى ابمن ميسَرة، َعن ابمن َأىب : وقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ِر بمُن َأيب َسبـم رو، َحدََّثىن َأبُو َبكم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعمم َحدَّ

 .مليَكة، َعن حجر بمِن َأيبِ ِإَهاب  
ر و َوَأََن ِعنمَد َصَنِم بـَُوانَ : قَالَ  َبَل المَكعمَبَة رََأيمُت زَيمَد بمَن َعمم تَـقم َس فَِإَذا زَاَلِت اسم َة بـَعمَدَما رََجَع ِمَن الشَّاِم، َوُهَو يـَُراِقُب الشَّمم

ِ مثَّ يـَُقولُ  َدتـَنيم َعًة َسجم َاِعيَل، اَل َأعمُبُد َحَجًرا َواَل ُأَصلِ ي َلُه َواَل آُكُل َما ُذِبحَ : َفَصلَّى رَكم َلُة ِإبـمَراِهيَم َوِإمسم َلُه َواَل  َهِذِه قـُبـم
َا أصلى هلََذا المبَـيمت َحىتَّ َأُموت  .أستقسم االزالم، َوِإَّنَّ

 وََكاَن ُيج  
__________ 

َكيَف وفمق هللا زيدا ِإََل ترك أكل َما ذبح على النصب َوَما مل يذكر اسمم هللا : ُهَنا َيَمِت اعمرِتَاض( 1)َواِحَدة : َخ ط( 5)
ِ َعَليمِه َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َهنيم َاِهِليَّة؟ َوقد أَجاب السُّهيملي ِبَوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن أوَل هِبَِذِه المَفِضيَلة ِف اْلم االول َأنه : ى اَّللَّ



َا ِف اْلَِديث َأن زيدا قَ  َها َوِإَّنَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم أكل ِمنـم َِديِث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل : ِحني قدمت السفرة الَ لَيمَس ِف اْلم
 .آكل ممَّا مل يذكر اسمم هللا َعَليمهِ 

ِرمي المميَتة: والثاىن َا تقدم شرع ِإبـمَراِهيم بَِتحم َا فعل َذِلك برأى رَآُه اَل بشرع ُمتَـَقدم، َوِإَّنَّ  َأن زيدا ِإَّنَّ
َا نزل حَتمِرمي َذِلك ِف االسَل ِرمي َما ذبح لغري هللا، َوِإَّنَّ م، َوبَعض االصوليني يـَُقوُلوَن االشياء قبل ُوُرود الشَّرمع على اَل بَِتحم

 .االِبحة
 )*( 577/  5انمظُر الرَّومض االنف 
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َفُع ِمنم َعَرَفَة َماِشًيا َوُهَو يـَُقولُ : فـََيِقُف بَِعَرَفَة، وََكاَن يـَُلِبِ  فـَيَـُقولُ  يمَك ُمتَـَعبِ ًدا لَبـَّ : لَبـَّيمَك اَل شريك َلك َواَل ندلك مثَّ يَدم
 .َمرمُقوقًا

، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِمِر بمِن رَبِيَعَة، قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ََكِميُّ َثيِن َعِليُّ بمُن ِعيَسى اْلم ِرو بمِن نـَُفيمل  : َحدَّ عمُت زَيمَد بمَن َعمم مسَِ
َاِعيَل مثَّ : يـَُقولُ  َتِظُر نَِبيًّا ِمنم َوَلِد ِإمسم َهُد َأنَُّه  َأََن َأنـم قُُه َوَأشم ِمنم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َواَل َأرَاين ُأدمرُِكُه، َوَأَن َأو من بِِه َوُأَصدِ 

رِبَُك َما نـَعمُتُه َحىتَّ اَل خَيم  ٌة فـََرَأيـمَتُه فََأقمرِئمُه ِمينِ  السَََّلَم، َوَسُأخم  .َفى َعَليمكَ َنِبٌّ، فَِإنم طَاَلتم ِبَك ُمدَّ
 .َهُلمَّ : تُ قـُلم 

َنهُ : قَالَ  َعِر َواَل ِبَقِليِلِه، َولَيمَستم تـَُفاِرُق َعيـم َ  ُهَو رَُجٌل لَيمَس ِِبلطَِّويِل َواَل ِِبلمَقِصرِي، َواَل ِبَكِثرِي الشَّ ِة بـَنيم  ُْحمَرٌة، َوَخاَُتُ النـُّبـُوَّ
عَ  ِلُدُه َوَمبـم ُُه َأْحمَُد، َوَهَذا المبَـَلُد َموم َرُهوَن َما َجاَء ِبِه َحىتَّ يـَُهاِجَر ِإََل يـَثمِرَب فـََيظمَهُر َكِتَفيمِه، َوامسم َها َوَيكم ُمُه ِمنـم ثُُه، مثَّ خُيمرُِجُه قـَوم

ُت المِبََلَد ُكلََّها َأطمُلُب ِديَن ِإبـمَراِهيَم، َفَكاَن َمنم َأسم  َك َأنم خُتمدََع َعنمُه، فَِإين ِ طُفم ِد َوالنََّصاَرى َأُل ِمَن الميَـُهو َأممُرُه، فَِإَيَّ
يُن َورَاَءكَ : َوالمَمُجوِس يـَُقوُلونَ   .َهَذا الدِ 

َعُتونَُه ِمثمَل َما نـََعتُُّه َلَك، َويـَُقوُلونَ  ُرهُ : َويـَنـم  .ملَم يـَبمَق َنِبٌّ َغيـم
ُ َعَليمِه : قَاَل َعاِمُر بمُن رَبِيَعةَ  بَـرمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َأخم َلمم رو وإقرائه ِمنمُه السَََّلَم، فـََلمَّا َأسم َل زَيمِد بمِن َعمم َوَسلََّم قـَوم

َحُب ُذيُواًل : فـََردَّ َعَليمِه السَََّلَم َوتـََرحََّم َعَليمِه َوقَالَ  َنَِّة َيسم  .َقدم رََأيـمُتُه ِف اْلم
رو بن نَفيمل: َوقَاَل المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ  ُر زَيمِد بمِن َعمم ثـََنا َحدََّثىن ُمَُ : ِذكم ثـََنا ُفَضيمُل بمُن ُسَليمَماَن، َحدَّ ر ، َحدَّ مَُّد بمُن َأيب َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َثيِن َساملٌ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َبَة، َحدَّ ِرو بمِن نـَُفيمل   ُموَسى بمُن ُعقم َلِقَي زَيمَد بمَن َعمم
َفِل بَـ  َمتم ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ ( 5)لمَدَح بَِسم ُي، فـَُقدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَوحم  َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأنم يـَنمِزَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َرٌة فََأىَب َأنم   ُسفم
َها  .َيَمُكَل ِمنـم
حَبُونَ : مثَّ قَاَل زَيمدٌ  ُت آُكَل ممَّا َتذم  على أنصابكم، َواَل آكل ِإين ِ َلسم

__________ 
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ُم اَّللَِّ َعَليمهِ   .ِإالَّ َما ذُِكَر اسم
ر و َكاَن يَِعيُب َعَلى قـَُريم  ُ َوَأنـمَزَل هَلَا من السََّماء املَاء َوأنمبت هَلَا من : ش  َذَِبِئَحُهمم َويـَُقولُ َوِإنَّ زَيمَد بمَن َعمم الشَّاُة َخَلَقَها اَّللَّ

ِم اَّللَِّ ِإنمَكارًا ِلَذِلَك َوِإعمظَاًما َلهُ   .االرض، مثَّ تذحبوهنا َعَلى َغريمِ اسم
َبةَ  َثيِن َساملُ بن عبد هللا: قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم رو ابمن نـَُفيمل  َوَحدَّ ، َواَل أعلمُه ِإالَّ حتدث ِبِه َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ زَيمَد بمَن َعمم

بَـُعُه، فـََلِقَي َعاِلًما ِمَن الميَـُهوِد َفَسأََلُه َعنم ِديِنِهمم، فـََقا يِن َويـَتـم َأُل َعِن الدِ  مم ِإين ِ َلَعلِ ي َأنم َأِديَن ِديَنكُ : لَ َخَرَج ِإََل الشَّاِم َيسم
رِبمين ( 5)  .فََأخم

َوَما َأِفرُّ ِإالَّ ِمنم َغَضِب اَّللَِّ تـََعاََل، َواَل : قَاَل زَيمدٌ : ِإنََّك اَل َتُكوُن َعَلى ِديِنَنا َحىتَّ أتَمُخَذ َنِصيَبَك ِمنم َغَضِب اَّللَِّ : فـََقالَ 
َتِطيُعُه  ًئا َواَل َأسم ُل ِمنم َغَضِب اَّللَِّ َشيـم ِِه؟ قَالَ ، فـََهلم تَ ( 1)َأْحِم  .َما َأعمَلُمُه، ِإالَّ َأنم َتُكوَن َحِنيًفا: ُدلُّيِن َعَلى َغريم

َرانِيًّا َواَل يـَعمُبُد إِ : قَاَل زَيمدٌ  َِنيُف؟ قَاَل ِديُن ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلُم، ملَم َيُكنم يـَُهوِدَيًّ َواَل َنصم  .الَّ اَّللََّ َوَما اْلم
َلُه، فـََقالَ  َفَخَرَج زَيمٌد، فـََلِقيَ   .ِمنم َلعمَنِة هللا]َلنم َتُكوَن َعَلى ِديِنَنا َحىتَّ أتَمُخَذ بَِنِصيِبَك : َعاِلًما ِمَن النََّصاَرى َفذََكَر ِمثـم

َتِطيع، فـََهلم َتُدلُّيِن : قَالَ  َعَلى ( 9[ )َما أفر ِإالَّ من لعنة هللا، َواَل أْحل من لعنة هللا َواَل من َغَضبه َشيمئا أبدا، َواَل َأسم
ِِه؟ قَالَ   .َما َأعمَلُمُه، ِإالَّ َأنم َتُكوَن َحِنيًفا: َغريم

َِنيُف؟ قَالَ : قَالَ  َرانِيًّا َواَل يـَعمُبُد ِإالَّ اَّللََّ : َوَما اْلم  .ِديُن ِإبـمَراِهيَم، ملَم َيُكنم يـَُهوِدَيًّ َواَل َنصم
هَلُمم ِف ِإبـمَراِهيَم َخرَ  ِهُدَك َأين ِ َعَلى ِديِن ِإبـمَراِهيمَ : َج، فـََلمَّا بـََرَز رََفَع يََديمِه فـََقالَ فـََلمَّا رََأى زَيمٌد قـَوم  .اللَُّهمَّ ِإين ِ ُأشم

ر  : َوقَاَل اللَّيمثُ : قَالَ  َاَء بِنمِت َأيب َبكم  َكَتَب ِإيَلَّ ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َأمسم
ُهَما قَاَلتم  نًدا َظهره ِإََل المَكعمَبة يـَُقول رََأيمتُ : رضى هللا َعنـم ِرو بمِن نـَُفيمل  قَائِما ُمسم  :زَيمَد بمَن َعمم

__________ 
 .َأي عازم َعَليمِه ومتهيئ َلهُ ( 5)
 ".َوَأَن أستطيعه : " طبعة االمريية 575/  1الذى ِف الُبَخاِري  ( 1)
 .سقط من املطبوعة( 9)
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، وَ   .اَّللَِّ َما ِمنمُكمم َعَلى ِديِن ِإبـمَراِهيَم َغريمِيََي َمعمَشَر قـَُريمش 
ُتَل ابـمنَـَتهُ  ُءوَدَة، يـَُقوُل لِلرَُّجِل ِإَذا َأرَاَد َأنم يـَقم نـَتَـَها: وََكاَن ُُيمِيي المَموم ِفيَك ُمؤم تـُلمَها، َأََن َأكم  .اَل تـَقم

نـَتَـَها ِإنم ِشئمتَ : فـََيأمُخُذَها فَِإَذا تـََرعمَرَعتم قَاَل َِأَبِيَها ُتَك ُمؤم  .َدفـَعمتـَُها ِإلَيمَك، َوِإنم ِشئمَت َكَفيـم
 ( .5)انـمتَـَهى َما ذََكَرُه المُبَخاِريُّ 

ِر بمِن َأيب َداُوَد َعنم عِ  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر، ِمنم َطرِيِق َأيب َبكم َنَدُه اْلم َِخرُي َقدم َأسم َِديُث اَأم لَّيمِث، يَسى بمِن َْحَّاد ، َعِن الَوَهَذا اْلم
َاَء َفذََكَر ََنمَوهُ  ، َعنم َأبِيِه َعنم َأمسم  .َعنم ِهَشام 

َاَء قَاَلتم : َوقَاَل َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب الزِ ََندِ  ِرو بمِن نـَُفيمل  َوُهَو : َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َأمسم عمُت زَيمَد بمَن َعمم مسَِ
َرُه إِ  ِنٌد َظهم ُكمم َوالزِ ََن فَِإنَُّه يُوِرُث المَفقمرَ : ََل المَكعمَبِة يـَُقولُ ُمسم  .ََي َمعمَشَر قـَُريمش  ِإَيَّ

 .َوَقدم َساَق ابمُن َعَساِكَر َهاُهَنا َأَحاِديَث َغرِيَبًة ِجدًّا، َوِف بـَعمِضَها َنَكارٌَة َشِديَدةٌ 
َدة  َعنم َرُسوِل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه قَالَ مثَّ َأومَرَد ِمنم ُطُرق  ُمتَـَعدِ  َدهُ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم المِقَياَمِة ُأمًَّة َوحم َعُث يـَوم  .يـُبـم

ثَـ  ثـََنا يُوُسُف بمُن يـَعمُقوَب الصَّفَّاُر، َحدَّ َبَة، َحدَّ َُمِويُّ، َنا َُيمََي بمُن َسِعيد  اَفِمنم َذِلَك َما َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن ُعثمَماَن بمِن َأيب َشيـم َأم
ِرو بمِن نـَُفيمل  َأنَُّه َكاَن : َعنم جُمَاِلد  َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم َجاِبر ، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم زَيمِد بمِن َعمم ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِهِليَِّة َويـَُقولُ  َلَة ِف اْلم ِبُل المِقبـم تَـقم ُجدُ ِإهلَِي ِإَلُه ِإبـمَرا: َيسم  .ِهيَم َوِدييِن ِديُن ِإبـمَراِهيَم َوَيسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َدُه بـَيميِن َوَبني ِعيَسى بن َمرممَيَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُُيمَشُر َذاَك ُأمًَّة َوحم

َناُدُه َجيِ ٌد َحَسنٌ   .ِإسم
بَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن ُموَسى بمُن َشيـم  َة، َعنم َخارَِجَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمنِ َحدَّ

ِرو بن نَفيمل فـََقالَ  عمُت َسِعيَد بمَن المُمَسيَِّب يَذمُكُر زَيمَد بمَن َعمم ، قَاَل مسَِ  توىف وقريش: َماِلك 
__________ 
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ِس ِسِننَي َوَلَقدم نـََزَل ِبِه تـَبميِن المَكعمَبَة، قـَبمَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَمم ُي َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإنَُّه لَيَـُقوُل َأََن ( 5)َأنم يـَنمِزَل المَوحم
 .َعَلى ِديِن ِإبـمَراِهيمَ 

ُ عَ  ُنُه َسِعيُد بمُن زَيمد  َواتَـَّبَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم ابـم َطَّاِب َوَسِعيُد بمُن زَيمد  َرُسوَل اَّللَِّ فََأسم َليمِه َوَسلََّم، َوَأَتى ُعَمُر بمُن اْلم
ِرو بمِن نـَُفيمل  فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسَأاَلُه َعنم زَيمِد بمِن َعمم ُ َلُه َوَرِْحَُه، فَِإنَُّه َماَت َعَلى ِديِن ِإبـمَراِهيمَ : َصلَّى اَّللَّ  .َغَفَر اَّللَّ

تَـغمَفَر َلُه، : قَالَ  ُهمم ِإالَّ تـََرحََّم َعَليمِه َواسم ِم اَل يَذمُكُرُه َذاِكٌر ِمنـم ِلُموَن بـَعمَد َذِلَك الميَـوم : مثَّ يـَُقوُل َسِعيُد بمُن المُمَسيَّبِ َفَكاَن المُمسم
ُ َوَغَفَر َلهُ   .َرِْحَُه اَّللَّ

َثيِن زََكِرَيَّ بمُن َُيمََي السَّعمِديُّ، َعنم َأبِيِه قَالَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعِن المَواِقِدي ِ  ِرو بمِن نـَُفيمل  مبَكََّة : َحدَّ َماَت زَيمُد بمُن َعمم



 .َوُدِفَن بَِصمِل ِحَراءَ 
ٌم ِمنم َبيِن ْلَم  َم َأنَُّه َماَت بَِرمِض المبَـلمَقاِء ِمَن الشَّاِم َلمَّا َعَدا َعَليمِه قـَوم َفَعةُ َوَقدم تـََقدَّ  .م  فـََقتَـُلوُه مبََكان  يـَُقاَل َلُه َميـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ََشجِ ، َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َعنم ِهَشام  َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل المَباَغنمِديُّ   َصلَّى َعنم َأيب َسِعيد  اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِ : " اَّللَّ ِرو بمِن نـَُفيمل  َدومَحتَـنيم َنََّة فـََرَأيمُت ِلَزيمِد بمِن َعمم َناد جيد، َولَيمَس ُهَو ِف شئ ِمَن " َدَخلمُت اْلم َوَهَذا ِإسم

 .اَلُكُتبِ 
ِرو بن نَفيمل َرَْحه هللا َحِِت َوثـََنائَِيا : َوِمنم ِشعمِر زَيمِد بمِن َعمم ِدي ِمدم َر َِبِقًيا ِإََل المَمِلِك َوقـَوماًل * ِإََل اَّللَِّ َأهم  َرِضيًّا اَل َييِن الدَّهم

َقُه  َعمَلى الَِّذي لَيمَس فـَوم  .ِإَلٌه َواَل َربٌّ َيُكوُن ُمَدانَِيا َوَقدم ِقيَل ِإنَـَّها َِأَُميََّة بمِن َأيب الصَّلمتِ * اَأم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُرمُهَاَوِمنم ِشعمرِِه ِف التـَّومِحيِد َما َحَكاُه ُمَُ  ُر بمُن َبكَّار  َوَغيـم َحاَق َوالزُّبـَيـم َلَمتم : مَُّد بمُن ِإسم ِهي ِلَمنم َأسم ُت َوجم َلمم َلُه * َوَأسم
 االرض حتمل صخرا ثقاال

__________ 
 .َأي المَمومت( 5)
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َتوتم َشدََّها  َِبااَل وَ * َدَحاَها فـََلمَّا اسم َها اْلم َلَمتم َسَواًء َوَأرمَسى َعَليـم ِهي ِلَمنم َأسم ُت َوجم َلمم ًِب زاَُلاَل * َأسم َلُه المُمزمُن حَتمِمُل َعذم
َلَمتم * ِإَذا ِهَي ِسيَقتم ِإََل بـَلمَدة   ِهي ِلَمنم َأسم ُت َوجم َلمم َها ِسَجااَل َوَأسم َرُف؟ َحااًل * َأطَاَعتم َفَصبَّتم َعَليـم َلُه الر ِيُح ُتصم

َحاقَ َفَحااَل َوقَاَل ُُمَمَُّد بم  َثيِن ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة قَالَ : ُن ِإسم ر و َقالَ : َحدَّ * َأَرِبًّ َواِحًدا َأمم َألمَف َرب   : َرَوى َأيب َأنَّ زَيمَد بمَن َعمم
يًعا  َت َوالمُعزَّى مجَِ ُُموُر َعَزلمُت الَلَّ َلمُد الصَُّبوُر فَ * َأِديُن ِإَذا تـََقسََّمِت اَأم َعُل اْلم َها َكَذِلَك يـَفم َواَل * ََل المُعزَّى َأِديُن َواَل ابـمنَـتَـيـم

ر و َأزور َواَل ُغنمًما َأِديُن وََكاَن َرِبًّ  ِر ِإذم ِحلمِمي َيِسرُي َعِجبمُت َوِف اللََّيايل ُمعمِجَباٌت * َصَنَميم َبيِن َعمم َوِف * لََنا ِف الدَّهم
ِم يـَعمرِفـَُها المَبِصرُي بَِنَّ اَّللََّ  ََيَّ م  * َقدم َأفـمىَن رَِجااًل اَأم ُل * َكِثريًا َكاَن َشأمنـَُهُم المُفُجوُر َوَأبـمَقى آَخرِيَن ِبرِبِ  قـَوم ُهُم الطِ فم فـَيَـرمِبُل ِمنـم

ًما  َنا المَمرمُء يـَعمثـُُر ََثَب يـَوم غمِفَر َذنمِبَ الرَّبُّ المَغُفوُر لِيَـ * َكَما يرتوح المُغصمن النَِّضري َوَلِكنم َأعمُبُد الرَّْحمََن َريبِ  * الصَِّغرُي َوبـَيـم
َفظُوَها  َبـمَراَر َدارُُهُم ِجَناٌن * فـَتَـقمَوى اَّللَِّ رَبِ ُكُم احم َوِللمُكفَّاِر َحاِمَيٌة َسِعرُي َوِخزمٌي ِف * َمىَت َما حَتمَفظُوَها اَل تـَُبوُروا تـََرى اَأم

ََياِة َوِإنم َُيُوتُوا  َحاَق ِمنم َهِذِه المَقِصيَدةِ  ُيََلُقوا َما َتِضيُق ِبهِ * اْلم  .الصُُّدوُر َهَذا مَتَاُم َما ذََكَرُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
، َعِن الضَّحَّاِك بمِن ُعثمَماَن، َعنم َعبمِد  َعِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ  الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِندَوَقدم َرَواُه َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ َعنم ُمصم
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ر  قَاَلتم : قَالَ  َاَء بِنمِت َأيب َبكم ِرو بمِن نـَُفيمل  : قَاَل ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َأمسم ِنَّاَن : قَاَل زَيمُد بمُن َعمم نَّ َواْلم َعَزلمُت اْلِم
نَـتَـيـم * َعينِ   َلمُد الصَُّبوُر َفََل المُعزَّى َأِديُن َواَل ابـم َعُل اْلم م  ُأِديُر َواَل ُغنمًما َأِديُن وََكاَن َرِبًّ * َها َكَذِلَك يـَفم * َواَل َصَنَميم َبيِن َطسم

ِر ِإذم ِحلمِمي َصِغرُي َأَرِبًّ َواِحًدا أم ألف رب  َ َأفـمىَن * لََنا ِف الدَّهم ُُموُر َأملَم تـَعمَلمم بَِنَّ اَّللَّ رَِجااًل َكاَن * أدين ِإذا تقسمت اَأم
م  َشأمنـَُهُم المُفُجو  ًما * ُر َوَأبـمَقى آَخرِيَن ِبرِبِ  قـَوم َنا المَمرمُء يـَعمثـُُر ََثَب يـَوم ُل الصَِّغرُي َوبـَيـم ُهُم الطِ فم َكَما يـَتَـَروَُّح المُغصمُن * فـَيَـرمبُو ِمنـم
َا : فـََقاَل َورََقُة بمُن نُوَفل  : النَِّضرُي قَاَلتم  ر و َوِإَّنَّ َت ابمَن َعمم َت َوَأنـمَعمم نـَّبمَت تـَنُّورًا ِمَن النَّاِر َحاِمًيا ِلِديِنَك َرِبًّ لَيمَس َتََ * َرَشدم

ِبطمُت َأرمًضا ُموفة * َربٌّ َكِمثمِلِه  َِباِل َكَما ِهَيا َأُقوُل ِإَذا ُأهم ََعاِدََي َحَنانـَيمَك ِإنَّ * َوتـَرمِكَك ِجَناَن اْلم جنانيك اَل ُتظمِهرم َعَلىَّ اَأم
نَّ َأنمت  َرمِض َسبمِعنَي َواِدًَي * َأنمَت ِإهلَِي رَبَـَّنا َورََجائَِيا لََتدَّرَِكنَّ المَمرمَء َرْحمَُة رَبِ ِه وَ * رجاؤهم ( 5)اْلِم ( 1)َوِإنم َكاَن حَتمَت اَأم

َتِجيُب َواَل َأَرى  َر َداِعًيا َأُقوُل ِإَذا َصلَّيمُت ِف ُكل ِ * َأِديُن ِلَرب   َيسم َمُع الدَّهم َعة   َأِديُن ِلَمنم اَل َيسم ثـَرمُت * بـَيـم َت َقدم َأكم تـََبارَكم
َفل  َوعُ  ِرو بمِن نـَُفيمل  َخَرَج ِإََل الشَّاِم ُهَو َوَوَرَقُة بمُن نـَوم َم َأنَّ زَيمَد بمَن َعمم َك َداِعًيا تـََقدَّ َُويمِرِث َوُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ِِبمسِم ثمَماُن بمُن اْلم

، فـَتَـَنصَُّروا ِإالَّ زَيمًدا فَ  ُخلم ِف شئ من االدَين،َجحمش   ِإنَُّه ملَم يَدم
__________ 

رك االنسان َرْحمَُة رَبِ ِه : ِرَوايَة ابمن ِهَشام( 1)َكاَنت : ط( 5) َرمِض َسبمِعنَي َوادَي* َوقد تدم  َوِإنم َكاَن حَتمَت اَأم
 .وهى أوَل، َوقد ذكرَها المُمؤلف قبل
ِدير فعل مثل  .االرض سبعني َوادَيبعد حَتت : َونصب سبعني على تـَقم

)*( 
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َكَنُه ِمنم ِديِن ِإبـمَراهِ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، ُمتَِّبًعا َما َأمم  .يمَ َبلم بَِقَي َعَلى ِفطمَرتِِه ِمنم ِعَباَدِة اَّللَِّ َوحم
 .َعَلى َما ذََكرمََنهُ 

َفل  َفَسَيأمِت َخبَـُرُه ِف َأوَِّل الممَ  َُويمِرِث فََأقَاَم ِِبلشَّاِم َحىتَّ َماَت ِفيَها ِعنمَد قـَيمَصرَ َوَأمَّا َوَرَقُة بمُن نـَوم َعِث َوَأمَّا ُعثمَماُن بمُن اْلم  .بـم
َُمِويُّ، َوُُممَتَصُرهُ  ِمِه، َكَتَب َلُه ِإََل : َوَلُه َخبَـٌر َعِجيٌب ذََكُرُه اَأم َنَة َأنَُّه َلمَّا َقِدَم على قـَيمصر َفَشكا ِإلَيمِه َما َلِقَي ِمنم قـَوم  ابمِن َجفم

َعمَراُب  ، فـََعَزَم َعَلى َذِلَك، َفَكتَـَبتم ِإلَيمِه اَأم َز َمَعُه َجيمًشا ِْلَرمِب قـَُريمش  ا َمِلِك َعَرِب الشَّاِم لُِيَجهِ  َهاُه َعنم َذِلَك ِلَما رََأوم تـَنـم
ُ بَِصمَحاِب المِفيِل، َفَكَساُه  ُموًما َفَماَت ِمنم مُسِ ِه، فـََرََثُه زَيمُد ِمنم َعَظَمِة َمكََّة وََكيمَف فـََعَل اَّللَّ ُبوًغا َمسم َنَة َقِميًصا َمصم ابمُن َجفم

ِتَصارًا َناُه اخم َُمِويُّ، تـَرَكم ِرو بمِن نـَُفيمل  ِبِشعمر  ذََكَرُه اَأم  .بمُن َعمم
َعِث بَِثََلِث ِسِننَي َأو ََنموَها  .وََكاَنتم َوفَاتُُه قـَبمَل المَمبـم

 .ُه َوتـََعاََل أعلمَوهللا ُسبمَحانَ 
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َرةِ   ذكر شئ ممَّا َوقع ِمَن اَْلََواِدِث ِف َزَمِن المَفتـم
َياُن المَكعمَبِة َوَقدم ِقيلَ   .ِإنَّ َأوََّل َمنم بـََناُه آَدمُ : َفِمنم َذِلَك بـُنـم

ر و َوِف َسَندِ   .ِه ابمُن هَلِيَعَة َوُهَو َضِعيفٌ َوَجاَء ِف َذِلَك َحِديٌث َمرمُفوٌع َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
َِليُل َعَليمِه السَََّلمُ  َواِل َأنَّ َأوََّل َمنم بـََناُه اْلم َقـم  .َوَأقـمَوى اَأم

 .َكَما تـََقدَّمَ 
، َعنم َخاِلِد بمِن َعرمَعَرَة، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب    .وََكَذِلَك َرَواُه مِسَاِك بمِن َحرمب 

 .َم فـَبَـنَـتمُه المَعَماِلَقُة، مثَّ هتدم فبنته جرهم، مثَّ ثهدم فـَبَـنَـتمُه قـَُريمشٌ مثَّ تـََهدَّ : قَالَ 
َرَة َسَنةً : قـُلمتُ  َس َعشم ِس ِسِننَي، َوِقيَل ِبَمم َعِث ِبَمم  .َسَيأمِت بَِناُء قـَُريمش  َلُه، َوَذِلَك قـَبمَل المَمبـم

ِريُّ  ُُلمَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: َوقَاَل الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم بـََلَغ اْلم  .اَّللَّ
 َوَسَيأمِت َذِلَك ُكلُّهُ 

ُ َوبِِه الثِ َقةُ  ِضِعِه ِإنم َشاَء اَّللَّ  .ِف َموم
ُر َكعمِب بمِن ُلَؤي     ِذكم

َسِن بمِن َزَِبَلَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن طَلم  َاِرِث، َعنم َرَوى َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن اْلَم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم بمِن اْلم َحَة التـَّيمِميِ 
طُبـُُهمم فـَيَـُقو : َأيب َسَلَمَة قَالَ  ُُمَعِة، وََكاَنتم قـَُريمٌش تسميه المَعُروبََة، فـََيخم َم اْلم َمُه يـَوم َأمَّا بـَعمُد : لُ َكاَن َكعمُب بمُن ُلَؤي   جَيمَمُع قـَوم

َِباُل َأوماتَ فَامسمَُعوا َوتـَعَ  َرمُض ِمَهاٌد، َوالسََّماُء بَِناٌء، َواْلم ، َونـََهاٌر َضاح  َواَأم َهُموا َواعمَلُموا، لَيمٌل َساج  ٌد، َوالنُُّجوُم لَُّموا، َوافـم
َفظُوا َأصمَهارَُكمم، َوَما يَِهيُج ِإََل بًِلى، َفِصُلوا َأرمَحاَمُكمم ( 5)َأعمََلٌم، واالولون كاْلخرين، واالنثى َوالذكر، َوالزَّومج  ، َواحم

 .َومثَِ ُروا َأممَواَلُكمم 
 فـََهلم رََأيـمُتمم ِمنم َهاِلك  رََجَع؟

__________ 
 .َوالروح: َخ ط( ؟)

 .َوُهَو خطأ
 .واالنثى َوالذكر َوالزَّومج ِإََل بَلى صائرون: والذى ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة اليب نعيم

)*( 
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ُر َما تـَُقوُلوَن، َحَرُمُكمم زَي ُِنوُه َوَعظِ ُموُه َومتََسَُّكوا ِبِه، َفَسَيأمِت َأوم َميِ ت  ُنشِ  ، َوالظَّنُّ َغيـم اُر َأَماَمُكمم  َلُه نـََبأٌ َعِظيٌم، َر؟ الدَّ
ُرُج ِمنمُه َنِبٌّ َكِرميٌ مثَّ يـَُقولُ  م  حبادث : َوَسَيخم * ا وهنارها يؤوِبن ِبالحداث ِحني أتََوََِّب َسَواء علينا لَيملهَ * نـََهاٌر َولَيمٌل ُكلَّ يـَوم

َلة  َيَمِت النَِّب ُُمَمَّد  َنا ُسُتورَُها َعَلى َغفم َبارًا َصُدوق َخِبريَُها مثَّ يـَُقولُ * َوِِبلنِ َعِم الضَّاِف َعَليـم َواَّللَِّ َلوم ُكنمُت ِفيَها : فيخرب َأخم
، لَتَـنَ  ل  ل َذا مَسمع  َوَبَصر ، َويَد  َورِجم  ( .5)صَّبمُت ِفيَها تنصب اْلممل، والرقلت ِفيَها إرقال المَفحم



اَلًَن قَالَ * َدعمَوتِِه ( 1)ََي ليتىن َشاهدا فحواء : مثَّ يـَُقول َقَّ ِخذم ِت َكعمِب بمِن ُلَؤي   : ِحنَي المَعِشريُة تـَبمِغي اْلم َ َموم وََكاَن بـَنيم
ُ عَ  َعِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َليمِه َوَسلََّم مَخمُسِماَئِة َعام  َوِستُّوَن َسَنةً َوَمبـم

ِر َزممَزمَ  ُر ََتمِديِد َحفم  ِذكم
 .َعَلى يََديم َعبمِد المُمطَِّلِب بمِن َهاِشم  الَِِّت َكاَن َقدم َدَرَس َرمسمَُها بـَعمَد َطمِ  ُجرمُهم  هَلَا ِإََل زََمانِهِ 

َحاقَ  ِر مثَّ إِ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم جم َنَما ُهَو ََنِئٌم ِف اْلِم ِر َزممَزمَ ]نَّ َعبمَد المُمطَِّلِب بـَيـم وََكاَن أول َما ( 9[ )ِإذم ُأِتَ فَأُِمَر حبَفم
َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  المِمصمِريُّ َعنم َمرمثَِد بمِن عَ  ، َعنم ( 7) الميَـَزين ِ بمِد اَّللَِّ ابتدى ِبِه َعبمُد المُمطَِّلِب ِمنم َحفمرَِها، َكَما َحدَّ

 الفافقى َأنه مسع( 1)َعبمِد اَّللَِّ بن ذرير 
__________ 

 .المعجل( 5)
 .َوُهَو خطأ

 .جنواء( 1)
 .َوُهَو خطأ

 .َما َبني القوسني َساِقط من املطبوعة( 9)
 .رزين، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 1: )المُمزين ، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 7)

)*( 
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ُث َحِديَث َزممَزَم ِحنَي أُِمَر َعبمُد المُمطَِّلِب حبَفمرَِها قَالَ  ُ َعنمُه ُُيَدِ  ِإين ِ : قَاَل َعبمُد المُمطَِّلبِ : َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ
ِر ِإذم َأاَتين آت  فـََقاَل يل  جم ِفرم ِطيَبةَ : لََنائٌِم ِف اْلِم  .احم

 .مثَّ ذهب َعىن: َوَما ِطيَبُة؟ قَالَ  قـُلمتُ : قَالَ 
ُت ِفيِه، َفَجاَءين فـََقالَ : قَالَ  ِفرم بـَرَّةَ : فـََلمَّا َكاَن المَغُد َرَجعمُت ِإََل َمضمَجِعي فَِنمم  .احم
 .مثَّ َذَهَب َعينِ  : قـُلمُت َوَما بـَرَُّة؟ قَالَ : قَالَ 

ِفِر المَمضمُنونَةَ : ُت ِفيِه، َفَجاَءين فـََقالَ فـََلمَّا َكاَن المَغُد رََجعمُت ِإََل َمضمَجِعي فَِنمم   .احم
 .َوَما المَمضمُنونَُة؟ َقاَل مثَّ َذَهَب َعينِ  : قَاَل قـُلمتُ 

ِفرم َزممَزمَ : فـََلمَّا َكاَن المَغُد رجعت ِإََل مضجعي فَنمت ِفيِه، َفَجاَءين فـََقالَ   .احم
َزُم؟ قَالَ : قَالَ  َرِة ( 5)بدا َواَل تذم اَل تنزف أ: قـُلمُت َوَما َزمم ِم، ِعنمَد نـُقم َ المَفرمِث َوالدَّ َعمَظَم، َوِهَي بـَنيم ِقي اْلجيج اَأم ، َتسم

ِل  َعمَصِم، ِعنمَد قـَرميَِة النَّمم  ( .1)المُغَراِب اَأم
ِضِعَها، َوَعَرَف َأنَُّه َقدم ُصِدَق، َغدً ( 9)فـََلمَّا َبني َلُه : قَالَ  َاِرُث بمُن َعبمِد َشأمنـََها َوَدلَّ َعَلى َموم ا مبِعمَوِلِه َوَمَعُه ابـمُنُه اْلم

ا َبَدا ِلَعبمِد المُمطَِّلِب الطَّيُّ  ُرُه، فحفر ِفيَها، فـََلمَّ مِئذ  َوَلٌد َغيـم َكبـََّر، فـََعَرَفتم قـَُريمٌش َأنَُّه َقدم ( 7)المُمطَِّلِب، َولَيمَس َلُه يـَوم



 :َقاُلواَأدمَرَك َحاَجَتُه، فـََقاُموا ِإلَيمِه فَـ 
َنا َمَعَك ِفيَها رِكم َاِعيَل، َوِإنَّ لََنا ِفيَها َحقًّا َفَأشم ُر َأبِيَنا ِإمسم  .ََي َعبمَد المُمطَِّلِب ِإنَـَّها بِئـم

َممَر َقدم ُخِصصمُت ِبِه ُدوَنُكمم َوُأعمِطيُتُه ِمنم بـَيمِنُكمم : قَالَ  ، ِإنَّ َهَذا اَأم  .َما َأََن بَِفاِعل 
ُر اَترِِكيَك َحىتَّ ُُنَاِصَمَك ِفيَهافَأَ : قَاُلوا َلهُ  َنا فَِإَنَّ َغيـم  .نمِصفم

ُكمم ِإلَيمهِ : قَالَ  ُتمم ُأَحاِكمم َنُكمم َمنم ِشئـم َعُلوا بـَيميِن َوبـَيـم  .فَاجم
 .نـََعمم : قَالَ ( 1)َكاِهَنُة َبيِن َسعمِد بمِن ُهَذميم  : قَاُلوا

َراِف الشَّام  .وََكاَنتم بَِشم
__________ 

 .قَليَلة املَاء: ئمر ذمَّة وذميم وذميمةبِ ( 5)
 .أجبنت الرجل ِإذا وجدته َجَباَنً : فـَُهَو من أذممت المِبئمر، َأي َوجدهتَا ذمَّة، َكَما تَقول

 .تزم، َوُهَو حَتمرِيف: وىف املطبوعة
َوال َزممَزم( 1)  .ذكر السُّهيملي علَل هلَِذِه العَلمات من َأحم
 .طأَل، َوُهَو خ: املطبوعة( 9)
َجارَة: الطى( 7)  .َما طوى ِبِه المِبئمر من اْلِم

 .الطمى َوُهَو حَتمرِيف: وىف املطبوعة
 .سعد هذمي: الطَّرَبِي  ( 1)

 .َوُهَو الصََّواب
)*( 

(5/515) 

 
 

 .ش  نـََفرٌ فـَرَِكَب َعبمُد المُمطَِّلِب َوَمَعُه نـََفٌر ِمَن َبيِن ُأَميََّة، َورَِكَب ِمنم ُكلِ  قَِبيَلة  ِمنم قـَُريم 
َرمُض ِإذم َذاَك َمَفاِوُز، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بِبَـعمِضَها نـََفَد َماُء َعبمِد المُمطَِّلِب َوَأصمَحابُُه، َقُنوا  َفَخَرُجوا َواَأم تَـيـم فـََعِطُشوا َحىتَّ اسم

ا َعَليمِهمم َوقَاُلوا ا َمنم َمَعُهمم فَأَبـَوم َقوم َتسم ََلَكِة، فَاسم  .َفازَة  َوِإَنَّ َُنمَشى َعَلى َأنـمُفِسَنا ِمثمَل َما َأَصاَبُكمم ِإَنَّ مبَِ : ِِبهلم
ِة، َفُكلََّما َماَت رَُجٌل َدفـََعهُ : فـََقاَل َعبمُد المُمطَِّلبِ  َن ِمَن اَلُقوَّ  ِإين ِ َأَرى َأنم َُيمِفَر ُكلُّ رجل ِمنمُكم حفرته لَنفِسِه مبَا لكم اْلم

َرتِِه مثَّ  يعهَأصمَحابُُه ِف ُحفم َعة ركب مجَِ َعُة رَُجل  َواِحد  َأيمَسُر من َضيـم ُه، َحىتَّ َيُكوَن آِخُرُهمم رَُجًَل َواِحًدا َفَضيـم  .َواَروم
 .نِعمَم َما َأَمرمَت بِهِ : فـََقاُلوا

َت عطشا َتِظُروَن المَموم َرًة مثَّ قـََعُدوا يـَنـم ِسِه ُحفم  .َفَحَفَر ُكلُّ رَُجل  لِنَـفم
ِت اَل َنضمِرُب ِف االرض َواَل نبتغى النفسنا ( 5)َوهللا ِإنَّ ِإلمَقاَءََن : قَاَل الصحابه مثَّ ِإن عبد الممطلب بَِيمِديَنا َهَكَذا ِللمَموم

 .لعجز، فـََعَسى هللا َأن يرزقنا َماء بِبَـعمض المِبََلد، ارحتلوا



، َفَكبـََّر َعبمُد المُمطَِّلِب وََكبـََّر فَارمحَتَُلوا، َحىتَّ ِإَذا بـََعَث َعبمُد المُمطَِّلِب رَاِحَلَتُه انـمفَ  ب  ُ َماء  َعذم َجَرتم ِمنم حَتمِت ُخفِ َها َعنيم
ِقيَـتَـُهمم   َأصمَحابُُه، مثَّ نـََزَل َفشرب َوشرب َأصمَحابه واستسقوا َحىتَّ مَلوا َأسم

يِع َهِذِه اَأمَ  َواِل فـََقالَ مثَّ َدَعا قـََباِئَل قـَُريمش  َوُهمم يـَنمُظُروَن ِإلَيمِهمم ِف مجَِ  .َهُلمُّوا ِإََل المَماِء فـََقدم َسَقاََن اَّللَُّ : حم
َنا، َواَّللَِّ َما ُُنَاِصُمَك ِف زَممَزَم َأبًَدا، ِإنَّ الَِّذي َسَقاَك : َفَجاُءوا َفَشرِبُوا واستقوا كلهم، مثَّ قَاُلوا َقدم َواَّللَِّ ُقِضَي َلَك َعَليـم

َزَم، فَارمِجعم ِإََل ِسَقايَِتَك رَاِشًدا َهَذا املَاء هِبَِذِه الفَلوة  .ُهَو الَِّذي َسَقاَك َزمم
َ َزممَزمَ  َنُه َوبـَنيم  .فـََرَجَع َوَرَجُعوا َمَعُه، َوملَم َيِصُلوا ِإََل المَكاِهَنِة، َوَخلُّوا بـَيـم

َحاقَ   .َزمَ فـََهَذا َما بـََلَغيِن َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِف زَمم : قَاَل ابمُن ِإسم
َحاقَ  َزم: قَاَل ابمُن ِإسم ُث َعنم َعبمِد المُمطَِّلِب َأنَُّه قيل َلُه ِحني َأمر حبَفر َزمم عمُت َمنم ُُيَدِ   :َوَقدم مسَِ

__________ 
 .ألقينا ِبَيمِديَنا اخل: قَاَل الصحابه: ط خَ ( 5)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام -َوُهَو حَتمرِيف 
)*( 
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ِقي َحِجيَج اَّللَِّ ِف كل مرب * ادمع ِباملاء الرِ َوى َغريمِ المَكِدرم  مثَّ  َفَخَرَج َعبمُد : لَيمَس خيَاف ِمنمُه شئ َما َعَمرم قَالَ ( 5)َيسم

، فـََقالَ  ِفَر َزممَزمَ : المُمطَِّلِب ِحنَي ِقيَل َلُه َذِلَك ِإََل قـَُريمش   .تـَعمَلُموا َأين ِ َقدم أُِمرمُت َأنم َأحم
َ َلَك َأيمَن ِهَي؟ قَالَ : قَاُلوا  .اَل : فـََهلم بـُنيِ 
م َلَك، َوِإنم َيُك مِ : قَاُلوا َن الشَّيمطَاِن فـََلنم فَارمِجعم ِإََل َمضمَجِعَك الَِّذي رََأيمَت ِفيِه َما رََأيمَت، فَِإنم َيكم َحقًّا ِمَن اَّللَِّ يـُبَـنيِ 

 .يـَُعوَد ِإلَيمكَ 
َعمَظمم، اَل تـَنمِزُف َأبًَدا َواَل : َفِقيَل َلهُ فـََرَجَع َوََنَم فَُأِتَ  ِفرم زَممَزم، َوإنَّك ِإنم َحَفرمتـََها َلنم تـَنمَدمم، َوِهَي تـَُراٌث ِمنم َأبِيَك اَأم احم

 ( .9)مل يقسم، ينذر ِفيَها ََنِذٌر ِلُمنمِعمم ( 1)تُِذمم، تسقى اْلجيج االعظم، مثل نعام جافل 
 .ا ُُممَكمم َتُكوُن ِمريَاًَث َوَعقمدً 

َ المَفرمِث َوالدَّمم ( 7)لَيمَستم َكبَـعمِض   .َما َقدم تـَعمَلمم، َوِهَي بـَنيم
َحاقَ  ُقُر : فـََزَعُموا َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب ِحنَي ِقيَل َلُه َذِلَك قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِل َحيمُث يـَنـم َوَأيمَن ِهَي؟ ِقيَل َلُه ِعنمَد قـَرميَِة النَّمم

 .ُب َغًداالمُغَرا
ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ   .فَاَّللَّ

ُرهُ : قَالَ  مِئذ  َوَلٌد َغيـم َاِرُث، َولَيمَس َلُه يـَوم ُنُه اْلم  .فـََغَدا َعبمُد المُمطَِّلِب َوَمَعُه ابـم
َُمِويُّ  َرمُ : زَاَد اَأم  .َوَموماَلُه َأصم

ُقُر عِ  ِل، َوَوَجَد المُغَراَب يـَنـم ِ ِإَساف  وَنئلن اللََّذيمِن َكاَنتم قـَُريمٌش تـَنمَحُر ِعنمَدمُهَا، َفَجاَء فـََوَجَد قـَرميََة النَّمم َ المَوثـَنَـنيم نمَدَها بـَنيم



ِفَر َحيمُث ُأِمَر، فـََقاَمتم ِإلَيمِه قـَُريمٌش َوقَاَلت َنا اللََّذيمِن نَـ : ِِبلمِمعمَوِل َوقَاَم لَِيحم َ َوثـَنَـيـم رُُكَك حَتمِفُر بـَنيم  .نمَحُر ِعنمَدمُهَاَواَّللَِّ اَل نـَتـم
َاِرثِ   .ذد َعىن َحىتَّ أحفر، فو هللا ََأَممِضنَيَّ ِلَما أُِمرمُت بِهِ : فـََقاَل َعبمُد المُمطَِّلِب اِلبمِنِه اْلم

ِر وََكفُّوا َعنمُه، فـََلمم َُيمِفرم ِإالَّ َيسِ  َفم َ اْلم َنُه َوبـَنيم ُر ََنزِع  َخلُّوا بـَيـم  ريًا َحىتَّ بََدا َلُه الطى َفكربفـََلمَّا َعَرُفوا َأنَُّه َغيـم
__________ 

ج ومواضع الطَّاَعة: مرب( 5)  .مفعل من المرب، َأي َمَناِسك اْلَم
 .من جفلت المغنم ِإذا انقلعت جبملتها: اْلافل( 1)

 .مل يتوزع َومل يتفرق: َومل يقسم
 .مبنعم: املطبوعة( 9)

 .َوُهَو خطأ
 .لَبعض، َوُهَو خطأ: املطبوعة( 7)

)*( 
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هُ  فر وجد ِفيَها غزالني من ذهب اللَّذين َكاَنتم ُجرمُهٌم َقدم َدفـَنَـتـم َما، َوَوَجَد ِفيَها َوَعَرَف َأنَُّه َقدم ُصِدَق، فـََلمَّا مَتَاَدى بِِه اْلم
َيافًا قـَلمِعيًَّة َوَأدمرَاَعا  .َأسم

 .ِف َهَذا ِشرمٌك َوَحقٌّ  ََي َعبمَد المُمطَِّلِب لََنا َمَعكَ : فـََقاَلتم َلُه قـَُريمشٌ 
َها ِِبلمِقَداحِ : قَالَ  ِرُب َعَليـم َنُكمم، َنضم  .اَل، َوَلِكنم َهُلمَّ ِإََل َأممر  ِنصمف  بـَيميِن َوبـَيـم
َنُع؟ قَالَ : قَاُلوا ِ َولكم قدحني، َفمن خرج قدحاه على شئ َكانَ : وََكيمَف َنصم ِ َويل َقَدَحنيم َعُل ِللمَكعمَبِة َقَدَحنيم َلُه، َومن  َأجم

 .ختلف قدحاه َفََل شئ َلهُ 
 .َأنمَصفمتَ : قَاُلوا

ِ، مثَّ َأعمَطُوا المِقَداَح ِللَِّذي  َوَديمِن َوهَلُمم َأبـمَيَضنيم َفَريمِن َوَلُه َأسم ِ َأصم ِرُب ِعنمَد ُهَبَل َفَجَعَل لِلمَكعمَبِة َقَدَحنيم بَـُر  -َيضم َوُهَبُل َأكم
َناِمِهمم َوهِلََذا قَالَ  َم ُأُحد   َأصم َياَن يـَوم  .اعمُل ُهَبلُ : َأبُو ُسفم

ُعو اَّللََّ  -يـَعميِن َهَذا الصََّنَم   .َوقَاَم َعبمُد المُمطَِّلِب يَدم
َحاَق َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب َجَعَل يـَُقول ُمود : َوذََكَر يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم رىب َأنمت  *اللَُّهمَّ َأنمت المملك المَمحم

ُلمُمودم  َت َكَما تُرِيدم * المُمبمِدُئ المُمعِيدم َومُممِسُك الرَّاِسَيِة اْلم َمم ِلمَيِة * ِمنم َعنمِدَك الطَّاِرُف َوالتَِّليدم ِإنم ِشئمَت َأهلم ِضِع اْلم ِلَموم
َِديدم   َواْلم

َم ِلَما تُرِيدم  ِ الميَـوم َعلم * فـَبَـنيِ  ُه رب َل َفََل َأُعودم قَاَل َوَضَرَب َصاِحُب المِقَداِح، َفَخَرَج إىن نذرت العاهد المَمعمُهود اجم
َدمرَاِع ِلَعبمِد المُمطَِّلِب، َوخَتَلَّ  َياِف َواَأم َسم َوَداِن َعَلى اَأم َسم  .َف َقَدَحا قـَُريمش  االصفران على الغزالني لِلمَكعمَبِة، َوَخَرَج اَأم

، َفَكاَن َأوََّل َذَهب  ُحلِ يَـتمُه المَكعمَبُة َفَضَرَب َعبمُد المُمطَِّلِب االسياف َِبِب  للكعبة، َوضرب ِف المَباب الغزالني ِمنم َذَهب 



 .ِفيَما يـََزُعُمونَ ( 5)
ُرُه َأن َمكَّة َكانَ  َحاَق َوَغيـم  مثَّ ِإنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب َأقَاَم ِسَقايََة زَممَزَم ِللمَحاجِ  َوذََكَر ابمُن ِإسم

__________ 
 .حلية للكعبة، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 5)

)*( 
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َحاَق َومَسَّاَها وَ  َدَها ابمُن ِإسم ذََكَر َأَماِكنَـَها ِمنم َمكََّة ِفيَها بئار َكِثريٌَة قـَبمَل ظُُهوِر زَممَزَم ِف َزَمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، مثَّ َعدَّ
ََراِم،  فـََعَفتم : َوَحاِفرِيَها، ِإََل َأنم قَالَ  ِجِد اْلم َها ِلَمَكاهِنَا ِمَن المَمسم َزممَزُم َعَلى المِبَئاِر ُكلِ َها َوانمَصَرَف النَّاُس ُكلُُّهمم ِإلَيـم

َاِعيَل بمِن ِإبـمَراِهيَم، َوافـمَتَخَرتم هِبَا بـَنُ  ُر ِإمسم ِلَها َعَلى َما ِسَواَها ِمَن المِمَياِه، َوَِأَنَـَّها بِئـم َناف  َعَلى قـَُريمش  ُكلِ َها و َعبمِد مَ َوِلَفضم
 .َوَعَلى َسائِِر المَعَربِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ََلِم َأيب َذر   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلم  ِف َحِديِث ِإسم ِإنَـَّها َلطََعاُم : " قَاَل ِف َزممَزمَ َوَقدم ثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم
 .طُعمم  

 ".َوِشَفاُء ُسقمم  
َماُم َأْحمَدُ َوقَا ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن المَولِيِد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَؤمَِّل، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن عَ : َل اْلمِ ، قَاَل َحدَّ بمِد اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َزَم ملا شرب ِمنم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُه َماُء َزمم
َزَم ِلَما ُشِرَب َلُه : " َوَقدم َرَواُه ابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَؤمَِّل، َوَقدم َتَكلَُّموا ِفيِه َوَلفمظُهُ   ".َماُء َزمم

املواَل، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر، َعنم َجاِبر ، َوَرَواُه ُسَويمُد بمُن َسِعيد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك، َعن عبد الرَّْحمَن بن َأىب 
 َعنم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ 

 .َوَلِكنم ُسَويمُد بمُن َسِعيد  َضِعيفٌ " َماُء َزممَزَم ِلَما ُشِرَب َلُه : " َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ 
ُفوُظ َعِن ابمِن المُمَباَرِك َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن   .المُمَؤمَِّل َكَما تـََقدَّمَ َوالمَمحم

َاِكُم َعِن ابمِن َعبَّاس  َمرمُفوًعا   .َوِفيِه َنَظرٌ " َماُء زَممَزَم ِلَما ُشِرَب َلُه " َوَقدم َرَواُه اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َاِكُم َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه َقاَل ِلَرُجل   َم إِ : َوَهَكَذا َرَوى ابمُن َماَجهم َأيمًضا َواْلم ِبِل المَكعمَبَة َواذمُكِر اسم تَـقم َذا َشرِبمَت ِمنم َزممَزَم فَاسم
 ُ َها، فَِإَذا فـََرغمَت فَاْحمَِد اَّللََّ، َفِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـَنا : " َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ اَّللَِّ َوتـَنَـفَّسم َثََلًَث َوَتَضلَّعم ِمنـم ِإنَّ آيََة َما بـَيـم

 َ  ".المُمَناِفِقنَي اَل يـََتَضلَُّعوَن ِمنم َماِء َزممَزَم  َوبـَنيم
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، َوِهَي ِلَشاِرب  ِحلٌّ َوِبلٌّ : َوَقدم ذُِكَر َعنم َعبمِد المُمطَِّلِب َأنَُّه قَالَ   .اللَُّهمَّ ِإين ِ اَل ُأِحلَُّها ِلُمغمَتِسل 
َد َوَقدم ذََكَرُه بـَعمُض المُفَقَهاِء َعِن المَعبَّاِس  ِسِه، فَِإنَُّه ُهَو الَِّذي َجدَّ بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َوالصَِّحيُح َأنَُّه َعنم َعبمِد المُمطَِّلِب نـَفم

ُ َأعمَلمُ  َنا َواَّللَّ َر زَممَزَم َكَما َقدَّمم  .َحفم
َُمِويُّ ِف َمَغازِيهِ  بَـَرين َُيمََي بم : َوَقدم قَاَل اَأم ثـََنا َأبُو ُعبَـيمد ، َأخم عمُت َسِعيَد بمَن َحدَّ ُن َسِعيد ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َحرمَمَلَة، مسَِ

تَـَفَر َزممَزمَ  ُث َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب بمَن َهاِشم  ِحنَي احم  .المُمَسيَِّب ُُيَدِ 
 .اَل ُأِحلَُّها ِلُمغمَتِسل  َوِهَي ِلَشاِرب  حل وبل: قَالَ 

ًضا لِلمُوُضوءِ َوَذِلَك َأنه جعل هَلَا حوضتني حَ  ًضا لِلشُّرمِب، َوَحوم  .وم
ِجَد َعنم َأنم يـُغمَتَسَل ِفيهِ : َفِعنمَد َذِلَك قَالَ  ، لِيُـنَـز َِه المَمسم  .اَل ُأِحلَُّها ِلُمغمَتِسل 
َمِعيُّ : قَاَل َأبُو ُعبَـيمد   َصم لُُه : قَاَل اَأم َباعٌ " َوِبلٌّ " قـَوم  .ِإتـم
َبا : قَاَل َأبُو ُعبَـيمد   تـم َا ُهَو َكَما قَاَل ُمعمَتِمُر بمُن ُسَليمَماَن ِإنَّ َواْلمِ ن ِبَواِو المَعطمِف، َوِإَّنَّ  .ُمَباحٌ : بُِلَغِة ِْحميَـرَ " ِبلَّ " ُع اَل ِبَكوم

، َعنم َعاِصِم بمِن َأيب النُجود، َأنه مسع زرا َأنَُّه مسَِ : مثَّ قَاَل َأبُو ُعبَـيمد   ِر بمِن َعيَّاش  ثـََنا َأبُو َبكم اَل ُأِحلَُّها : َع المَعبَّاَس يـَُقولُ َحدَّ
، َوِهَي ِلَشاِرب  ِحلٌّ َوِبلٌّ   .ِلُمغمَتِسل 

عَ  َياُن، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعلمَقَمَة، َأنَُّه مسَِ ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن ابمن َمهم  .ابمَن َعبَّاس  يـَُقوُل َذِلكَ  َوَحدَّ
تَـَرَطهُ َوَهَذا َصحِ  عمََلِم مبَا اشم ِمِهَما َعَلى َسِبيِل التـَّبمِليِغ َواْلمِ  يح ِإلَيمِهَما، وكأهنما يـَُقواَلِن َذِلَك ِف َأَيَّ

 .َعبمُد المُمطَِّلِب ِعنمَد َحفمرِِه هَلَا، َفََل يـَُناِف َما تـََقدَّمَ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َقايَُة ِإََل َعبمِد ا َلَق ِف بـَعمضِ َوَقدم َكاَنِت السِ  َم َحَياتِِه، مثَّ َصاَرتم ِإََل ابمِنِه َأيب طَاِلب  ُمدًَّة، مثَّ اتُِّفَق َأنَُّه َأمم ِننَي  لمُمطَِّلِب َأَيَّ السِ 
جِ  َخِر، َوَصَرفـََها َأبُو طَاِلب  ِف اْلَم ِسِم اْلم َتَداَن ِمنم َأِخيِه المَعبَّاِس َعَشَرَة آاَلف  ِإََل المَموم يِج ِف َعاِمِه ِفيَما يـَتَـَعلَُّق فَاسم

ِبُل ملَم َيُكنم َمَع َأيب طَالب شئ، فـََقاَل َِأَِخيِه المَعبَّاسِ  َقايَِة، فـََلمَّا َكاَن المَعاُم المُمقم يِن َأرمبـََعَة َعَشَر َألمًفا َأيمًضا ِإََل : ِِبلسِ  ِلفم َأسم
يَع َماِلَك، فـََقا ِبِل ُأعمِطيَك مجَِ ِفَكَها: َل َلُه المَعبَّاسُ المَعاِم المُمقم َقايََة يل َأكم ُرِك السِ   .ِبَشرمِط ِإنم ملَم تـُعمِطيِن تـَتـم

 .نـََعمم : فـََقالَ 
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َقايََة َفَصاَرتم  َخُر ملَم َيُكنم َمَع َأيب طَاِلب  َما يـُعمِطي المَعبَّاَس، فـَتَـَرَك َلُه السِ  بـَعمِدِه َصاَرتم ِإََل  ِإلَيمِه، مثَّ  فـََلمَّا َجاَء المَعامل اْلم
، مثَّ ِإََل  ، مثَّ ِإََل َداُوَد بمِن َعِلي   ، َعبمِد اَّللَِّ َوَلِدِه مثَّ ِإََل َعِليِ  بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  ، مثَّ ِإََل ِعيَسى بمِن َعِلي   ُسَليمَماَن بمِن َعِلي  

تَـَناَب َعَليـم   .َها َموماَلُه َأَِب َرزِين  مثَّ َأَخَذَها المَمنمُصوُر َواسم
َُمِويُّ   .ذََكَرُه اَأم

ِر َعبمِد المُمطَِّلِب َذبمَح َأَحِد َوَلِدهِ  ُر نَذم  ِذكم
َحاقَ  َزَم، لَِئنم : قَاَل ابمُن ِإسم ِر َزمم ُوِلَد َلُه  وََكاَن َعبمُد المُمطَِّلِب، ِفيَما يـَزمُعُموَن، نََذَر ِحنَي َلِقَي ِمنم قـَُريمش  َما َلِقَي ِعنمَد َحفم



حَبَن َأَحَدُهمم َّلِلَِّ ِعنمِد المَكعمَبةِ   .َعَشَرُة نـََفر  مثَّ بلُغوا َمَعه َحىتَّ ُينعوه لََيذم
 .فـََلمَّا َتَكاَمَل بـَُنوُه َعَشَرةً 

نَـُعونَُه، َوُهمُ  ٌل، َوِضَراٌر، َوالمُمَقوَّمُ : َوَعَرَف َأنَـُّهمم َسَيمم ُر، َوَحجم َاِرُث، َوالزُّبـَيـم ، اْلم ، َوالمَعبَّاُس، َوَْحمَزُة، َوَأبُو طَاِلب  ، َوَأبُو هَلَب 
بَـَرُهمم بنذره ودعاهم ِإََل المَوفَاء هلل عزوجل ِبَذِلكَ  ، مَجََعُهمم مثَّ َأخم  .َوَعبمُد اَّللَِّ

َنُع؟ قَالَ : فََأطَاُعوُه َوقَالُوا ًحا مثَّ يَ : َكيمَف َنصم ُتُب ِفيِه امسمَُه مثَّ ائـمُتوين لَِيأمُخذم ُكلُّ رَُجل  ِمنمُكمم ِقدم  .كم
ُر ِهَي الَِِّت جُيمَمُع ِفي ِف المَكعمَبِة، وََكاَنتم تِلمَك المِبئـم ُه، َفَدَخَل هبم على ُهبل ِف َجوم َدى لِلمَكعمَبِة، وََكاَن فـََفَعُلوا مثَّ َأتـَوم َها َما يـُهم

َزماَلُم الَّ  َعٌة، َوِهَي اَأم  ِِت يـََتَحاَكُمونَ ِعنمَد ُهَبَل ِقَداٌح َسبـم
َسُموا هبَِ  تَـقم ُُموِر، َجاُءوُه فَاسم َها ِإَذا َأعمَضَل َعَليمِهمم َأممٌر ِمنم َعقمل  َأوم َنَسب  َأوم َأممر  ِمَن اَأم ُهمم َعنمُه ِإلَيـم ُهمم بِِه َأوم نـََهتـم ا َفَما َأَمَرتـم

 .اممتَـثـَُلوهُ 
َغَر َوَلِدِه َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب َلمَّا  ِسُم ِِبلمِقَداِح ِعنمَد ُهَبَل َخَرَج المِقدمُح َعَلى ابمِنِه َعبمِد اَّللَِّ وََكاَن َأصم تَـقم َجاَء َيسم

َبَل ِبِه إِ  َرَة مثَّ َأقـم حَبَُه، فـََقاَمتم ِإلَيمِه ََل ِإَساف  َوَأَحبـَُّهمم ِإلَيمِه، فََأَخَذ َعبمُد المُمطَِّلِب بَِيِد ابمِنِه َعبمِد اَّللَِّ َوَأَخَذ الشَّفم َوََنئَِلَة لَِيذم
 َما تُرِيدُ : قـَُريمٌش ِمنم َأنمِديَِتَها فـََقاُلوا
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َوة عبد هللا: ََي َعبمَد المُمطَِّلِب؟ قَاَل َأذمحَبُُه، فـََقاَلتم َلهُ  حَبُُه َأبًَدا َحىتَّ تـُعمِذَر ِفيِه، لَ : قـَُريمش َوبَنوُه إخم ِئن فعلت َواَّللَِّ اَل َتذم
حَبَُه، َفَما بـََقاُء النَّاِس َعَلى َهَذا؟  َحاَق َأنَّ ! َهَذا اَل يَزال الرجل جِيئ ِِببمِنِه َحىتَّ يَذم َوذََكَر يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم
ِل َأبِيِه ِحنَي َوَضَعَها عَ  َتَذَب َعبمَد اَّللَِّ ِمنم حَتمِت رِجم َهُه َشجَّا ملَم يـََزلم ِف المَعبَّاَس ُهَو الَِّذي اجم حَبَُه، فـَيُـَقاَل ِإنَُّه َشجَّ َوجم َليمِه لَِيذم

ِهِه ِإََل َأنم َماتَ   .َوجم
َجاِز فَِإنَّ هِبَا َعرَّاَفًة هَلَا اَتِبٌع، فـَيَ  َهَب ِإََل اْلِم َأهُلَا َعنم َذِلَك، مثَّ مثَّ َأَشاَرتم قـَُريمٌش َعَلى َعبمِد المُمطَِّلِب َأنم َيذم  َأنمَت َعَلى سم

ِه فَاذمحَبمُه، َوِإنم َأَمَرتمَك بَِممر  َلَك َوَلُه ِفيِه َُممَرٌج قَِبلمَتهُ   .رَأمِس َأممِرَك، ِإنم َأَمَرتمَك ِبَذحبِم
بَـَر، فـَرَِكُبوا فَانمطََلُقوا َحىتَّ َأتـَُوا المَمِديَنَة فـََوَجُدوا المَعرَّاَفَة َوِهَي َسَجاُح، ِفيَما ذََكَرُه يُوُنُس بمُن بُكَ  َحاَق، ِبَيـم ريم  َعِن ابمِن ِإسم

َها َعبمُد المُمطَِّلِب َخبَـَرُه َوَخبَـَر ابمِنِه، فـََقاَلتم هَلُمُ  َم َحىتَّ َيَمتَِييِن اَتبِِعي : َحىتَّ َجاُءوَها َفَسأَُلوَها َوَقصَّ َعَليـم ارمِجُعوا َعينِ  الميَـوم
أَلُهُ   .فََأسم

َبَـ فـََرَجُعوا ِمنم ِعنمِدهَ  َها فـََقاَلتم هَلُمم َقدم َجاَءين اْلم ا َعَليـم ُعو اَّللََّ، مثَّ َغَدوم يَُة ا، فـََلمَّا َخَرُجوا قَاَم َعبمُد المُمطَِّلِب َيدم ُر، َكِم الدِ 
ِبلِ : ِفيُكمم؟ قَاُلوا ٌر ِمَن اْلمِ  .َعشم

 .وََكاَنتم َكَذِلكَ 
ِبلِ فَارمِجُعوا ِإََل ِبََلدُِكمم مثَّ قـَر ِ : قَاَلتم  ًرا ِمَن اْلمِ  .بُوا َصاِحَبُكمم َوقـَر ِبُوا َعشم

ِبِل َحىتَّ يـَرمَضى رَ  َها َوَعَليمِه ِِبلمِقَداِح فَِإنم َخَرَجتم َعَلى َصاِحِبُكمم َفزِيُدوا ِمَن اْلمِ  بُُّكمم، َوِإنم َخَرَجتم مثَّ اضمرِبُوا َعَليـم
ِبِل فَاَنمَُروَها َعنمُه فـََقدم َرِضَي رَ   .بُُّكمم َوجَنَا َصاِحُبُكمم َعَلى اْلمِ



ُعو اَّللََّ، مثَّ  َممِر َقاَم َعبمُد المُمطَِّلِب يَدم ًرا ِمَن َفَخَرُجوا َحىتَّ َقِدُموا َمكََّة، فـََلمَّا َأمجمَُعوا َعَلى َذِلَك اَأم  قـَرَّبُوا َعبمَد اَّللَِّ َوَعشم
ِبِل، مثَّ َضَربُوا، َفَخَرَج المِقدمُح َعَلى َعبمدِ  ًرا َفلم  اْلمِ ، فـََزاُدوا َعشم ًرا مثَّ َضَربُوا، َفَخَرَج المِقدمُح َعَلى َعبمِد اَّللَِّ ، فـََزاُدوا َعشم اَّللَِّ

ِبُل ِمائًَة، مثَّ َضَربُوا َفَخرَ  ًرا َوخَيمُرُج المِقدمُح َعَلى َعبمِد اَّللَِّ َحىتَّ بـََلَغِت اْلمِ  َج المِقدمُح على االبل،يَزالُوا يزِيُدوَن َعشم
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ُعو اَّللََّ   .َقِد انـمتَـَهى رضى رَبك ََي عبد الممطلب: فـََقاَلتم ِعنمَد َذِلَك قـَُريمٌش ِلَعبمِد المُمطَِّلِب، َوُهَو قَائٌِم ِعنمَد ُهَبَل يَدم
َها ِِبلمِقَداِح َثََلَث َمرَّات  : َفعندَها َزَعُموا َأنَُّه قَالَ   .اَل َحىتَّ َأضمِرَب َعَليـم

َها ِإنمَساٌن َواَل ُُيمَنعُ َفَضَربُو  ِبِل، فـَُنِحَرتم مثَّ تُرَِكتم اَل ُيَصدُّ َعنـم  .ا َثََلًَث َويـََقُع المِقدمُح ِفيَها َعَلى اْلمِ
 .َواَل سبع: قَاَل ابمُن ِهَشام  َويـَُقال

ِ، َفَخَرَج َوقد روى َأنه ملا بلغت االبل مائَة خرج المقدح َعَلى َعبمِد اَّللَِّ َأيمًضا، فـََزاُدوا ِما َرى َحىتَّ بـََلَغتم ِمائـَتَـنيم ئًَة ُأخم
ِبُل َثََلمَثِائَة ، مثَّ َضَربُوا َفَخَرَج المِقدم  َرى َفَصاَرِت اْلمِ ، فـََزاُدوا ِمائًَة ُأخم ِبِل فـََنَحَرَها ِعنمَد َذِلَك المِقدمُح َعَلى َعبمِد اَّللَِّ ُح َعَلى اْلمِ

 .َعبمُد المُمطَِّلبِ 
َوَّلُ َوالصَِّحيُح ا  .َأم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِري ِ  ، َعنم يُوُنَس بمِن يَزِيَد، َعِن الزُّهم َعمَلى، َعِن ابمِن َوهمب  ، َعنم قَِبيَصَة بمِن َوَقدم َرَوى ابمُن َجرِير  َعنم يُوُنَس بمِن َعبمِد اَأم

، َأنَّ ابمَن َعبَّاس  َسأَلَتمُه اممَرَأٌة َأنَـَّها نََذَرتم َذبمحَ  ِبِل َوذََكَر هَلَا َهِذِه  ُذَؤيمب  َوَلِدَها ِعنمَد المَكعمَبِة، فََأَمَرَها ِبَذبمِح ِماَئة  ِمَن اْلمِ
 .المِقصََّة َعنم َعبمِد المُمطَِّلبِ 

 .َوَسأََلتم َعبمَد اَّللَِّ بن عمر َفلم يفتها بشئ َبلم تـََوقَّفَ 
ََكِم، َوُهَو َأِمرٌي عَ  َيا: َلى المَمِديَنِة، فـََقالَ فـَبَـَلَغ َذِلَك َمرمَواَن بمَن اْلم  .ِإنَـُّهَما ملَم ُيِصيَبا المُفتـم

ِل مثَّ َأَمَر المَمرمَأَة َأنم تـَعمَمَل َما استطاعت من خري، َونـََهاَها َعنم َذبمِح َوَلِدَها َوملَم َيَمُمرمَها ِبَذبمِح اْلمِ  ِبِل، َوَأَخَذ النَّاُس بَِقوم
 .َمرمَواَن ِبَذِلكَ 

ُ َأعم   .َلمُ َواَّللَّ
َنُه َعبمَد اَّللَِّ  ُر تـَزمِويِج َعبمِد المُمطَِّلِب ابـم  ِذكم

َحاقَ  رِيَِّة َقاَل ابمُن ِإسم ، َفَمرَّ بِِه، ِفيَما : ِمنم آِمَنَة بِنمِت َوهمب  الزُّهم مثَّ انمَصَرَف َعبمُد المُمطَِّلِب آِخًذا بَِيِد ابمِنِه َعبمِد اَّللَِّ
َفِل بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المعُ يـَزمُعُموَن، َعَلى اممَرَأة   ُت َورََقَة بمِن نـَوم ، وهى أم قتال ُأخم زَّى ِمنم َبيِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن ُقَصي  

ِهِه فـََقاَلتم  َهبُ : بمِن ُقَصي   َوِهَي ِعنمَد المَكعمَبِة، فـََنَظَرتم ِإََل َوجم  َأيمَن َتذم
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؟ قَا  .َمَع َأيب : لَ ََي َعبمَد اَّللَِّ
نَ : قَاَلتم  ِبِل الَِِّت َنَُِرتم َعنمَك َوَقعم َعَليَّ اْلم  .َلَك ِمثمُل اْلمِ

َتِطيُع ِخََلَفُه َواَل ِفَراَقهُ : قَالَ   .َأََن َمَع َأيب َواَل َأسم
َرَة بمِن   َب بمَن َعبمِد َمَناِف بمِن زُهم ِكََلِب بمِن ُمرََّة بمِن َكعمِب بمِن ُلَؤيِ  بمِن َغالب بن فهر، َفَخَرَج بِِه َعبمُد المُمطَِّلِب َحىتَّ َأَتى َوهم

َمِئذ  َسي ِ  ، َوِهَي يـَوم نَـَتُه آِمَنَة بِنمَت َوهمب  َرَة ِسنًّا َوَشَرفًا، فـََزوََّجُه ابـم َمِئذ  َسيِ ُد َبيِن زُهم ِمَهاَوُهَو يـَوم  .َدُة ِنَساِء قـَوم
َها ِحنيَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َخَرجَ  فـََزَعُموا َأنَُّه َدَخَل َعَليـم َها، َفَحَمَلتم ِمنمُه ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِمنم أُممِلَكَها َمَكانَُه، فـََوَقَع َعَليـم

َم مَ : ِعنمِدَها فَأََتى المَمرمَأَة الَِِّت َعَرَضتم َعَليمِه َما عرضت، فـََقاَل هَلَا َممِس؟ َمالك اَل تـَعمِرِضنَي َعَليَّ الميَـوم ا ُكنمِت َعَرضمِت ِِبَأم
، ( 5)َفارََقَك النُّوُر الَِّذي َكاَن َمَعك ِبالمس فـََليمَس َل بك َحاَجة : قَاَلتم َلهُ  َفل  َمُع ِمنم َأِخيَها َوَرَقَة بمِن نـَوم وََكاَنت َتسم

ُمَّةِ  َرِف ُعنمُصر   وََكاَن َقدم تـََنصََّر َواتَـَّبَع المُكُتَب، َأنَُّه َكاِئٌن ِف َهِذِه اَأم ُ تـََعاََل ِف َأشم َها، َفَجَعَلُه اَّللَّ َنِبٌّ، َفَطِمَعتم َأنم َيُكوَن ِمنـم
، َكَما قَاَل تـََعاََل  َرِم َُممَتد  َوَأطمَيِب َأصمل  ُ َأعمَلُم َحيمُث جَيمَعُل رَسالَته " َوَأكم  .َوَسنذكر املولد مفصَل" اَّللَّ

َهِقيُّ َومِمَّا قَاَلت أم قتال بِنمُت نـَوم  ِر الَِّذي رَاَمتمُه، َوَذِلَك ِفيَما َرَواُه المبَـيـم َمم ِمنم َفل  ِمَن الشِ عمِر، تـََتَأسَُّف َعَلى َما فَاتـََها ِمَن اَأم
َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  َرَة َحيمُث َكانُوا : َطرِيِق يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َة الَِِّت َْحََلتم ُغََلَما تـََرى َوآِمنَ * َعَليمَك آَبِل زُهم

َها  ِديَّ ِحنَي نـََزا َعَليـم  َونُورًا قد تقدمه أماما* المَمهم
__________ 

َها فَأَبت،( 5) م التاَل عرض ُهَو َعَليـم  المَواِضح من الرِ َوايَة َأنَـَّها طلبت من عبد هللا المَفاِحَشة فَأىب، وىف الميَـوم
الذى َكاَن ِف َوجهه قد زَاَل، وىف َهَذا اهتام لعبد هللا، وفلسفة للفاحشة ِبَنَـَّها َكاَنت َرغمَبة ِف وعللت إِبءها بَِن النُّور 

ة ِإفـمَراز ُعضمو َواَل إشراقة َوجه، َوالرِ َوايَة ظَاِهَرة االختَلق، وهى ذم  ِف ُصورَة مدح..! النُّور َهَذا َوقد ! َولَيمَس نور النـُّبـُوَّ
 .َها طلبت ِمنمُه الزواجَجاَء بعد َأنَـّ 

)*( 
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يًعا [ : ِإََل َأنم قَاَلتم ] َلمِق يـَرمُجوُه مجَِ ُ ِمنم نور صفاه * َفُكلُّ اْلم َتِدًَي ِإَماَما بـََراُه اَّللَّ فََأذمَهَب نُورُُه َعنَّا * َيُسوُد النَّاَس ُمهم

ر   ِإَذا َما* الظَََّلَما َوَذِلَك ُصنمُع رَبِ َك ِإذم َحَباُه  َل َمكََّة بـَعمَد ُكفم ِدي َأهم ًما َأوم َأَقاَما فـَيَـهم َويـَفمِرُض بعد َذِلُكم * َساَر يـَوم
ََراِئِطيُّ ( 5)الصبياما  ل  اْلم ر  ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن َسهم ثـََنا ُُمَمَّد ابمن ُعَمارََة : َوقَاَل َأبُو َبكم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َحرمب  َحدَّ

، َعِن ابمِن عَ المُقَرشِ  ، َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح  ثـََنا ابمِن ُجَريمج  ِلُم بمُن َخاِلد  الزَّجنمِيُّ، َحدَّ ثـََنا ُمسم َلمَّا انمطََلَق : بَّاس  قَالَ يُّ، َحدَّ
ِل تَـ  َباَلَة ُمتَـَهوِ َدة  َقدم قـََرَأِت المُكُتَب، يـَُقاَل هَلَا فَاِطَمُة بِنمُت َعبمُد المُمطَِّلِب ِِببمِنِه َعبمِد اَّللَِّ لِيـَُزوِ َجُه َمرَّ ِبِه َعَلى َكاِهَنة  ِمنم َأهم

ِه َعبمِد اَّللَِّ فـََقاَلتم ََي فـَىَت َهلم َلَك َأنم تـََقَع َعَليَّ  ِة ِف َوجم َعِميَُّة، فـََرَأتم نُوَر النـُّبـُوَّ َثـم ِبِل؟ ُمر   اْلم َن َوُأعمِطيَك ِماَئًة ِمَن اْلمِ  اْلم
ََراُم فَالمَمَماُت ُدونَهم : َعبمُد اَّللَِّ  فـََقالَ  َممِر الذى تبغينه مثَّ َمَضى َمَع َأبِيِه فـََزوََّجُه * َأمَّا اْلم َتِبيَنهم َفَكيمَف ِِبَأم لُّ اَل ِحلٌّ فََأسم َواْلِم

َرَة، فََأقَاَم ِعنمَدَها َثََلَثً  ِب بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن زُهم  .آِمَنَة بـَنمَت َوهم



َسُه َدَعتمُه ِإََل َما َدَعتمُه ِإلَيمِه المَكاِهَنُة فََأاَتَها فـََقاَلتم  مثَّ  بَـَرَها: ِإنَّ نـَفم  .َما َصنَـعمَت بـَعمِدي؟ فََأخم
ِهَك نُورًا فََأَردمُت َأنم َيُكوَن ِفَّ، َوَأىَب : فـََقاَلتم  ُ ِإالَّ َأنم جَيمَعَلُه َحيمُث َأرَادَ  َواَّللَِّ َما َأََن ِبَصاِحَبِة رِيَبة ، َوَلِكينِ  رََأيمُت ِف َوجم  .اَّللَّ

 المقطر( 1)فـََتََلمََأَتم حبََناُتِِ * ِإين ِ رََأيمُت ُمُِيَلًة َلَمَعتم : مثَّ َأنمَشَأتم فَاِطَمُة تـَُقولُ 
__________ 

ص الص يام من َبني َشَعائِر َهَذا َأيمضا ظَاهر االختَلق، َوَعِليِه ركاكة الصنع وتفاهة المَوضع، َواَل أدرى مل خ( 5)
 ! !.االسَلم

 .السحائب السود: اْلناُت( 1)
)*( 
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ًرا َأبُوُء بِِه * نورا يضئ َلُه ( 5)فلمأهتا  تـَُها َفخم ِر َورََجوم َلُه َكِإَضاَءِة المَبدم رِيٌَّة * َما َحوم َما ُكلُّ قَاِدِح زَنمِدِه يُوِري َّلَلَِّ َما زُهم
بَـ * َسَلَبتم  ِري َوقَاَلتم فَاِطَمُة َأيمًضاثـَوم تَـَلَبتم َوَما َتدم َأِميَنُة ِإذم ِللمَباِه * َبيِن َهاِشم  َقدم َغاَدَرتم ِمنم َأِخيُكمم : يمَك َما اسم

َباَح ِعنمَد مُخُوِدِه  حَبَزمم  َواَل * ِوي المَفىَت ِمنم ِتََلِدِه َلُه ِبِدَهاِن َوَما ُكلُّ َما َُيم ( 1)فـََتاِئُل َقدم ِميَثتم * يـَعمرَتَِكاِن َكَما َغاَدَر المِمصم
لم ِإَذا طَالَبمَت َأممًرا فَِإنَُّه  َفِعلٌَّة * َما فَاتَُه لِتَـَواين فََأمجِم ِفيَكُه ِإمَّا ِيٌد ُمقم اِن يـَعمَتِلَجاِن َسَيكم ِفيَكُه ِجدَّ َوِإمَّا َيٌد ( * 9)َسَيكم

َاِفُظ ِف ِكَتاِب * َأِميَنُة َما َحَوتم  َمبمُسوطٌَة بِبَـَناِن َوَلمَّا َحَوتم ِمنمهُ  ًرا َما لَذِلك ََثن وروى االمام َأبُو نـَُعيمم  اْلم َحَوتم ِمنمُه َفخم
ِة "  َراَن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن " َداَلِئِل النـُّبـُوَّ ، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن ِعمم ِريِ  َجعمَفر ، َعِن ابمِن ِمنم َطرِيِق يـَعمُقوَب بمِن ُُمَمَّد  الزُّهم

َوِر بمِن َُممَرَمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس قَالَ  ، َعِن المِمسم ن  َتاِء، فـَنَـَزَل َعَلى َحربم  ِمَن : َعوم َلِة الشِ  ِإن عبد امللب َقِدَم المَيَمَن ِف رِحم
 .الميَـُهودِ 

َل المِكَتاِب  -فـََقاَل يل رَُجٌل من أهل الديور : قَالَ  :  َعبمَد المُمطَِّلِب َأأتَمَذُن يل َأنم َأنمظَُر ِإََل بـَعمِضَك؟ قَالَ َيَ : -يـَعميِن َأهم
رَةً   .نـََعمم ِإَذا ملَم َيُكنم َعوم

َخِر، فـََقالَ : قَالَ  َنَظَر ِفيِه مثَّ َنَظَر ِف اْلم َدى َمنمَخَريَّ فـَ رَ : فـََفَتَح ِإحم ُخم َدى يََديمَك ُملمًكا َوِف اَأم َهُد َأنَّ ِف ِإحم ًة، َأشم ى نـُبـُوَّ
َرَة َفَكيمَف َذِلَك؟ قـُلمتُ   .اَل َأدمِري: َوِإَنَّ جنَُِد َذِلَك ِف َبيِن زُهم

 :قَالَ 
__________ 

 .فـََلمَّا هبَا نور: ِرَوايَة َأىب نعيم( 5)
 .فلمائها نور: وتروى

 .خلطت: ميثت( 1)حملتها : َومعىن ملأهتا
 .مئنت بدهان: َوِرَوايَة َأىب نعيم

 )*(متشنجة متقبضة : مقفعلة( 9)
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 .َزومَجةٌ : َهلم َلَك ِمنم َشاَعة ؟ قـُلمُت َوَما الشَّاَعُة؟ قَالَ 
ُم َفََل : قـُلمتُ   .َأمَّا الميَـوم
 .فَِإَذا رََجعمَت فـَتَـَزوَّجم ِفيِهمم : قَالَ 

ِفيََّة، مثَّ تـََزوََّج َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد  فـََرَجَع َعبمُد المُمطَِّلِب فَتَزوج َهالة بنت وهب بن عبد مَناف بن زهَرة، فـََوَلَدتم  َْحمَزَة َوصم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَلتم قـَُريمٌش ِحنَي تـَزَ  فـََلَج، : وََّج َعبمُد اَّللَِّ آِبِمَنةَ المُمطَِّلِب آِمَنَة بِنمَت َوهمب  فـََوَلَدتم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .بمُد اَّللَِّ َعَلى َأبِيِه عبد الممطلبَأيم فَاَز َوَغَلَب، عَ 
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ِمِه َوَغَزَواتِِه َوَسَراََيُه َوالمُوُفودِ  ُر َأَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِذكم الَِّة  ِكَتاُب ِسريَِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإلَيمِه َومَشَائِِلِه َوَفَضائِِلِه َوَداَلئِِلِه الدَّ
 َعَليمهِ 

(5/555) 

 
 

ِلِه المُمِنيفِ  ِر َنَسِبِه الشَّرِيِف َوِطيِب َأصم  َِبُب ِذكم
ُ تـََعاََل  ُ َأعمَلُم َحيمُث جَيمَعُل رَسالَته : " قَاَل اَّللَّ  ".اَّللَّ

ِئَلَة َعنم ِصَفاتِِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم، قَالَ  َسم َياَن تِلمَك اَأم : َكيمَف َنَسُبُه ِفيُكمم؟ قَالَ : َوملا َسَأَل ِهرقل ملك الر وم اليب ُسفم
 .ُهَو ِفيَنا ُذو َنَسب  

ِمَها: قَالَ  َعُث ِف َأنمَساِب قـَوم  .َكَذِلَك الرُُّسُل تـَبـم
َثرَِها قَِبيَلةً  َساًِب َوَأكم َرِمَها َأحم  .يـَعميِن ِف َأكم

 .َصَلَواُت اَّللَِّ َعَليمِهمم َأمجمَِعنيَ 
ُرهُ  ِخَرةِ فـَُهَو َسيِ ُد َوَلِد آَدَم َوَفخم نـمَيا َواْلم  .مم ِف الدُّ

ُر، َوالمَعاِقُب الَّذِ  َاِشُر الَِّذي َأبُو المَقاِسِم، َوَأبُو ِإبـمَراِهيَم، ُُمَمَُّد، َوَأْحمَُد، َوالمَماِحي الَِّذي ُُيمَحى بِِه المُكفم ي َما بـَعمَدُه َنِبٌّ، َواْلم
بَِة، َوَنِبُّ المَملمَحَمِة، َوَخاُتَُ ، َوالمُمَقفَّ ( 5)ُُيمَشُر النَّاُس َعَلى َقَدَميمِه   ى، َوَنِبُّ الرَّْحمَِة، َوَنِبُّ التـَّوم

 .النَِّبيِ نَي، َوالمَفاِتُح، َوطه، َويس، َوَعبمُد اَّللَِّ 
َهِقيُّ  ُ ِف المُقرمآِن َرُسواًل، نَِبيًّا، أُ : َوزَاَد بـَعمُض المُعَلَماِء فـََقالَ : قَاَل المبَـيـم ًرا، نَِذيًرا، َوَداِعًيا ِإََل ( 1)مِ يًّا مَسَّاُه اَّللَّ ، َشاِهًدا، ُمَبشِ 

 .اَّللَِّ إبِِذمنِِه وسراجا منريا



ًرا، َوَجَعَلُه َرْحمًَة َونِعمَمًة َوَهاِدَيً   .ورؤوفا رَِحيًما، َوُمذَكِ 
َائِِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّل  ََحاِديَث المَمرمِويََّة ِف َأمسم ُم ِف َِبب  نـَعمِقُدُه بـَعمَد فـََراِغ السِ ريَِة، فَِإنَُّه َقدم َوَرَدتم َأَحاِديُث  َوَسُنورُِد اَأم

، َوَأبُو المَقاِسم بن َعسَ  َهِقيُّ ر  المبَـيـم َاِفظَاِن المَكِبريَاِن َأبُو َبكم ِعَها اْلم  اِكر، وأفرد النَّاس ِف َذِلكَكِثريٌَة ِف َذِلَك، اعمتَـىَن جبَمم
__________ 

 .على َأثَره: ُيمشر النَّاس على َقَدَميمهِ  (5)
 .َأو على َعهده وزمانه

 .َأمينا َوُهَو خطأ: ط( 1)
)*( 
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، َوَأمَّا المَفِقيُه ا م  ، َحىتَّ رَاَم بـَعمُضُهمم َأنم جَيمَمَع َلُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َألمَف اسم َريب  املالكى لمَكِبري َأبُو بكر بن المعَ ُمَؤلََّفات 
َوِذيَّ " شازح الرتِ مِمِذي  بكتابه الذى مَسَّاُه  َحم ُ َأعمَلمُ " عارضة اَأم ًا َواَّللَّ  .فَِإنَُّه ذََكَر ِمنم َذِلَك َأرمبـََعًة َوِستِ نَي امسم

بِي َغَر َوَلِد َأبِيِه َعبمِد المُمطَِّلِب، َوُهَو الذَّ ، وََكاَن َأصم ِبِل َكَما تـََقدَّمَ َوُهَو ابمُن َعبمِد اَّللَِّ  .ُح الثَّاين المَمفمِدىُّ مبِاَئة  ِمَن اْلمِ
ِريُّ  ه عبد ما: قَاَل الزُّهم َاِرِث، َوالزُّبـَريمِ، َوَْحمَزَة، َوِضَرار  َوَأيب طَالب، وامسم ، َوُهَو َأُخو اْلم ف، َوَأيب وََكاَن َأمجمََل رَِجاِل قـَُريمش 

ُُه َعبمُد المُعزَّ  ، َوامسم ُُه المُمِغريَُة، َوالمغَيمَداِق َوُهَو َكِثرُي هَلَب  ُُه عبد المَكعمَبة، َوقيل مها اثـمَنان، حجل َوامسم ى، َوالمُمَقوَِّم، َوامسم
ُُه؟ وفل، َويـَُقال ِإنَّه حجل ُوِد، َوامسم  .اْلم
 .فـََهُؤاَلِء َأعمَماُمُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ 

، َوُهنَّ  ُهمم  -َوِهَي المبَـيمَضاُء  -َأرمَوى، َوبـَرَُّة، َوأَُميمَمُة، َوَصِفيَُّة، َوَعاِتَكُة، َوُأمُّ َحِكيم   :َوَعمَّاتُُه ِستٌّ َوَسنَـَتَكلَُّم َعَلى ُكل   ِمنـم
 .ِفيَما بعد ِإن َشاَء هللا تـََعاََل 

َبُة، يـَُقالَ  ُُه َشيـم َبة  َكاَنتم : كلهم َأوماَلُد َعبمِد المُمطَِّلِب، َوامسم َا ِقيَل َلُه َعبمُد  ِلَشيـم ِد ِْلُوِدِه، َوِإَّنَّ َمم َبُة اْلم ِف رَأمِسِه، َويـَُقاَل َلُه َشيـم
 المُمطَِّلِب َِأَنَّ َأَِبُه َهامِشًا َلمَّا َمرَّ ِِبلمَمِديَنِة ِف َِتَارَتِِه ِإََل الشَّامِ 

ِرو بمِن زَيمِد بمِن لَِبيِد بمِن َحَراِم بمِن ِخَدا َزمرَِجيِ  النَّجَّاِريِ ، وََكاَن َسيِ َد نـََزَل َعَلى َعمم ِش بمِن خندف بمِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر اْلم
تَـَرَط َعَليمِه ُمَقاَمَها عِ  نَـُتُه َسلمَمى َفَخطَبَـَها ِإََل َأبِيَها، فـََزوََّجَها ِمنمُه َواشم ِمِه، فََأعمَجبَـتمُه ابـم تَـَرَط َعَليمِه : نمَدُه، َوِقيلَ قـَوم َأنم َبِل اشم

 .اَل تَِلَد ِإالَّ ِعنمَدُه ِِبلمَمِديَنةِ 
َلى، فـَتَـرََكَها ِِبلمَمِديَنِة فـََلمَّا رََجَع ِمَن الشَّاِم بـَىَن هِبَا َوَأَخَذَها َمَعُه ِإََل َمكََّة، فـََلمَّا َخَرَج ِف َِتَارَة  َأَخَذَها َمَعُه وَ  ِهَي ُحبـم

َواِلِه َبيِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر َسبمَع ِسِننيَ َوَدَخَل الشَّاَم َفَماَت بَِغزََّة، َوَوضَ  َبُة، فََأقَاَم ِعنمَد َأخم  .َعتم َسلمَمى َوَلَدَها َفَسمَّتمُه َشيـم
َيًة ِمنم ُأمِ ِه َفَذَهَب ِبِه ِإََل َمكََّة، فـََلمَّا رَ   آهُ مثَّ َجاَء َعمُُّه المُمطَِّلُب بمُن َعبمِد َمَناف  فََأَخَذُه ُخفم
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ُه َعَلى الرَّاِحَلِة قَاُلوا  .َعبمِدي: َمنم َهَذا َمَعَك؟ فـََقالَ : النَّاُس َورََأوم
 .مثَّ َجاُءوا فـََهنـَُّئوُه ِبِه َوَجَعُلوا يـَُقوُلوَن َلُه َعبمُد المُمطَِّلِب ِلَذِلكَ 

 .فـََغَلَب َعَليمهِ 
َقايَُة َوالر ِفَاَدُة بـَعمَد َوَساَد ِف قـَُريمش  ِسَياَدًة َعِظيَمًة َوَذَهَب ِبَشَرفِ  ِهمم َوِرََئَسِتِهمم، َفَكاَن مِجَاُع َأممرِِهمم َعَليمِه، وََكاَنتم ِإلَيمِه السِ 

، َوُهَو َأوَُّل من طلى المَكعمبَ  ِد ُجرمُهم  َة ِبَذَهب  ِف المُمطَِّلِب، َوُهَو الَِّذي جدد حفر زَممَزم بعد َما َكاَنتم َمطمُموَمًة َمنم َعهم
َياِف المَقلمِعيَّ  َسم َزَم َمَع تِلمَك اَأم ِ َوَجَدمُهَا ِف َزمم ِ من ذهب اللَّتَـنيم َنَك المَغَزالَتَـنيم  .ةِ َأبـمَواهِبَا ِمنم تـَيـم

َلَة ( : 5)قَاَل ابمُن ِهَشام   َفاِء َوَضِعيَفةَ  َوَأيب َصيمِفي   َوَحيََّة َوَخاِلَدَة َورُقـَيَّةَ ( 1)َوَعبمُد المُمطَِّلِب َأُخو َأَسد  َوَنضم  .َوالشِ 
ِمِه ِف  ِم ِلَقوم ِمِه الثَّرِيَد َمَع اللَّحم َا مُسِ َي َهامِشًا هَلَشم ٌرو، َوِإَّنَّ ُُه َعمم ، َوامسم ِل، َكَما قَاَل َمطمُروُد بمُن  ُكلُُّهمم َأوماَلُد َهاِشم   ِسيِن المَمحم

رو الذى : َكعمب اْلزاعى ِف قصيدته، َوقيل للزبعرى َواِلد عبد هللا ِمِه ( 9)َعمم ِنُتوَن * َهَشَم الثَّرِيَد ِلَقوم َورَِجاُل َمكََّة ُمسم
َلَتاِن ِكََلمُهَا  َتاِء َوالصَّيمِف * ِعَجاُف ُسنَّتم ِإلَيمِه الر ِحم َلِتَِ الشِ  َياِف َوَذِلَك َِأَنَُّه َأوَُّل َمنم َسنَّ رِحم َصم َلُة اَأم َتاِء َورِحم َسَفُر الشِ 

 .بَـَر َوَلِد َأبِيهِ وََكاَن َأكم 
ُلُه ُملمَتِصَقٌة ِبَرأمِس َعبمِد مَشم  ، َوَأنَّ َهامِشًا َخَرَج َورِجم ،َوَحَكى ابمن جرير َأنه َكاَن توأم َأِخيِه َعبمِد مَشمس   س 

نَـُهَما َدٌم، فـََقاَل النَّاسُ  َ َأوماَلِدمِهَا : َفَما خَتَلََّصتم َحىتَّ َساَل بـَيـم َعُة َبيِن المَعبَّاِس َمَع َبيِن ِبَذِلَك َيُكوُن بـَنيم ُحُروٌب، َفَكاَنتم َوقـم
َرة جم  .أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمس  َسَنَة َثََلث َوَثََلِثنَي َوِماَئة من اهلِم

__________ 
َوة : " ابمن ِهَشام( 5)  .مثَّ ذكرهم... " فولد َهاِشُم بمُن َعبمِد َمَناف  َأرمبـََعَة نـََفر ، َومَخمَس نسم

 .ِذه َطريَقة ابمن كثري ِف النـَّقمل ِِبلمَمعمىَن َوهَ 
 .وفضلة: املطبوعة( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
رو العلى: ويروى( 9)  .َعمم

)*( 
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َغَر َوَلِد َأبِيه، وأمهم َعاِتَكة بنت مر ة ابمن ِهََلل    .َوَشِقيُقُهُم الثَّاِلُث المُمطَِّلُب، وََكاَن المُمطَِّلُب َأصم
َمُهمم بـَعمَد َأبِيِهمم َوصَ َورَابِ  رو املازنية، وََكانُوا َقدم َساُدوا قـَوم َرى، َوِهَي واقدة بنت َعمم َفٌل ِمنم ُأم   ُأخم اَرتم ِإلَيمِهُم ُعُهمم نـَوم

 .الر ََِيَسُة، وََكاَن يـَُقاَل هَلُمم المُمِجريُونَ 
ََمانَ  ِمِهمم قـَُريمش  اَأم ُخُلوا ِف التِ َجارَاِت ِإََل ِبََلِدِهمم، َفَكاَن َهاِشٌم َقدم َأَخَذ  َوَذِلَك َِأَنَـُّهمم َأَخُذوا ِلَقوم َقَالِيِم لَِيدم ِمنم ُمُلوِك اَأم

رَبِ َمِلِك اْلمَ  َكم َذ هَلُمم َعبمُد مَشمس  ِمَن النََّجاِشيِ  اَأم َفٌل ِمَن  َبَشِة، َوَأَخَذ هَلُمم َأَماًَن ِمنم ُمُلوِك الشَّاِم َوالرُّوِم َوَغسَّاَن، َوَأخم نـَوم
َذ هَلُُم المُمطَِّلُب َأَماًَن ِمنم ُمُلوِك ِْحميَـرَ  ََكاِسَرِة، َوَأخم  .اَأم



َلُه : َوهَلُمم يـَُقوُل الشَّاِعرُ  َقايَُة َوالر ِفَاَدُة بَـ * ََي َأيُـَّها الرَُّجُل المُمَحوِ ُل َرحم عمَد أالَّ نـََزلمَت آَبِل ِعبمِد َمَناِف وََكاَن ِإََل َهاِشم  السِ 
َاِهِليَّ  ًئا َواِحًدا ِف َحاَلِِتِ اْلم رَتُِقوا، َأبِيِه، َوِإلَيمِه َوِإََل َأِخيه املطالب َنَسُب َذِوي المُقرمىَب، َوَقدم َكانُوا َشيـم ََلِم ملَم يـَفم سم ِة َواْلمِ

َفل   ُهمم بـَُنو َعبمِد مَشمس  َونـَوم ََذَل َعنـم  .َوَدَخُلوا َمَعُهمم ِف الشِ عمِب، َواُنم
َفًَل : َوهِلََذا يـَُقوُل َأبُو طَاِلب  ِف َقِصيَدتِهِ  ُ َعنَّا َعبمَد مَشمس  َونـَوم َر آَجل  َواَل يـُعمَرُف بـَُنو َأب  * َجَزى اَّللَّ ُعُقوبََة َشر   َعاِجًَل َغيـم

 تـََبايـَُنوا ِف المَوفَاِة ِمثـمُلُهمم، فَِإنَّ َهامِشًا َماَت بَِغزََّة ِمنم َأرمِض الشَّاِم،
َفل َماَت ِبَسلمَماَن  ِنِه، ( 5)َوَعبمَد مشس َماَت مبَكَّة، َونـَوم ِمنم َأرمِض المِعَراِق، َوَماَت المُمطَِّلُب، وََكاَن يـَُقاَل َلُه المَقَمُر ِْلُسم

 .ِمنم َطرِيِق المَيَمنِ ( 1)ِبَردمَماَن 
َرمبـََعُة المَمَشاِهرُي َوُهمم َهاِشمٌ  َوُة اَأم َفٌل، َوالمُمطَِّلبُ فـََهُؤاَلِء اْلمِخم ، َونـَوم  .، َوَعبمُد مَشمس 

ِه َعبمُد ُقَصي    ُُه َعبمٌد، َوَأصمُل امسِم ر و َوامسم ُهور  َوُهَو َأبُو َعمم  .َوهَلُمم َأٌخ َخاِمٌس لَيمَس مبَشم
، َدرََج َواَل َعِقَب َلهُ   .فـََقاَل النَّاُس َعبمُد بمُن ُقَصي  

 .قَاَله الزبري بن بكار َوَغريه
__________ 

 .برُيان: َخ ط( 1)
 .َوُهَو خطأ

 .بسَلمان: َخ ط( 5)َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 
 .َوُهَو خطأ

 )*(َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 
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َيانَ  َثِم َوُأمُّ ُسفم َخم  .َوَأَخَواٌت ِستٌّ َوُهنَّ، مُتَاِضُر، َوَحيَُّة، َورَيمطَُة، َوِقََلبَُة، َوُأمُّ اَأم
ِم َعبمِد َمَناف  المُمِغريَةُ  ، َوَأصمُل اسم ُم َصَنم  ، َوُمَناٌف اسم  .ُكلُّ َهُؤاَلِء َأوماَلُد َعبمِد َمَناف 

َهب    .وََكاَن َقدم رََأَس ِف َزَمِن َواِلِدِه، َوَذَهَب بِِه الشََّرُف ُكلَّ َمذم
بَـَر َوَلِد َأبِ  اِر الَِّذي َكاَن َأكم  .يِه َوِإلَيمِه َأومَصى ِِبلمَمَناِصِب َكَما تـََقدَّمَ َوُهَو َأُخو َعبمِد الدَّ

، ( 5)عبد المُعزَّى َوَعبمد  َوبـَرََّة َوخَتمُمَر، َوأُمُُّهمم ُكلِ ِهمم ُحىبَّ بنت حليل بن حبشية  َُزاِعيِ  ر و اْلم بن سلول بن َكعمِب بمِن َعمم
 .ُهمم َوَأبُوَها آِخُر ُمُلوِك ُخَزاَعَة َوُواَلُة المبَـيمِت ِمنـم 

َا مُسِ َي ِبَذِلَك َِأَنَّ ُأمَُّه تـََزوََّجتم بـَعمَد َأبِيِه ِبَربِ  ُُه زَيمٌد، َوِإَّنَّ رََة َفَسافـََر هِبَا ِإََل وَُكلُُّهمم َأوماَلُد ُقَصي   َوامسم يَعَة بمِن َحَراِم بمِن ُعذم
َي ُقَصيًّا ِلَذِلكَ   .ِبََلِدِه َوابـمنـَُها َصِغرٌي َفُسمِ 

ََلُهمم َعنم ِإََل َمكََّة َوُهَو َكِبرٌي َوملَّ َشَعَث قـَُريمش  َومَجََعَها ِمنم ُمتَـَفر ِقَاِت المِبََلِد، َوَأزَاَح يََد ُخَزاَعَة َعنِ مثَّ َعاَد   المبَـيمِت، َوَأجم
طمََلِق، وََكاَنتم إِ  َقُّ ِإََل ِنَصابِِه، َوَصاَر رَئِيَس قـَُريمش  َعَلى اْلمِ والسقاية، َوُهَو سنـ َها، ( 1)لَيمِه الرفادة َمكََّة َورََجَع اْلم



ُط َذِلَك ُكلِ هُ  َم َبسم َوِة َكَما تـََقدَّ َجابَُة َواللِ َواُء، َوَدارُُه َداُر النَّدم  .َوالسََّدانَُة َواْلِم
ر  * قصي لعمري َكاَن يدعى جممعا : َوهِلََذا قَاَل الشَّاِعرُ  ُ المَقَباِئَل ِمنم ِفهم  بِِه مجع اَّللَّ

، َويـََقَظَة َأيب َُممُزوم  وَ  َرَة، ِكََلمُهَا ابمن ِكََلب  َأِخي تـَيمم   .ُهَو َأُخو زُهم
 .َثََلثـَتـُُهمم َأبـمَناُء ُمرََّة َأِخي َعِدي   َوُهَصيمص  

َعِث َرسُ  َمُه ُكلَّ مُجَُعة  َويـَُبشِ ُرُهمم مبَبـم ، َوُهَو الَِّذي َكاَن خَيمُطُب قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويـُنمِشُد ِف َوُهمم َأبـمَناُء َكعمب  وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمَنا َعارًا َكَما َقدَّ  .َذِلَك َأشم

َعتـُُهمم َأبـمَناُء ُلَؤي   َأِخي تـَيمم  االدر  ، َسبـم َاِرِث َوَعومف  ََة َوَسعمد  َواْلم  .مَوُهَو َأُخو َعاِمر  َوَساَمَة َوُخَزُيم
َارِ   ثومها َأبَناء َغالب أخى اْلم

__________ 
 .حبِشي، َوُهَو خطأ: املطبوعة( 5)
 .المِوفَاَدة: ط( 1)

 .َوُهَو خطأ
)*( 
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 .َوُُمَاِرب  
َاِرِث، وَِكََلمُهَا ابمُن َماِلك   ر ، َوُهَو َأُخو اْلم  .َثََلثـَتـُُهمم َأبـمَناُء ِفهم

ِر الَِّذي  لِيَل َعَليمِه، َوُهَو َأُخو َوُهَو َأُخو الصَّلمِت َوخَيمُلَد، َوُهمم بـَُنو النَّضم ِإلَيمِه مِجَاُع قـَُريمش  َعَلى الصَِّحيِح َكَما َقدَّممَنا الدَّ
ِن، َأوماَل  َوم ِِهمم، ُكلُُّهمم َأوماَلُد ِكَنانََة َأِخي َأَسد  َوَأَسَدَة َواهلم ََة، َوُهَو َأُخو ُهَذيمل  َماِلك  َوِملمَكاَن َوَعبمِد َمَناَة َوَغريم  .ِد ُخَزُيم

َناُء ِإلمَياسَ  ُُه َعاِمٌر، َوَقَمَعَة، َثََلثـَتـُُهمم َأبـم ٌرو، َأُخو طَاِبََة َوامسم ُُه َعمم رَِكَة، َوامسم ، َوَأُخو ِإلمَياَس ُهَو َعيمََلُن َواِلُد َومُهَا ابـمَنا ُمدم
 .قـَيمس  ُكلِ َها، َومُهَا َوَلَدا ُمَضَر َأِخي رَبِيَعةَ 

َناُء نَِزار  َأِخي ُقَضاَعَة،َويـَُقاَل هَلَُما الصَِّرَُيا َاٌر َوِإََيٌد تـََياَمَنا، َأرمبـََعتـُُهمم َأبـم َاِعيَل، َوَأَخَوامُهَا َأَّنم ِل طَائَِفة   ِن ِمنم َوَلِد ِإمسم ِف قـَوم
َم بـََيانُهُ  ََننِيٌَّة، َوَقدم تـََقدَّ  .ممَّنم َذَهَب ِإََل َأنَّ ُقَضاَعَة ِحَجازِيٌَّة َعدم

ََننَ ِكََلمُهَا َأبـم   .َناُء َمَعدِ  بمِن َعدم
تَـُهونَ  َجاِز يـَنـم َ المُعَلَماِء، َفَجِميُع قـََباِئِل َعَرِب اْلِم ِإََل َهَذا النََّسِب، َوهِلََذا قَاَل  َوَهَذا النََّسُب هِبَِذِه الصِ َفِة اَل ِخََلَف ِفيِه بـَنيم

له تـََعاََل  ُرُه ِف قـَوم ًرا ِإالَّ المَمَودََّة ِف المُقرمىَب ُقلم اَل َأسم : " ابمُن َعبَّاس  َوَغيـم ملَم َيُكنم َبطمٌن ِمنم بُطُوِن قـَُريمش  ِإالَّ ": أَُلُكمم َعَليمِه َأجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َنَسٌب يـَتَِّصُل هِبِمم   .َوِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعنمُه ِفيَما قَاَل َوَأزم   .َيَد ممَّا قَالَ َوَصَدَق ابمُن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ
ُهم ِبالمهات َأيمضا، كَ  َِبِء وَكثري ِمنـم َتِهي ِإلَيمِه ِِبْلم ََننِيَِّة تـَنـم يَع قـََباِئِل المَعَرِب المَعدم َحاَق َوَذِلَك َأنَّ مجَِ َما ذكره ُُمَمَُّد بمُن ِإسم



رُ  ُرُه ِف أُمََّهاتِِه َوأُمََّهاِت آَِبئِِه وأمهاهتم َما َيطُوُل ِذكم  .هُ َوَغيـم
َاِفُظ ابمُن َعَساِكرَ  ُ َواْلم َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ  .َوَقدم َحرَّرَُه ابمُن ِإسم

َاِعيَل اَل َُمَاَلَة، َوِإنِ  ََنَن َنَسَبُه َوَما ِقيَل ِفيِه، َوَأنَُّه ِمنم َوَلِد ِإمسم ُتِلَف ِف كم َأب بَينهَما؟ َعَلى َوَقدم ذََكرمََن ِف تـَرممَجَِة َعدم  اخم
َوا مَ َأقـم  .ل  َقدم َبَسطمَناَها ِفيَما تـََقدَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ََنَن ِإََل آَدَم، َوَأومَردمََن َقِصيَدَة َأيب المَعبَّاِس النَّاِشِئ المُمتَ  َباِر َوَقدم ذََكرمََن بَِقيََّة النََّسِب َمنم َعدم َنَة َذِلَك، ُكلُّ َذِلَك ِف َأخم َضمِ 

 .مدَعَرِب اْلمجاز َوَّللَّ اْلمَ 
__________ 

 .كم بَينهَما َأِبَ : َخ ط( 5)
َتِقيم َعَربِيَّة  .َوُهَو اَل َيسم

)*( 
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ُ ِف َأوَِّل اَتِرخِيِه َعَلى َذِلَك َكََلًما َمبمُسو  َماُم َأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير  َرِْحَُه اَّللَّ  ( .5)طًا َجيِ ًدا ُُمَرَّرًا ََنِفًعا َوَقدم َتَكلََّم اْلمِ
ُ َأعمَلمُ  رَبِ، َوَلِكِن اَّللَّ ََنَن َوُهَو َعَلى المِمنـم َاِفُظ َأبُو َوَقدم َوَرَد َحِديٌث ِف انمِتَساِبِه َعَليمِه السَََّلُم ِإََل َعدم ِتِه، َكَما قَاَل اْلم  ِبِصحَّ

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َسِن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن ُعَمَر بم : َبكم َبَأََن َأبُو اْلَم ثـََنا َأبُو ِعيَسى َبكَّاُر بمُن َأْحمََد َأنـم ِرُئ، بِبَـغمَداَد، َحدَّ ِن َحفمص  المُمقم
ثـَنَ  ِ، َحدَّ ِعنَي َوِمائـَتَـنيم د ابمن ُموَسى بن سعد، ِإممََلًء َسَنَة ِست   َوِتسم ثـََنا َأبُو َجعمَفر َأْحم ا َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَُّد بمُن بمِن َبكَّار ، َحدَّ

ثـََنا َماِلُك بمُن َأنَ َأَِبَن المَقََل  ثـََنا َأبُو ُُمَمَّد  َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن رَبِيَعَة المُقَداِميُّ، َحدَّ ، َحدَّ ، ِنِسيُّ ِريِ ، َعنم َأَنس  ، َعِن الزُّهم س 
َاِرِث بمِن ِهَشام   ِر بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم  .َوَعنم َأيب َبكم

َقاَل بـََلَغ النَِّبُّ : قَالَ  ُهمم فـَ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ رَِجااًل ِمنم ِكنمَدَة يـَزمُعُموَن َأنَـُّهمم ِمنمُه َوَأنَُّه ِمنـم َا َكاَن يـَُقوُل َذِلَك "  َصلَّى اَّللَّ ِإَّنَّ
َتِفَي ِمنم آَِبئَِنا، ََنم  َيان بن َحرمب فيأمنا ِبَذِلَك، َوِإَنَّ َلنم نـَنـم  ".ُن بَنو النَّضر ابمن ِكَنانََة المَعبَّاُس َوَأبُو ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل : قَالَ  َأََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب ابمُن َهاِشِم بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن " َوَخَطَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
رَِكَة بمِن ُقَصيِ  بمِن ِكََلِب بمِن ُمرََّة بمِن َكعمِب بمِن  ََة بمِن ُمدم ِر بمِن ِكَنانََة بمِن ُخَزُيم ِر ابمن َماِلِك بمِن النَّضم ُلَؤيِ  بمِن َغاِلِب بمِن ِفهم

ِ ِإالَّ َجَعَليِن هللا ِف خريمها، فأخرجت من َبني أب تَـَرَق النَّاُس ِفرمقـَتَـنيم وى َفلم يصبىن شئ ِإلمَياَس بمِن ُمَضَر بمِن نَِزار ، َوَما افـم
رِ مِ   نم ُعهم

، ِمنم َلُدنم آَدَم َحىتَّ انـمتَـَهيمُت ِإََل َأيب َوُأم ِ  ُرجم ِمنم ِسَفاح  ُت ِمنم ِنَكاح  َوملَم َأخم َاِهِليَِّة، َوَخَرجم رُُكمم نـَفمًسا، اْلم ي، فََأََن َخيـم
رَُكمم َأًِب   ".َوَخيـم

 .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا ِمنم َحِديِث َماِلك  
 .ِه المُقَداِمىُّ َوُهَو َضِعيفٌ تـََفرََّد بِ 



 .َوَلِكنم َسَنذمُكُر َلُه َشَواِهَد ِمنم ُوُجوه  ُأَخرَ 
__________ 

ُزمء الثَّاين ( 5)  .َوَذِلَك ِف اْلم
)*( 
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لُُه  ُت ِمنم ِنَكاح  اَل ِمنم ِسَفاح  " َفِمنم َذِلَك قـَوم بَـَرََن ا: قَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ " َخَرجم َنَة، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه َأخم بمُن ُعيَـيـم
ِلِه تـََعاََل  َاِهِليَّة: قَالَ " َلَقدم َجاءَُكم َرُسول من َأنفسُكم " َأيب َجعمَفر  المَباِقِر ِف قـَوم  .مل يصبُه شئ من والَدة اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُرجم ِمنم ِسَفاح  ِإين ِ " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ِمنم ِنَكاح  َوملَم َأخم  ". َخَرجم
 .َوَهَذا ُمرمَسٌل َجيِ دٌ 

َحاق الصنعاىن، َعنم َُيمََي بمِن أَ  ََصمِ ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َاِكِم َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم يب بَُكريم ، َعنم َعبمِد المَغفَّاِر َوَهَكَذا َرَواُه المبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اِسِم، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، قَالَ بمِن المقَ  َرَجيِن ِمَن النِ َكاِح : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َأخم ِإنَّ اَّللَّ

يِن ِمَن السِ َفاِح   ".َوملَم خُيمرِجم
ُصواًل فـََقالَ  ثـََنا: َوَقدم َرَواُه ابمُن َعِدي   َموم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن  َحدَّ ر و المَعَدينُّ المَمكِ يُّ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َعمم ، َحدَّ َأْحمَُد بمُن َحفمص 

ِه، َعنم  َثيِن َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َهُد َعَلى َأيب َحدَّ ِ، قَاَل َأشم َُسنيم يب طَاِلب  َأنَّ النَِّبَّ َعِليِ  بمِن أَ  َجعمَفِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ُرجم ِمنم ِسَفاح  ِمنم َلُدنم آَدَم ِإََل َأنم َوَلَدين َأيب َوأُمِ ي، َوملَم ُيِصبميِن : " َصلَّى اَّللَّ ُت ِمنم ِنَكاح  َوملَم َأخم َخَرجم
َاِهِليَّة شئ   ".من سفاح اْلم
 .ِه َواَل َيَكاُد َيِصحُّ َهَذا َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم 

، قَالَ : َوقَاَل ُهَشيممٌ  َُويمِرِث، َعِن ابمِن َعبَّاس  ثـََنا المَمِدييِنُّ، َعنم َأيب اْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َحدَّ َما : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِهِليَّة شئ، َما َوَلَدين ِإالَّ ِنكَ  ََلِم َوَلَدين ِمنم ِنَكاح أهل اْلم  ".اٌح َكِنَكاِح اْلمِسم

َناِدِه َضعمفٌ  ندُه من َحِديث َأىب ُهَريـمَرة، ِف ِإسم َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر، مثَّ أسم َرَدُه اْلم ُ َأعمَلمُ  َوَهَذا َأيمًضا َغرِيٌب َأوم  .َواَّللَّ
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بَـَرََن ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر، َحدَّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َأخم ِه الزُّهم ، َعنم َعمِ  ِلم  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعاِئَشَة قَاَلتم  ُت ِمنم ِنَكاح  َغريمِ ِسَفاح  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُوِلدم

ِلِه تـََعاََل مثَّ َأومَرَد ابمُن َعَساِكَر ِمنم حَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم ، َعنم ِعكم ، َعنم َشِبيب  َوتـََقلَُّبَك ِف : " ِديِث َأيب َعاِصم 
ُت نَِبيًّا : قَالَ " السَّاِجِديَن  رِجم  ".ِمنم َنِب   ِإََل َنِب   َحىتَّ ُأخم

 .َوَرَواُه َعنم َعطَاء  



بَـ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ، : َرََن ِهَشاُم بمُن ُُمَمَّد  المَكلمِبُّ، َعنم َأبِيِه، قَالَ َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَخمَسِمائَِة َأم   َكتَـبمُت لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َاِهِليَّةِ  ًئا ممَّا َكاَن ِمنم َأممِر اْلم ُت ِفيِهنَّ ِسَفاًحا َواَل َشيـم  .َفَما َوَجدم

رُبِيِ ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ َوثـََبَت ِف َصِحيِح المُبخَ  ر و َعنم َسِعيد  المَمقم ِرو بمِن َأيب َعمم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : اِريِ  ِمنم َحِديِث َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".الَِّذي ُكنمُت ِفيِه بُِعثمُت ِمنم َخريمِ قـُُروِن َبيِن آَدَم قـَرمًَن فـََقرمًَن، َحىتَّ بُِعثمُت ِمَن المَقرمِن : " َصلَّى اَّللَّ

َقِع، َأنَّ َرسُ  َسم َومزَاِعيِ  َعنم َشدَّاد  َأيب َعمَّار ، َعنم َواثَِلَة بمِن اَأم ِلم  ِمنم َحِديِث اَأم ُ َعَليمِه َوِف َصِحيِح ُمسم وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ اصمطََفى ِمنم َوَلِد ِإبـمَراِهيَم ِإمسمَ : " َوَسلََّم قَالَ  َاِعيَل َبيِن ِكَنانََة، َواصمطََفى ِمنم َبيِن ِكَنانََة ِإنَّ اَّللَّ اِعيَل، َواصمطََفى ِمنم َبيِن ِإمسم

َطَفاين ِمنم َبيِن َهاِشم   ، َواصم َطَفى ِمنم قـَُريمش  َبيِن َهاِشم   ".قـَُريمًشا، َواصم
َماُم َأْحمَدُ  َياَن، َعنم : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم ُسفم ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  ، َعِن  َحدَّ َفل  َاِرِث بمِن نـَوم يَزِيَد بمِن َأيب زََِيد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم

ُ َعَليمِه َوسلم َوبَعض َما يـَُقول النَّاس قَالَ : قَاَل المَعبَّاسُ : المُمطَِّلِب بمِن َأيب َوَداَعَة قَالَ  بَـَر : " بـََلَغُه َصلَّى اَّللَّ َفَصِعَد المِمنـم
َلمَق َفَجَعَليِن ِف : " َأنمَت َرُسوُل اَّللَِّ قَالَ : قَاُلوا" ََن؟ َمنم أَ : فـََقالَ  َ َخَلَق اْلم َأََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، ِإنَّ اَّللَّ
 َخريمِ 
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ِ َفَجَعَليِن ِف َخريمِ ِفرمَقة ، َوَخَلَق الم  ِِهمم َخلمِقِه، َوَجَعَلُهمم ِفرمقـَتَـنيم َقَباِئَل َفَجَعَليِن ِف َخريمِ قَِبيَلة ، َوَجَعَلُهمم بـُُيواًت َفَجَعَليِن ِف َخريم
رُُكمم نـَفمًسا  ًتا َوَخيـم رُُكمم بـَيـم ًتا، فََأََن َخيـم ينِ ( 5" )بـَيـم ِم الدِ   .َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َدائًِما َأبًَدا ِإََل يـَوم

َيانَ  َوقَاَل يـَعمُقوُب بمنُ  َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب زََِيد ، َعنم َعبمِد ا: ُسفم ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى، َعنم ِإمسم َّللَِّ َحدَّ
، َعِن المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، قَالَ  َفل  َاِرِث بمِن نـَوم ا َلِقَي بـَعمُضُهمم بـَعمًضا  قـُلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ : بمِن اْلم قـَُريمًشا ِإَذا المتَـَقوم

 .ِِبلمَبَشاَشِة، َوِإَذا َلُقوََن َلُقوََن ِبُوُجوه  اَل نـَعمرِفـَُها
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد َذِلَك َغَضًبا َشِديًدا مثَّ قَالَ  ُخُل قـَلمَب  َوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  : " فـََغِضَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَِيِدِه اَل يَدم

ُيَاُن َحىتَّ ُيُِبَُّكمم َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلِه   ".رَُجل  اْلمِ
َوة  : فـَُقلمتُ  َسابـَُهمم َفَجَعُلوا َمثـََلَك َكَمَثِل َُنمَلة  ِف َكبـم َرمضِ ( 1)ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ قـَُريمًشا َجَلُسوا فـََتَذاَكُروا َأحم  .ِمَن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل رَ  ِِهمم، مثَّ َلمَّا فـَرَّقـَُهمم : " ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَق َجَعَليِن ِف َخريم َم َخَلَق اْلم َ يـَوم َجَعَليِن ِف [ قـََباِئلَ ]ِإنَّ اَّللَّ
ِِهمم قَِبيَلًة، مثَّ ِحنَي َجَعَل المبـُُيوَت َجَعَليِن ِف َخريمِ بـُُيوهِتِمم، فَأَ  ًتا َخريم ُرُهمم بـَيـم ُرُهمم نـَفمًسا َوَخيـم  ".ََن َخيـم

، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب زََِيد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلمَ  َبَة، َعِن ابمِن ُفَضيمل  ِر بمُن َأيب َشيـم َاِرِث َوَرَواُه َأبُو َبكم اِرِث، َعنم رَبِيَعَة بمِن اْلم
ُ عَ : قَالَ  َم َوملَم يَذمُكِر المَعبَّاسَ بـََلَغ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِو َما تـََقدَّ  .َليمِه َوَسلََّم َفذََكَرُه بَِنحم

َيانَ  َثيِن قـَيمُس بن عبد هللا،: َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم َِميِد، َحدَّ َثيِن َُيمََي بمُن َعبمِد اْلم  َحدَّ
، قَالَ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوسلمقَ : َعن االعمش، َعن عليلة بمِن رِبمِعي   َلمَق : " اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َقَسَم اْلم ِإن اَّللَّ

ِ َفَجَعَليِن ِف َخريمِمِهَا َمنيم  .ِقسم
له  َوَأصمَحاب: " قسما، َفَذِلك قـَوم



__________ 
د َشاكر َحِديث رقم ( 5) د حَتمِقيق َأْحم ند َأْحم  .َرَواَها ابمن اْلوزى( 1) 5755ُمسم

 .اِف كب
 .وروى َعن مشر َأنه مل يسمع كبوة
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ِ َأثََلًَث "َوَأصمَحاب الشَمال " " المَيمني  ُر َأصمَحاِب المَيمني، مثَّ جعل المقسَمنيم ، فََأََن ِمنم َأصمَحاِب المَيِمنِي، َوَأََن َخيـم
له  ُر " ُقوَن السَّابُِقوَن َوالسَّابِ " " َوَأصمَحاب امليمنة " فجعلين َخريَها ثلثا، َفَذِلك قـَوم فََأََن ِمَن السَّابِِقنَي، َوَأََن َخيـم

 .السَّابِِقنيَ 
لُهُ  َِها قَِبيَلًة، َفَذِلَك قـَوم َرَمُكمم ِعنمَد : " مثَّ جعل اال َثََلث قـََباِئَل َفَجَعَليِن ِف َخريم َوَجَعلمَناُكمم ُشُعوًِب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا، ِإنَّ َأكم

رَ " َقاُكم ِإن هللا عليم َخِبري هللا َأتـم  َرُمُهمم َعَلى اَّللَِّ َواَل َفخم  .َوَأََن َأتـمَقى َوَلِد آَدَم َوَأكم
لُهُ  ًتا، َوَذِلَك قـَوم َِها بـَيـم َل ا: " مثَّ َجَعَل المَقَباِئَل بـُُيواًت َفَجَعَليِن ِف َخريم َس َأهم ِهَب َعنمُكُم الر ِجم ُ لُِيذم َا يُرِيُد اَّللَّ لمبَـيمِت َويَُطهِ رَُكمم ِإَّنَّ

ُل بـَيمِِت ُمَطهَُّروَن ِمَن الذُّنُوِب ( " 5)َتطمِهريا   ".فََأََن َوَأهم
َِديُث ِفيِه َغَرابٌَة َوَنَكارَةٌ   .َوَهَذا اْلم

َواَن، َخاِل َوَلِد َْحَّاِد بمِن زَيمد ،  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ذَكم َاِكُم َوالمبَـيـم ِرو بمِن ِديَنار ، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ َوَرَوى اْلم : َعنم َعمم
مِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم َمرَّتم ِبِه اممَرَأٌة، فـََقاَل بـَعمُض المَقوم ُ َعَليمِه : ِإَنَّ َلُقُعوٌد ِبِفَناِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َهِذِه ابـمَنُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلَّمَ 
َيانَ قَاَل َأبُ   .َمَثُل ُُمَمَّد  ِف َبيِن َهاِشم  َمَثُل الرَُّيمَانَِة ِف َوَسِط النـَّنَتِ : و ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  بَـَرِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .فَانمطََلَقِت المَمرمَأُة فََأخم
ِههِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمَرُف ِف َوجم  .المَغَضبُ  َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

؟ " فـََقاَل  ُلُغيِن َعنم َأقـمَوام  َكنَـَها َمنم َشاءَ ! َما َِبُل َأقـمَوال  تـَبـم َها فََأسم َتاَر المَعلمَياَء ِمنـم ًعا فَاخم َ َخَلَق السََّماَواِت َسبـم  ِإنَّ اَّللَّ
تَ  َلمِق َبيِن آَدَم، َواخم َتاَر ِمَن اْلم َلمَق فَاخم  اَر ِمنم َبيِن آَدَم المَعَرب،َمنم َخلمِقِه، مثَّ َخَلَق اْلم

__________ 
 .99ُسورَة االحزاب ( 5)
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َتاَرين ِمنم  ، َواخم َتاَر ِمنم قـَُريمش  َبيِن َهاِشم  َتاَر ِمنم ُمَضَر قـَُريمًشا، َواخم َتاَر ِمَن المَعَرِب ُمَضَر، َواخم ، فََأََن ِخَياٌر َواخم  َبيِن َهاِشم 
 ".َأَحبَّ المَعَرَب فَِبُحِبِ  َأَحبـَُّهمم، َوَمنم َأبـمَغَض المَعَرب فببغضي أبمغضُهم  ِمنم ِخَيار ، َفَمنم 

 .َهَذا َأيمًضا َحِديٌث َغرِيبٌ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َم المِقَياَمِة وَ : " َوثـََبَت ِف الصَِّحيِح َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر َأََن َسيِ ُد َوَلِد آَدَم يـَوم  ".اَل َفخم

ُرو بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن  ثـََنا َعمم َهِقيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعبَـيمَدَة، َحدَّ َاِكُم َوالمبَـيـم ِريِ ، َعنم َأيب َوَرَوى اْلم ، َعِن الزُّهم َفل  نـَوم
َها قَاَلتم  ُ َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ُأَساَمَة َأوم َأيب َسَلَمَة، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ِيلُ : " َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـََلبمُت : قَاَل يل ِجربم

َرمَض َمَشارِقـََها وَ  َرمَض ِمنم َمَشارِِقَها َوَمَغاِرهِبَا فـََلمم َأِجدم رَُجًَل َأفمَضَل ِمنم ُُمَمَّد ، َوقـََلبمُت اَأم َمَغارِبـََها فـََلمم َأِجدم َبيِن َأب  اَأم
 ".فمَضَل ِمنم َبيِن َهاِشم  أَ 

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم يِعهَ : قَاَل اْلم ُد بـَعمًضا، َوَمعمىَن مجَِ ََحاِديُث َوِإنم َكاَن ِف ُرَواهِتَا َمنم اَل ُُيمَتجُّ ِبِه فـَبَـعمُضَها يـُؤَكِ  ا يـَرمِجُع َوَهِذِه اَأم
َقعِ  َسم  .ِإََل َحِديِث َواثَِلَة بمِن اَأم

ُ َأعملَ   .مُ َواَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قـُلمتُ  ًما قـَُريمٌش ِلَمفمَخر  : َوِف َهَذا المَمعمىَن يـَُقوُل َأبُو طَاِلب  َُيمَتِدُح النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َتَمَعتم يـَوم فـََعبمُد * ِإَذا اجم

َراُف َعبمِد َمَناِفَها  ًما فَِإنَّ ُُمَمًَّدا َفِفي هَ * َمَناف  ِسرَُّها َوَصِميُمَها فَِإنم ُحصِ َلتم َأشم َرافـَُها َوَقِدُيَُها َوِإنم َفَخَرتم يـَوم * اِشم  َأشم
ينُـَها  َطَفى ِمنم ِسر َِها وََكِرُيَُها َتَداَعتم قـَُريمٌش َغثُـَّها َومسَِ َنا فـََلمم َتظمَفرم َوطَاَشتم ُحُلوُمَها وَُكنَّا َقِدُيًا اَل نُِقرُّ * ُهَو المُمصم َعَليـم

ُُدوِد نُِقيُمَهاإِ * ُظََلَمًة  ا ُصعمَر اْلم  َذا َما ثـَنَـوم
م  َكرِيَهة   َحارَِها َمنم يـَُروُمَها* َوََنمِمي ِْحَاَها ُكلَّ يـَوم ِرُب َعنم َأجم  َوَنضم
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َا  َناِفَنا تـَنمَدى وتنمى أرومها َوقَاَل َأبُو السكن زََكرِ * بَِنا انـمتَـَعَش المُعوُد الذََّواُء َوِإَّنَّ ُزمِء بَِكم َيَّ بمُن َُيمََي الطَّاِئيُّ ِف اْلم
ُهور ، قَالَ : المَمنمُسوِب ِإلَيمِه المَمشم ِه ُْحَيمِد بمِن ُمنمِهب  ، َعنم َجدِ  قَاَل َجدِ ي ُخَرميمُ بمُن : َحدََّثىن عمر بن َأىب زحر بن ُحَصنيم

ُ َعَليمِه َوسَ : َأومس   ُت، َفَسِمعمُت المَعبَّاَس بمَن َهاَجرمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمم لََّم فـََقِدممُت َعَليمِه ُمنمَصَرَفُه ِمنم تـَُبوَك، َفَأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعبمِد المُمطَِّلِب يـَُقولُ  ُ ُقلم، اَل يـَفمُضِض : ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ ُأرِيُد َأنم َأممَتِدَحَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ

 .فَاكَ 
دَع  َحيمُث خُيمَصُف المَوَرُق مثَّ َهَبطمَت المِبََلَد اَل بشر َأن * ِمنم قـَبمِلَها ِطبمَت ِف الظِ ََلِل َوِف : فَأَنمَشأَ يـَُقولُ  تَـوم ت َواَل  -* ُمسم

َغٌة َواَل َعَلُق َبلم نُطمَفٌة تـَرمَكُب السَِّفنَي َوَقدم  ًرا َوأهم * ُمضم ََم َنسم َقُل من صلب َأْلم إدا َمَضى َعامَلٌ * ِإََل رحم ( 5)َلُه المَغَرُق تـُنـم
ُتَك المُمَهيمِمُن ِمنم  تَـَوى بـَيـم َرم ( 1)ِخنمَدَف َعلمَياَء حَتمتَـَها النُُّطُق * بََدا طََبُق َحىتَّ احم َرَقِت اَأم َت َأشم ُض * َوَأنمَت َلمَّا ُوِلدم

ُن ِف  ُُفُق فـََنحم نُّوِر َوُسبمِل الرََّشاِد َُنمرَتُِق َوَقدم ُرِوَي َهَذا الشِ عمُر ِْلَسَّاَن بمِن *  َذِلَك الضِ َياِء َوِف ال َوَضاَءتم بُِنوِرَك اَأم
 .ََثِبت  

َِديد َسِن بمِن َأيب اْلم َاِفظ َأبُو المَقاِسِم بمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َأيب اْلَم َأنبَأََن عبد السَََّلم أخربََن ُُمَمَّد بن َأىب نصر، : فـََرَوى اْلم



ثـََنا ُُمَمَّ  د القرشى، َحدثَنا َأبُو ُحَصنيم ُُمَمَّد ابمن ِإمسمَاِعيَل بمِن ُُمَمَّد  التَِّميِميُّ، َحدَّ ُد بمُن عبد هللا الزَّاِهد بن ُُمَمَّد بن َأْحم
َُراَساين   .اْلم

ثـََنا َسَلَّ  َحاق ابمن ِإبـمَراِهيم بن ِسَنان، َحدَّ ثـََنا َورمقَاُء بمُن َحدََّثىن ِإسم ُفوُف المَمَداِئيِنُّ، َحدَّ ُم بمُن ُسَليمَماَن َأبُو المَعبَّاِس المَمكم
، َعنم َعطَاء  َوجُمَاِهد  َعِن ابمِن َعبَّاس قَالَ   َسأَلت: ُعَمَر، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح 

__________ 
 .من صالب: الشفا والبدء والتاريخ( 5)
 .ِطقمجع َنَ : النُّطمق( 1)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقلمتُ  َنَِّة؟ قَالَ : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـَتَـَبسََّم َحىتَّ َبَدتم نـََواِجُذُه مثَّ : ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي، َأيمَن ُكنمَت َوآَدُم ِف اْلم
، َوُقِذَف يبَ ِف ُصلمِب َأيب ِإبـمَراِهيَم، ملَم يـَلمَتِق َأبـََواَي َعَلى ُكنمُت ِف ُصلمِبِه، َورُِكَب يبَ السَِّفيَنُة ِف ُصلم : " قَالَ  ِب َأيب نُوح 

ُقُليِن ِمَن االصَلب اْلسيبة ِإََل االرحام الطاهرة صفيا مهذِب  ُ يـَنـم اَل تتشعب ُشعمبَـَتاِن ِإالَّ  ( 5)ِسَفاح  َقطُّ، ملَم يـََزِل اَّللَّ
ِري، َوبـَنيََّ ُكلُّ َنِب    ُكنمُت ِف َخريمِمِهَا، َوَقدم  ِة ميثاقي وِبالسَلم عهدي، َونشر ِف التـَّومرَاِة َواْلمِجنمِيِل ِذكم َأَخَذ هللا ِِبلنـُّبـُوَّ

َائِِه، َفُذو [ شرفا]ِصَفِت، تشرق االرض بنورى والغمام بوجهي، َوَعلميِن ِكَتابه َوزَاَدين  ًا َمنم َأمسم ِف مسائه، َوَشقَّ يلَ امسم
ثَِر، َوَأنم جَيمَعَليِن َأوََّل شَ الم  ِض َوالمَكوم َوم َرَجيِن َعرمِش َُممُمود َوَأَن ُُمَمَّد َوأْحد، َوَوَعَدين َأنم َُيمبـَُوين ِِبْلم ، مثَّ َأخم اِفع  َوَأوََّل ُمَشفَّع 

َمَّاُدوَن َيَمُمُروَن ِِبلمَمعمُروِف َويـَنـم  َن َعِن المُمنمَكِر ِمنم َخريمِ قـَرمن  َِأُمَِِّت، َوُهُم اْلم  ".َهوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ابمُن َعبَّاس   َم * ِمنم قـَبمِلَها ِطبمَت ِف الظِ ََلِل َوِف : فـََقاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِف النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ دَع  يـَوم تَـوم ُمسم

َلُه * َواَل نُطمَفٌة َواَل َعَلُق ُمَطهٌَّر تـَرمَكُب السَِّفنَي َوَقدم ت  -* خُيمَصُف المَوَرُق مثَّ َسَكنمَت المِبََلد اَل بشر َأن  ًرا َوأهم ََم َنسم َأْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ * المَغَرُق تنقل من صلب ِإََل َرِحم   ُ حساَن : " ِإَذا َمَضى طََبٌق بََدا طََبُق فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ " يـَرمَحُم اَّللَّ

َنَُّة ِْلَسَّاَن َوَربِ  المَكعمَبةِ : يُّ بمُن َأيب طَاِلب  فـََقاَل َعلِ   .َوَجَبِت اْلم
َاِفُظ ابمُن َعَساِكرَ   .َهَذا َحِديٌث َغرِيب جدا: مثَّ قَاَل اْلم

__________ 
 .ِصَفِت مهدى، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 5)
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 .بل ُمنكر جدا: قلت
ُفوُظ َأنَّ َهِذهِ  ُ َعنمهُ  َوالمَمحم َبـمَياَت ِللمَعبَّاِس َرِضَي اَّللَّ  .اَأم

 مثَّ َأومَرَدَها
 .ِمنم َحِديِث َأيب السََّكِن زََكِرَيَّ بمِن َُيمََي الطَّاِئيِ  َكَما تـََقدَّمَ 

 .َوِمَن النَّاِس َمنم يـَزمُعُم َأنَـَّها لِلمَعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  السَُّلِمي ِ : قـُلمتُ 
ُ َأعملَ   .مُ فَاَّللَّ

َفاِء " قَاَل المَقاِضي ِعَياٌض ِف ِكَتابِِه : تـَنمِبيهٌ  ُ ": " الشِ  َنمِبَياُء َفَمَنَع اَّللَّ َوَأمَّا َأْحمَُد الَِّذي َأَتى ِف المُكُتِب َوَبشََّرتم ِبِه اَأم
َلُه، َحىتَّ  ُعوٌّ قـَبـم َعى ِبِه َمدم ُرُه َواَل يُدم َمِتِه َأنم ُيَسمَّى بِِه َأَحٌد َغيـم ُخَل لَبمٌس َعَلى َضِعيِف المَقلمِب َأوم َشكٌّ حبِكم  . اَل يَدم

َعُث امسمُ [ َأيمضا]وََكَذِلَك ُُمَمَّد  ُه ملَم ُيَسمَّ بِِه َأَحٌد ِمَن المَعَرِب َواَل َغريهم، ِإََل َأن شاع قبيل ُوُجوِدِه َوِميََلِدِه َأنَّ نَِبيًّا يـُبـم
ٌم َقِليٌل ِمنَ  ُ َأعمَلُم َحيمُث جَيمَعل رَسالَته ُُمَمٌَّد، َفَسمَّى قـَوم  .المَعَرِب َأبـمَناَءُهمم ِبَذِلَك رََجاَء َأنم َيُكوَن َأَحُدُهمم ُهَو َواَّللَّ

، َوُُمَم د بن مسلمة : َوُهمم  َومِسيُّ ََُلِح اَأم ِري  ( 5)ُُمَمَُّد بمُن ُأَحيمَحَة بمِن اْلم ُد ، َوُُمَمَّ ( 1)االنصاري، َوُُمَم د بن بَراء المبكم
ُعمِفيُّ، َوُُمَمَُّد بمُن ُخَزاِعي   السَُّلِميُّ اَل َساِبَع  ، َوُُمَمَُّد بمُن ُْحمَراَن اْلم َياَن بمِن جُمَاِشع   .هَلُمم بمُن ُسفم

َياَن  َزمدِ  َبلم : َوالمَيَمُن تـَُقولُ ( 9( )بمِن جُمَاِشع  )َويـَُقاَل ِإنَّ َأوََّل َمنم مُسِ َي ُُمَمًَّدا ُُمَمَُّد بمُن ُسفم ُمِد ِمَن اَأم  .ُُمَمَُّد بمُن المَيحم
َة َأوم يَدَِّعيَـَها َلُه َأَحٌد، َأوم َيظمَهَر عَ  َأَحًدا ِف ( 7)َليمِه َسَبٌب ُيَشكِ ُك مثَّ ِإنَّ اَّللََّ َْحَى ُكلَّ َمنم َتَسمَّى بِِه َأنم يَدَِّعَي النـُّبـُوَّ

 .َهَذا َلفظه( 1" )َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَُنازَعم فيهَما  أمره، َحىتَّ حتققت الشيمتان َلُه َصلَّى اَّللَُّ 
__________ 

 .َسلَمة، َوُهَو خطأ: املطبوعة( 5)
 .َكَذا ِف الشِ َفاء( 1)

 .ابمن المرَباء الكندى: وََكاَن االصل
 .لَيست ِف الشِ َفاء( 9)
 .يشكل َوُهَو خطأ: املطبوعة( 7)
 .نيةالطبعة العثما 530الشِ َفاء ( 1)
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلِد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َِبُب َموم
 ِ َم ااِلثـمنَـنيم  .ُوِلَد َصَلَواُت اَّللَِّ َعَليمِه َوَسََلُمُه يـَوم

ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديث غيََلن بن جرير َعن   ،( 1)مَّاين ِ َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمعمَبد  الز ِ ( 5)ِلَما َرَواُه ُمسم
ِ؟ فـََقالَ : َعنم َأيب قـََتاَدَة َأنَّ َأعمَرابِيًّا قَالَ  ِم ااِلثـمنَـنيم ِم يـَوم ، َما تـَُقوُل ِف َصوم ُت ِفيِه َوأُنمِزَل َعَليَّ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ ٌم ُوِلدم َذاَك يـَوم



 ".ِفيِه 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُموَسى بمُن َداُودَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعِن ابمِن َحدَّ َعاين ِ َراَن، َعنم َحَنش  الصَّنـم ثـََنا ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َخاِلِد بمِن َأيب ِعمم ، َحدَّ

، قَالَ  ، َوَخَرَج ُمهَ : َعبَّاس  ِ َم ااِلثـمنَـنيم نمِبَئ يـَوم تـُ ِ، َواسم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم نم َمكََّة ِإََل اِجًرا مِ ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ، َورفع اْلمجر يَـ  َم ااِلثـمنَـنيم ِ، َوتـُُوِفِ َ يـَوم َم ااِلثـمنَـنيم ، َوَقِدَم المَمِديَنَة يـَوم ِ َم ااِلثـمنَـنيم ِ المَمِديَنِة يـَوم م ااِلثـمنَـنيم  .وم

رو بن بكري َعن ابمن هَلِيَعة، َوزَاد د، َوَرَواُه َعمم ِ  نزلت ُسورَُة المَمائَِدةِ : تفرد ِبِه َأْحم َم ااِلثـمنَـنيم َملمُت َلُكمم دينُكمم " يـَوم َم َأكم الميَـوم
." 

ِ : َوَهَكَذا َرَواُه بـَعمُضُهمم َعنم ُموَسى بمِن َداُوَد بِِه، َوزَاَد َأيمًضا َم ااِلثـمنَـنيم ر  يـَوم َعُة َبدم  .وََكاَنتم َوقـم
 .َومِمَّنم قَاَل َهَذا يَزِيُد بمُن َحِبيب  

 .َوَهَذا ُمنمَكٌر ِجدًّا
رًا َونـُُزوَل : اَل ابمُن َعَساِكرَ قَ  ُفوُظ َأنَّ بَدم َملمُت َلُكمم ِديَنُكمم " َوالمَمحم َم َأكم ُُمَعة َوصدق ابمن َعَساِكر" الميَـوم م اْلم  .يـَوم

، َعِن ابمِن َعبَّاس   ُ َعَليمهِ : وروى َعبمِد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ُكَريمب  َم  ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َوتـُُوِفِ َ يـَوم َم ااِلثـمنَـنيم َوَسلََّم يـَوم
 ِ  .ااِلثـمنَـنيم

 ِ م ااِلثـمنَـنيم ِه َعِن ابمِن َعبَّاس َأنه ولد يـَوم  .َوَهَكَذا ُرِوَي ِمنم َغريمِ َهَذا المَوجم
__________ 

 .جرير بن عبد هللا، َوُهَو خطأ فَاحش: ط( 5)
َبة ِإََل زَمان بن َمالك بطن من ربيعَ ( 1)  .ةِنسم

)*( 

(5/535) 

 
 

 ِ َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َوَهَذا َماال خَلف ِفيِه َأنه وَل َصلَّى اَّللَّ
طَأَ َمنم قَالَ  َوَّلِ : َوَأبـمَعَد َبلم َأخم َرَة َخَلتم ِمنم رَبِيع  اَأم ُُمَعِة ِلَسبمَع َعشم َم اْلم  .ُوِلَد يـَوم
َيَة فِ  َاِفُظ ابمُن ِدحم َُدى " يَما قـََرَأُه ِف ِكَتاِب نـََقُلُه اْلم  .لِبَـعمِض الشِ يَعةِ " ِإعمََلم الروى بَِعمََلِم اهلم

ِعيِفِه َوُهَو َجِديٌر ِِبلتَّضمِعيِف ِإذم ُهَو ِخََلُف النَّص ِ  َيَة ِف َتضم  .مثَّ َشرََع ابمُن ِدحم
ِر رَبِيع  اَأمَ  ُهوُر َعَلى َأنَّ َذِلَك َكاَن ِف َشهم ُمم ِ َخَلَتا ِمنمهُ : وَِّل، َفِقيلَ مثَّ اْلم َلتَـنيم  .لَِليـم

 قَاَلهُ 
ِتيَعاِب، َوَرَواُه المَواِقِديُّ َعنم َأيب َمعمَشر  جنَِيِح بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَمدَ   .ين ِ ابمُن َعبمِد المبَـرِ  ِف ااِلسم

َن ِمنمهُ   .َوِقيَل لَِثَمان  َخَلوم
َُميمِديُّ َعِن ابمنِ   .َحزمم   َحَكاُه اْلم

ِريِ  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم   ُرُهمم َعِن الزُّهم  .َوَرَواُه َمالك َوعقيل َويُوُنس ابمن يَزِيَد َوَغيـم



َاِفظ المَكِبري ُُمَمَّد ابم  َحاِب التَّارِيِخ َأنَـُّهمم َصحَُّحوُه َوَقَطَع بِِه اْلم ََواِرزمِمي  ن َونـََقَل ابمُن َعبمِد المبَـرِ  َعنم َأصم  .ُموَسى اْلم
َية ِف ِكَتابه طاب بن دحم َاِفظ َأبُو اْلم  ".التـَّنمِوير ِف مولد المبشر النَِّذيِر : " َورجحه اْلم
َيَة ِف ِكَتابِهِ  َن ِمنمُه نـََقَلُه ابمُن ِدحم ر  َخَلوم  .َوِقيَل ِلَعشم

 .َواُه جُمَاِلٌد َعِن الشَّعمِبِ  َكَما َمرَّ َوَرَواُه ابمُن َعَساِكَر َعنم َأيب َجعمَفر  المَباِقِر َورَ 
َرَة َخَلتم ِمنمهُ  َِتم َعشم  .َوِقيَل لِِثنـم

َحاقَ   .َنصَّ َعَليمِه ابمُن ِإسم
َبَة ِف ُمَصنَِّفِه َعنم َعفَّاَن، َعنم َسِعيِد بن ميناء، َعنم َجاِبر  َوابمِن َعبَّاس  َأنَـُّهَما ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : قَااَل  َوَرَواُه ابمُن َأيب َشيـم

ِر ربيع اَأول َوِفيه بعث َوِفيه عرج بِ  ِ الثَّاين َعَشَر ِمنم َشهم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المِفيِل يـَوم ِه ِإََل السََّماِء، َوِفيِه اَّللَّ
 .َهاَجَر َوِفيِه َماتَ 

ُهوِر وَ  ُمم ُهوُر ِعنمَد اْلم ُ َأعمَلمُ َوَهَذا ُهَو المَمشم  .اَّللَّ
َيَة َعنم بـَعمِض الشِ يَعةِ : َوِقيَل لسبعة عشر َخَلتم ِمنمهُ   .َكَما نـََقَلُه ابمُن ِدحم

َاِفِظ َأيب ُُمَمَّدِ : َوِقيَل لَِثَمان  بَِقنَي ِمنمهُ  َيَة ِمنم َخطِ  المَوزِيِر َأيب رَاِفع  بن اْلم  نـََقَلُه ابمُن ِدحم
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 .َأبِيهِ  ابمِن َحزمم  َعنم 
َُميمِديُّ َوُهَو َأثـم  َ ِمنمُه، َكَما نـََقَلُه َعنمُه اْلم َوَُّل َأنَُّه لَِثَمان  َمَضنيم  .َبتُ َوالصَِّحيُح َعِن ابمِن َحزمم  اَأم

ُل الثَّاين   .َأنَُّه ُوِلَد ِف َرَمَضانَ : َوالمَقوم
تَـَنُدُه َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ُأوِحَي ِإلَيمِه ِف  نـََقَلُه ابمُن َعبمِد المبَـرِ  َعِن الزُّبـَريمِ بمِن َبكَّار ، ٌل َغرِيٌب ِجدًّا، وََكاَن ُمسم َوُهَو قـَوم

ِلُدُه ِف َرَمَضاَن َوَهَذا فِ  ، َوَذِلَك َعَلى رَأمِس َأرمبَِعنَي َسَنًة ِمنم ُعُمرِِه، فـََيُكوُن َموم  . َأعمَلمُ يِه َنَظٌر َواَّللَُّ َرَمَضاَن ِبََل ِخََلف 
، َعِن المُمَعلَّى بمنِ  َاِفُظ، َعنم َخَلِف بمِن ُُمَمَّد  ُكرمُدوس  المَواِسِطيِ  َثَمُة بمُن ُسَليمَماَن اْلم  َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َعبمِد َوَقدم َرَوى َخيـم

ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ  َِميِد بمِن َجعمَفر ، َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ اْلم ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر رَبِيع   ِ ِف َأوَِّل َشهم َم ااِلثـمنَـنيم ُة يـَوم َوَِّل، َوأُنمزَِلتم َعَليمِه النـُّبـُوَّ ِ ِف رَبِيع  اَأم َم ااِلثـمنَـنيم َوَِّل، َوأُنمزَِلتم َعَليمِه المبَـقَ  يـَوم ِ اَأم َم ااِلثـمنَـنيم َرُة يـَوم

َوَّلِ   .ِف رَبِيع  اَأم
 .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا
 .َرَواُه ابمُن َعَساِكرَ 

ُر بمُن َبكَّار   َطى: قَاَل الزُّبـَيـم َرِة المُوسم َمم رِيِق ِف ِشعمِب َأيب طَاِلب  ِعنمَد اْلم ِم التَّشم  .َْحََلتم ِبِه ُأمُُّه ِف َأَيَّ
َلًة َخَلتم ِمنم َشهم َوُوِلَد مبَكََّة ِبِ  َرَة لَيـم َِتم َعشم جَّاِج بمِن يُوُسَف لِِثنـم  .ِر َرَمَضانَ لدَّار المَمعمُروَفة بدار ُُمَمَّد بمِن يُوُسَف َأِخي اْلَم

، َعِن المُمسَ  َرم  َبَة بمِن ُمكم َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ُعثمَماَن بمِن ُعقم  .يَِّب ابمن َشرِيك  َوَرَواُه اْلم
ِه قَالَ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  م َعاُشورَاء ِف المُمَحرَِّم، : َعنم ُشَعيمِب بمِن ُشَعيمب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف يـَوم َل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْحُِ



رِ  َلًة َخَلتم ِمنم َشهم َرَة لَيـم َِتم َعشم ِ لِِثنـم َم ااِلثـمنَـنيم رِيَن ِمنم َغزمَوِة َأصمَحاِب المِفيلِ  َوُوِلَد يـَوم  .َرَمَضاَن َسَنَة َثََلث  َوِعشم
اِر مَ  ُزرَاَن، َوِهَي َأمُّ َهاُروَن الرَِّشيِد، َلمَّا َحجَّتم َأَمَرتم بِِبَناِء َهِذِه الدَّ َيـم ُرُه َأنَّ اْلم ِجًداَوذََكَر َغيـم  .سم

م  .فـَُهَو يـُعمَرُف هبَا الميَـوم
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رِيَن ِمنم نِيَسانَ  َوذََكرَ  ِلَدُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َكاَن ِف المِعشم  .السَُّهيمِليُّ َأنَّ َموم
ِ ِفيمَ  ِ َومَثَاِننَي َومَثَاَّنِائَة  ِلِذي المَقرمنـَنيم  .جِ ا ذََكَر َأصمَحاُب الز ِيَوَهَذا َأعمَدُل الزََّمان َوالمُفُصوِل، َوَذِلَك ِلَسَنِة اثـمنَـتَـنيم

َ ِف َثََل  رَتِنـَنيم رَتِي َوزَُحُل ُمقم ِي، وََكاَن المُمشم َدم رِيَن َدَرَجًة ِمَن اْلم َرِب َوِهَي َوَزَعُموا َأنَّ الطَّاِلَع َكاَن ِلِعشم ِث َدرَج  ِمَن المَعقم
َط السََّماءِ   .َدرََجٌة َوسم

ََمَل، وََكاَن َذِلَك ِعنم   .َد طُُلوِع المَقَمِر َأوََّل اللَّيملِ وََكاَن ُمَواِفًقا ِمَن المبـُُروِج اْلم
ُ َأعمَلمُ  َيَة َواَّللَّ  .نـََقَلُه ُكلَُّه ابمُن ِدحم

َحاقَ  ِلُدُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َعاَم المِفيلِ : قَاَل ابمُن ِإسم  .وََكاَن َموم
ُهورِ  ُمم ُهوُر َعِن اْلم  .َوَهَذا ُهَو المَمشم

َزاِميُّ قَاَل ِإبـمَراِهيُم بمُن الممُ  َوُهَو الَِّذي اَل َيُشكُّ ِفيِه َأَحٌد ِمنم ُعَلَمائَِنا َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ُوِلَد َعاَم ( : 5)نمِذِر اْلِم
 .المِفيِل، َوبُِعَث َعَلى رَأمِس َأرمبَِعنَي َسَنًة ِمَن المِفيلِ 

َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َأيب إِ  َحاَق السَِّبيِعيِ  َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم  َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ َوَقدم َرَواُه المبَـيـم ُ : سم ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المِفيلِ 

َحاقَ  َثيِن المُمطَِّلُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن قـَيمِس بمِن َُممَرَمَة،: َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِه قـَيمِس بمِن َُممَرَمَة، قَاَل  َحدَّ َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المِفيِل، ُكنَّا ِلَديمِن  ُت َأََن َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ( .1)ُوِلدم

َيم  َأَخا َبيِن يـَعمُمَر بمنِ : قَالَ  ُ َعنمُه قـَُباَث بمَن ُأشم ُ َعَليمِه  َوَسَأَل ُعثمَماُن َرِضَي اَّللَّ بَـُر َأمم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َأنمَت َأكم لَيمث 
، َوَأََن َأقمَدُم ِمنمُه ِف المِميََلدِ : َوَسلََّم؟ فـََقالَ  بَـُر ِمينِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأكم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َضَر ُمُِيًَل ( 9)َورََأيمُت خزق المِفيِل   .َأخم
َحاق بِهِ َوَرَواُه  َاِكُم ِمنم َحِديث ُُمَمَّد بن ِإسم  .الرتِ مِمِذيُّ َواْلم

__________ 
َبة ِإََل جده االعلى َخاِلد بن حَزام( 5)  .ِنسم
ن لدان: ابمن ِهَشام( 1)  .فَنحم
 .روثه: خزق المِفيل( 9)

)*( 
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َحاقَ  ُ َعلَ : قَاَل ابمُن ِإسم رِيَن َسَنةً وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يمِه َوَسلََّم َعاَم ُعَكاظ  ابمَن ِعشم
َحاقَ  َرَة َسَنةً : َوقَاَل ابمُن ِإسم َس َعشم رِيَن َسَنًة، وََكاَن بَِناُء المَكعمَبِة بـَعمَد المُفجَّاِر ِبَمم اُر بـَعمَد المِفيِل بِِعشم َعُث َكاَن المُفجَّ ، َوالمَمبـم

ِس ِسِننيَ   .بـَعمَد بَِنائَِها ِبَمم
ِر ِسِننَي، : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ُجبَـريمِ بمِن مطعم َرَة َسَنًة، َوبَِناُء المَكعمَبِة بـَعمَد ُعَكاظ  بَِعشم َس َعشم َكاَنت عكاط بـَعمَد المِفيِل ِبَمم

رين َسَنةً  َعُث بـَعمَد بَِنائَِها ِبممس عشم  .َوالمَمبـم
َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َعبم  َاِفُظ المبَـيـم َُويمِرِث قَالَ : ِد المَعزِيِز بمِن َأيب ََثِبت  المَمِدييِن ِ َوَرَوى اْلم ُر ابمن ُموَسى، َعنم َأيب اْلم ثـََنا الزُّبـَيـم : َحدَّ

َيم   عمُت َعبمَد المَمِلِك بمَن َمرمَواَن يـَُقوُل ِلُقَباِث بمِن ُأشم  مسَِ
بَـُر ُأمُّ : المِكَناين ِ مثَّ اللَّيمِثي ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ  ََي قـَُباُث َأنمَت َأكم بَـُر : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأكم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َوَأََن َأَسنُّ   .ِمينِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المِفيِل، َوَوقـََفتم يب أُمِ ي َعَلى َرومِث المفِ  يِل ُمُِيًَل َأعمِقُلُه، َوتـَنَـبََّأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى رَأمِس َأرمبَِعنَي َسَنةً   .اَّللَّ
َيانَ  ثـََنا نـَُعيمٌم، يـَعميِن ابمَن َميمَسَرَة، : َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ثـََنا َُيمََي بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن بَُكريم ، َحدَّ َعنم بـَعمِضِهمم، َعنم ُسَويمِد بمِن َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ولدت َعاَم المِفيلِ : َغَفَلَة َأنَُّه قَالَ   .َأََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  ِ َأََن َأصمَغُر ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : َوَقدم ُرِوَي َعنم ُسَويمِد بمِن َغَفَلَة َأنَُّه قَالَ : قَاَل المبَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبسنتَـنيم  .ى اَّللَّ
َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعثممَ : قَاَل يـَعمُقوب ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز بمُن َأيب ََثِبت  اَن بمِن َأيب ُسَليمَماَن َوحدثَنا ِإبـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر، َحدَّ

فَِليُّ، َعنم َأبِيِه، َعنم ُُمَمَِّد   .بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  النـَّوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المِفيِل، وََكاَنتم بـَعمَدُه ُعَكاٌظ : قَالَ  َرَة َسَنًة،( 5)ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َس َعشم  ِبَمم

__________ 
م المَعَرب: عكاظ( 5) م من َأَيَّ  .يـَوم

)*( 

(5/101) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى رَأمِس َأرمبَ َوُبيِنَ المبَـيمُت َعَلى رَأم  رِيَن َسَنًة ِمَن المِفيِل، َوتـَنَـبَّأَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِعنَي َسَنًة ِمَن ِس مَخمس  َوِعشم
 .المِفيلِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُوِلَد َعاَم المِفيِل َعَلى قـَوم  ُهورِ َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمم  .ِل اْلم
َهرُ  ًما، َوُهَو َأشم ِسنَي يـَوم ًما، َوِقيَل ِبَمم ر ، َوِقيَل بَِرمبَِعنَي يـَوم  .َفِقيَل بـَعمَدُه ِبَشهم

ُ َعَليم : َوَعنم َأيب َجعمَفر  المَباِقرِ  ِلُد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم بـَعمَدُه ِبَممس  َكاَن ُقُدوُم المِفيِل لِلنِ صمِف ِمَن المُمَحرَِّم، َوَموم
َلةً   .َومَخمِسنَي لَيـم



ِر ِسِننيَ : َوقَاَل آَخُرونَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَعشم ِلِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َبلم َكاَن َعاُم المِفيِل قـَبمَل َموم
 .قَاَلُه ابمُن َأبـمَزى

رِيَن َسَنًة َرَواُه ُشَعيم  ِه َكَما تـََقدَّمَ َوِقيَل بَِثََلث  َوِعشم  .ُب بمُن ُشَعيمب  َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ 
 .بـَعمَد المِفيِل بَِثََلِثنَي َسَنةً : َوِقيلَ 

ِريِ  َرِْحَُه اَّللَُّ  َبَة َعِن الزُّهم  .قَاَلُه ُموَسى بمُن ُعقم
َبَة َأيمًضا َرِْحَُه اَّللَُّ  َتارَُه ُموَسى بمُن ُعقم  .َواخم

ََلينُّ َوقَاَل َأبُو زََكرَيَّ   .بـَعمَد المِفيِل بَِرمبَِعنَي َعاًما، َرَواُه ابمُن َعَساِكَر َوَهَذا َغرِيب جدا: المَعجم
ر و َعِن المَكلمِبِ ، َعنم َأيب : َوأغمرب ِمنمُه َما قَاَله َخليَفة بن خياط َحدََّثىن ُشَعيمب بن حَبان، َعن عبد المَواِحد ابمن َأيب َعمم

، َعِن ابمنِ  ، قَالَ  َصاِلح  َرَة َسَنةً : َعبَّاس  َس َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل المِفيِل ِبَمم  .ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َوُمنمَكٌر َوَضِعيٌف َأيمضا

َمع َعَليمِه َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم ُوِلَد َعاَم ا: قَاَل َخليَفة بن خياط  .لمِفيلِ َوالممجم
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ا َذَبَح تِلمَك ا ُم َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب َلمَّ ِلِدِه الشَّرِيِف َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َقدم تـََقدَّ ، ِصَفُة َموم ِبَل المِمائََة َعنم َوَلِدِه َعبمِد اَّللَِّ ْلمِ
ُ تـََعاََل، ِلمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاُتَِ الرُُّسِل ِحنَي َكاَن نََذَر َذحبمَُه َفَسلََّمُه اَّللَّ ُمِ يِ  َصلَّى اَّللَّ ََزِل ِمنم ظُُهوِر النَِّبِ  اَأم َر ِف اَأم ا َكاَن ُقدِ 

رَ  ، آِمَنة بنت وهب بن عبد مَناف بن زُهم َرَف َعِقيَلة  ِف قـَُريمش  َم فـََزوََّجُه َأشم ِة َوسيد ولد آدم من صلبه، ذهب َكَما تـََقدَّ
رِيَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ الزُّهم َها َْحََلتم ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َة، َفِحنَي َدَخَل هِبَا َوَأفمَضى ِإلَيـم

يَنم َعبمدِ  َ َعيـم ، تـََومسََّتم َما َكاَن بـَنيم َفل  ُت َورََقَة بمِن نـَوم ، ُأخم َفل  َقُة بِنمُت نـَوم اِمَع آِمَنَة ِمَن اَّللَِّ قـَبمَل َأنم جيَُ  َوَقدم َكاَنت أم قتال رُقـَيـم
َمُع ِمنم َأِخيَها ِمَن المِبَشارَاِت ِبُوُجود  ُمَُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، النُّوِر، فـََودَّتم َأنم َيُكوَن َذِلَك ُمتَِّصًَل هِبَا ِلَما َكاَنتم َتسم مَّد  َصلَّى اَّللَّ

َسَها َعَليمهِ   .َوَأنَُّه َقدم َأِزَف َزَمانُُه فـََعَرَضتم نـَفم
 .لِيَـتَـَزوََّجَها َوُهَو َأظمَهرُ : َل بـَعمُضُهمم قَا

َها، فـََلمَّا انـمتَـَقَل َذِلَك النُّوُر المَباِهُر ِإََل آِمَنَة مبَُواقـََعِتِه ِإَيَّ  ُ َأعمَلُم، َفاممتَـَنَع َعَليـم  َها َكأَنَُّه َندم َعَلى َما َكاَنتم َعَرَضتم َواَّللَّ
 .َعَليمهِ 

 .َدهُ فـَتَـَعرََّض هَلَا لِتُـَعاوِ 
 .اَل َحاَجَة يل ِفيكَ : فـََقاَلتم 

 .َوأتََسََّفتم َعَلى َما فَاتـََها ِمنم َذِلَك َوَأنمَشَدتم ِف َذِلَك َما َقدَّممَناُه ِمَن الشِ عمِر المَفِصيِح المَبِليغِ 
َا ِهَي ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَِإنَُّه َكَما قَاَل تـََعاََل َوَهِذِه الصِ َيانَُة ِلَعبمِد اَّللَِّ لَيمَستم َلُه َوِإَّنَّ ُ َأعمَلُم َحيمُث " ى اَّللَّ اَّللَّ

 ".جَيمَعُل رَسالَته 
َِديُث المَمرمِويُّ ِمنم َطرِيق  َجيِ د  َأنَُّه قَاَل َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ  َم اْلم ُت ِمنم ِنَكاح  اَل ِمنم ِسفَ : " َوَقدم تـََقدَّ  ".اح  ُوِلدم



ُهورِ َوالمَمقمُصوُد َأنَّ ُأمَُّه ِحنَي َْحََلتم بِِه تـُُوِفِ َ َأبُوُه َعبمُد اَّللَِّ َوُهَو َْحمٌل ِف َبطمِن ُأمِ ِه َعَلى الممَ   .شم
ثـََنا ُموَسى بمُن ُعبَـيمدَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر، ُهَو المَواِقِديُّ، َحدَّ  َة اليزيدى،َحدَّ
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ثـََنا َسِعيُد بمُن َأيب زَيمد ، َعنم َأيُّوَب بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب صعصعة، قَالَ  َخَرَج َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب ِإََل الشَّام : َوَحدَّ
راهتم، مثَّ انمَصَرُفوا َفَمرُّوا ِِبلمَمِديَنِة، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد ِإََل َغزَّة ِف عري من عريان قـَُريمش ُيملونه َِتَارَات، ففرغوا من َتا

َوايل َبيِن َعِديِ  بمِن النَّجَّارِ  َمِئذ  َمرِيٌض، فـََقاَل َأخَتَلَُّف ِعنمَد َأخم  .المُمطَِّلِب يـَوم
ًرا َوَمَضى َأصمَحابُُه فـََقِدُموا َمكَّ  ، فـََقاُلوافََأقَاَم ِعنمَدُهمم َمرِيًضا َشهم َناُه ِعنمَد : َة، َفَسَأهَلُمم َعبمُد المُمطَِّلِب َعِن ابمِنِه َعبمِد اَّللَِّ َخلَّفم

َواِلِه َبيِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر َوُهَو َمرِيضٌ   .َأخم
َاِرَث، فـََوَجَدُه َقدم تـُُوِفِ َ َوُدفِ  بَـَر َوَلِدِه اْلم بَـَرهُ فـَبَـَعَث ِإلَيمِه َعبمُد المُمطَِّلِب َأكم  .َن ِف َداِر النَّابَِغِة فـََرَجَع ِإََل َأبِيِه فََأخم

ًدا َشِديًدا َوتُُه َوَأَخَواتُُه َوجم  .فـََوَجَد َعَليمِه َعبمُد المُمطَِّلِب َوِإخم
َمِئذ  َْحمٌل، َوِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد المُمطَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُروَن َسَنةً َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم تـُُوِفِ َ مَخمٌس َوِعشم  .ِلِب يـَوم

َقَاِويِل ِف َوفَاِة َعبمِد اَّللَِّ َوِسنِ ِه ِعنمَدَنَ : قَاَل المَواِقِديُّ   .َهَذا ُهَو َأثـمَبُت اَأم
ِريِ ، َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب بـََعَث َعبمَد ا: قَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن َمعمَمٌر َعِن الزُّهم  .َّللَِّ ِإََل المَمِديَنِة َُيمَتاُر هَلُمم متَمًرا َفَماتَ َوَحدَّ

ََكمِ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد    .َوَقدم َأنـمَبَأََن ِهَشاُم بمُن ُُمَمَِّد بمِن السَّاِئِب المَكلمِبُّ َعنم َأبِيِه، َوَعنم َعَوانََة بمِن اْلم
ًرا، َوِقيَل تـُُوِفِ َ َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد الممُ : قَااَل  ُروَن َشهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَثَانَِيٌة َوِعشم طَِّلِب بـَعمَدَما َأَتى َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهر   َعُة َأشم  .َسبـم
ُ َعَليمِه وَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   َوَُّل َأثـمَبُت، َأنَُّه تـُُوِفِ َ َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسلََّم َْحملٌ َواَأم

ُر بمُن َبكَّار   ، َعنم َعبمِد السَََّلِم، َعِن ابمِن َخرَّبُوَذ،: َوقَاَل الزُّبـَيـم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َحَسن   َحدَّ
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َريم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابمُن َشهم ِن، َوَماَتتم أُمُُّه َوُهَو ابمُن َأرمَبِع ِسِننَي، َوَماَت تـُُوِفِ َ َعبمُد اَّللَِّ ِِبلمَمِديَنِة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِه َأيب طَاِلب   ُه َوُهَو ابمُن مَثَاِن ِسِننَي فََأومَصى ِبِه ِإََل َعمِ   .َجدُّ

َاِفُظ ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَّ   .ََلُم تـُُوِفِ َ َأبُوُه َوُهَو َجِننٌي ِف َبطمِن ُأمِ هِ َوالَِّذي رَجََّحُه المَواِقِديُّ وََكاتُِبُه اْلم
 .َوَهَذا َأبـمَلُغ الميـُتمِم َوَأعمَلى َمَراتِِبهِ 

َِديِث  َها نُوٌر َأَضاَءتم َلُه ُقُصوُر الشَّامِ " َوَقدم تـََقدََّم ِف اْلم ََي أُمَِّي الَِّذي رََأتم ِحنَي َْحََلتم يب َكأَنَُّه َخَرَج ِمنـم  ". َوُرؤم
َحاقَ  ُث َأنَـَّها أُتَِيتم ِحنَي ْحََ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم حُتَدِ  َلتم َفَكاَنتم آِمَنُة بِنمُت َوهمب  ُأمُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفِقيَل هَلَا َرمِض فـَُقويل ِإنَِّك َقدم َْحَلم : ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمَِّة، فَِإَذا َوَقَع ِإََل اَأم ُأِعيُذُه : ِت ِبَسيِ ِد َهِذِه اَأم



، من كل بر َعاَهَد  ، ِمنم َشرِ  ُكلِ  َحاِسدم ، َحىتَّ ( 5)ِِبلمَواِحدم َِميِد المَماِجدم وكل عبد رائد، يذود َعىن ذائد، فَِإنَُّه ِعنمد اْلم
 .َأرَاُه َقدم َأَتى المَمَشاِهدم 

يِه ُُمَمًَّداَوآ ، فَِإنَّ امسمَُه ِف التـَّومرَاِة َأْحمَُد، يَُة َذِلَك َأنَُّه خَيمُرُج َمَعُه نُوٌر َُيمََلُ ُقُصوَر ُبصمَرى ِمنم َأرمِض الشَّاِم، فَِإَذا َوَقَع َفَسمِ 
جنمِيِل َأْحمَُد،  َرمِض، َوامسمَُه ِف اْلمِ ُل اَأم ُل السََّماِء َوَأهم َرمِض، َوامسمَُه ِف المُقرمآِن ُُمَمَّدٌ َُيمَمُدُه َأهم ُل اَأم ُل السََّماِء َوَأهم  .َُيمَمُدُه َأهم

َها نُوٌر َأَضاَءتم لَ  َتِضي َأنَـَّها رََأتم ِحنَي َْحََلتم بِِه َعَليمِه السَََّلُم َكأَنَُّه َخَرَج ِمنـم ُه ُقُصوُر الشَّاِم، مثَّ َلمَّا َوَضَعتمُه َوَهَذا َوَذاَك يـَقم
 .َأتم ِعَياًَن أتَمِويَل َذِلَك َكَما رََأتمُه قـَبمَل َذِلَك َهاُهَنارَ 

ُ أعلم  .َواَّللَّ
__________ 

له( 5)  .َحاِسد: الذى ِف ابمن ِهَشام ِإََل قـَوم
تََلف ِف الوفا والدالئل  .َوَهِذه الز ََِيَدة ِبخم

)*( 
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ِري ِ َأنـمَبَأََن ُمَُ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ، َعِن الزُّهم ِلم  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُمسم  .مَُّد بمُن ُعَمَر، ُهَو المَواِقِديُّ، َحدَّ
ِريُّ،: َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر  الزُّهم َعنم  َحدثَنا ُموَسى بن َعبدة، َعن َأِخيه، َوُُمَم د بن َكعمب القرظى، َوَحدَّ

َوِر َعنم َأبِيَها ر  بِنمِت المِمسم ِتِه ُأمِ  َبكم  .َعمَّ
 .َوحدثَنا عبد الرَّْحمَن بن ِإبـمَراِهيم المُمزين  َوزََِيد ابمن حشرج، َعن َأىب وجزة

، َعنم جُمَاِهد   ثـََنا َمعمَمٌر، َعنم َأيب جنَِيح   .َوَحدَّ
ر و، َعنم َعطَاء ، ثـََنا طَلمَحُة بمُن َعمم  .َعِن ابمِن َعبَّاس   َوَحدَّ

ُ َعَليمِه  -َلَقدم َعِلقمُت ِبِه : َأنَّ آِمَنَة بِنمَت َوهمب  قَاَلتم : َدَخَل َحِديُث بـَعمِضِهمم ِف َحِديِث بـَعمض   تـَعميِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُت َلُه َمَشقًَّة َحىتَّ َوَضعمُتُه، فـََلمَّا َفَصَل ِمينِ   -َوَسلََّم   َخَرَج َمَعُه نُوٌر َأَضاء َلُه َما َبني الممشرق َوالممغمرب، مثَّ َوَقَع َفَما َوَجدم

َرمِض ُمعمَتِمًدا َعَلى يََديمِه، مثَّ َأَخَذ قـَبمَضًة ِمَن التـَُّراِب فـََقَبَضَها َورََفَع رََأَسُه ِإََل السَّمَ   .اءِ ِإََل اَأم
بَـ : َوقَاَل بـَعمُضُهمم  ِبِل َوَقَع َجاثًِيا َعَلى رُكم تَـيمِه، َوَخَرَج َمَعُه نُوٌر َأَضاَءتم َلُه ُقُصور الشَّام وأسواقها، َحىتَّ رؤيت َأعمَناَق اْلمِ

 .بُِبصمَرى، رَاِفًعا رَأمَسُه ِإََل السََّماءِ 
َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َاِفُظ، وأنبا: َوقَاَل اْلم َحاَق، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ اْلم َاِعيَل َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َن ُُمَمَُّد بمُن ِإمسم

ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز بم  ِريُّ، َحدَّ ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَّد  الزُّهم َسِن، َحدَّ ُر بمُن اْلَم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َحدثَنا يُوُنس بن ُمَبشِ  َراَن َحدَّ ُن ِعمم
  ُسَليمَماَن بمِن ُجبَـريمِ بمنِ ُعثمَماَن بمُن َأيب 

ثـَتميِن أُمِ ي ، َعنم ُعثمَماَن بمِن َأيب المَعاِص، َحدَّ ، َعن َأبِيه، َعن ابمِن َأيب ُسَويمد  الثَـَّقِفيِ  َأنَـَّها َشِهَدتم ِواَلَدَة آِمَنَة بِنمِت : ُمطمِعم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم  َفَما شئ أنظرُه ِف المبَـيمِت ِإالَّ نُوٌر، َوِإين ِ َأنمظُُر ِإََل النُُّجوم : َلَة َولدته، قَاَلتَوهمب  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



نُو َحىتَّ إىن القول لتقعن َعَليَّ   .َتدم
َفاِء ُأمِ  َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َأنَـَّها َكاَنتم قَابَِلَتُه، َوَأنَـّ  بَـَرتم ِبِه ِحنَي َسَقَط َعَلى َيَديـمَها َوذََكَر المَقاِضي ِعَياٌض َعِن الشِ  َها َأخم

َعتم قَاِئًَل يـَُقولُ  تَـَهلَّ مسَِ  .يـَرمَْحَُك اَّللَُّ : َواسم
 .َوِإنَُّه َسَطَع ِمنمُه نُوٌر رُئَِيتم ِمنمُه ُقُصوُر الرُّومِ 
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َحاقَ  َلى، َويـَُقاَل ِإنَّ َعبمَد اَّللَِّ  فـََلمَّا َوَضَعتمُه بـََعَثتم ِإََل َعبمدِ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم المُمطَِّلِب َجارِيـَتَـَها، َوَقدم َهَلَك َأبُوُه َوِهَي ُحبـم
ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك   ًرا، فَاَّللَّ رِيَن َشهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابمُن مَثَانَِية  َوِعشم ٌم قد ولد َلك ُغََل : فـََقاَلت -َكاَن َهَلَك َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .فَانمظُرم ِإلَيمهِ 
ثـَتمُه مبَا َكاَنتم رََأتم ِحنَي َْحََلتم ِبِه، َوَما ِقيَل هَلَا ِفيِه، َوَما ُأِمَرتم  بَـَرتمُه َوَحدَّ َيهُ فـََلمَّا َجاَءَها َأخم  . َأنم ُتَسمِ 

ِف المَكعمَبِة، فـََقامَ  ُكُر هللا عزوجل َويـَُقولُ  فََأَخَذُه َعبمُد المُمطَِّلِب فََأدمَخَلُه َعَلى ُهَبَل ِف َجوم ُعو َوَيشم : َعبمُد المُمطَِّلِب َيدم
ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأعمطَاين  َمم ِد َعَلى الغلمان * اْلم َرمَداِن َقدم َساَد ِف المَمهم َرمَكاِن * َهَذا المُغََلَم الطَّيِ َب اَأم ُأِعيذُه ِِبلمبَـيمِت ِذي اَأم
َيانِ  َياِن ُأِعيُذُه ِمنم ُكلِ  ِذي َشَنآِن *  َحىتَّ َيُكوَن بُِلَغِة المِفتـم نـم ِمنم َحاِسد  ُمضمَطِرِب المِعَناِن ِذي مِهَّة  لَيمَس * َحىتَّ َأرَاُه َِبِلَغ المبـُ

َناِن  ُتوب عَ * ِف كتب ََثبَِتة املثاىن * َحىتَّ َأرَاُه رَاِفَع اللِ َساِن َأنمت الذى مسيت ِف المُقرمآن * َلُه َعيـم د َمكم * َلى اللِ َساِن َأْحم
َهِقيُّ  ر  ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد بمِن َحاُتِ  الدرابردى : َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو  -مبَرمو   -( 5)َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َحدَّ

ثـََنا َأبُو َأيُّوَب ُسَليم  ، َحدَّ  َماُن بمنُ َعبمِد اَّللَِّ المُبوَشنمِجيُّ
َاِرِث الصَُّداِئيُّ مبِِ  ثـََنا يُوُنس بن َعطاء بن ُعثمَمان ين رَبِيَعَة بمِن زََِيِد بمِن اْلم ََبائِِريُّ، َحدَّ ََكِم بمِن َسَلَمَة اْلم ثـََنا اْلم صمَر، َحدَّ

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس، َعن َأبِيه المَعبَّاس ابمن َعبمِد المُمطَّ  ، َعنم ِعكم ُ َعنمهُ َأَِبن   .ِلِب َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َُممُتوَنً : قَالَ   ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
َبة ِإََل دراورد( 5)  .َكَذا ولعلها ِنسم

)*( 
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ُرورًا  .َمسم
ُه َعبمَد المُمطَِّلِب َوَحِظَي ِعنمَدُه، َوقَالَ : قَالَ   .َيُكوَننَّ اِلبميِن َهَذا َشأمنٌ لَ : فََأعمَجَب َجدَّ

 .َفَكاَن َلُه َشأمنٌ 
ِتِه َنَظرٌ  َِديُث ِف ِصحَّ  .َوَهَذا اْلم



، َعنم يُوُنَس  ، َعنم ُهَشيمم  َياَن بمِن ُُمَمَّد  المِمصِ يِصيِ  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر، ِمنم َحِديِث ُسفم َسِن َوَقدم َرَواُه اْلم بمِن ُعبَـيمد ، َعِن اْلَم
، قَالَ َعنم  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َأَنس  ُت ُمتوَن َومل ير سوأت َأَحٌد : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِمنم َكَراَمِِت َعَلى اَّللَِّ َأين ِ ُوِلدم

َسِن بمِن َعَرَفَة َعنم ُهَشيمم  بِهِ   .مثَّ َأومَرَدُه ِمنم َطرِيِق اْلَم
ثـََنا  -ُهَو الباغندى  -مَِّد بمِن ُُمَمَِّد بمِن ُسَليمَماَن مثَّ َأومَرَدُه ِمنم َطرِيِق ُمَُ  ، َحدَّ ِصيُّ مم َحدثَنا عبد الرَّْحمَن ابمن َأيُّوَب اْلِم

، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  َثيِن َخاِلُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ََنِفع  ُ َعَليمِه ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ : ُموَسى بمُن َأيب ُموَسى المَمقمِدِسيُّ، َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ
ُرورًا َُممُتوَنً   .َوَسلََّم َمسم

ُ بمُن َأْحمََد بمِن َعبمِد اَّللَِّ ا: َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   َُسنيم ثـََنا اْلم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َأْحمََد ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد المِغطمرِيِفيُّ ثـََنا َحدَّ لمَماِلِكيُّ، َحدَّ
رَِمُة، َعِن ابمِن َعبَّ ُسَليمَماُن بمُن َسَلمَ  ثـََنا ِعكم ، َحدَّ ََكُم ابمن َأَِبن  ثـََنا اْلم ثـََنا يُوُنُس بمُن َعطَاء ، َحدَّ ََبائِِريُّ، َحدَّ ، َعنم َأبِيِه َة اْلم اس 

ُرورًا، فََأعمَجبَ : المَعبَّاِس، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َُممُتوًَن َمسم ُه َعبمَد المُمطَِّلِب َوَحِظَي ِعنمَدُه،  ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َذِلَك َجدَّ
 .َوقَاَل لََيُكوَننَّ اِلبميِن َهَذا َشأمنٌ 

 .َفَكاَن َلُه َشأمنٌ 
َتُه ِلَما َوَرَد َلُه ِمَن الطُُّرِق، َحىتَّ َزَعَم بـَعمُضُهمم َأنَُّه ُمتَـَواتِرٌ   .َوَقِد ادََّعى بـَعمُضُهمم ِصحَّ

 .َنَظرٌ َوِف َهَذا ُكلِ ِه 
َِتانِ : َوَمعمىًن َُممُتوَنً   .َأيم َمقمُطوَع اْلم

ُرورًا  .َأيم َمقمطُوَع السُّرَِّة ِمنم َبطمِن أمه: َوَمسم
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ثـََنا َعِليُّ ابمن ، َحدَّ َنَة المَبَصِريِ  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُعيَـيـم ، ُُمَمَّ  َوَقدم َرَوى اْلم د  المَمَداِئيِنُّ السَُّلِميُّ
ِيَل َخنَتَ النَِّبَّ  َرَة، َأنَّ ِجربم ثـََنا َسَلَمُة بمُن ُُمَاِرِب بن ُمسلم بمِن ِزََيد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

 .َطهََّر قـَلمَبهُ 
 .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا

َها َوَقدم ُرِويَ  ُه َعبمَد المُمطَِّلِب َختَـَنُه َوَعِمَل َلُه َدعمَوًة مَجََع قـَُريمًشا َعَليـم  .َأنَّ َجدَّ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َهِقيُّ  َاِفُظ، َأنـمَبَأين ُُمَمَُّد بمُن َكاِمل  المَقاِضي : َوقَاَل المبَـيـم ثَُه  َأنَّ ُُمَمَّدَ  -ِشَفاًها  -َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َاِعيَل َحدَّ  -بمَن ِإمسم
ََكِم التـَُّنوِخي ِ  -يـَعميِن السَُّلِميَّ  ، َعنم َأيب اْلم َثيِن ُمَعاِويَُة بمُن َصاِلح  ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َصاِلح  َعبمُد اَّللَِّ بمُن َصاِلح   .َحدَّ

وَ : قَالَ  ُلوُد ِإَذا ُوِلَد ِف قـَُريمش  َدفـَُعوُه ِإََل ِنسم َفأمِن َعَليمِه بـُرمَمًة، فـََلمَّا ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َكاَن المَموم ة  ِمنم قـَُريمش  ِإََل الصُّبمِح َيكم
َوة  َفَكَفأمَن َعَليمِه بـُرمَمًة، فـََلمَّا َأصمَبحم  َعُه َعبمُد المُمطَِّلِب ِإََل ِنسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدفـَ َن المبـُرمَمَة قَ َصلَّى اَّللَّ َ فـََوَجدم ِد انـمَفَلَقتم َن َأتـَنيم

ِ َشاِخًصا بَِبَصرِِه ِإََل السََّماءِ  نَـنيم ُتوَح المَعيـم نَُه َمفم ، َوَوَجدم ِ  .َعنمُه ِِبثـمنَـتَـنيم
ُتوحً : فََأاَتُهنَّ َعبمُد المُمطَِّلِب فـَُقلمَن َلهُ  ََنُه َقِد انـمَفَلَقتم َعنمُه الربمة، ووجدَنه َمفم َلُه، َوَجدم ُلوًدا ِمثـم نَـيمِه َشاِخًصا َما رََأيـمَنا َموم ا َعيـم



 .بَِبَصرِِه ِإََل السََّماءِ 
ًرا: فـََقالَ  َفظمَنُه فَِإين ِ َأرمُجو َأنم َيُكوَن َلُه َشأمٌن، َأوم َأنم ُيِصيَب َخيـم  .احم

ا َأَكُلوا قَاُلوا ُم السَّاِبُع َذَبَح َعنمُه َوَدَعا َلُه قـَُريمًشا، فـََلمَّ تَـَنا ََي َعبمَد ا: فـََلمَّا َكاَن الميَـوم َرمم لمُمطَِّلِب، َأرََأيمَت ابـمَنَك َهَذا الَِّذي َأكم
َتُه؟ قَالَ  ِهِه، َما مَسَّيـم ُتُه ُُمَمًَّدا: َعَلى َوجم  .مَسَّيـم

ِل بـَيمِتِه؟ قَالَ : قَاُلوا َاِء َأهم ُ ِف السََّماِء َوَخلمُقُه ِف ا: َفَما َرِغبمَت ِبِه َعنم َأمسم َرمضِ َأَردمُت َأنم َُيمَمَدُه اَّللَّ  .َأم
ُل اللَُّغةِ  ريمِ ُيَسمَّى ُُمَمًَّدا، َكَما قَاَل بـَعمُضُهمم : قَاَل َأهم  :ُكلُّ َجاِمع  ِلِصَفاِت اْلَم

 ِإََل المَماِجِد المَقرمِم المَكِرمِي المُمَحمَّدِ * َأعمَملمُت ََنَقِِت  -َأبِيَت اللَّعمَن  -ِإلَيمَك 
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ُم َوالمِفعمُل، َويـََتطَابَ  أهلمهم: َوقَاَل بعض المعلَماء َِميَدِة، لِيَـلمَتِقَي ااِلسم ُه ُُمَمًَّدا ِلَما ِفيِه ِمَن الصِ َفاِت اْلم َق هللا عزوجل َأنم مَسَّوم
، َويـُرمَوى ِْلَسَّانَ  ُه َأبُو طَاِلب  ُم َوالمُمَسمَّى ِف الصُّورَِة َوالمَمعمىَن، َكَما قَاَل َعمُّ ِه لُِيِجلَُّه َوَشقَّ َلُه ِمَن : ااِلسم َفُذو المَعرمِش * امسِم

َاَءُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َومَشَائَِلُه، َوِهَي ِصَفاتُُه الظَّاهِ  ََلقُُه الطَّاِهَرُة َوَداَلِئُل نـَبـُّوَّتِِه َُممُموٌد َوَهَذا ُُمَمَُّد َوَسَنذمُكُر َأمسم َرُة َوَأخم
 .السِ ريَِة ِإنم َشاَء اَّللَُّ َوَفَضاِئُل َمنمزِلَِتِه ِف آِخِر 

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا َأْحمَُد بمُن : قَاَل اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ َباَن َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َشيـم
د بن ِإبـمَراهِ  ثـََنا َأْحم ِرو بمِن الرَّممِليُّ، َحدَّ ٌر، َعنم ُُمَاِرِب بمِن ِدََثر ، َعنم َعمم ثـََنا زَُهيـم ، َحدَّ َثم ابمن مجَِيل  َيـم يم اْلبلى، َحدثَنا اهلم

، َعِن المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، قَاَل قـُلمتُ  بُـ : يـَثمِريب   ، َدَعاين ِإََل الدُُّخوِل ِف ِديِنَك َأَمارٌَة لِنـُ وَِّتَك، رََأيـمُتَك ِف ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ُبِعَك، َفَحيمُث َأَشرمَت ِإلَيمِه َمالَ  ِد تـَُناِغي المَقَمَر َوُتِشرُي ِإلَيمِه بُِصم  .المَمهم

ُجُد حَتمَت المَعرمِش : " قَالَ  بَـَتُه ِحنَي َيسم ُثيِن َويـُلمِهييِن َعِن المُبَكاِء، َوَأمسمَُع َوجم ثُُه َوُُيَدِ   ."ِإين ِ ُكنمُت ُأَحدِ 
د بن ِإبـمَراِهيم اْلبلى]تفرد ِبِه : مثَّ قَالَ   ( .5)َوُهَو جَممُهوٌل [ َأْحم

ِلِدِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َقدم ذََكرمََن ِف َِبِب َهَواِتِف ا َلَة َموم ََيِت لَيـم ٌل ِفيَما َوَقَع ِمَن اْلم َم ِمنم ُخُروِر َكِثري  َفصم َانِ  َما تـََقدَّ ْلم
ََبَشِة، َوُظُهور الِمَن اَأمَ  َلَتِئذ  ِلُوُجوِهَها َوُسُقوِطَها َعنم َأَماِكِنَها، َوَما رَآُه النََّجاِشيُّ َمِلُك اْلم َناِم لَيـم  نُّور َمَعهصم

__________ 
 .تفرد ِبِه الليثى: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن اْلصائص
 .َولَيمَس ِف السََّند الليثى

رَب أخرجه  َِطيب َوابمن َعَساِكر ِف اترخيهماَوَهَذا اْلَم  .َأيمضا اْلم
 )*(َوُهَو َغرِيب االسناد واملنت 
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َوانمِفََلِق تِلمَك المبـُرمَمِة َعنم َحىتَّ َأَضاَءتم َلُه ُقُصوُر الشَّاِم ِحنَي ُوِلَد، َوَما َكاَن ِمنم ُسُقوِطِه َجاثًِيا رَاِفًعا رَأمَسُه ِإََل السََّماِء، 
ُهمم َوَغريمِ َذلِ َوجم   .كَ ِهِه المَكِرمِي، َوَما ُشوِهَد ِمَن النُّوِر ِف المَمنمِزِل الَِّذي ُوِلَد ِفيِه َوُدنـُوِ  النُُّجوِم ِمنـم

ت   َاِفِظ، َأنَّ ِإبمِليَس َرنَّ َأرمَبَع َرَنَّ ِسرِي بَِقيِ  بمِن َُممَلد  اْلم ِبَط، َوِحنَي ُوِلَد َرُسوُل ِحنَي لُِعَن، وَ : َحَكى السَُّهيمِليُّ َعنم تـَفم ِحنَي ُأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِحنَي أُنمزَِلِت المَفاحِتَةُ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ  ُث َعنم َأبِيِه َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َة يـَتَِّجُر هِبَا، َكاَن يـَُهوِديٌّ َقدم َسَكَن َمكَّ : وََكاَن ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة ُُيَدِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِف جممِلس قـَُريمش   َلَة الَِِّت ُوِلَد ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َهلم ُوِلَد ِفيُكُم : فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـم

مُ  ُلوٌد؟ فـََقاَل المَقوم َلَة َموم  .هُ َواَّللَِّ َما نـَعمَلمُ : اللَّيـم
َفظُوا َما َأُقوُل َلُكمم  طََأُكمم َفََل بَمَس، انمظُُروا َواحم بَـُر، َأَما ِإَذا َأخم ُ َأكم َِخريَِة، : فـََقاَل اَّللَّ ُمَِّة اَأم َلَة َنِبُّ َهِذِه اَأم ُوِلَد َهِذِه اللَّيـم

َ َكِتَفيمِه َعََلَمٌة ِفيَها َشَعَراٌت ُمتَـَواتَِراٌت َكأَنَـُّهنَّ ُعرمفُ  نِ  َأدمَخَل  بـَنيم رِيًتا ِمَن اْلِم ، َوَذِلَك َأنَّ ِعفم ِ َلتَـنيم ، اَل يـَرمَضُع لَيـم فـََرس 
بـَُعُه ِف َفِمِه َفَمنَـَعُه الرََّضاعَ   .ُأصم

ِلِه َوَحِديِثِه، فـََلمَّا َصاُروا ِإََل َمَنازهلِِ  ُم ِمنم جَممِلِسِهمم َوُهمم يـَتَـَعجَُّبوَن؟ ؟ ِمنم قـَوم َلُه فـََتَصدََّع المَقوم ُهمم َأهم بَـَر ُكلُّ ِإنمَسان  ِمنـم مم َأخم
ُه ُُمَمًَّدا: فـََقاُلوا  .َقدم َواَّللَِّ ُوِلَد ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب ُغََلٌم مَسَّوم

ُم فـََقاُلوا ِلُد َهَذا الم : فَالمتَـَقى المَقوم عمُتمم َحِديَث الميَـُهوِديِ  َوَهلم بـََلَغُكمم َموم ُغََلِم؟ فَانمطََلُقوا َحىتَّ َجاُءوا الميَـُهوِديَّ َهلم مسَِ
َبَـرَ  بَـُروُه اْلم  .فََأخم

 .قَاَل فَاذمَهُبوا َمِعَي َحىتَّ َأنمظَُر ِإلَيمهِ 
َنا ابـمَنكِ : َفَخَرُجوا بِِه َحىتَّ َأدمَخُلوُه َعَلى آِمَنَة فـََقاُلوا رِِجي ِإلَيـم  .َأخم

َرَجتمُه وََكَشُفوا َلُه َعنم ظَ  رِهِ فََأخم  .هم
ا َأفَاق قَاُلوا َلهُ   َقدم َذَهَبتم َواَّللَِّ : َمالك َويـمَلَك؟ َقالَ : فـََرَأى تِلمَك الشَّاَمَة، فـََوَقَع الميَـُهوِديُّ َمغمِشيًّا َعَليمِه، فـََلمَّ
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طَُونَّ  ؟ َواَّللَِّ لََيسم َرائِيل، فرحتم هِبَا ََي َمعمَشَر قـَُريمش   ِبُكمم َسطمَوًة خَيمُرجُ  النـُّبـُوَّة من بىن ِإسم
ِرِق َوالمَمغمِرِب   ( .5)َخبَـُرَها ِمَن المَمشم

َحاقَ  َثيِن َصاِلُح بمُن ِإبـمَراِهيَم : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم بمِن ( 1[ )بمِن َعبمِد اَّللَِّ ]َعنم َُيمََي ( 1[ )بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ]َحدَّ
ِمي : د بمِن ُزرَارََة قَالَ َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن سع َثيِن َمنم ِشئمُت ِمنم رَِجاِل قـَوم مُ ]َحدَّ  .َعنم َحسَّاَن بمِن ََثِبت  ( 9[ )ممَّنم اَل َأهتَِّ

عمُت  -ِإين ِ َلُغََلٌم يـََفَعٌة ابمُن سبع ِسِنني : قَالَ  : َيصمُرُخ َذاَت َغَداة   ِإَذا بِيَـُهوِدي   ِف يـَثمِربَ ( 7)َأو مَثَان، َأعمِقُل َما رََأيمُت َومسَِ
 .ََي َمعمَشَر يـَُهودَ 
تمُعوا ِإلَيمِه  َلةِ : فـََقاُلوا َويلك َمالك؟ قَالَ  -َوَأَن أمسع  -فَاجم  .َقدم طََلَع جَنمُم َأْحمََد الَِّذي يُوَلُد بِِه ِف َهِذِه اللَّيـم

َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتاِب  ةِ " َوَرَوى اْلم ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَعاِمِريِ ، َعنم ُسَليمَمان بن سحيم "  َداَلِئِل النـُّبـُوَّ ِمنم َحِديِث َأيب َبكم
عمُت َأيب َماِلِك بمِن ِسَنان  يـَُقولُ : بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن ابمن َأيب َسِعيد  َعنم َأبِيِه، قَالَ ( 1)وذريح  : مسَِ



َرمِب، َفَسِمعمُت يُوَشَع الميَـُهو  ِجئمُت َبيِن  نَة  ِمَن اْلم مِئٌذ ِف ُهدم ًما َِأَحَتَدََّث ِفيِهمم، َوََنمُن يـَوم َهِل يـَوم َشم َأَظلَّ : ِديَّ يـَُقولُ َعبمِد اَأم
ََرمِ   .ُخُروُج َنِب   يـَُقاَل َلُه َأْحمَُد خُيمُرُج ِمَن اْلم

ِزِئ ِبهِ فـََقاَل َلُه َخِليَفُة بمُن ثـَعمَلَبَة اَأمَ  تَـهم َهِليُّ، َكالمُمسم نَـيمِه ُْحمَرٌة، : شم َما ِصَفُتُه؟ فـََقاَل رَُجٌل لَيمَس ِِبلمَقِصرِي َواَل ِِبلطَِّويِل، ِف َعيـم
ُفُه َعَلى َعاتِِقِه َوَهَذا المبَـَلَد ُمَهاَجُرهُ  َماِر، َسيـم َلَة َويـَرمَكُب اْلِم  .يـَلمَبُس الشَّمم

 ِميفـََرَجعمُت ِإََل قـَوم : قَالَ 
__________ 

لَذِلك البد من االحرتاس ِف فهم " َوَما َأرمَسلمَناك ِإالَّ َرْحمَة للمَعاملني " َكاَن الرَُّسول نىب َرْحمَة َومل يكن نىب َعَذاب، ( 5)
له ِفيَما سبق ِثُر المقَ * َوهَلُمم آِخَر الزََّماِن َنِبٌّ : َهِذه النُُّصوص الَّىِت َتَكرَّرت مثل قـَوم تمَل ِفيِهمم واْلموشا ولعلها من تزيد يُكم

 .الرَواة
 .َسَقطت من املطبوعة( 1)
 .لَيست ِف ابمن ِهَشام( 9)
عت يـَُهوِدَي  يصمرخ بَِعمَلى َصوته على أطمة بِيَـثمِرب: " ابمن ِهَشام( 7) عت، ِإذم مسَِ ََي معشر يهود َحىتَّ : َأعقل كل َما مسَِ

َتمُعوا ِإلَيمهِ   .َذا مثل على عدم المِتَزام المُمؤلف للنَّص ِفيَما ينمقلَوهَ .." ِإذا اجم
 )*(ورميح بن عبد الرَّْحمَن : َداَلِئل النـُّبـُوَّة( 1)
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َمِئذ  َأتـََعجَُّب ممَّا يـَُقوُل يُوَشُع، فََأمسمَُع رَُجًَل ِمنَّا يـَُقولُ  رََة َوَأََن يـَوم َدهُ : َبيِن ُخدم ُكلُّ يـَُهوَد يـَثمِرَب ! ؟ َويُوَشُع يـَُقوُل َهَذا َوحم
 .يـَُقوُلوَن َهَذا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل َأيب َماِلِك بمِن ِسَنان   ُت َحىتَّ ِجئمُت َبيِن قـَُريمَظَة َفَأِجُد مَجمًعا، فـََتَذاَكُروا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .َفَخَرجم
ُر بمُن َِبطَا َْحمَُر الَِّذي ملَم يطلع ِإالَّ ْلُُروج نىب َأو ظُُهوره، َوملَم يـَبمَق َأَحٌد ِإالَّ َأْحمَُد، َوَهَذا  َقدم طََلَع المَكومَكبُ : فـََقاَل الزُّبـَيـم اَأم

 .ُمَهاَجُرهُ 
َبَـَر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل َأبُو َسِعيد   بَـَرُه َأيب َهَذا اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلمَّا َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ : "  َصلَّى اَّللَّ

َا ُهمم َلُه تـََبٌع   ".َلوم أسلم الزبري السلم ذووه ِمنم ُرَؤَساِء الميَـُهوِد، ِإَّنَّ
ُر بمُن َسَلَمَة، َحدَّ : َوقَاَل َأبُو نعيم ثـََنا النَّضم ، َحدَّ ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن السِ نمِديِ  َاِعيُل بمُن قـَيمِس َحدثَنا عمر بن ُُمَمَّد، َحدَّ ثـََنا ِإمسم

عمُت زَيمَد بمَن ََثِبت  يـَُقولُ  َباُر يـَُهوِد َبيِن قـَُريمظََة : بمِن ُسَليمَماَن بن زيد بن ََثبت، َعن ِإبـمَراِهيم بن ُيَي بن ََثبت، مسَِ َكاَن َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم،  ُُه َوالنَِّضرِي يَذمُكُروَن ِصَفَة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ بَـُروا َأنَُّه َنِبٌّ َوَأنَُّه اَل َنِبَّ بـَعمَدُه، َوامسم َْحمَُر َأخم فـََلمَّا طََلَع المَكومَكُب اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َأنمَكرُ   .واوا َوَحَسُدوا وََكَفرُ َأْحمَُد َوُمَهاَجُرُه ِإََل يـَثمِرَب، فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
دُ  َمم َرى َوَّلِلَِّ اْلم َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتاِبِه ِمنم ُطُرق  ُأخم  .َوَقدم َأومَرَد َهِذِه المِقصََّة اْلم

ثـََنا َخالِ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم  َوُُمَم د بن حَبان ُب بمُن بَِقيََّة َحدَّ ثـََنا َوهم ، َحدَّ ِر بمُن َأيب َعاِصم  ثـََنا َأبُو َبكم ٌد، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َحدَّ



، َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، قَالَ  ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة َوُيَي بن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َحاِطب  ِرو بمِن نـَُفيمل  : َعمم قَاَل يل : قَاَل زَيمُد بمُن َعمم
َباِر الشَّامِ  ٌر ِمنم َأحم قمُه َواتَِّبعمهُ  َقدم َخَرَج ِف بـََلِدَك َنِبٌّ، َأوم ُهوَ : َحبـم  .َخارٌِج، َقدم َخَرَج جَنمُمُه، فَارمِجعم َفَصدِ 
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ََي المُموِبَذاِن، َوَغريمِ َذِلَك ِمَن الدَّاَلاَلتِ   ذكر ارَتاس االيوان َوُسُقوِط الشُُّرفَاِت، َومُخُوِد النِ ريَاِن، َوُرؤم
ر  ُُمَمَُّد بمُن َجعمفَ  َاِفُظ َأبُو َبكم َان ِ قَاَل اْلم ََراِئِطيُّ ِف ِكَتاِب َهَواِتِف اْلم ل  اْلم  :ِر بمِن َسهم

َراَن، ِمنم آِل َجرِيِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَبجَ  ثـََنا َأبُو َأيُّوَب يـَعمَلى بمُن ِعمم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َحرمب  َثيِن َُممُزوُم بمُن َهاِنئ  َحدَّ ، َحدَّ ِليِ 
ُزوِميُّ، َعنم َأبِ  ُ : َقالَ  -َوَأَتتم َعَليمِه مَخمُسوَن َوِماَئُة َسَنة   -يِه المَمخم َلة الَِِّت ولد ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا َكاَنِت اللَّيـم

َرَة ُشرمَفًة، َومَخََدتم ََنُر فَاِرَس،  َرى، َوَسَقَطتم ِمنمُه َأرمَبَع َعشم ، َعَليمِه َوَسلََّم ارمََتََس ِإيَواُن ِكسم َوملَم خُتمَمدم قـَبمَل َذِلَك ِبَلمِف َعام 
َرُة َساَوةَ   .َوَغاَضتم حُبَيـم

َلَة َوانـمَتَشَرتم ِف ِبََلِدِهمم، فـََلمَّ  َزَعُه َذِلَك َورََأى المُموِبَذاِن ِإِبًَل ِصَعاًِب تـَُقوُد َخيمًَل ِعَراًِب َقدم َقَطَعتم ِدجم َرى َأفـم ا َأصمَبَح ِكسم
 .يرِهِ ِه َتَشجًُّعا، مثَّ رََأى َأنَُّه اَل يَدَِّخُر َذِلَك َعنم َمَرازِبَِتِه، َفَجَمَعُهمم َولَِبَس اَتَجُه َوَجَلَس َعَلى َسرِ فـََتَصبـَُّر َعَليم 

َتَمُعوا ِعنمَدهُ   .مثَّ بـََعَث ِإلَيمِهمم فـََلمَّا اجم
ُروَن ِفيَم بـََعثمُت ِإلَيمُكمم؟ قَاُلوا: قَالَ   .خُيمرِبَََن المَمِلكُ  اَل ِإالَّ َأنم : َأتُدم

بَـَرُهمم مبَا رَ  ِه، مثَّ َأخم َنَما ُهمم َكَذِلك ِإذم ورد َعَليمِهم كتاب مخود النِ ريَاِن فَازمَداَد َغمًّا ِإََل َغمِ   .َأى َوَما َهاَلهُ فـَبَـيـم
ُ المَمِلَك، َقدم رََأيمُت ِف َهِذِه ا: فـََقاَل المُموِبَذانُ  َلَح اَّللَّ َلِة ُرؤمَيَ َوَأََن، َأصم  .للَّيـم

ََيُه ِف االبل  .مثَّ َقصَّ َعَليمِه ُرؤم
 .َحَدٌث َيُكوُن ِف ََنِحَيِة المَعَربِ : َأي شئ َيُكوُن َهَذا ََي ُموِبَذاُن؟ قَالَ : فـََقالَ 

 .وََكاَن َأعمَلَمُهمم ِمنم َأنـمُفِسِهمم 
َرى َمِلِك المُمُلوِك ِإََل : َفَكَتَب ِعنمَد َذِلكَ  أََلُه ِمنم ِكسم هم ِإيَلَّ ِبَرُجل  َعاملِ  مبَا ُأرِيُد َأنم َأسم النـُّعمَماِن بمِن المُمنمِذِر، َأمَّا بـَعمُد فـََوجِ 

 .َعنمهُ 
َلَة  ِرو بمِن َحيَّاَن بمِن بـَُقيـم َه ِإلَيمِه ِبَعبمِد المَمِسيِح بمِن َعمم  ( .5)فـََوجَّ

، فـََلمَّا َوَرَد َعَليمِه قَاَل َلهُ  ، فَِإنم  : َأَلَك ِعلمٌم مبَا ُأرِيُد َأن َأسأَلك َعنُه؟ فـََقالَ : المَغسَّاين ِ لتخربىن َأو ليسلين المَمِلُك َعمَّا َأَحبَّ
ربته مبن يعلم  .َكاَن ِعنمِدي ِمنمُه علم َوِإالَّ أخم

ربُه ِبلذى  فَأخم
__________ 

 .نفيلة َوُهَو خطأ: املطبوعة( 5)
)*( 
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 .ِه ِفيهِ َوجََّه بِِه ِإلَيم 
ُكُن َمَشاِرَف الشَّاِم يـَُقاَل َلُه َسِطيحٌ : قَالَ   .ِعلمُم َذِلَك ِعنمَد َخال  يل َيسم

أَلمُه َعمَّا َسأَلَُتَك َعنُه مثَّ ائتنهى بِتَـفمِسريِهِ   .قَاَل فَائمِتِه فَاسم
 لضَّرِيِح، َفَسلََّم َعَليمِه وََكلََّمهُ َفَخَرَج َعبمُد المَمِسيِح َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل َسِطيح  َوَقدم َأَشَفى َعَلى ا

َمُع ِغطمرِيُف المَيَمنم : فـََلمم يـَُردَّ ِإلَيمِه َسِطيٌح َجَواًِب فَأَنمَشأَ يـَُقولُ  ََي فَاِصَل ( 5)َأمم فَاَد فَازمملَّ ِبِه َشأمُو المَعَننم * َأُصمَّ َأمم َيسم
َيِ  َمنم * اْلطة أعيت من َومن  ُُذنم * آِل َسَننم َوُأمُُّه من آل ِذئمب بن حجن  َأاَتَك َشيمُخ اْلم َأزمَرق هنم النَّاِب َصرَّاُر اَأم

َفاُض الر َِداِء َوالمَبَدنم ( 1) اَل يرهب * َتوب ىب االرض علنداة شزن ( 9)َرُسول قيل المَعجم يسرى للوسن * َأبـمَيُض َفضم
ًنا َوتَـ ( 7)الرَّعمد َواَل ريب الزَّمن  ِوي يب َوَجنم تـَرمفـَُعيِن َوجم  (1)َحىتَّ َأَتى عارى اْلآجى والقطن * هم

__________ 
 .َماتَ : فاد( 5)

رين حجَّة : قَالَ  رين َحىتَّ فاد والشيب َشاِمل وازمل* رعى َخَرزَات المملك عشم  .ذهب مسرعا: َوعشم
مَزة خَتمِفيًفا  .واالصل ِفيِه ازالم فحذفت اهلم

 .ت االلف خَتمِفيًفا َأيمضاَأصملَها ازالم، كاشهاب فحذف: َوقيل
لق: وشأو العنن  .اعمرِتَاض المَمومت على اْلم

 .قبض: ازمل: َوقيل
 .المَمومت: والعنن

 .َأي عرض َلُه المَمومت فـََقبضهُ 
 .َأن فار: َوقد تصحفت الرِ َوايَة ِف النِ َهايَة

 .593/  1انمظُر النِ َهايَة 
 .ينصبها لَلستماع: صرار االذن( 1)
 .ينمى للوسن: ىوترو ( 9)

 .أول الن وم: والوسن
 .القوية من النوق: العلنداة( 7)

 .الَّىِت متشى من نشاطها على َجانب: والشزن
 .شزن فََلن ِإذا نشط

 .املعي من اْلفاء: الشزن: َوقيل
ُهور ِف ِرَوايَة المبَـيمت ا الش طمر الثَّاين ُهَنا ترفعين وجنا وهتوى ىب وجن أم* َتوب ىب االرض علنداة شزن : َهَذا َوالمَمشم

: الوجن ِبَفتمح َفُسُكون وبفتحتني( 1)اَل يرهب الوغد َواَل ريب الزَّمن * َرُسول قيل المَعجم ينمى للوسن : فريوى
 .االرض الغليظة الصلبة

 .ويروى ِِبلضَّمِ  مجع وجني



ر: واْلآجى  .مجع جؤجؤ، َوُهَو ِعظَام الصَّدم
فَ : والقطن ِبَفتمح الطَّاء رَأسم  .ل الظ هم

ر: َوقيل  الصََّواب المقطن ِبَكسم
 .الطَّاء مجع قطنة وهى َما َبني الفخذين

)*( 
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َمنم  َغاُء الدِ  َا ُحثمِحَث ِمنم ِحضميَنم َثَكنم * تـَُلفُُّه ِف الر ِيِح بـَوم َع َسِطيٌح ِشعمَرُه رََفَع رَأمَسُه يـَُقولُ : قَالَ ( 5)َكَأَّنَّ ُد َعبم : فـََلمَّا مسَِ
، اِلرمَِتَاسِ  ، بـََعَثَك َمِلُك َبيِن َساَسانم ىَف َعَلى الضَّرِيحم ، َوَقدم َأوم ، َأَتى َسِطيحم ، َومُخُوِد المَمِسيِح، َعَلى مَجَل  ُمِشيحم يَوانم  اْلمِ

، رََأى ِإِبًَل ِصَعاًِب، تـَُقوُد َخيمًَل ِعَراًِب، َقدم َقَطَعتم دِ  ََي المُموِبَذانم ، َوُرؤم َلَة، َوانـمَتَشَرتم ِف ِبََلِدَهاالنِ ريَانم  .جم
َر َصاحب اهلراوة، وفاض َوادي السماوة، وغاضت حبرية ساوة، ومخدت ََنر  ََي َعبمَد المَمِسيِح ِإَذا َكثـَُرِت التِ ََلَوهم، َوَظهم

 .فَارس، فـََليمَس الشَّام لسطيح شاما
ُهم ُمُلوك وملكات، َعَلى َعَدِد الشُُّرفَاتم وَكُ   .لََّما ُهَو آت  آتم ُيلك ِمنـم

 .مثَّ َقَضَى َسِطيٌح َمَكانَهُ 
اَل يـُفمزَِعنََّك تـَفمرِيٌق َوتـَغمِيرُي ِإنم ُُيمِس ُملمُك * مَشِ رم فَِإنََّك َماِضي المَعزمِم مِشِ رُي : فـَنَـَهَض َعبمُد المَمِسيِح ِإََل رَاِحَلِتِه َوُهَو يـَُقولُ 

َرَطُهمم  ا مبَنمزَِلة   فَِإنَّ * َبيِن َساَساَن َأفـم َا َأضمَحوم َا ُرمبَّ َر َأطمَواٌر َدَهارِيُر فـَُرمبَّ ُهمم َأُخو * َذا الدَّهم ُد المَمَهاِصرُي ِمنـم ُسم هَلُُم اَأم خَيَاُف َصوم
َوته  ت  َفَمنم َعِلُموا * الصَّرمِح هبمَرام َوِإخم ُجوُر  َأنم َقدم * واهلرمزان وسابور َوَسابُوُر َوالنَّاُس َأوماَلُد َعَلَّ ُقوٌر َوَمهم َأَقلَّ َفَمحم

َباُن ِذي ُأُذن   م  هَلُمم ُصحم ا َنَشًبا * َوُربَّ قـَوم ُمِ  ِإمَّا ِإنم رََأوم يِهُم ِفيِه المَمَزاِمرُي َوُهمم بـَُنو اَأم َفَذاك ِِبلمَغيمِب َُممُفوظ * بََدتم تـَُلهِ 
 َوَمنمُصور

__________ 
 .التـَُّراب الناعم: البوغاء( 5)

 .َما تدمن ِمنمُه، َأي َتمع َوتـََلبَّدَ : نوالدم
 .حرك: وحثحث* تلفحه الر يح ببوغاء الدمن : * َوتشهد َلُه الرِ َوايَة االخرى

 .جبل: والثكن
تََلف َوزََِيَدة َونقص قَاَل 951/  9َوقد َوردت َهِذه المِقصَّة ِف ِلَسان المَعَرب  ، وىف االكتفا للكَلعي بتحقيقي ِبخم

 .ُهَو َحِديث حسن َغرِيباالزهرى وَ 
)*( 
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ُروََنِن ِف قـَرمن   رُي َوالشَّرُّ َمقم رُي ُمتـََّبٌع َوالشَّرُّ َُممُذوُر قَالَ * َواْلَم َرى أخربُه مبَا قَاَل َلُه : فَاْلَم ا َقِدَم َعبمُد المَمِسيِح على كسم فـََلمَّ
َرى ُهمم َعَشَرٌة ِف َأرمَبِع ِسِننَي، َوَمَلَك ! َأرمبـََعَة َعَشَر َمِلًكا َكاَنتم أُُموٌر َوأُُمورٌ  ِإََل َأنم َُيمِلَك ِمنَّا: َسِطيٌح، فـََقاَل ِكسم َفَمَلَك ِمنـم

ُ َعنمهُ   .المَباُقوَن ِإََل ِخََلَفِة ُعثمَماَن َرِضَي اَّللَّ
َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُُمَمَِّد بمِن ِإدمرِ  ِوهِ َوَرَواُه المبَـيـم ِصِليِ  بَِنحم  .يَس، َعنم َعِليِ  بمِن َحرمب  المَموم

َرََيَر بمِن َأبـمَرِويَز بمِن ُهرمُمَز بمِن َأنُوِشرمواَن َوُهَو الَّذِ  -َكاَن آِخَر ُمُلوِكِهمم : قـُلمتُ  ي الَِّذي ُسِلَب ِمنمُه المُملمُك يـَزمَدِجرمُد بمُن َشهم
يَواُن ِف زََمانِهِ   .انمَشقَّ اْلمِ

ََلِفِه ِف المُملمِك َثََلثَُة آاَلِف َسَنة  َوِماَئٌة َوَأرمبـََعٌة َوِستُّوَن سنةوَ   .َكاَن َِأَسم
َبار أهل ]بمُن َأِميَم بمِن اَلَوَذ بمِن َساِم بمِن نوح ( 5)وََكاَن أول ُمُلوكهمم جيومرت  َوقد تقدم تـَرممَجَة شق  وسطيح ِف َأخم

 ( .1[ )الميمن
َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِف اَتِرخِيهِ َأمَّا َسِطيٌح َهذَ  ُعود ابمن َماِزِن بمِن ِذئمِب بمِن َعِديِ  بمِن : ا فـََقاَل اْلم ُهَو الرَّبِيُع بمُن رَبِيَعَة بمِن َمسم
َزمدِ   .َماِزِن بمِن اَأم

جُ  َاِرِث اْلَم ُعود  َوأُمُُّه َردمَعا بِنمُت َسعمِد بمِن اْلم  .وِري ِ َويـَُقاَل الرَّبِيُع بمُن َمسم
ُر َذِلَك ِف َنَسِبهِ   .َوذُِكَر َغيـم

َابَِيةَ : قَالَ  ُكُن اْلم  .وََكاَن َيسم
َتاين ِ قَالَ  ُرُه قَاُلوا: مثَّ َرَوى َعنم َأيب َحاُتِ  السِ ِجسم ُهمم َأبُو ُعبَـيمَدَة َوَغيـم َيَخَة ِمنـم عمُت المَمشم َماَن بمِن َعاد  : مسَِ  .وََكاَن ِمنم بـَعمِد لُقم

َكُنُه المبَ  ُوِلدَ  َريمِن َوَزَعَمتم َعبمُد ِف َزَمِن َسيمِل المَعرِِم َوَعاَش ِإََل ُملمِك ِذي نـَُواس  َوَذِلَك ََنمٌو َمنم َثََلِثنَي قـَرمًَن، وََكاَن َمسم حم
ِثنَي يـَُقوُلونَ  ثـَُر المُمَحدِ  ُهمم َوَأكم َزمُد َأنَُّه ِمنـم ُهمم َوتـَزمُعُم اَأم َر َأنَّ َوَلَدُه يـَُقوُلوَن  المَقيمِس َأنَُّه ِمنـم ِري ممَّنم ُهَو َغيـم َزمِد َواَل نَدم ُهَو ِمَن اَأم

 .ِإنَُّه من االزد
__________ 

 .كيومرث: َويـَُقال َلهُ ( 5)
 .من املخطوطة ا( 1)خيومرث : ؟ ِف ط

ُتوب حباشية اْللبية مل يرد ِف النُّ ( 9) له َوقَاَل َأبُو نعيم َمكم َخة اواكتفى بقولهمن ُهَنا ِإََل قـَوم  .. )*(َوقد تقدم: سم
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َا َكاَن ْلَمًما َعَلى َوَضم  لَيمَس ِفيِه َعظمٌم َواَل : َوُرِوَي َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه قَالَ  ِبُه َسِطيًحا، ِإَّنَّ ملَم يكن شئ ِمنم َبيِن آَدَم ُيشم
نَـيمِه وََكفَّيمِه،  َليمِه ِإََل ُعُنقه، َومل يكن ِفيِه شئ يـََتَحرَُّك ِإالَّ َعَصٌب ِإالَّ ِف رَأمِسِه َوَعيـم ُب ِمنم رِجم وََكاَن يُطمَوى َكَما يُطمَوى الثَـّوم

 .ِلَسانُهُ 
ُرهُ   .ِإنَُّه َكاَن ِإَذا َغِضَب انـمتَـَفَخ َوَجَلسَ : َوقَاَل َغيـم

َتَحُنوُه ِف  مثَّ ذََكَر ابمُن َعبَّاس  َأنَُّه َقِدَم َمكََّة فـَتَـَلقَّاُه مَجَاَعةٌ  ، فَامم ُهمم َعبمُد مَشمس  َوَعبمُد َمَناف  َأبـمَناُء ُقَصي   ِمنم ُرَؤَساِئِهمم ِمنـم



ِق، َفَسأَُلوُه َعمَّا َيُكوُن ِف آِخِر الزََّماِن، فـََقالَ  َياَء فََأَجابـَُهمم ِفيَها ِِبلصِ دم يَ : َأشم َن ََي : ُخُذوا مين َومن إهلام هللا إَيَّ َأنـمُتم اْلم
ََرمم، َسَواء بصائركم وبصائر المَعجم، اَل علم عنمدُكمم َواَل فهم، وينشو من عقبكم َذُوو فهم، مَ  عمَشَر المَعَرِب ِف زََماِن اهلم

تُلوَن المَعجم، يطملُبوَن المَغَنمم   .يطملُبوَن َأنـمَواع المعلم فيكسرون الصََّنم، ويتبعون الرَّدمم، َويقم
، يـَرمُفُض يـَُغوثَ َوالمَباِقي ا: مثَّ قَالَ  ِدي ِإََل الرََّشدم ، يـَهم َتدم ، َنِبٌّ ُمهم ُرَجنَّ ِمنم َذا المبَـَلدم ََمدم لََيخم ، َوالمَباِلُغ اَأم َبَدم َرأُ َأم ، يـَبـم  َوالمَفَندم

ُ ِبَريمِ َدار  َُممُموًدا، ِمنَ  ، يـَعمُبُد َرِبًّ انـمَفَردم، مثَّ يـَتَـَوفَّاُه اَّللَّ ُهوًدا، مثَّ يَِلي  َعنم عَباَدة الضِ د  ُقوًدا، َوِف السََّماِء َمشم َرمِض َمفم اَأم
، جُمَرِ ٌب غِ  َِنيفم ، مثَّ يَِلي َأممَرُه اْلم ُُقوق اَل خرق َواَل نَِزقم ، ِإَذا َقَضى صدق، َوِف رد اْلم يقم ، َقدم َأَضاَف َأممَرُه الصِ دِ  طمرِيفم

ِنيفم  َكَم التَّحم ، َوَأحم  .المُمِضيفم
ِم َبيِن أَُميََّة مثَّ َبيِن المَعبَّاسِ مثَّ ذَ  تَـَلُه َوَما َيُكوُن بـَعمَد َذِلَك ِمنم َأَيَّ  .َكَر ُعثمَماَن َوَمقم

 .َوَما بـَعمَد َذِلَك ِمَن المِفنَتِ َوالمَمََلِحمِ 
 .َساَقُه ابمُن َعَساِكَر ِبَسَنِدِه َعِن ابمِن َعبَّاس  ِبطُوِلهِ 

َلُه لِ  ََيُه قـَبمَل َأنم خُيمرِبَُه هِبَا، مثَّ َما َيُكوُن ِف ِبََل َوَقدم َقدَّممَنا قـَوم بَـَرُه ِبُرؤم ِد المَيَمِن ِمَن المِفنَتِ َربِيَعَة بمِن َنصمر  َمِلِك المَيَمِن ِحنَي َأخم
َقِطُع؟ قَالَ َأفـََيُدوُم َذِلَك مِ : َوتـَغمِيرِي الدَُّوِل، َحىتَّ يـَُعوَد ِإََل َسيمِف بمِن ِذي يـََزَن فـََقاَل َلهُ  َقِطعُ : نم ُسلمطَانِِه َأمم يـَنـم  .َبلم يـَنـم

َطُعُه؟ قَاَل َنِبٌّ زَِكيٌّ : قَالَ   َوَمنم يـَقم
ُي ِمنم ِقَبِل المَعِلي ِ   .َيَمتِيِه المَوحم

ِر، بن َمالك: َوممَّنم َهَذا النَِّبُّ؟ قَالَ : قَالَ   ِمنم َوَلِد َغاِلِب بمِن ِفهم
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رِ ابمن النَّضمرِ  ِمِه ِإََل آِخِر الدَّهم  .، َيُكوُن المُملمُك ِف قـَوم
ِر ِمنم آِخر ؟ َقالَ : قَالَ  َقى ِفيِه : َوَهلم ِللدَّهم ِسُنوَن َوَيشم عد ِفيِه المُمحم خُروَن، يسم َولوَن َواْلم م جيمع ِفيِه اَأم نعم، يـَوم

 .المُمِسيُئونَ 
 .َفِق َوالمَغَسقم َوالمَقَمِر ِإَذا اتََّسقم ِإنَّ َما َأنـمَبأمُتَك َعَليمِه َْلَقٌّ نـََعمم َوالشَّ : قَاَل َأَحقٌّ َما خُتمرِبين؟ قَالَ 

مَ  َرى َكَما تـََقدَّ  .َوَوافـََقُه َعَلى َذِلَك ِشقٌّ َسَواًء ِبَسَواء  بِِعَبارَة  ُأخم
لُهُ  رِ : َوِمنم ِشعمِر َسِطيح  قـَوم َهم َنمِب *  َعَليمُكمم بِتَـقمَوى اَّللَِّ ِف السِ رِ  َواْلم ِر وُُكونُوا ِْلَاِر اْلم ََمانَِة ِِبلمَغدم َق اَأم َواَل تـَلمِبُسوا ِصدم

َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر، مثَّ َأومَرَد َذِلَك المُمَعاىَف * خصنا َوُجنًَّة  ِر َوَرَوى َذِلَك اْلم َرِيِريُّ ِإَذا َما َعَرتمُه النَّائَِباُت ِمَن الدَّهم بمُن زََكِرَيَّ اْلم
ِل المِعلممِ : الَ فـَقَ  ُر َواِحد  ِمنم َأهم َباُر َسِطيح  َكِثريٌَة َوَقدم مَجََعَها َغيـم  .َوَأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعنم نـَعمِتِه َومَ  بَـَر َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُهوُر َأنَُّه َكاَن َكاِهًنا، َوَقدم َأخم َعِثهِ َوالمَمشم  .بـم
َناد  اَّللَُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسِئَل َعنم َسِطيح  فـََقالَ َوُرِوَي لََنا إبِِسم ُمُه : "  ِبِه َأعمَلُم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ".َنِبٌّ َضيـََّعُه قـَوم

َناد  أَ : قـُلمتُ  ََلِم المَمعمُهوَدِة، َوملَم َأرَُه إبِِسم سم َِديُث َفََل َأصمَل َلُه ِف شئ ِمنم ُكُتِب اْلمِ ُلُه ِف َخرَبِ َأمَّا َهَذا اْلم صمًَل، َويـُرمَوى ِمثـم
 .َخاِلِد بمِن ِسَنان  المَعبمِسيِ  َواَل َيِصحُّ َأيمًضا



رِ  ، َوِفيَها َرَواِئُح التَّصمِديِق، َلِكنَُّه ملَم يُدم َرِيَوظَاِهُر َهِذِه المِعَبارَاِت َتُدلُّ َعَلى ِعلمم  َجيِ د  ِلَسِطيح  ََلَم َكَما قَاَل اْلم  .ِريُّ ِك اْلمِسم
ِتهِ  َثَِر َأنَُّه قَاَل اِلبمِن ُأخم َر َصاحب اهلراوة، وفاض : فَِإنَُّه َقدم ذََكرمََن ِف َهَذا اَأم ََي َعبمَد المَمِسيِح ِإَذا َكثـَُرِت التِ ََلَوهم، َوَظهم

ُهمم  ،  َوادي السماوة، وغاضت حبرية ساوة، ومخدت ََنر فَارس، فـََليمَس الشَّام لسطيح شاما، ُيلك ِمنـم ُمُلوٌك َوَمِلَكاتم
 .َعَلى َعَدِد الشُُّرفَاتم وَُكلُّ َما ُهَو آت  آتم 

ر   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَشهم ِلِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأي أقل ِمنمهُ  -( 5)َأوم َشيمِعِه  -مثَّ َقَضى َسِطيٌح َمَكانَُه وََكاَن َذِلَك بـَعمَد َموم
* 

__________ 
 .أوشية: عةاملطبو ( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
)*( 

(5/110) 

 
 

 .وََكاَنتم َوفَاتُُه بَِطمَراِف الشَّاِم ممَّا يَِلي َأرمَض المِعَراقِ 
ُ َأعمَلُم بَِممرِِه َوَما َصاَر ِإلَيمهِ   .فَاَّللَّ

َرِيِريُّ  َعِمائَِة َسَنة  ( 5)َوذََكَر ابمُن َطرَّار  اْلم  .َأنَُّه َعاَش َسبـم
ُ َأعمَلمُ َوقَاَل َغيـم   .ُرُه مَخمَسِمائَِة َسَنة ، َوِقيَل َثََلمَثِائَِة َسَنة  فََاَّللَّ

َِليَّ  بَـَرُه َعَلى اْلم ُتِلَف ِفيِه، فََأخم ِة ِف َكََلم  َطِويل  َمِليح  َوَقدم َرَوى ابمُن َعَساِكَر َأنَّ َمِلًكا َسَأَل َسِطيًحا َعنم َنَسِب ُغََلم  اخم
 .َفِصيح  

تُُه : المَمِلُك ََي َسِطيُح َأاَل خُتمرِبين َعنم ِعلمِمَك َهَذا؟ فـََقالَ  فـََقاَل َلهُ  ، َوَلِكنم َأَخذم ِإن علمي َهَذا لَيمَس مىن َواَل جبزم َواَل ِبَظن  
َناءَ  َي ِبطُوِر َسيـم َع المَوحم  .َعنم َأخ  يل َقدم مسَِ
َو مَ  ينِ َّ َأهم ، َواَل َأنطلق ِإالَّ مبَا يـَُقولم : َعَك اَل يـَُفارُِقَك؟ فـََقالَ فـََقاَل َلُه َأرََأيمَت َأَخاَك َهَذا اْلِم  .ِإنَُّه لَيَـُزوَل َحيمُث َأُزولم

َخرُ  َبَة المَكاِهُن اْلم ِر بمِن ُعقم ِم بمِن ُبسم ُكَر بمِن رُهم َم َأنَُّه ُوِلَد ُهَو َوِشقُّ بمُن ُمصمَعِب بمِن َيشم م  َواِحد ، َوتـََقدَّ َفُحِمََل ، ُوِلَدا ِف يـَوم
َها المِكَهانََة، َوَماَتتم  َواِهِهَما فـََوِرََث ِمنـم َسنيم اْلميدية فـَتَـَفَلتم ِف َأفـم ِمَهاِإََل المَكاِهَنِة َطرِيَفَة بنت اْلُم  .ِمنم يـَوم

ِريَّ ِمنم ُسََللَِتِه، َوَقدم  ر   وََكاَن ِنصمَف ِإنمَسان  َويـَُقاَل ِإنَّ َخاِلَد بمَن َعبمِد اَّللَِّ المَقسم  .َماَت ِشقٌّ قـَبمَل َسِطيح  ِبَدهم
َلَة  ِرو بمِن قـَيمِس بمِن َحيَّاَن بمِن بـَُقيـم  .المَغسَّاينُّ النَّصمَراينُّ َفَكاَن ِمِن املعمرين( 1)َوَأمَّا َعبمُد المَمِسيِح بمُن َعمم

َاِفظ بن َعَساِكَر ِف اَتِرخِيِه َوقَاَل ُهَو الَِّذي َصاحلََ  ريَِة ] َخاِلَد بمَن المَولِيِد َعَلى َوقد تـَرممجُه اْلم َوذََكَر َلُه َمَعُه ِقصًَّة ( [ 9)اْلِم
َرمِض َوالسََّماِء الَِّذي اَل : َطِويَلًة َوَأنَُّه َأَكَل ِمنم يَِدِه ُسمَّ َساَعة  فـََلمم ُيِصبمُه ُسوٌء، َِأَنَُّه َلمَّا َأَخَذُه قَالَ  ِم اَّللَِّ َوِِبَّللَِّ َربِ  اَأم  ِبسم

ِه َأًذى  .َيُضرُّ َمَع امسِم
 مثَّ أكله



__________ 
ُهور َأبُو المفرج الممَعاىف بن زََكِرَيَّ اْلريرى النهرواين: ابمن طرار اْلريرى( 5)  .ُهَو االمام المَمشم

 .َوقد ذكره ابمن كثري َقرِيبا ِبمسه
 .117/  5الل َباب 

 .نفيلة: املطبوعة( 1)
 .َوُهَو خطأ

ِتَقاق اِلبمِن ُدرَيمد َسَقطت من اال( 9)  .751صل وهى من ااِلشم
)*( 
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ُ َعنمُه َوذََكَر ِلَعبمِد المَمسِ  رِِه، مثَّ َعِرَق َوَأفَاَق َرِضَي اَّللَّ َيٌة َفَضَرَب بَِيَديمِه َعَلى َصدم َم فـََعَلتمُه َغشم َر َما تـََقدَّ َعارًا َغيـم  ( .5)يِح َأشم
َبُة بم َحدَّ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   ثـََنا ُعقم َبَة، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُعثمَماَن بمِن َأيب َشيـم َسِن، َحدَّ ثـََنا ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد بمِن اْلَم ، َحدَّ َرم  ُن ُمكم

، َعنم َأبِيِه َعنم  ، َعنم ُشَعيمِب بمِن ُشَعيمب  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َشرِيك  ، َحدَّ ِه قَالَ  المُمَسيَُّب بمُن َشرِيك  َراِن رَاِهٌب : َجدِ  َكاَن مبَرِ  الظَّهم
ُ َقدم آاتَ  ، وََكاَن اَّللَّ ِل الشَّاِم، وََكاَن ُمَتَخفِ ًرا ِِبلمَعاِص بمِن َواِئل  َعى ِعيًصا ِمنم َأهم َباِن يُدم ُه ِعلمًما َكِثريًا َوَجَعَل ِفيِه ِمَن الرُّهم

َة ِمنم طِ  ِل َمكَّ  .يب  َورِفمق  َوِعلمم  َمَناِفَع َكِثريًَة َِأَهم
ُخُل َمكََّة ِف ُكلِ  َسَنة  فـَيَـلمَقى النَّاس َويـَُقول َمَعًة َلُه َويَدم َل َمكََّة : وََكاَن يـَلمَزُم َصوم ُلوٌد ََي َأهم ِإنَّه يُوشك َأن َأنم يُوَلَد ِفيُكمم َموم

َأدمرََكُه َواتَـّبَـَعُه َأَصاَب َحاَجَتُه، َوَمنم َأدمرََكُه فخالفه َأخطَأ َحاجته، َوِِبَّللَِّ  يَِديُن َلُه المَعَرُب َوَُيمِلُك المَعَجَم، َهَذا َزَمانُُه، َوَمنم 
ِف ِإالَّ ِف طل َوم ِس َواْلم ُوِع َوالمبـُؤم َممِن َواَل َحَللمُت بَِرمِض اْلم َِمرِي َواَأم ِر َواْلم َمم ُت َأرمَض اْلم  .بهَما تـَرَكم

َأُل َعنمُه، فـَيَـُقوُل َما َجاَء بـَعمدُ  وََكاَن اَل يُولد مبَكَّة مولد  .ِإالَّ َيسم
 .َفِصفمهُ : فـَيـَُقاَل َلهُ 
 .فـَيَـُقوُل اَل 

ِسِه َأنم َيُكوَن َذِلَك َداِعَيًة إِ  ِمِه، َُمَاَفًة َعَلى نـَفم ُتُم َذِلَك لِلَِّذي َقدم َعِلَم َأنَُّه اَلق  ِمنم قـَوم  ََل َأدمىَن َما َيُكوُن ِإلَيمِه ِمنَ َوَيكم
ًما ََذى يـَوم  .اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج عبد هللا ابم  ِم الَِّذي ُوِلَد ِفيِه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ن َعبمِد المُمطَِّلِب َحىتَّ َأَتى َوَلمَّا َكاَن َصِبيَحُة الميَـوم
 .ََي عيصاه: ِعيًصا، فـََوَقَف ِف أصل صومعته مثَّ ََنَدى

 .َأََن َعبمُد اَّللَِّ : ؟ فـََقالَ فـََناَداُه َمنم َهَذا
َرَف َعَليمِه فـََقالَ  ِ،: فََأشم م ااِلثـمنَـنيم َعث يـَوم ِ، َويبـم َم ااِلثـمنَـنيم ثُُكمم َعنمُه يـَوم ُلوُد الَِّذي ُكنمُت ُأَحدِ  َوَُيُوت  ُكنم َأَِبُه فـََقدم ُوِلَد المَموم

 ِ  .ااِلثـمنَـنيم



__________ 
َاِشَية الَّ ( 5) َخة اْللبية ِإََل ُهَنا آخر اْلم  )*(ىِت أثبتتها املطبوعة َعن النُّسم
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ُلودٌ : قَالَ   .فَِإنَُّه َقدم ُوِلَد يل َمَع الصُّبمِح َموم
َتُه؟ قَالَ  َل المبَـ : ُُمَمًَّدا َقالَ : قَاَل َفَما مَسَّيـم ُلوُد ِفيُكمم َأهم َتِهي َأنَّ َيُكوَن َهَذا المَموم يمِت لَِثََلِث ِخَصال  َواَّللَِّ َلَقدم ُكنمُت َأشم

َم، َوَأنَّ امسمَُه ُُمَمَّدٌ  َها َأنَّ جَنمَمُه طََلَع المَبارَِحَة، َوَأنَُّه ُوِلَد الميَـوم  .نـَعمرِفُُه هِبَا، ِمنـم
ربُكم َعنمُه ابـمُنكَ   .انمطَِلقم ِإلَيمِه فَِإن الذى كنت أخم

رِيَك َأنَُّه ابميِن؟ َوَلَعلَُّه َأنم يُ  ُرُه؟ قَالَ قَاَل َفَما يُدم لُوٌد َغيـم ِم َموم ُ لُِيَشبِ َه : وَلَد ِف َهَذا الميَـوم َم، َوملَم َيُكِن اَّللَّ َقدم َواَفَق ابـمُنَك ااِلسم
 .ِعلمَمُه َعَلى المُعَلَماِء فَِإنَُّه ُحجَّةٌ 

ُوُع  ًما َثََلثَة، فَيظمهر ِبِه اْلم َتِكي َأَيَّ َن َوِجٌع فـََيشم  .َثََلًَث مثَّ يـَُعاىَف َوآيَُة َذِلَك َأنَُّه اْلم
َغى َعَليمِه، ِإنم تَ  َفظم ِلَساَنَك، فَِإنَُّه ملَم ُُيمَسدم َأَحٌد َحَسَدُه َقطُّ، َوملَم يـُبمَغ َعَلى َأَحد  َكَما يـُبـم ُعَو فَاحم ِعشم َحىتَّ يـَبمُدَو َمَقالُُه مثَّ َيدم

ِمَك َما اَل حَتمَتِمُلُه ِإالَّ َعلَ  َفظم ِلَساَنَك َوَداِر َعنمهُ َلَظَهَر َلَك ِمنم قـَوم ، فَاحم  .ى َصربم  َوَعَلى ُذل  
َدى َوِستِ نَي : َفَما ُعُمُرُه؟ قَالَ : قَالَ  ُلِغ السَّبمِعنَي، َُيُوُت ِف ِوتمر  ُدونـََها ِمَن السِ تِ نَي ِف ِإحم َأوم ِإنم طَاَل عمره َوِإن َقُصَر ملَم يـَبـم

 .لِ  أُمَِّتهِ َثََلث  َوِستِ نَي ِف َأعمَماِر جُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َعاشر المُمَحرَّمِ : قَالَ  َل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوْحُِ

رِيَن ِمنم َغزمَوِة َأصمَحاِب الم  َرَة َخَلتم ِمنم َرَمَضاَن َسَنَة َثََلث  َوِعشم َِتم َعشم ِ لِِثنـم َم ااِلثـمنَـنيم  .ِفيلِ َوُوِلَد يـَوم
 .َوِفيِه َغَرابَةٌ ( 5)بُو نـَُعيمم  َهَكَذا َرَواُه أَ 

ُر َحَواِضِنِه َوَمَراِضِعِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ   ِذكم
ََن َوامسمَُها بـَرََكُة حَتمُضُنُه، وََكاَن َقدم َورِثـََها َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِمنم َأبِيِه فَـ  َزوََّجَها َموماَلُه زَيمَد َلمَّا َكرِبَ َأعمتَـَقَها وَ َكاَنتم ُأمُّ َأُيم

ُهمم  ُ َعنـم  .بمَن َحارِثََة، فـََوَلَدتم َلُه ُأَساَمَة بمَن زَيمد  َرِضَي اَّللَّ
ِه َأيب هَلَب  ثـَُويـمَبُة قـَبمَل حليمة السعدية  .َوَأرمَضَعتمُه َمَع ُأمِ ِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َموماَلُة َعمِ 

__________ 
 )*(َأيمضا ابمن َعَساِكر  َوَرَواهُ ( 5)

(5/119) 

 
 

ِريِ  َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم   أخرج الُبَخاِري  َوُمسلم ِف َصِحيَحيمِهَما من حديت الزُّهم
َياَن، قَاَلتم  ِلم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ انمِكحم ُأخم : زَيـمَنَب بِنمِت ُأمِ  َسَلَمَة، َعنم ُأمِ  َحِبيَبَة بِنمِت َأيب ُسفم َياَن َوِلُمسم َعزََّة : " ِِت بِنمَت َأيب ُسفم



َياَن   ".بِنمَت َأيب ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ِلَية  َوُأِحبُّ َمنم َشارََكيِن ِف َخريمِ : قـُلمتُ " َأو حتبني َذِلَك؟ " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َلَك مبُخم نـََعمم َلسم

ِِت   .ُأخم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل النَّ   ".فَِإنَّ َذِلَك اَل ُيَِلُّ يل : " ِبُّ َصلَّى اَّللَّ

" بِنمُت ُأمِ  َسَلَمَة؟ : " قَالَ " ُدرََّة بِنمَت َأيب َسَلَمَة : " فَِإَنَّ َُنَدَُّث َأنََّك تُرِيُد َأنم تـَنمِكَح بِنمَت َأيب َسَلَمَة، َوِف ِرَوايَة  : قَاَلتم 
 .مم نـَعَ : قـُلمتُ 
ِري َما َحلَّتم يل، ِإنَـَّها اَلبـمَنُة َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة، َأرمَضَعتميِن وَ : " قَالَ  َأَِب َسلَمة ثوبية، َفََل ِإنَـَّها َلوم ملَم َتُكنم رَبِيَبِِت ِف ِحجم

 ".تـَعمِرضمَن َعَلىَّ بـََناِتُكنَّ َواَل َأَخَواِتُكنَّ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ُعرمَوةُ : زَاَد المُبَخاِريُّ   .َوثـَُويـمَبُة َموماَلٌة َِأَيب هَلَب  َأعمتَـَقَها َفَأرمَضَعتم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبة ، فـََقاَل َلهُ  ِلِه ِبَشرِ  َخيـم َر َأين ِ ملَم َألمَق بـَعمدَ : َماَذا َلِقيَت؟ فـََقاَل َأبُو هَلَب  : فـََلمَّا َماَت َأبُو هَلَب  ُأرِيَُه بـَعمُض َأهم ًرا، َغيـم ُكمم َخيـم
 .ُسِقيُت ِف َهِذِه بَِعَتاَقِِت ثـَُويـمَبةَ 

ََصاِبعِ  بـمَهاِم َوالَِِّت تَِليَها ِمَن اَأم َ اْلمِ َرِة الَِِّت بـَنيم  .َأَشاَر ِإََل النـُّقم
ُرهُ   .ِإنَّ الرَّاِئَي َلُه ُهَو َأُخوُه المَعبَّاسُ : َوذََكَر السَُّهيمِليُّ َوَغيـم

ر   وََكانَ  َعِة َبدم  .َذِلَك بـَعمَد َسَنة  ِمنم َوفَاِة َأيب هَلَب  بـَعمَد َوقـم
ِ : َوِفيِه َأنَّ َأَِب هَلَب  قَاَل لِلمَعبَّاسِ  ِم ااِلثـمنَـنيم  .ِإنَُّه لَُيَخفَُّف َعَليَّ ِف ِمثمِل يـَوم

 .مَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ َأعمتَـَقَها ِمنم َساَعِتِه، َفُجوِزَي ِبَذِلَك ِلَذِلكَ َِأَنَُّه َلمَّا َبشََّرتمُه ثـَُويـمَبُة مبِيََلِد ابمِن َأِخيِه ُمَُ : قَاُلوا
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ُر َرَضاِعِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِمنم َحِليَمَة بِنمِت َأيب ُذَؤيمب  السَّعمِديَّةِ   ِذكم
ةِ   َوَما َظَهَر َعَليمِه ِمَن المبَـرََكِة َوآََيِت النـُّبـُوَّ

َحاق َاِرِث : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم ، َوامسم بمِن فاسرتضع َلُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِمنم َحِليَمَة بِنمِت َأيب ُذَؤيمب 
َنَة بمِن َجاِبِر بمِن ِرزَاِم بمِن َنصرة  ِر بمنِ ( 5[ )بن فصية بن نصر]ِشجم رَِمة بن  ابمن َسعمِد بمِن َبكم َهَواِزَن بمِن َمنمُصوِر بن ِعكم

 .بن قيس عيَلن ابمن ُمَضرَ ( 1)خصفة 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي َأرمَضَعُه : قَالَ  ُم َأيب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يـَعميِن َزومَج َحِليَمةَ  -َواسم

نَ  َاِرُث بمُن َعبمِد المُعزَّى بمِن رََفاَعِة بمِن َمَلَّ ِر بمِن َهَواِزنَ  اْلم  .بمِن ََنِصَرَة بمِن َسعمِد بمِن َبكم
َوتُُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِمَن الرََّضاَعةِ  َاِرث، وخدامة : َوِإخم َاِرِث، َوأُنـَيمَسُة بنت اْلم َاِرِث، ( 9)َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم بِنمُت اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع أُمِ ِه ِإذم َكاَن ِعنمَدُهمم َوِهَي الشَّيمَماُء، َوذََكُروا َأنَـَّها َكا  .َنتم حَتمُضُن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاق م  : قَاَل ابمُن ِإسم ُم بمُن َأيب َجهم ، َويـَُقاَل َلهُ ]وَحدثين َجهم َاِرِث بمِن َحاِطب  ممَرَأة  ِمنم َبيِن مَتِيم  َكاَنتم ِعنمَد اْلم ًَل اِلِ [ َموم

، قَالَ ( 7) َاِرِث بمِن َحاِطب  ََل اْلم َع َعبمَد اَّللَِّ بمَن َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  َقالَ : َموم َثيِن َمنم مسَِ ثمُت َعنم َحِليَمَة بنت : َحدَّ ُحدِ 



َاِرِث َأنَـَّها قَاَلتم  َوة  : اْلم َناِدِه َأنَـُّهنَّ كن ع -َقِدممُت َمكََّة ِف ِنسم ر  َوذكر المَواِقِدي  إبِِسم َوة  ِمنم َبيِن َسعمِد بمِن َبكم شَرة ِنسم
َن هِبَا الرَُّضَعاَء   ، َفقدمت( 1)ِمنم َبيِن َسعمد  نـَلمَتِمُس هِبَا الرضعاء ِف سنة شهباء  -يـَلمَتِمسم

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
َصة، َوُهَو خطأ: املطبوعة( 1)  .َحفم
َاء املضمومة وِبلفاء َمَكان المِميمَوقَاَل َغريه حذافة : قَاَل السُّهيملي( 9)  .ِِبْلم
 .لَيست ِف ابمن ِهَشام( 7)
 .جُممِدبَة: شهباء( 1)

)*( 
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ِب  َراَء َكاَنتم َأَذمَّتم ِِبلرَّكم بقطرة، َوَما ننام ليًنا ( 1)، َوَمِعي َصِبٌّ لََنا، َوَشاِرٌف لََنا َواَّللَِّ َما تبض ( 5)َعَلى َأاَتن  يل َقمم
يِه، َوَلِكنَّا ُكنَّا نـَرمُجو المغَيمَث َوالمَفَرَج، ( 9)ِلَك َأمجمََع َمَع َصِبيِ َنا َذاَك، َما جنَِدُّ ذَ  ِف ثدى َما يـُغمِنيِه َواَل ِف َشارِِفَنا َما يـَُغذِ 

ِب َحىتَّ َشقَّ َذِلك َعَليمِهم ض ُت َعَلى َأاَتين تِلمَك فـََلَقدم َأَذمَّتم ِِبلرَّكم  .عفا وعجفاَفَخَرجم
ُ َعَليمِه وَ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ِمنَّا اممَرَأًة ِإالَّ َوَقدم ُعِرَض َعَليـم َسلََّم فتأِبه ِإذا قيل ِإنَّه يَِتيم، فقدمنا َمكَّة، فو هللا َما َعِلمم

َناُه قـُلمَنا َا نـَرم : تـَرَكم َنا ُأمُُّه؟ ِإَّنَّ َنَع ِإلَيـم َناَماَذا َعَسى َأنم َتصم ! ُجو المَمعمُروَف ِمنم َأيب المَوَلِد، فََأمَّا أُمُُّه َفَماَذا َعسى َأن تصنع ِإلَيـم
 .فو هللا َما بَِقَي ِمنم َصَواِحِب اممَرَأٌة ِإالَّ َأَخَذتم َرِضيًعا َغريمِي

َاِرِث بم  َرُه َوَأمجمَعمَنا ااِلنمِطََلَق قـُلمُت ِلَزومِجي اْلم ِ َصَواِحِب : ِن َعبمِد المُعزَّىفـََلمَّا ملَم جنَِدم َغيـم َرُه َأنم َأرمِجَع ِمنم بـَنيم َوهللا إىن ََأَكم
ُخَذنَّهُ   .لَيمَس َمِعَي َرِضيٌع، ََأَنمطَِلَقنَّ ِإََل َذِلَك المَيِتيِم َفآلم

ُ لََنا ِفيِه بـَرََكةً : فـََقالَ  َعِلي، فـََعَسى َأنم جَيمَعَل اَّللَّ  .اَل َعَليمِك َأنم تـَفم
َرهُ َفَذهَ  تُُه ِإالَّ َأين ِ ملَم َأِجدم َغيـم  .بمُت فََأَخَذتمُه، فـََواَّللَِّ َما َأَخذم

ََيَي مبَا َشاَء ِمنم َلَُب ، َفَشِرَب َحىتَّ  َبَل َعَليمِه َثدم ِلي فََأقـم تُُه َفِجئمُت بِِه رَحم  َرِوَي َوَشِرَب َأُخوُه َحىتَّ َرِوَي، َفَما ُهَو ِإالَّ َأنم َأَخذم
لَ َوقَاَم   .ةَصاِحِب ِإََل َشارِِفَنا تِلمَك فَِإَذا ِإنَـَّها َْلَاِفٌل، َفَحَلَب َما َشِرَب َوَشرِبمُت َحىتَّ رويَنا، فبتنا ِبَري لَيـم

__________ 
هنَا ِإََل اْلضرة( 5)  .القمراء الَّىِت ُيِيل َلوم

ائِم َوُهَو المَواِقفتُرِيُد َأنَـَّها حبسته: أذممت َوقَالَ : َوقد ذكرَها السُّهيملي َأوال  .م وََكأَنَُّه من املَاء الدَّ
 .َوالممعمىَن َأنَـَّها َأبمطَأت َعَليمِهم َحىتَّ حبستهم" َأي أذمت االاتن َأي َجاَءت مبَا تذم َعَليمِه " َحىتَّ أذمت : " ويروى

 .َما ترشح: َما تبض( 1)
َحاق وخيلطه مبَا يفمسد المَمعمىن، َوَلو َأنه أثمبته بنصه لكفى المعجب َأن ابمن كثري َرَْحه هللا يعدل َعن لفظ ابمن ( 9) ِإسم



ُوع، َما ِف ثدىي : " وأغىن، َوِإلَيمك َنص ابمن ِإسمَحاق اخل ... َوَما ننام ليلنا أمجع من صبينا الذى َمعنا، من بكائه من اْلم
َنا نتتبع مفارقات المُمؤلف ِف نَقله َعن ابمن ِإسمحَ "  اق لطال بَِنا االمر، ويكفى َأن نعلم َأن ابمن كثري خيلص َوَلو َذَهبـم

 .المَمعمىن بعبارته َويزِيد وُيذف َواَل يلمَتزم النَّص ِإالَّ َقِليَل
)*( 
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َنا ِت َنَسَمًة ُمَبارََكًة، َأملَم : فـََقاَل َصاِحِب ِحنَي َأصمَبحم ريمِ  ََي َحِليَمُة َواَّللَِّ ِإين ِ َِأَرَاِك َقدم َأَخذم َلَة ِمَن اْلَم َنا ِبِه اللَّيـم تـََريم َما بِتـم
ًرا! َوالمربَكة ِحني أخذَنه؟   .َفلم يزل هللا عزوجل يَزِيُدََن َخيـم

ِب َحىتَّ َما يـَتَـَعلَُّق هِبَا ِْحَاٌر، َحىتَّ  َنا رَاِجِعنَي ِإََل ِبََلِدََن فو هللا َلَقَطَعتم َأاَتين ِِبلرَّكم َويـمَلِك ََي : َواِحِب لَيَـُقلمنَ  ِإنَّ صَ مثَّ َخَرجم
َها َمَعَنا؟ فََأُقولُ ! بِنمَت َأيب ُذَؤيمب   ِت َعَليـم  .نـََعمم َواَّللَِّ ِإنَـَّها هلَِيَ : َهِذِه َأاَتُنِك الَِِّت َخَرجم

 .َواَّللَِّ ِإنَّ هَلَا َلَشأمَنً : فـَيَـُقلمنَ 
َرُح مثَّ تـَُروُح ِشَباًعا لَبَـًنا َحىتَّ َقِدممَنا َأرمَض َبيِن َسعمد ، َوَما َأعمَلُم َأرم  َها، فَِإنم َكاَنتم َغَنِمي لََتسم َدَب ِمنـم ًضا ِمنم َأرمِض اَّللَِّ َأجم

لََنا َأَحٌد تَِبضُّ َلُه َشاٌة ِبَقطمَرِة َلَُب ، َوِإنَّ َأغمَناَمُهمم  َنا َأوم َحوم َنا، َوَما َحَوالَيـم ِلُب َما ِشئـم  ِإنَـُّهمم لَيَـُقوُلوَن لَتَـُروَح ِجَياًعا، َحىتَّ فـََنحم
َرُحوا َمَعُهمم : ِلُرَعاهِتِمم َأوم ِلُرعمَياهِنِمم  َرُح َغَنُم بِنمِت َأيب ُذَؤيمب  فَاسم  .َوُيمَُكُم انمظُُروا َحيمُث َتسم

َرُح، فـَتَـُروُح َأغمَناُمُهمم ِجَياًعا َما ِفيَها َقطمَرُة َلَُب ،  َنافـََيَسَرُحوَن َمَع َغَنِمي َحيمُث َتسم  .َوتـَُروُح َأغمَناِمي ِشَباًعا لَبَـًنا ََنمِلُب َما ِشئـم
ُ يُرِيَنا المبَـرََكَة نـَتَـَعرَّفـَُها  .فـََلمم يـََزِل اَّللَّ

ًرا  ِ َحىتَّ َكاَن ُغََلًما َجفم فقدمنا ِبِه ( 5)َحىتَّ بلغ سنتَـنيم َفَكاَن يشب شَباًِب اَل تشبه الغلمان، فو هللا َما بـََلَغ السَّنَـتَـنيم
َرى، : لى أمه َوَنن أضن شئ ِبِه ممَّا رََأيـمَنا ِفيِه ِمَن المبَـرََكِة، فـََلمَّا رََأتمُه أمه، قلت هَلَاع ُخم َدِعيَنا نـَرمِجُع ِِببمِنَنا َهِذِه السََّنَة اَأم

 .فَِإَنَّ ُنشى َعَليمِه وِبء َمكَّة
 .نعم: فو هللا مازلنا هبَا َحىتَّ قَاَلت

َريمِن َأوم َثََلثَةً َفَسرََّحتمُه َمَعَنا  َنا ِبِه َشهم  .فََأَقمم
َتدُّ، فـََقالَ  َنَما ُهَو َخلمَف بـُُيوتَِنا َمَع َأخ  َلُه ِمَن الرَضاَعة ِف هبم لنا َجاَء َأُخوُه َذِلَك َيشم َذاَك َأِخي المُقَرِشيُّ َجاَءُه : فـَبَـيـم

 .طمنهرَُجََلِن َعَليمِهَما ثَِياٌب بِيٌض فََأضمَجَعاُه َفَشقَّا بَ 
__________ 

 .الغليظ: اْلفر( 5)
)*( 
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نُُه، َفاعمتَـنَـَقُه َأبُوُه َوقَالَ  َتِقًعا َلوم َتدُّ ََنمَوُه، فـََنِجُدُه قَائًِما ُمنـم ُت َأََن َوَأبُوُه َنشم َجاَءين َرُجََلِن : ََي بـُيَنَّ َما َشأمُنَك؟ قَالَ : َفَخَرجم
ًئا َفَطَرَحاُه مثَّ َردَّاُه َكَما َكانَ َعَليمِهَما ثَِياٌب بِيٌض، َأضمَجعَ  َرَجا ِمنمُه َشيـم َتخم  .اين َوَشقَّا َبطميِن، مثَّ اسم
ِلِه قـَبمَل أَ : فـََرَجعمَنا ِبِه َمَعَنا، فـََقاَل َأبُوهُ  نم َيظمَهَر ََي َحِليَمُة ِلَقدم َخِشيُت َأنم َيُكوَن ابميِن َقدم ُأِصيَب فَانمطَِلِقي بَِنا نـَُردُُّه ِإََل َأهم

 .بِِه َما نـََتَخوَّفُ 
 :قَاَلتم َحِليَمةُ 

َها فـََقاَلت َتَملمَناُه فـََلمم تـُرَعم ُأمُُّه ِإالَّ ِبِه، فـََقِدممَنا ِبِه َعَليـم ِ؟ فـََقااَل : فَاحم ُتَما َعَليمِه َحرِيَصنيم اَل : َما رد َكَما بِِه َيظئر، فـََقدم ُكنـم
، ِإالَّ َأنَّ اَّللََّ َقدم  ِلهِ  َواَّللَِّ َداَث نـَُردُُّه ِإََل َأهم َحم تمََلَف َواَأم َنا َوقـُلمَنا َُنمَشى اْلمِ َنا الَِّذي َعَليـم  .َأدَّى َعنَّا َوَقَضيـم

ُدقَاين َشأمَنُكَما: فـََقاَلتم   .َما َذاَك ِبُكَما، فَاصم
بَـرمََنَها َخبَـَرُه، فـََقاَلتم  ، َواَّللَِّ ِإنَُّه ! الشَّيمطَاَن؟ َأَخِشيُتَما َعَليمِه : فـََلمم َتَدعمَنا َحىتَّ َأخم َكَلَّ َواَّللَِّ َما لِلشَّيمطَاِن َعَليمِه ِمنم َسِبيل 

رِبُُكَما َخبَـَرُه؟ قـُلمَنا  .بـََلى: ِلَكاِئٌن اِلبميِن َهَذا َشأمٌن، َأاَل ُأخم
ِم ِحنَي َْحَلمُت بِِه َكأَنَُّه َخَرَج ِمينِ  نُوٌر َأَضاَءتم َلُه ، َفُأرِيُت ِف ( 5)َْحَلمُت ِبِه َفَما َْحَلمُت َْحمََل َقطُّ َأَخفَّ ِمنمُه : قَاَلتم   النـَّوم

ُلوُد، ُمعمَتِمًدا َعَلى يََديمِه رَاِفًعا رَأمسَ  تُُه ُوُقوًعا َما يـََقُعُه المَموم  .ُه ِإََل السََّماِء، َفَدَعاُه َعنمُكَماُقُصوُر الشَّاِم، مثَّ َوَقَع ِحنَي َوَلدم
ِل السِ رَيِ َواَوَهَذا اْلمَ  َ َأهم ُهورَِة المُمَتَداَوَلِة بـَنيم ََحاِديِث المَمشم  .لمَمَغاِزيِديُث َقدم ُرِوَي ِمنم ُطُرق  ُأَخَر، َوُهَو ِمَن اَأم

، قَالَ : َوقَاَل المَواِقِدي   ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َحِليَمُة َتطمُلُب النَِّبَّ  َخَرَجتم : َحدََّثىن مَعاذ بن ُُمَمَّد، َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح 
ِتِه فـََقاَلتم  َم تَِقيُل، فـََوَجَدتمُه َمَع ُأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم َوَجَدِت المبَـهم ُتهُ : َصلَّى اَّللَّ ؟ فـََقاَلتم ُأخم َرِ  ََي ُأمَّهم َما َوَجَد : ِف َهَذا اْلم

ِضعِ َأِخي َحرًّا، رََأيمُت َغَماَمًة َتَظلُّ َعَليمِه، ِإذَ  ، َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل َهَذا المَموم ، َوِإَذا َساَر َساَرتم  .ا َوَقَف َوقـََفتم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ُر بمُن يَزِيَد، َعنم َخاِلِد بمِن َمعمَداَن، َعنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن ثـَوم َأنَـُّهمم  َحدَّ

رِبمََن َعنم نـَفمِسكَ : قَاُلوا َلهُ   .َأخم
 نعم َأَن َدعمَوة َأىب ِإبـمَراِهيم: " قَالَ 

__________ 
ِِه، َوُهَو غري ََثبت( 5)  .يُوهم َذِلك َأنَـَّها ْحلت بَِغريم

)*( 
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َها َرى ِعيَسى َعَليمِهَما السَََّلُم، َورََأتم أُمِ ي ِحنَي َْحََلتم يب َأنَُّه َخَرَج ِمنـم تُـرمِضعمُت  َوُبشم نُوٌر َأَضاَءتم َلُه ُقُصوُر الشَّاِم، َواسم
ٌت  م  لََنا َأاَتين َرُجََلِن َعَليمِهَما ثَِياٌب بِيٌض َمَعُهَما َطسم َنا َأََن ِف بـَهم ر ، فـَبَـيـم ِمنم َذَهب  مَممُلوٌء ثـَلمًجا، ِف َبيِن َسعمِد بمِن َبكم

َتخم  َداَء فَأَلمَقَياَها، مثَّ َغَسََل قـَلمِب َوَبطميِن ِبَذِلَك فََأضمَجَعاين َفَشقَّا َبطميِن مثَّ اسم َرَجا ِمنمُه َعَلَقًة َسوم َرَجا قـَلمِب َفَشقَّاُه فََأخم
 الثَـّلمِج، َحىتَّ ِإَذا َأنـمَقَياهُ 

 .َردَّاُه َكَما َكاَن، مثَّ قَاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ 



 .زِنمُه ِبَعَشَرة  ِمنم ُأمَِّتهِ 
 .زِنمُه مبِاَئة  ِمنم أُمَِّتهِ : َنيِن ِبَعَشَرة  فـََوزَنـمتـُُهمم، مثَّ َقالَ فـََوزَ 

 .فـََوزََنيِن مبِائَة  فـََوزَنـمتـُُهمم 
 .مثَّ قَاَل زِنمُه ِبَلمف  ِمنم ُأمَِّتهِ 

َتُه ِبُمَِّتِه َلَوزَنـَُهمم : فـََوزََنيِن ِبَلمف  فوزنتهم، فـََقالَ   ".َدعه َعنمك، فو َوزَنـم
َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ وَ   .َهَذا ِإسم

رِ  ، َعنم ثـَوم ، َوُهَو َأبُو نـَُعيمم  َاِفُظ ِف الدَّاَلِئِل ِمنم َطرِيِق ُعَمَر بمِن الصُّبمح  ، َعنم َوَقدم َرَوى َأبُو نـَُعيمم  اْلم ُحول   بمِن يَزِيَد، َعنم َمكم
س  َهِذِه المِقصََّة ُمَطوََّلًة ِجدًّا، وَ  اِد بمِن َأوم ُروٌك َكذَّاٌب ُمتـََّهٌم ِِبلمَوضمعِ َشدَّ  .َلِكنَّ ُعَمَر بمَن ُصبمح  َهَذا َمتـم
َرُح بِهِ  َِديِث ِإذم اَل يـُفم  .فَِلَهَذا ملَم نَذمُكرم َلفمَظ اْلم

ُرو بمنُ : مثَّ قَالَ  ثـََنا َعمم َسُن بمُن نـَُفريم ، َحدَّ ثـََنا اْلَم ِرو بمُن َْحمَداَن، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعمم ثـََنا بَِقيَُّة بمُن المَولِيِد، َعنم  َوَحدَّ ُعثمَماَن، َحدَّ
رو السلمى، َعن عتَبة بن عبد هللا، َأنَّهُ  ثَُه َأنَّ رَُجًَل  حبَِرِي بمِن َسِعيد ، َعنم َخاِلِد بمِن َمعمَداَن، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن ابمن َعمم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ؟ قَالَ : فـََقالَ  َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َكاَنتم َحاِضَنِِت ِمنم َبيِن َسعمِد بمِن : " َكيمَف َكاَن َأوَُّل َشأمِنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ
م  لََنا َوملَم َنَمُخذم َمَعَنا زَاًدا، فـَُقلمتُ  ُت َأََن َوابمٌن هَلَا ِف بـَهم ر ، فَانمطََلقم  .نمِد ُأمِ َناََي َأِخي اذمَهبم فَائمِتَنا ِبَزاد  ِمنم عِ : َبكم

َراِن، فـََقاَل َأحدمَها لصح َبَل طَائَِراِن َأبـمَيَضاِن َكأَنَـُّهَما َنسم ِم، فََأقـم َو ُهَو؟ فـََقاَل نـََعمم : ابهفَانمطََلَق َأِخي َوَمَكثمُت ِعنمَد المبَـهم ! َأهم
َتخم  َتِدرَاين، فََأَخَذاين فبطحاين للقفا فشفا َبطميِن مثَّ اسم َبََل يـَبـم َداَويمِن، فـََقاَل فََأقـم ِ َسوم َرَجا ِمنمُه َعلمَقتَـنيم َرَجا قـَلمِب َفَشقَّاُه، فََأخم

 :َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ 
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 .ائمِتيِن مبَاء  ثـَلمج  
ِف   .فـََغَسََل بِِه َجوم

 .ائمِتيِن مبَاء  بـََرد  : مثَّ قَالَ 
 .فـََغَسََل بِِه قـَلمِب 

 .ِكيَنِة َفَذرََّها ِف قـَلمِب ائمِتيِن ِِبلسَّ : مثَّ قَالَ 
 .خطه: مثَّ قَاَل َأحدمَها لَصاحبه

ِة، فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ  َعلم َألمًفا ِمنم أُمَِّتِه ِف ِكفَّة  : فخاطه َوَخَتَم َعَلى قـَلمِب ِبَاُتَِ النـُّبـُوَّ َعلمُه ِف ِكفَّة  َواجم  .اجم
َلم  ِفُق َأنم خيَِرَّ َعَليِ  بـَعمُضُهمم فَِإَذا َأََن َأنمظُُر ِإََل اَأم ِقي ُأشم  .ِف فـَوم

 .َلوم َأنَّ ُأمََّتُه ُوزَِنتم ِبِه َلَماَل هِبِمم : فـََقالَ 
بَـرمتـَُها ِِبلَِّذي َلِقيُت،  ُت ِإََل أُمِ ي فََأخم َفقتمثَّ انمطََلَقا فـَتَـرََكاين َوَفرِقمُت فـََرًقا َشِديًدا، مثَّ انمطََلقم  فََأشم

 .ُأِعيُذَك ِِبَّللَِّ : ن قد لبس يب، فـََقاَلتم َأن يكو 



لِ   .فـََرحََّلتم بَِعريًا هَلَا َوَْحََلتميِن َعَلى الرَّحم
 .َأدَّيمُت َأَماَنِِت َوِذمَِِّت : َورَِكَبتم َخَلِفي، َحىتَّ بـََلغمَنا ِإََل أُمِ ي، فـََقاَلتم 

، فـََلمم يـَُرعمَها، َوقَا َها ِِبلَِّذي َلِقيتم ثـَتـم  ".ِإين ِ رََأيمُت َخَرَج ِمينِ  نُوٌر َأَضاَءتم ِمنمُه ُقُصوُر الشَّاِم : َلتم َوَحدَّ
 .َوَرَواُه َأْحمَُد ِمنم َحِديِث بَِقيََّة بمِن المَولِيِد بِهِ 

ُرُه َعنم بَِقيََّة بمِن المَولِيِد بِهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَباَرِك َوَغيـم
ثـََنا َجعمَفُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعثمَماَن المُقَرِشيُّ  َوَقدم َرَواهُ  ، َحدَّ ، َأخمربين ُعَمريم بن ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِ 

ُث َعنم َأيب َذر    عمُت ُعرمَوَة بمَن الزُّبـَريمِ ُُيَدِ  َت : المِغَفاِريِ  قَالَ  ُعَمُر بمُن ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، قَاَل مسَِ قـُلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ َكيمَف َعِلمم
َقنمَت َأنََّك َنِبٌّ؟ قَالَ  تَـيـم َت َذِلَك َواسم ََي َأَِب َذر  ، َأاَتين َمَلَكاِن َوَأََن بِبَـعمِض َبطمَحاِء َمكََّة، فـََوَقَع : " َأنََّك َنِبٌّ ِحنَي َعِلمم

َرمِض،  َرمِض، فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ َأَحُدمُهَا َعَلى اَأم َ السََّماِء َواَأم َخُر بـَنيم َو ُهَو؟ قَالَ : وََكاَن اْلم  .ُهَو ُهوَ : َأهم
 .قَاَل زنه ِبَرُجل

ُتُه  َ َكِتَفيمهِ " فوزنىن ِبَرُجل  فـََرَجحم َاُتَِ بـَنيم رُِه َوِخَياطََتُه َوَجعمَل اْلم َفَما ُهَو ِإالَّ َأنم َولََّيا : " َقالَ  َوذََكَر مَتَاَمُه، َوذََكَر َشقَّ َصدم
َا ُأَعاِيُن االمر ُمَعايَنة   ".َعينِ  َفَكَأَّنَّ

س  ِبَبمَسَط من َذِلك اِد بمِن َأوم ِو َذِلَك، َوِمنم َحِديِث َشدَّ  .مثَّ أوردُه ابمُن َعَساِكَر َعنم ُأيَبِ  بمِن َكعمب  بَِنحم
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لِ  ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َوثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : م  ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِيُل َعَليمِه السَََّلُم َوُهَو يـَلمَعُب َمَع المِغلمَماِن، فََأَخَذُه َفَصَرَعُه َفَشقَّ َعنم قـَلمِبِه، فا ستخرج المقلب واستخرج ِمنمُه َأاَتُه ِجربم

َداء، فـََقالَ  ، َوَجاَء َهَذا َحظ  الشَّيمطَان، مثَّ َغَسَلُه ِف َطسمت  ِمنم َذَهب  مبَاِء َزممَزَم، مثَّ ََأََمُه، مثَّ َأَعاَدُه ِف َمَكانِهِ : علَقة َسوم
َن ِإََل ُأمِ ِه  َعوم َرَه  -المِغلمَماُن َيسم  .ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم قُِتلَ : فـََقاُلوا -يـَعميِن ِظئـم

َتِقعُ  بَـُلوُه َوُهَو ُمنـم تَـقم  فَاسم
نِ   .اللَّوم

رِهِ : قَاَل َأَنسٌ  َيِط ِف َصدم  .َوَقدم ُكنمُت َأَرى َأثـََر َذِلَك المِمخم
َاِرِث َعنم عبد ربه ابمن ِرو بمِن اْلم ، َعنم َعمم ، َعنم  َوَقدم َرَواُه ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق ابمِن َوهمب  َسِعيد ، َعنم ََثِبت  المبُـَناين ِ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِ َأتـََيا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َأنَّ الصَََّلَة ُفِرَضتم ِِبلمَمِديَنِة، َوَأنَّ َمَلَكنيم  َفَذَهَبا بِِه ِإََل َزممَزَم َفَشقَّا َبطمَنُه َأَنس 
َوتَُه ِف َطسمت  ِمنم  َرَجا َحشم َمًة َوِعلمًما فََأخم َفُه ِحكم  .َذَهب  فـََغَسََلُه مبَاِء زَممَزَم مثَّ لبسا َجوم

ِريِ ، َعنم َأبِيِه َعنم َعبمِد الرَّْحمَنِ  َبَة بمِن َأيب َوِمنم َطرِيِق ابمِن َوهمب  َأيمًضا، َعنم يـَعمُقوَب بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن الزُّهم  بمِن َعاِمِر بمِن ُعتـم
، َعنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث لََيال  : َأَنس  قَالَ  َوقَّاص  َرُهمم َوَسيِ َدُهمم، فََأَخُذوا َرُسوَل : َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل ُخُذوا َخيـم

ر   فُُه مثَّ ُأِتَ بِتَـوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُعِمَد ِبِه ِإََل زَممَزَم، َفُشقَّ َجوم َمًة َوِإُيَاَنً  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فُُه مثَّ ُمِلَئ ِحكم  .ِمنم َذَهب  فـَُغِسَل َجوم
 .َوثـََبَت ِمنم ِرَوايَِة ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَِة َعنم ََثِبت  َعنم َأَنس  



، َعنم  ِريِ  َعنم َأَنس  ، َوَعِن الزُّهم ِ ِمنم َطرِيِق َشرِيِك بمِن َأيب َّنَِر ، َعنم َأَنس  ، َوَعنم  َوِف الصَِّحيَحنيم َأيب َذر   َوقـََتاَدَة َعنم َأَنس 
َراِء َكَما َسَيأمِت ِقصَُّة شَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحِديِث اْلمِسم َلَتِئذ  َوَأنَُّه ُغِسَل َماِلِك بمِن َصعمَصَعَة َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِر لَيـم رمِح الصَّدم

 .مبَاِء َزممَزمَ 
َراِء لِيَـَتَأهََّب لِلمُوُفوِد ِإََل اَواَل ُمَنافَاَة اِلحم  َلَة اْلمِسم ، َمرًَّة َوُهَو َصِغرٌي، َوَمرًَّة لَيـم ِ ملَل االعلى وملناجاة ِتَماِل ُوُقوِع َذِلَك َمرَّتـَنيم

َ َيَديمِه تـََباَرَك َوتـََعاََل   .الرب عزوجل َوالمُمثُوِل بـَنيم
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َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َِأَصمَحابِهِ وََكاَن َرُسو : َوقَاَل ابمُن ِإسم تـُرمِضعمُت ِف : " ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َأََن قـَُرِشيٌّ َواسم َأََن َأعمَربُُكمم
 ".َبيِن َسعمِد بمِن بكر 
َحاق ب  ِمَن النََّصاَرى فـََقاُموا ِإلَيمِه َعَليمِه الصَََّلُة َأن؟ ملية َلمَّا َأرمَجَعتمُه ِإََل ُأمِ ِه بـَعمَد ِفطَاِمِه َمرَّتم ِبِه َعَلى رَكم : َوذكر ابمن ِإسم

َهُب هِبََذا المُغََلِم ِإََل َمِلِكَنا َفِإنَُّه َكاِئٌن َلُه َشأمنٌ   .َوالسَََّلُم فـََقلَُّبوُه َوقَاُلوا ِإَنَّ َسَنذم
د   ُهمم ِإالَّ بـَعمَد َجهم َفِلُت ِمنـم  .فـََلمم َتَكدم تـَنـم

تَـَقَدتمُه فـََلمم َتَِ َوذََكَر َأنَـَّها َلمَّ  ُه ا َردَّتمُه ِحنَي خَتَوََّفتم َعَليمِه َأنم َيُكوَن َأَصابَُه َعاِرٌض، فـََلمَّا قـَُرَبتم ِمنم َمكََّة افـم ُه، َفَجاَءتم َجدَّ دم
َفل  َوَرُجٌل  ُه، فََأَخَذُه َعَلى َعبمَد المُمطَِّلِب َفَخَرَج ُهَو َومَجَاَعٌة ِف طََلِبِه، فـََوَجَدُه َوَرَقُة بمُن نـَوم آَخُر ِمنم قـَُريمش  فَأَتـََيا ِبِه َجدَّ

ُعو َلُه مثَّ َردَُّه ِإََل أُمِ ِه آِمَنةَ  ُذُه َويَدم  .َعاتِِقِه َوَذَهَب َفطَاَف ِبِه يـَُعوِ 
، َوُهَو َضِعيفٌ  َُمِويُّ ِمنم َطرِيِق ُعثمَماَن بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَوقَّاِصيِ  ِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، ِقصََّة َوذََكَر اَأم ، َعِن الزُّهم

َحاقَ  ِلِدِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َوَرَضاِعِه ِمنم َحِليَمَة َعَلى َغريمِ ِسَياِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  .َموم
َنُه َعبمَد اَّللَِّ َأنم َيَمُخذَ  َياِء المَعَرب ليتَّخذ َلُه ُمرمِضَعًة، َفطَاَف َحىتَّ َوذََكَر َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب َأَمَر ابـم ُه فـََيُطوَف بِِه ِف َأحم

، فَـ  ُه ِف ُكلِ  َعام  َتأمَجَر َحِليَمَة َعَلى َرَضاِعِه، َوذََكَر َأنَُّه َأقَاَم ِعنمَدَها ِستَّ ِسِننَي تُزِيُرُه َجدَّ رِِه اسم َلمَّا َكاَن ِمنم َشقِ  َصدم
ُه َعبمُد ِعنمَدُهمم َما كَ  ، َفَكَفَلُه َجدُّ ، َفَأقَاَم ِعنمَد ُأمِ ِه َحىتَّ َكاَن ُعُمُرُه مَثَاين ِسِننَي َماَتتم المُمطَِّلِب َفَماَت َوَلُه اَن َردَّتمُه ِإلَيمِهمم

ُر َوأَ  ُر ِسِننَي، َفَكَفَلُه َعمَّاُه َشِقيَقا َأبِيِه الزُّبـَيـم َرَة َسَنًة َخَرَج َمَع َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َعشم ، فـََلمَّا َكاَن َلُه ِبضمَع َعشم بُو طَاِلب 
ِه الزُّبـَريمِ ِإََل المَيَمنِ   .َعمِ 

ِبِل َكاَن َقدم َقَطَع بـَعمضَ  ًَل ِمَن اْلمِ َها َأنَّ َفحم َرِة، ِمنـم ا ِمنمُه آََيت  ِف تِلمَك السَّفم رُُّهمم َعَليمِه،  الطَّرِيِق ِف َواد  ممََ َفذََكَر َأنَـُّهمم رََأوم
َرمَض، فـَرَِكَبُه َعَليم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََرَك َحىتَّ َحكَّ ِبَكلمَكِلِه اَأم َها َأنَُّه فـََلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم، َوِمنـم

ُ تـََعاََل َحىتَّ جَ  َرَة َسَنًة فَانـمَفَرَد ِبِه َأبُو طَاِلب  َخاَض هِبِمم َسيمًَل عرما فَأَيـمَبَسُه اَّللَّ ُر َوَلُه َأرمَبَع َعشم  .اَوُزوُه، مثَّ َماَت َعمُُّه الزُّبـَيـم

(5/191) 

 
 



لَها َوُهَو َصِغري،؟ م َعادَ  َن تم َعَلى َهَوازِ َوالمَمقمُصوُد َأنَّ بـَرََكَتُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َحلَّتم على حليمة السعدية َوَأهم
ر   َعِتِهمم، َوَذِلَك بـَعمَد فـَتمِح َمكََّة ِبَشهم  .ِبَكَماهلِِمم فـََواِضُلُه ِحنَي َأَسَرُهمم بـَعمَد َوقـم

َسَن ِإلَيمِهمم، َكَما َسَيأمِت ُمُفصًََّل ِف مَ  ِضِعِه ِإنم َشاَء اَّللَُّ َفَمتُّوا ِإلَيمِه ِبَرَضاِعِه َفَأعمتَـَقُهمم َوحَتََننَّ َعَليمِهمم َوَأحم  . تـََعاََل وم
َعِة َهَواِزنَ  َحاَق ِف َوقـم هِ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب   .َعنم َعمم

 :قَالَ 
، فـََلمَّا َأَصاَب ِمنم َأممَواهلِِمم َوَسَباََيُهمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبُنَـنيم  ِعمَرانَِة َوَقدم  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأدمرََكُه َوفمُد َهَواِزَن ِِبْلم

َلُموا، فـََقاُلوا ََي َرُسوَل هللا ِإَنَّ أهل َوَعِشريٌَة، َوَقدم َأَصابـََنا ِمَن المَبََلِء َما ملَم خَيمَف َعَليمَك، فَ  ُ َعَليمكَ َأسم َنا َمنَّ اَّللَّ  .اممُننم َعَليـم
ُر بمُن صُ  ِت ُكنَّ : َرد  فـََقالَ َوقَاَم َخِطيبـُُهمم زَُهيـم َظَائِِر ِمَن السََّباََي َخااَلُتَك َوَحَواِضُنَك الَلَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َما ِف اْلم
َنا  ُفلمَنَك، فـََلوم َأَنَّ َمَلحم ُهَما ِمثمَل الَّذِ ( 5)َيكم ر ، َأِو النـُّعمَماَن بمَن المُمنمِذِر مثَّ َأَصابـََنا ِمنـم ََن ابمَن َأيب مشَِ ي َأَصابـََنا ِمنمَك رََجوم

ُفوِلنيَ  ُر المَمكم  .َعائَِدتـَُهَما َوَعطمَفُهَما، َوَأنمَت َخيـم
َنا َرُسوَل اَّللَِّ ِف َكَرم  : مثَّ َأنمَشدَ  ُلَها ِف مُمَزَّق  مَشم * فَِإنََّك المَمرمُء نـَرمُجوُه َونَدَِّخُر اممُننم َعَلى بـَيمَضة  َقدم َعاقـََها َقَدٌر * اممُننم َعَليـم

َر ُهتَّافًا َعَلى َحَزن   رَِها ِغيَـُر َأبـمَقتم لََنا الدَّهم َها نـَعمَماُء تـَنمُشُرَها * َدهم ََي َأرمَجَح * َعَلى قـُُلوهِبُُم المَغمَّاُء َوالمُغَمُر ِإنم ملَم َتَدارَكم
َوة  َقدم ُكنمَت تـَرمضَ  وة  َقدم ُكنمَت * ُعَها النَّاِس ِحلمًما ِحنَي خُيمتَـبَـُر اممُننم َعَلى ِنسم ِإذم ُفوَك َُيمَلُؤُه ِمنم َُممِضَها ِدَرُر اممُننم َعَلى ِنسم

ُكُر ِللنـُّ * َوِإذم يَزِيُنَك َما أتَمِت َوَما َتَذُر اَل ََتمَعَلنَّا َكَمنم َشاَلتم نـََعاَمُتُه * تـَرمَضُعَها  تَـبمِق ِمنَّا فَِإَنَّ َمعمَشٌر زُُهُر ِإَنَّ لََنشم عمَمى َواسم
ِم ُمدََّخُر َوَقدم ُرِوَيُت َهِذِه المِقصَُّة ِمنم َطرِيِق ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن رَُماِحس  ا* َوِإنم ُكِفَرتم   لمَكلمِبِ  الرَّممِلي  َوِعنمَدََن بـَعمَد َهَذا الميَـوم

__________ 
 .يعمىن أرضعنا( 5)

َاِرث الغساين  .َوابمن َأىب مشر ُهَو اْلم
)*( 
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ِمِه، قَاَل َلمَّا َأسَ  ، وََكاَن رَئِيَس قـَوم ، َعنم َأيب ُصَرد  زَُهريمِ بمِن َجرمَول  َشِميِ  ُ َعنم ِزََيِد بمِن طَاِرق  اْلُم َرََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ الر َِجاِل َوالنِ َساِء وَ  َنا ُهَو ُُيَيِ ُز بـَنيم َم ُحنَـنيم  فـَبَـيـم َ يََديمِه َوَأمسمَعمُتُه ِشعمًرا، َأذمُكُرُه ِحنَي َشبَّ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُت بـَنيم ثـََبَت َحىتَّ قـََعدم

َتِظرُ * اممُننم َعَليمِنا َرُسوَل اَّللَِّ ِف َدَعة  : َوَنَشأَ ِف َهَواِزَن َحيمُث َأرمَضُعوهُ   فَِإنََّك المَمرمُء نـَرمُجوُه َونـَنـم
َرمُب ُهتَّافًا َعَلى َحَزن  * َقَدٌر اممُننم َعَلى بـَيمَضة  َقدم َعاقـََها  رَِها ِغيَـُر َأبـمَقتم لََنا اْلم َعَلى قـُُلوهِبُُم المَغمَّاُء * مُمَزَّق  مَشمُلَها ِف َدهم

َها نـَعمَماُء تـَنمُشُرَها  وَ * َوالمُغَمُر ِإنم ملَم َتَدارَكم ِإذم ُفوَك * ة  َقدم ُكنمَت تـَرمَضُعَها ََي َأرمَجَح النَّاِس ِحلمًما ِحنَي خُيمتَـبَـُر اممُننم َعَلى ِنسم
ٌل َصِغرٌي ُكنمَت تـَرمَضُعَها  َرُر ِإذم َأنمَت ِطفم * َوِإذم يَزِيُنَك َما أتَمِت َوَما َتَذُر اَل ََتمَعَلنَّا َكَمنم َشاَلتم نـََعاَمُتُه * متَمَلُؤُه ِمنم َُممِضَها الدِ 

تَـبمِق ِمنَّا فَِإَنَّ َمعمَشٌر زُُهُر  ُكُر لِلنـُّعمَمى َوِإنم ُكِفَرتم َواسم َو َمنم َقدم ُكنمَت * ِإَنَّ لََنشم َخُر فَأَلمِبِس المَعفم ِم ُمدَّ َوِعنمَدََن بـَعمَد َهَذا الميَـوم
ًوا ِمنمَك تـُلمِبُسُه * تـَرمَضُعُه  تَـَهُر ِإَنَّ نـَُؤمِ ُل َعفم َو ُمشم ُ َعمَّا  َهِذي المرَبِيََّة ِإذم * ِمنم أُمََّهاِتَك ِإنَّ المَعفم َتِصُر فَاغمِفرم َعَفا اَّللَّ تـَعمُفو َوتـَنـم



َدى َلَك الظََّفُر قَالَ * َأنمَت رَاِهُبُه  َم المِقَياَمِة ِإذم يـُهم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : يـَوم َأمَّا َما َكاَن يل َولَِبيِن َعبمِد : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَصارُ " َلُكمم المُمطَِّلِب فـَُهَو َّلِلَِّ وَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَلِت اَأم  .َوَما َكاَن لنا فـَُهَو َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ

َ َصِب    َوَأعمطَاُهمم َأنـمَعاًما َوَأََنِسيَّ   َوِاممَرَأة ، َوَسَيأمِت َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َأطمَلَق هَلُُم الذُّر ِيََّة، وََكاَنتم ِستََّة آاَلف  َما بـَنيم
 .َكِثريًا

ِ بمُن فَاِرسَ  َُسنيم َمِئذ  مَخمَسِماَئِة َألمِف َألمِف ِدرمَهم  : َحىتَّ قَاَل َأبُو اْلم  .َفَكاَن ِقيَمَة َما َأطمَلَق هَلُمم يـَوم
نـمَيا، َفَكيمَف بِبَـرَكَ  ِخَرِة؟ فـََهَذا ُكلُُّه ِمنم بـَرََكِتِه المَعاِجَلِة ِف الدُّ اِر اْلم  !ِتِه َعَلى َمِن اتَـّبَـَعُه ِف الدَّ
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ِر رُُجوِعِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِإََل ُأمِ ِه آِمَنَة بـَعمَد َرَضاَعِة  َحاَق بـَعمَد ِذكم ٌل قَاَل ابمُن ِإسم  .َحِليَمَة َلهُ َفصم
ُ َعَليمِه َوسَ  ُ َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِظِه، يـُنمِبُتُه اَّللَّ ِه َعبمِد المُمطَِّلِب ِف َكََلَءِة اَّللَِّ َوِحفم لََّم َمَع أُمِ ِه آِمَنَة بِنمِت َوهمب  َوَجدِ 

 نـََبااًت َحَسًنا، ِلَما يُرِيُد ِبِه ِمنم َكَراَمِتِه، فـََلمَّا بـََلَغ ِستَّ ِسِننيَ 
 .تـُُوفِ َيتم أُمُُّه آِمَنُة بِنمُت َوهمب  

َحاقَ قَا ُ : َل ابمُن ِإسم ِرو بمِن َحزمم  َأن ُأمُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َعَليمِه َوَسلََّم آِمَنَة َحدَّ
َ َمكََّة َوالمَمِديَنِة، َبـمَواِء بـَنيم َواِلِه ِمنم َبيِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر   تـُُوفِ َيتم َوُهَو ابمُن ِستِ  ِسِننَي ِِبَأم َكاَنتم َقدم َقِدَمتم بِِه َعَلى َأخم

ُهمم، َفَماَتتم َوِهَي رَاِجَعٌة بِِه ِإََل َمكَّةَ   .تُزِيُرُه ِإَيَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَجتم بِِه أُ  ََن َوَلُه ِستُّ ِسِننَي، َوذََكَر المَواِقِديُّ بََِسانِيِدِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ مُُّه ِإََل المَمِديَنة َوَمَعَها ُأمُّ َأُيم

َواَلهُ   .فـََزاَرتم َأخم
َنَ  م  رَُجََلِن ِمنم يـَُهوِد المَمِديَنِة فـََقااَل يل : قَاَلتم ُأمُّ َأُيم َنا َأْحمََد نـَنمظُُر ِإلَيمِه فـََنَظرا ِإلَيمهِ : َفَجاَءين َذاَت يـَوم رِِجي ِإلَيـم َوقـَلََّباُه،  َأخم

َرتِِه، َوَسَيُكوُن هِبَا ِمَن المَقتمِل َوالسَِّبِم َأممٌر َعِظيمٌ : فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ  ُمَِّة َوَهِذِه َداُر ِهجم  .َهَذا َنِبُّ َهِذِه اَأم
َعتم ُأمُُّه َخاَفتم َوانمَصَرَفتم بِِه، َفَماَتتم ِبالبواء وهى رَاِجَعة  .فـََلمَّا مسَِ

َماُم َأْحمَدُ وَ  ، َعِن المَقاِسِم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، : َقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا َأيُّوُب بمُن َجاِبر ، َعنم مِسَاك  ُ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ثـََنا ُحَسنيم َعِن َحدَّ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : ابمِن بـَُريمَدَة َعنم َأبِيِه قَالَ   َخَرجم
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َر ُأمِ  : " فَانمطََلَق مثَّ َجاَءََن َوُهَو ثقيل، فـََقالَ " َمَكاَنُكمم َحىتَّ آتَِيُكمم " َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِبَودَّاَن قَاَل  ِإين ِ َأتـَيمُت قـَبـم
ُتُكمم َعنم َفَمنَـَعِنيَها، َوِإين ِ ُكنم  -يـَعميِن هَلَا  -ُُمَمَّد  َفَسأَلمُت َريبِ  الشََّفاَعَة  ُتُكمم َعن زََِيرَة المُقُبور فزورها، وَكنت نـََهيـم ُت نـََهيـم

رِبَِة ِف هَ  َشم ُتُكمم َعِن اَأم م  َفُكُلوا َوَأممِسُكوا َما بََدا َلُكمم، َونـََهيـم ََضاِحي بـَعمَد َثََلثَِة َأَيَّ َربُوا َما بََدا َلُكمم ُْلُوِم اَأم ِعَيِة فَاشم َوم ِذِه اَأم
." 



، َعن َعلمَقَمة بن يزِيد، َعنم ُسَليمَماَن بمِن بـَُريمَدَة َعنم َأبِ َوَقدم  ِريِ  َياَن الثَـّوم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُسفم انـمتَـَهى النَِّبُّ : يِه قَالَ َرَواُه المبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل رسم قرب َفَجَلَس َوجلَس النَّاس حوله َفَجَعَل ُُيَرِ ُك رَأم   .َسُه َكالمُمَخاِطِب، مثَّ َبَكىَصلَّى اَّللَّ

؟ قَالَ  بَـَلُه عمر فـََقاَل َما يـُبمِكيَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ تَـقم  :فَاسم
َتأمَذنـمُتُه ِف ااِلسم "  َرَها فََأِذَن يل، َواسم َتأمَذنمُت َريبِ  ِف َأنم َأُزوَر قـَبـم ُر آِمَنَة بِنمِت َوهمب  اسم ، َوَأدمرََكتميِن ِتغمَفاِر هَلَا فََأىَب َهَذا قـَبـم َعَليَّ

 ".رِقَـّتـَُها فـََبَكيمت 
ثـََر َِبِكًيا ِمنم تِلمَك السَّاَعةِ : قَالَ   .َفَما رؤيت َساَعًة َأكم

 .اَتبـََعُه ُُمَاِرُب بمُن ِدََثر  َعنم بـَُريمَدَة َعنم َأبِيهِ 
ََصمِ ، َعنم حَبمِر بمنِ  َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم ، َعنم َأيُّوَب بمِن  مثَّ َرَوى المبَـيـم ثـََنا ابمُن ُجَريمج  ، َحدَّ َنصمر ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوهمب 

ُعود  َقالَ  دَِع، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم َجم ُروِق بمِن اَأم ، َعنم َمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنمُظُر ِف المَمَقاِبِر،: َهاِنئ   َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها  َنا، مثَّ خَتَطَّى المُقُبوَر َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل قـَربم  ِمنـم َنا َمَعُه، فََأَمَرََن َفَجَلسم فـََناَجاُه َطِويًَل مثَّ ارمتـََفَع َنَِيُب َرُسوِل اَّللَِّ  -َوَخَرجم

َنا لُِبَكاِء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِبِكًيا، فـََبَكيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ  .ى اَّللَّ
َطَّاِب فـََقالَ  َنا فـَتَـَلقَّاُه ُعَمُر بمُن اْلم َبَل َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأقـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما الَِّذي َأبمَكاَك؟ َلَقدم : مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأبمَكاََن وأفزعنا
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َنا فـََقالَ َفَجاَء َفَجَلَس  َر آِمَنَة بِنمِت : " َقالَ ! ؟ قـُلمَنا نـََعمم "َأفـمَزَعُكمم بَُكاِئي : " ِإلَيـم َر الَِّذي رََأيـمُتُموين ُأََنِجي قـَبـم ِإنَّ المَقبـم
ِتغمَفاِر هلََ  َتأمَذنمُت َريبِ  ِف ااِلسم َتأمَذنمُت َريبِ  ِف زََِيَرهِتَا فََأِذَن يل، َواسم ، َوِإين ِ اسم َما َكاَن )ا فـََلمم َيَمَذنم يل ِفيِه، َونـََزَل َعَليَّ َوهمب 

رِِكنَي َوَلوم َكانُوا ُأويل قـُرمىَب ِمنم بـَعمِد َما تـَبَـنيََّ هلَُ  تَـغمِفُروا لِلمُمشم ِحيِم، َوَما َكاَن لِلنَِّبِ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َأنم َيسم مم َأنَـُّهمم َأصمَحاُب اْلَم
ِتغمَفاُر ِإبـمَراِهي ُه، فـََلمَّا تـَبَـنيََّ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ َّلِلَِّ تـَبَـرََّأ ِمنمُه ِإنَّ اسم ِعَدة  َوَعَدَها ِإَيَّ (( 5) ِإبـمَراِهيَم ََأَوَّاٌه َحِليٌم َم َِأَبِيِه ِإالَّ َعنم َموم

 ".فأخذين َما َيخذين المَوَلُد لِلمَواِلَدِة ِمَن الر ِقَِّة، َفَذِلَك الَِّذي َأبمَكاين 
 .رِيٌب َوملَم خُيمرُِجوهُ غَ 

َبَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُعبَـيمد ، َعنم يَزِيَد بمِن َكيمَساَن، ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم َعنم َأيب َبكم  َوَرَوى ُمسم
، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  َر ُأمِ ِه،: َعنم َأيب َحازِم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبـم َلُه مثَّ قَالَ  زَاَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ : " فـََبَكى َوَأبمَكى َمنم َحوم

ِتغمَفاِر هَلَا فـََلمم َيَمَذنم يل  َتأمَذنـمُتُه ِف ااِلسم َتأمَذنمُت َريبِ  ِف ِزََيرَِة قـَربمِ ُأمِ ي فََأِذَن يل، َواسم َت اسم  ".، فـَُزوُروا المُقُبوَر تُذَكِ رُُكُم المَموم
ِلٌم َعنم َأيب َبكم  ، َعنم َأَنِس، َأنَّ رَُجًَل قَاَل ََي َرُسولَ َوَرَوى ُمسم َبَة، َعنم َعفَّاَن، َعنم َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت   ِر بمِن َأيب َشيـم

 ".ِإنَّ َأيب َوَأَِبَك ِف النَّاِر : " فـََلمَّا قفا َدَعاُه فـََقالَ " ِف النَّار : " اَّللَِّ َأيمَن َأىب؟ قَالَ 
ِريِ ، َعنم َعامِ َوَقدم َرَوى الم  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َأيب نـَُعيمم  المَفضمِل بمِن دَُكنيم ، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمد ، َعِن الزُّهم ِر بمِن َسعمد ، َعنم بَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : َأبِيِه قَالَ  ِف : " َن َيِصُل الرَِّحَم، وََكاَن وََكاَن، فَأَيمَن ُهَو؟ قَالَ ِإنَّ َأيب َكا: َجاَء َأعمَرايبٌّ ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 ".النَّاِر 



َعمَرايبَّ َوَجَد ِمنم َذِلك، فـََقالَ : قَالَ  ُثَما َمَررمَت بَِقربمِ َكاِفر  فـََبشِ رمُه ِبلنَّار : " ََي َرُسول هللا َأيمن َأبُوَك؟ قَالَ : َفَكَأنَّ اَأم  ".َحيـم
__________ 

بَة سُ ( 5)  .557، 559ورَة التـَّوم
)*( 

(5/197) 

 
 

 .فَأسلم االعرايب بعد َذِلك: قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََعًبا، َما َمَررمُت ِبَقربمِ َكاِفر  ِإالَّ َبشَّرمتُهُ : فـََقالَ  َغرِيٌب َوملَم خُيمرُِجوُه ِمنم ! ِِبلنَّارِ  َلَقدم َكلََّفيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

هِ َهذَ   .ا المَوجم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َسِعيٌد : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن، َحدَّ ثـََنا رَبِيَعُة بمُن َسيمف  المَمَعاِفَريُّ، َعنم  -ُهَو ابمُن َأيب َأيُّوَب  -َحدَّ َحدَّ

ر و، ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ُُبِليِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم بصر : قَالَ  َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن اْلم َنَما ََنمُن َّنَمِشي َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـَيـم
ُ َعلَ إبمرأة اَل يظن  َأنَُّه َعَرفـََها، فـََلمَّا تـََوسََّط الطَّرِيَق َوَقَف َحىتَّ انـمتَـَهتم ِإلَيمِه، فَِإَذا فَاِطَمُة بِنمُت رَ  يمِه ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَجِك ِمنم بـَيمِتِك ََي فَاِطَمُة؟ : " َوَسلََّم فـََقالَ  ت ِإلَيمِهمم َميِ تَـُهمم َوَعزَّيـمتـُُهمم : فـََقاَلتم " َما َأخم َل َهَذا المبَـيمت فـَتَـَرْحَّ  .َأتـَيمُت َأهم
 َمَعاَذ اَّللَِّ : قَاَلتم " َلَعلَِّك بـََلغمِت َمَعُهُم المُكَدى : " قَالَ 

عمُتَك َتذمُكُر ِف َذِلَك َما َتذمُكرُ َأنم َأُكوَن بـَلَ   .غمتـَُها َمَعُهمم َوَقدم مسَِ
َنََّة َحىتَّ يـََراَها َجدُّ َأبِيكِ : " قَالَ   .َلوم بـََلغمِتيَها َمَعُهمم َما رََأيمِت اْلم

َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ربيَعة بن س يف بن َمانع املعافرى الصنمى االسكندرى، َوقد مثَّ َرَواُه َأْحمَُد َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوالمبَـيـم
 .قَاَل المُبَخاِريُّ ِعنمَدُه َمَناِكريٌ 

 .لَيمَس ِبِه بَمسٌ : َوقَاَل النََّساِئيُّ 
َخة  َضِعيفٌ : َوقَاَل َمرَّةً   .َصُدوٌق، َوِف ُنسم

 .َكاَن خُيمِطُئ َكِثريًا: َوذََكَرُه ابمُن ِحبَّاَن ِف الثِ َقاِت َوقَالَ 
 .َصاِلحٌ : اَل الدَّارَُقطميِنُّ َوقَ 

 .ِف َحِديِثِه َمَناِكريٌ : َوقَاَل ابمُن يُوُنَس ِف اَترِيِخ ِمصمرَ 
رِيَن َوِمائَة    .تـُُوِفِ َ َقرِيًبا ِمنم َسَنِة ِعشم

 .المُقُبورُ : َوالمُمَراُد ِِبلمُكَدى
 .النـَّومحُ : َوِقيلَ 

يَعِة ِفيِه َوِف ابمِنِه َأيب طَاِلب   َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب َماتَ  َاِهِليَِّة ِخََلًفا ِلِفرمَقِة الشِ   .َعَلى َما َكاَن َعَليمِه ِمنم ِديِن اْلم
 .َعَلى َما َسَيأمِت ِف َوفَاِة َأيب طَاِلب  

َهِقيُّ  ََحاِديَث ِف ِكَتاِبِه  -َوَقدم قَاَل المبَـيـم ِة َداَل " بـَعمَد ِرَوايَِتِه َهِذِه اَأم  وََكيف": ِئِل النـُّبـُوَّ
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ِخَرِة، َوَقدم َكانُوا يـَعمُبُدونَ  ُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم هِبَِذِه الصِ َفِة ِف اْلم  المَوَثَن، َحىتَّ َماتُوا َوملَم يَِديُنوا ِديَن اَل َيُكوُن َأبـََواُه َوَجدُّ
َدُح ِف َنَسِبِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم، َِأَنَّ َأنمِكَحَة المُكفَّاِر َصِحيَحةٌ ِعيَسى بن َمرممَيَ َعَليمِه السَََّلُم،  ُرُهمم اَل يـَقم  .وَُكفم

ِد َواَل ُمَفاَرقـَتـُُهنَّ، ِإَذا َكاَن ِمثـم  ِلُموَن َمَع َزومَجاهِتِمم َفََل يـَلمَزُمُهمم ََتمِديُد المَعقم ََلمِ ُلُه جَيُوُز ِف َأاَل تـََراُهمم ُيسم  . اْلمِسم
ِفيقُ   .َوِِبَّللَِّ التـَّوم
 .انـمتَـَهى َكََلُمهُ 

ِل النَّارِ : قـُلمتُ  ِه َعبمِد المُمطَِّلِب ِبَنَـُّهمم ِمنم َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َأبـََويمِه َوَجدِ  َبارُُه َصلَّى اَّللَّ َِديَث المَوارَِد َعنمُه َوِإخم  اَل يـَُناِف اْلم
َم المِقَياَمةِ َمنم طُُرق  ُمتَـعَ  َطمَفاَل َوالمَمَجاِننَي َوالصُّمَّ ُُيمَتَحُنوَن ِف المَعَرَصاِت يـَوم َرِة َواَأم َل المَفتـم َدة  َأنَّ َأهم ، َكَما َبَسطمَناُه َسَنًدا دِ 

ًنا  ِلِه تـََعاََل [ ِف تـَفمِسريَنَ ]َوَمتـم َعَث َرُسو )ِعنمَد قـَوم ِبنَي َحىتَّ نـَبـم ُهمم َمنم اَل جيُِيبُ ( اًل َوَما ُكنَّا ُمَعذِ  ُهمم َمنم جيُِيُب َوِمنـم  .فـََيُكوُن ِمنـم
 .فـََيُكوُن َهُؤاَلِء ِمنم مُجمَلِة َمنم اَل جيُِيُب َفََل ُمَنافَاةَ 

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َناِدِه جَمم  َِديُث الَِّذي ذََكَرُه السَُّهيمِليُّ َوذََكَر َأنَّ ِف ِإسم ُ َوَأمَّا اْلم ُهوَلنِي ِإََل ابمِن َأيب الز ََِنِد، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

َيامُهَا َوآمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَأَل رَبَُّه َأنم ُُيمِيَي َأبـََويمِه، فََأحم َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَعنـم  .َنا بِِه، فَِإنَُّه َحِديٌث ُمنمَكٌر ِجدًّ
رَِة اَّللَِّ تـََعاََل وَ   .ِإنم َكاَن مُممِكًنا ِِبلنََّظِر ِإََل ُقدم

 .َلِكنَّ الَِّذي ثـََبَت ِف الصَِّحيِح يـَُعاِرُضهُ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ  ٌل قَاَل ابمُن ِإسم ِه َعبمِد المُمطَّلِ : َفصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع َجدِ  ِت ُأمِ ِه وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِب بمِن َهاِشم  يـَعميِن بـَعمَد َموم
َل ِفَراِشِه َذِلَك َحىتَّ  -آِمَنَة بِنمِت َوهمب    خَيمُرَج َفَكاَن يُوَضُع ِلَعبمِد المُمطَِّلِب ِفَراٌش ِف ِظلِ  المَكعمَبِة وََكاَن بـَُنوُه جَيمِلُسوَن َحوم

ََلاًل َلهُ  ِإلَيمِه، اَل جَيمِلُس َعَليمِه َأَحٌد ِمنم بَِنيهِ   .ِإجم
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ٌر َحىتَّ جَيمِلَس َعَليمِه، فـََيأمُخُذهُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَمِت َوُهَو ُغََلٌم َجفم ُروُه َعنمُه، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َأعمَماُمُه لِيـَُؤخِ 
ُهمم : فـَيَـُقوُل َعبمُد المُمطَِّلبِ   .َدُعوا ابميِن فو هللا ِإنَّ َلُه َلَشأمَنً : ِإَذا رََأى َذِلَك ِمنـم

َرُه بَِيِدِه َوَيُسرُُّه َما يـََراُه َيصمَنعُ   .مثَّ جُيمِلُسُه َمَعُه َعَلى ِفَراِشِه َوَُيمَسُح َظهم
ِري ِ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعِن الزُّهم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ  .َحدَّ

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ   . بمُن َجعمَفر ، َعنم َعبمِد المَواِحِد بمِن َْحمَزَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ َوَحدَّ
م   ، َعِن المُمنمِذِر بمِن َجهم َلِميُّ َسم ثـََنا َهاِشُم بمُن َعاِصم  اَأم  .َوَحدَّ

، َعنم جُمَاِهد   ثـََنا َمعمَمٌر َعِن ابمِن َأيب جنَِيح   .َوَحدَّ



ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بم  َُويمِرثِ َوَحدَّ  .ُن َعبمِد المَعزِيِز َعنم َأيب اْلم
، َعنم ََنِفع، َعن ابمن ُجبَـريم   َرَة، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ُسُحيمم  ثـََنا ابمُن َأيب َسبـم : قَاُلوا -َدَخَل َحِديُث بـَعمِضِهمم ِف بـَعمض   -َوَحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيُكو  ُه َعبمُد المُمطَِّلِب َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا تـُُوفِ َيتم قـََبَضُه ِإلَيمِه َجدُّ ، فـََلمَّ ُن َمَع ُأمِ ِه آِمَنَة بِنمِت َوهمب 
ُخُل َعَليمِه إِ  نِيِه، َويَدم  .َذا َخََل َوِإَذا ََنمَ َوَضمَُّه َوَرقَّ َعَليمِه رِقًَّة ملَم يَرِقَـَّها َعَلى َوَلِدِه، وََكاَن يقر ِبِه ِمنمُه َويُدم

 .َدُعوا ابميِن ِإنَُّه يؤسس ُملمًكا: وََكاَن جَيمِلُس َعَلى ِفَراِشِه فـَيَـُقوُل َعبمُد المُمطَِّلِب ِإَذا رََأى َذِلكَ 
ِلج  ِلَعبمِد المُمطَِّلبِ  ٌم ِمنم َبيِن ُمدم َتِفظم بِِه، فَِإَنَّ ملَم نـََر َقَدًما أشبه ِبلقدم الذى: َوقَاَل قـَوم  احم

 .ِف الممَقام ِمنمهُ 
 .َفَكاَن َأبُو طَاِلب  َُيمَتِفُظ ِبهِ ! امسمَعم َما يـَُقوُل َهُؤاَلءِ : َوقَاَل َعبمُد المُمطَِّلِب َِأَيب طَاِلب  

ََن  تُُه َمَع غلم : -وََكاَنتم حَتمُضُنُه  -َوقَاَل َعبمُد المُمطَِّلِب َِأُمِ  َأُيم َمان قريب ِمَن ََي بـَرََكُة اَل تـَغمُفِلي َعِن ابميِن، فَِإين ِ َوَجدم
ُمَّةِ  َل المِكَتاِب يـَزمُعُموَن َأنَّ ابميِن َنِبُّ َهِذِه اَأم رَِة، َوِإنَّ َأهم  .السِ دم

 .َعَليَّ ِِببميِن : وََكاَن َعبمُد المُمطَِّلِب اَل َيَمُكُل طََعاًما ِإالَّ يـَُقولُ 
َتى بِِه ِإلَيمهِ   .فـَيـُؤم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِحَياطَِتهِ فـََلمَّا َحَضَرتم َعبمَد المُمطَِّلِب الم   .َوفَاُة َأومَصى َأَِب طَاِلب  حبِفمِظ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُجونِ   .مثَّ َماَت َعبمُد المُمطَِّلِب َوُدِفُن ِِبْلَم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوسلم: َوقَاَل ابمُن ِإسم ُه َعبمُد المُمطَِّلِب بمُن َهاِشم   فـََلمَّا بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مَثَان ِسِننَي َهَلَك َجدُّ

ُهنَّ َأنم يـَرمثِيَنهُ   .مثَّ ذََكَر مَجمَعُه بـََناتِِه َوَأممَرُه ِإَيَّ
 .َأرمَوى، َوأَُميمَمُة، َوبـَرَُّة، َوَصِفيَُّة، َوَعاِتَكُة، َوُأمُّ َحِكيم  المبَـيمَضاءُ : َوُهنَّ 

َعاَرهُ  تِِه، َوَهَذا َأبـمَلُغ النـَّومحِ َوذََكَر َأشم َمُع قـَبمَل َموم  .نَّ َوَما قـُلمَن ِف ِرََثِء َأبِيِهنَّ َوُهَو َيسم
َل ِف َذِلكَ   .َوَبَسَط المَقوم

ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر يـَعمِرُف َهَذا الشِ عمرَ : َوَقدم قَاَل ابمُن ِهَشام    .َوملَم َأَر َأَحًدا ِمنم َأهم
ُنُه المَعبَّاُس، َوُهَو ِمنم َأحم : َحاقَ قَاَل ابمُن ِإسم  َقايََة َوَزممَزَم بـَعمَدُه ابـم َوتِِه فـََلمَّا َهَلَك َعبمُد المُمطَِّلِب بمُن َهاِشم  َويلَ السِ  َدِث ِإخم

 .ِسنًّا
ََلُم َوَأقـَرََّها ِف يَِدِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلمم تـََزلم ِإلَيمِه َحىتَّ قَاَم اْلمِسم

ِه َأيب طَاِلب  ِلَوصِ  ِه َعبمِد المُمطَِّلِب َمَع َعمِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َجدِ   يَّةِ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، أُمُُّهَما فَاِطمَ  َراَن بمِن َُممُزوم  َعبمِد المُمطَِّلِب َلُه بِِه، َوَِأَنَُّه َكاَن َشِقيَق َأبِيِه َعبمِد اَّللَِّ ِرو بمِن َعائِِذ بمِن ِعمم  .ُة بِنمُت َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن ِإلَيمِه َوَمَعهُ : قَالَ   .َفَكاَن َأبُو طَاِلب  ُهَو الَِّذي يَِلي َأممَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـَرََن َمعمَمٌر، َعِن ابمِن جنَِي: َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم جُمَاِهد  َأخم  .ح 



َنمَصاِريُّ، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس   ثـََنا ُمَعاُذ بمُن ُُمَمَّد  اَأم  .َوَحدَّ
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َصاِلح  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر    َوَحدَّ
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َاِعيَل بمِن َأيب َحِبيَبَة  َلمَّا تـُُوِفِ َ َعبمُد المُمطَِّلِب قـََبَض : قَاُلوا -بـَعمِضِهمم ِف َحِديِث بـَعمض  َدَخَل َحِديُث  -َوِإبـمَراِهيُم بمُن ِإمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَكاَن َيُكوُن َمَعه  .َأبُو طَاِلب  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُرُج َمَعهُ وََكاَن َأبُو طَالب اَل َمال وََكاَن ُيُِبُُّه ُحبًّا َشِديًدا اَل ُيُِبُُّه َوَلَدهُ   .، وََكاَن اَل يـََناُم ِإالَّ ِإََل َجنمِبِه، َوخَيمُرُج فـََيخم

 .َوَصبَّ ِبِه َأبُو طَاِلب  َصَبابًَة مل يصب مثلَها بشئ َقطُّ 
بَـُعوا، َوإِ  يًعا َأوم فـَُراَدى ملَم َيشم ُ وََكاَن خَيُصُُّه ِِبلطََّعاِم، وََكاَن ِإَذا َأَكَل ِعَياُل َأيب طَاِلب  مجَِ َذا َأَكَل َمَعُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعَليمِه َوَسلََّم َشِبُعوا
يـَُهمم قَاَل َكَما َأنـمُتمم َحىتَّ َيَمِتَ ولدى  .َفَكاَن ِإَذا َأرَاَد َأنم يـَُغدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََيأمُكُل َمَعُهمم َفَكانُوا يُـ  بَـُعوا فـَيَـُقوُل فـََيأمِت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِضُلوَن ِمنم طََعاِمِهمم، َوِإنم ملَم َيُكنم َمَعُهمم ملَم َيشم فم
 .ِإنََّك َلُمَباَركٌ : َأبُو طَاِلب  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدِهيًنا َكِحيًَل  ِبُح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبُحوَن رُممًصا ُشعمثًا َوُيصم َياُن ُيصم  .وََكاَن الصِ بـم
َسُن بمُن َعَرَفةَ َوقَاَل  عمُت ابمَن َعبَّاس  : اْلَم ، مسَِ رو، مسَِعت َعطاء ابمن َأيب َرَِبح  ، َعنم طَلمَحَة بمِن َعمم ثـََنا َعِليُّ بمُن ََثِبت  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : يـَُقولُ  ِبُح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبُحوَن رمصا عمصا َوُيصم  .َصِقيًَل َدِهيًناَكاَن بَنو َأىب طَالب ُيصم

َتِهُبوَن، َوَيُكفُّ  ِلُسوَن َويـَنـم َرِة، فـََيجم َحتَـُهمم َأوََّل المُبكم َياِن َصفم ُ َعَليمِه  وََكاَن َأبُو طَاِلب  يـَُقرِ ُب ِإََل الصِ بـم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتِهُب َمَعُهمم   .َوَسلََّم َيَدُه َفََل يـَنـم

 .ُه َعَزَل َلُه طََعاَمُه َعَلى ِحَدة  فـََلمَّا رََأى َذِلَك َعمُّ 
َحاقَ  ثَُه َأنَّ رَُجًَل ِمنم هِلمب  َكانَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َأَِبُه َحدَّ  َعائًِفا، َفَكاَن ِإَذا َحدَّ

َة َأاَتُه رَِجاٌل َمنم قـَُريم   .ش  بِِغلمَماهِنِمم يـَنمُظُر ِإلَيمِهمم َويـَعمَتاُف هَلُمم ِفيِهمم َقِدَم َمكَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُغََلٌم َمَع َمنم َيَمتِيهِ : قَالَ   .فَأََتى َأبُو طَاِلب  ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمهِ : قَالَ   .َوَسلََّم مثَّ شغله َعنُه شئ فـََنَظَر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .المُغََلُم َعِليَّ ِبهِ : فـََلمَّا فـَرََغ قَالَ 
َويـََلُكمم رُدُّوا َعَليَّ المُغََلَم الَِّذي رََأيمته آنِفا فو هللا لََيُكوَننَّ َلُه : فـََلمَّا رََأى َأبُو طَاِلب  ِحرمَصُه َعَليمِه َغيـََّبُه َعنمُه، َفَجَعَل يـَُقولُ 

 .َشأمنٌ 



 .َوانمطََلَق ِبِه َأبُو طَاِلب  : قَالَ 
ِه َأيب طَاِلب  ِإََل الشَّاِم َوِقصَِّتِه َمَع حبَِريَى الرَّ  َحاقَ َفصمٌل ِف ُخُروِجِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َمَع َعمِ  مثَّ : اِهِب قَاَل ابمُن ِإسم

 .الشَّامِ ِإنَّ َأَِب طَاِلب  َخَرَج ِف رَكمب  اَتِجًرا ِإََل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِفيَما يـَزم  َر َصبَّ ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُعُمونَ فـََلمَّا تـََهيَّأَ لِلرَِّحيِل َوَأمجمََع السَّيـم

ُرَجنَّ ِبِه َمِعي َواَل أُفَارِقُُه َواَل يـَُفارُِقيِن َأبَ : فـََرقَّ َلُه َأبُو طَاِلب  َوقَالَ  ُ ََأَخم  .ًداَواَّللَّ
 .َأوم َكَما قَالَ 

 .َفَخَرَج بِهِ 
َمَعة  َلهُ  ُب ُبصمَرى ِمنم َأرمِض الشَّاِم َوهِبَا رَاِهٌب يـَُقاَل َلُه حبَِريَى ِف َصوم  .فـََلمَّا نـََزَل الرَّكم

َمَعِة ُمنمُذ َقطُّ رَ  َرانِيَِّة، َوملَم يـََزلم ِف تِلمَك الصَّوم ِل النَّصم  اِهبٌ وََكاَن ِإلَيمِه ِعلمُم َأهم
، ِفيَما يـَزمُعُموَن، يـَتَـَوارَثُونَُه َكاِبًرا َعنم َكاِبر    .ِفيَها ِإلَيمِه َيِصرُي ِعلمُمُهمم َعنم ِكَتاب 

ُم، فـََلمَّا وََكانُوا كثريا َما َُيروَن ِبِه َفََل يَُكلِ ُمُهمم َواَل يـَعمِرُض هَلُمم، َحىتَّ َكاَن َذِلَك المَعا -فـََلمَّا نزُلوا َذِلك المَعام ببحريى 
َمَعِتِه َصَنَع هَلُمم طََعاًما َكِثريًا، َوَذِلَك ِفيَما يـَزمُعُموَن َعن شئ رَآُه َوُهَو ِف َصوم  َمَعِتِه، يـَزمُعُموَن َأنَُّه رََأى نـََزُلوا َقرِيًبا ِمنم َصوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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بَـَلوا فـَنَـَزُلوا ِف ِظلِ  َشَجَرة  َقرِيًبا ِمنمهُ ِف الركب َحىتَّ أقبل  ِم، مثَّ َأقـم ِ المَقوم  .وغمامة تظلله ِمنم بـَنيم
َتَظلَّ  َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ افـََنَظَر ِإََل المَغَماَمِة ِحنَي َأظَلَِّت الشََّجَرُة َوتـََهصََّرتم َأغمَصاُن الشََّجَرِة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  سم

 .حَتمتَـَها
َمَعِتِه َوَقدم َأَمَر ِبطََعام  َفُصِنَع، مثَّ َأرمَسَل ِإلَيمِهمم فـََقالَ  ِإين ِ َصنَـعمُت َلُكمم َطَعاًما ََي َمعمَشَر : فـََلمَّا رََأى َذِلَك حبَِريَى نـََزَل ِمنم َصوم

، فََأََن ُأِحبُّ َأنم حَتمُضُروا كلُكمم، كبريكم وصغريكم،  .عبدكم َوُحرُُّكمم  قـَُريمش 
ُهمم  مَ : فـََقاَل َلُه َرُجٌل ِمنـم َنُع َهَذا بَِنا، َوَقدم ُكنَّا ََّنُرُّ ِبَك َكِثريًا َفَما َشأمُنَك ! َواَّللَِّ ََي حبَِريَى ِإنَّ َلَك َلَشأمًَن الميَـوم َما ُكنمَت َتصم
َم؟ قَاَل َلُه حبَِريَى َنَع َلُكمم طََعاًما َصَدقمَت َقدم َكاَن َما تـَُقوُل، وَ : الميَـوم رَِمُكمم َوَأصم بَـبمُت َأنم ُأكم َلِكنَُّكمم َضيمٌف، َوَقدم َأحم
 .فـََتأمُكُلوَن ِمنمُه ُكلُُّكمم 

ِم ِْلََداثَِة ِسن ِ  ِ المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم بـَنيم َتَمُعوا ِإلَيمِه، َوخَتَلََّف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم حَتمَت الشََّجَرِة فـََلمَّا ِه ِف رَِحاِل افَاجم لمَقوم
 .ََي َمعمَشَر قـَُريمش  اَل يـََتَخلََّفنَّ َأَحٌد ِمنمُكمم َعنم طََعاِمي: رَآُهمم حبَِريَى ملَم يـََر الصِ َفَة الَّىِت يعرف وجيده ِعنمَدُه فـََقالَ 

َبِغي َلُه َأنم َيَمتَِيكَ : قَاُلوا َدثـَُنا ِسنًّا فـََتَخلََّف ِف رَِحالَِنا ََي حبَِريَى َما خَتَلََّف َأَحٌد يـَنـم  .ِإالَّ ُغََلٌم، َوُهَو َأحم
ُضرم َهَذا الطََّعاَم َمَعُكمم : قَالَ  َعُلوا ادمُعوُه فـَلمَيحم  .اَل تـَفم
م: قَالَ   َوالَلت والعزى ِإن َكاَن للؤم بَِنا َأنم يـََتَخلَّفَ : فـََقاَل رَُجٌل ِمنم قـَُريمش  َمَع المَقوم

 .بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َعنم طََعام  ِمنم بـَيمِنَناُُمَمَُّد 



مِ  َلَسُه َمَع المَقوم َتَضَنُه َوَأجم  .مثَّ قَاَم ِإلَيمِه فَاحم
َياَء ِمنم َجَسِدِه َقدم َكاَن جيَُِدهَ   افـََلمَّا رَآُه حبَِريَى َجَعَل يـَلمَحظُُه ْلَمظًا َشِديًدا َويـَنمُظُر ِإََل َأشم
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ُم ِمنم طََعاِمِهمم َوتـََفرَُّقوا قَاَم ِإلَيمِه حبَِريَى َوقَاَل َلهُ  ِت َوالمُعزَّى : ََي ُغََلمُ : ِعنمَدُه ِمنم ِصَفِتِه، َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ المَقوم أَُلَك حبَقِ  الَلَّ َأسم
أَُلَك َعنمهُ  بَـرمَتيِن َعمَّا َأسم  .ِإالَّ َأخم

َا قَاَل َلهُ  َمُه َُيمِلُفوَن هِبَِما َوِإَّنَّ َع قـَوم  .حبَِريَى َذِلَك َِأَنَُّه مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َلهُ  ًئا َقطُّ : فـََزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِت والعزى َشيمئا، فو هللا َما َأبـمَغضمُت َشيـم أَلميِن ِِبلَلَّ اَل َتسم

 .بـُغمَضُهَما
أَُلَك َعنمُه؟ فـََقاَل َلهُ : ىفـََقاَل َلُه حبَِريَ  بَـرمَتيِن َعمَّا َأسم  .َسلميِن َعمَّا بََدا َلكَ : فَِباَّللَِّ ِإالَّ َما َأخم

َئِتِه َوأُُمورِِه، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِمِه َوَهيـم َياَء ِمنم َحاِلِه ِمنم نـَوم أَلُُه َعنم َأشم  .رِبُهُ  َعَليمِه َوَسلََّم خُيم َفَجَعَل َيسم
 .فـََواَفَق َذِلَك َما ِعنمَد حبَِريَى َمنم ِصَفِتهِ 

ِضِعِه َمنم ِصَفِتِه الَِِّت ِعنمَدهُ   .مثَّ َنَظَر ِإََل َظهره فـََرأى َخاُت النـُّبـُوَّة َبني َكتفيِه َموم
ِه َأيب طَاِلب  فـََقالَ  َبَل َعَلى َعمِ   .ابميِن : ؟ قَالَ َما َهَذا المُغََلُم ِمنمكَ : فـََلمَّا فـَرََغ َأقـم

َبِغي هِلََذا المُغََلِم َأنم َيُكوَن َأبُوُه َحيًّا: قَاَل حبَِريَى  .َما ُهَو ِِببمِنَك، َوَما يـَنـم
 .فَِإنَُّه ابمُن َأِخي: قَالَ 

َلى بِهِ : قَاَل َفَما فـََعَل َأبُوُه؟ قَالَ   .َماَت َوَأمُُّه ُحبـم
غُنَُّه َشرًّا، َصَدقمَت، ارمِجعم ِِببمِن َأِخيك ِإََل : قَالَ  ُه َوَعَرُفوا ِمنمُه َما َعَرفمُت لِيَـبـم َذرم َعَليمِه الميَـُهود، فو هللا لَِئنم رََأوم  بـََلده َواحم

رِعم ِبِه ِإََل ِبََلِدهِ   .فَِإنَُّه َكاِئٌن اِلبمِن َأِخيَك َهَذا َشأمٌن َعِظيٌم فََأسم
ُه َأبُو طَاِلب  َسرِيًعا َحىتَّ   .َأقمَدَمُه َمكََّة ِحنَي فـَرََغ ِمنم َِتَارَتِِه ِِبلشَّامِ  َفَخَرَج بِِه َعمُّ

َحاقَ  ِل المِكَتاِب  -( 5)فـََزَعُموا ِفيَما َرَوى النَّاُس َأنَّ ُزرَيـمًرا، َومتَّاًما َوَدرِيًسا : قَاَل ابمُن ِإسم قد َكانُوا  -َوُهمم نـََفٌر ِمنم َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمثـمَلَما رََأى حبَِرَيى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى( [ 1)ِمنم ]رََأوما   اَّللَّ

، فََأرَاُدوُه فـََردَُّهمم َعنمُه حبَِريَى، َفذَكََّرُهُم  ِه َأيب طَاِلب  َ َوَما جيَُِدوَن ِف المِكَتاِب ِمنم ِف َذِلَك السََّفِر الَِّذي َكاَن ِفيِه َمَع َعمِ  اَّللَّ
رِِه َوَصَفِتِه، َوَأنَـُّهمم   َأمجُعوا ملا أردوا بِِه مل خيلصوا( [ 1)ِإنم ]ِذكم
__________ 

 .مَتاًما ودريسما: ُمرفة ِبالصل( 5)
 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام

 .َسَقطت من االصل( 1)
)*( 
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 .ِإلَيمهِ 
ُقوُه مبَا قَاَل فـَتَـرَُكوُه َوانمَصَرُفوا َعنمهُ   .َحىتَّ َعَرُفوا َما قَاَل هَلُمم َوَصدَّ

َحاَق َأنَّ َأَِب طَاِلب  قَاَل ِف َذِلَك َثََلَث َقَصائِدَ   .َوَقدم ذََكَر يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم
َناد  ِمنمهُ  َياَق ِمنم َغريمِ ِإسم َحاَق َهَذا السِ   .َهَكَذا ذََكَر ابمُن ِإسم

َند  َمرمُفوع    .َوَقدم َوَرَد ََنمَوُه ِمنم َطرِيق  ُمسم
ََرائِِطيُّ فـََقاَل  ر  اْلم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا قراد َأبُو نوح، َحدثَنا يُوُنس، َعن ابمن : اْلم ثـََنا َعبَّاُس بمُن ُُمَمَّد  الدُّوِريُّ، َحدَّ ( 5)َحدَّ

ِر بمِن َأيب ُموَسى، َعنم َأبِيِه قَالَ  َحاَق، َعنم َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َخَرَج َأبُو طَاِلب  ِإََل الشَّاِم َوَمَعهُ : ِإسم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرُفوا َعَلى الرَّاِهِب  ، فـََلمَّا َأشم َياخ  ِمنم قـَُريمش  َهَبطُوا َفَحلُّوا رَِحاهَلُمم، َفخرج ِإلَيمِهم الراهب وََكانُوا  -يـَعميِن حبَِريَى  -ِف َأشم

 .لمَتِفُت ِإلَيمِهمم قـَبمَل َذِلَك َُيُرُّوَن ِبِه َفََل خَيمُرُج َواَل يَـ 
ُ َعَليم : قَالَ  َهَذا َسيِ ُد : ِه َوَسلََّم فـََقالَ فـَنَـَزَل َوُهمم ُيُِلُّوَن رَِحاهَلُمم، َفَجَعَل يـََتَخلَُّلُهمم َحىتَّ َجاَء فََأَخَذ بَِيِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .المَعاَلِمنيَ 
َهِقيِ  زََِيَدةٌ  ُ َرْحمًَة ِللمَعاِلِمنيَ َهَذا رَ : َوِف ِرَوايَِة المبَـيـم  .ُسوُل رب المَعاملني، بَعثه اَّللَّ

َياٌخ ِمنم قـَُريمش   ُتمم من المعقَبة مل يبمق شجر َواَل َحَجٌر ِإالَّ َخرَّ َساِجًدا، : فـََقاَل َلُه َأشم َرفـم َوَما ِعلمُمَك؟ فـََقاَل ِإنَُّكمم ِحنَي َأشم
، َوِإين ِ  ُجُدوَن ِإالَّ لَِنِب   َفَل ِمنم ُغضمُروِف َكِتِفهِ َواَل َيسم ِة َأسم  .َأعمرِفُُه ِبَاُتَِ النـُّبـُوَّ

ا َأاَتُهمم بِِه  ِبِل  -مثَّ رََجَع َفَصَنَع هَلُمم َطَعاًما فـََلمَّ  .َأرمِسُلوا ِإلَيمهِ : فـََقالَ  -وََكاَن ُهَو ِف َرعمَيِة اْلمِ
َبَل َوَغَماَمٌة ُتِظلُّهُ   .فََأقـم

ِم قَالَ فـََلمَّا َدََن ِمَن الم   .انمظُُروا ِإلَيمِه َعَليمِه َغَماَمةٌ : َقوم
 فـََلمَّا َدََن ِمنَ 

ِم وجدهم قد َسبَـُقوُه ِإََل فئ الشََّجَرة فـََلمَّا جلس َمال فئ الشََّجَرة َعَليمهِ   .المَقوم
 .انمظُُروا ِإََل فئ الشََّجَرة َمال َعَليمهِ : قَالَ 

__________ 
 .يفاالصل َأىب َوُهَو حَتمرِ ( 5)

)*( 

(5/171) 

 
 

ُه عَ  َهُبوا بِِه ِإََل الرُّوِم، فَِإنَّ الرُّوَم ِإنم رََأوم َنَما ُهَو قَائِم َعَليمِهم َوُهَو ينشدهم َأالَّ يَذم َرُفوُه ِِبلصِ َفِة فـََقتَـُلوُه، فَالمتَـَفَت قَاَل فـَبَـيـم
بَـُلوا َعِة نـََفر  ِمَن الرُّوِم َقدم َأقـم  .فَِإَذا ُهَو ِبَسبـم



بَـَلُهمم فـََقاَل َما َجاَء ِبُكمم؟ قَاُلوا: قَالَ  تَـقم ِر، فـََلمم يـَبمَق َطرِيٌق ِإالَّ بُِعَث ِإلَيمِه : فَاسم َنا َأنَّ َهَذا النَِّبَّ َخارٌِج ِف َهَذا الشَّهم ِجئـم
رِبمََن َخبَـَرُه ِإََل َطرِيِقَك َهِذهِ   .ََنٌس، َوِإَنَّ ُأخم

ٌر : قَالَ  رِبمََن َخبَـَرُه ِإََل َطرِيِقَك َهِذهِ : ِمنمُكمم؟ قَاُلوافـََهل خلفكم أحد ُهَو َخيـم َا ُأخم  .اَل ِإَّنَّ
َتِطيُع َأَحٌد ِمَن النَّاِس َردَُّه؟ فـََقاُلوا: قَالَ  ِضَيُه َهلم َيسم ُ َأنم يـَقم  .اَل : َأفـََرَأيـمُتمم َأممًرا َأرَاَد اَّللَّ
 .فـََبايـَُعوُه َوَأقَاُموا َمَعُه ِعنمَدهُ : قَالَ 
َ َأيُُّكمم َولِيُُّه؟ قَاُلوا: فـََقاَل الرَّاِهبُ : قَالَ   .َأبُو طَاِلب  : َأنمُشدُُكُم اَّللَّ

ر  ِبََلاًل َوَزوََّدُه الرَّاِهُب ِمَن المَكعمِك َوالزَّيم   .تِ فـََلمم يـََزلم يـَُناِشُدُه َحىتَّ َردَُّه َوبـََعَث َمَعُه َأبُو َبكم
َعمَرِج َعنم قـَُراد  َأيب نُوح  بِهِ َهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم أَ  ل  اَأم  .يب المَعبَّاِس المَفضمِل بمِن َسهم

ََصمِ  َعنم َعبَّ  َهِقيُّ َوابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َأيب المَعبَّاِس ُُمَمَِّد بمِن يـَعمُقوَب اَأم َاِكُم َوالمبَـيـم  .اِس بمِن ُُمَمَّد  الدُّوِريِ  بِهِ َواْلم
َُزاِعيِ  َموماَلُهمم، َويُـ َوَهَكَذا َروَ  ُفَّاِظ ِمنم َحِديِث َأيب نُوح  َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َغزمَواَن اْلم ُر َواِحد  ِمَن اْلم َقاَل َلُه الضَِّبِ ُّ اُه َغيـم

َرَج هَلُُم المُبَخاِريُّ، َووَ  ُفَّاِظ َوملَم َأَر َأَحًدا َويـُعمَرُف ِبُقَراد ، َسَكَن بـَغمَداَد َوُهَو ِمَن الثِ َقاِت الَِّذيَن َأخم َِئمَِّة َواْلم ثَـَّقُه مَجَاَعٌة ِمَن اَأم
 .َجرََّحهُ 

 .َوَمَع َهَذا ِف َحِديِثِه َهَذا َغَرابَةٌ 
هِ : قَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َحَسٌن َغرِيٌب اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم

نـميَ : َوقَاَل َعبَّاٌس الدُّوِريُّ  ، َوَقدم لَيمَس ِف الدُّ ُر قـَُراد  َأيب نُوح  ُث ِبِه َغيـم  ا َأَحٌد ُُيَدِ 
ُ َوَُيمََي بمُن َمِعني  ِلَغَرابَِتِه َوانمِفَراِدهِ  َبل  َرِْحَُه اَّللَّ َعُه ِمنمُه َأْحمَُد بمُن َحنـم  .مسَِ

َهِقيُّ َوابمُن َعَساِكرَ   .َحَكاُه المبَـيـم
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بَـَر َسَنَة َسبمع  ِمَن ِفيِه ِمَن المَغَراِئِب َأنَّ : قـُلمتُ  َا َقِدَم ِف َسَنِة َخيـم َعِريَّ ِإَّنَّ َشم ُه ِمنم ُمرمَسََلِت الصََّحابَِة، فَِإنَّ َأَِب ُموَسى اَأم
َرةِ  جم  .اهلِم

ََبَشِة ِمنم مَ  َحاَق ِف َجعمِلِه َلُه ِمَن المُمَهاِجَرِة ِإََل َأرمِض اْلم ِل ابمِن ِإسم  .كَّةَ َواَل يـُلمتَـَفُت ِإََل قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِدير  فـَُهَو ُمرمَسٌل، فَِإنَّ َهِذِه المِقصََّة َكاَنتم َوِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِمَن المُعُمِر ِفيَما ذََكَرُه بـَعمُضُهمم َوَعَلى ُكلِ  تـَقم

َرَة َسَنًة، َوَلَعلَّ َأَِب ُموَسى تـََلقَّاُه ِمَن النَِّبِ  َصلَّ  َتا َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََيُكوُن َأبـمَلَغ، َأوم ِمنم بـَعمِض ِكَباِر الصََّحابَِة َرِضَي ثِنـم ى اَّللَّ
ِتَفاَضةِ  ُهورًا َمذمُكورًا َأَخَذُه ِمنم َطرِيِق ااِلسم ُهمم، َأوم َكاَن َهَذا َمشم ُ َعنـم  .اَّللَّ

 .ِمنم َهَذاَأنَّ المَغَماَمَة ملَم تُذمَكرم ِف َحِديث  َأَصحَّ : الثَّاين 
َلهُ : الثَّاِلثُ  ر  ِبََلاًل : " َأنَّ قـَوم َرَة َسَنًة فـََقدم َكاَن " َوبـَعمَث َمَعُه َأبُو َبكم َِتم َعشم ِإنم َكاَن ُعُمُرُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِإذم َذاَك ثِنـم

َرَة، َوُعُمُر بِ  َع ِسِننَي َأوم َعشم ر  ِإذم َذاَك ِتسم ر  ِإذم َذاَك؟ مثَّ َأيمَن َكاَن ِبََلٌل؟  ُعُمُر َأيب َبكم ََلل  َأَقلَّ ِمنم َذِلَك، فَأَيمَن َكاَن َأبُو َبكم
 نم َيُكوَن َسَفُرُه بـَعمَد َهَذا،ِكََلمُهَا َغرِيٌب، اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم يـَُقاَل ِإنَّ َهَذا َكاَن َوَرُسوُل هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َكِبريا، ِإمَّا بَِ 



َا ذَكَ  ، فَِإنَُّه ِإَّنَّ َر َُممُفوظ  َرَة َسَنًة َغيـم َِتم َعشم ُل بَِنَّ ُعُمَرُه َكاَن ِإذم َذاَك ثِنـم  .َرُه ُمَقيًَّدا هِبََذا المَواِقِديُّ َأوم ِإنم َكاَن المَقوم
ُ َأعمَلمُ َوَحَكى السَُّهيمِليُّ َعنم بـَعمِضِهمم َأنَُّه َكاَن ُعُمُرُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّل  َع ِسِننَي َواَّللَّ  .ُم ِإذم َذاَك ِتسم

َاِعيَل بمِن َأيب َحِبيَبَة، َعنم : قَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َصاِلح  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر  َوِإبـمَراِهيُم بمُن ِإمسم ِ َحدَّ َصنيم  .َداُوَد بمِن اْلُم
ُه َأبُو طَاِلب  ِإََل الشَّاِم ِف المِعريِ َلمَّا بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ : قَاُلوا َرَة َسَنًة َخَرَج ِبِه َعمُّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم اثـمنَـَِتم َعشم  الَِِّت َخَرَج  َصلَّى اَّللَّ

 .ِفيَها لِلتِ َجارَِة َونـََزُلوا ِِبلرَّاِهِب حبَِريَى
 .فـََقاَل اليب طَالب ِبلسر َما قَالَ 

 ِفَظ بِِه فـََردَُّه َمَعهُ َوَأَمَرُه َأنم َُيمتَ 
 .َأبُو طَاِلب  ِإََل َمكَّةَ 
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َاِهِليَّة مع ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع َأىب طَالب يكلؤه هللا وُيفظه وُيوط من أُُمور اْلم ائبها ِلَما يُرِيُد ِمنم  َوَشبَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َكَراَمِتهِ 

َسنَـُهمم ِجَوارًا، َوَأعمَظَمُهمم ِحلمًما َحىتَّ بـََلَغ َأنم َكاَن رج َرَمُهمم ُُمَاَلطًَة، َوَأحم َسنهمم خلقا، َوَأكم َل أفضل قومه ُمُروَءة، َوَأحم
ََذى ِش َواَأم  .َوَأَمانًَة، َوَأصمَدقـَُهمم َحِديثًا، َوَأبـمَعَدُهمم ِمَن المُفحم

ُُمور الصَّاِْلَةِ َما رؤى ُمََلِحًيا َواَل مُمَاِرًَي َأَحًدا، َحىتَّ مَسَّا مني، ملا مجع هللا ِفيِه من اَأم ُمُه اَأم  .ُه قـَوم
 .َفَكاَن َأبُو طَاِلب  َُيمَفظُُه َوَُيُوطُُه َويـَنمُصُرُه َويـَُعضِ ُدُه َحىتَّ َماتَ 

عمتُ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ثـََنا ُمعمَتِمُر بمُن ُسَليمَماَن، مسَِ ُث َعنم َأيب جِممَلز  َأنَّ َعبمَد  أخربََن َخاِلد بن معدان، َحدَّ َأيب ُُيَدِ 
َلمَّا َماَت َعبمُد اَّللَِّ َعَطَف َعَلى ُُمَمَّد ، َفَكاَن اَل ُيَساِفُر َسَفًرا ِإالَّ َكاَن َمَعُه : قَالَ  -َشكَّ َخاِلٌد  -المُمطَِّلِب َأوم َأَِب طَاِلب  

 .ِفيهِ 
 .َزَل َمنمزاًِل فََأاَتُه ِفيِه رَاِهٌب، فـََقاَل ِإنَّ ِفيُكمم َرُجًَل َصاِْلًاَوِإنَُّه تـََوجََّه ََنمَو الشَّاِم فـَنَـ 

َهبم ِبِه : قَالَ  -َأوم ِقيَل َهَذا َولِيُُّه  -فـََقاَل َها َأََن َذا َولِيُُّه : َأيمَن َأبُو َهَذا المُغََلِم؟ قَالَ : مثَّ قَالَ  َتِفظم هِبََذا المُغََلِم َواَل َتذم احم
َشاُهمم َعَليمهِ  ِإََل   .الشَّاِم، ِإنَّ الميَـُهوَد ُحُسٌد َوِإين ِ َأخم

 .َما َأنمَت تـَُقوُل َذِلَك، َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَُقولُهُ : قَالَ 
 .اللَُّهمَّ ِإين ِ َأَسُتوِدُعَك ُُمَمًَّدا: فـََردَُّه َوقَالَ 
 .مثَّ ِإنَُّه َماتَ 

َبار يهودِقصَُّة حبَِريَى َحَكى السَُّهيمِليُّ َعنم  ِريِ  َأنَّ حبَِريَى َكاَن حربًا من َأحم  .ِسرَيِ الزُّهم
ُ َأعمَلمُ : قـُلمتُ  َرانِيًّا َواَّللَّ  .َوالَِّذي َيظمَهُر ِمنم ِسَياِق المِقصَِّة َأنَُّه َكاَن رَاِهًبا َنصم
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ه ُعوِديِ  َأنَُّه َكاَن َمنم َعبمِد المَقيمِس، وََكاَن امسم  .جرجيس َوَعِن المَمسم
َبةَ " المَمَعاِرِف " َوِف ِكَتاِب  ِتُف َويـَُقولُ : اِلبمِن قـُتَـيـم ََلِم ِبَقِليل  يـَهم سم َاِهِليَِّة قـَبمَل اْلمِ َع َهاِتٌف ِف اْلم ِل : مسُِ َر َأهم َأاَل ِإنَّ َخيـم

َتظَ  َرمِض َثََلثٌَة، حبَِريَى، ورَئب بن المرَباء الشَّينِ ُّ، َوالثَّاِلُث المُمنـم  .رُ اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َتَظُر ُهَو الرَُّسوُل َصلَّى اَّللَّ  .وََكاَن الثَّاِلُث المُمنـم

َبةَ  َِفيفُ : قَاَل ابمُن قـُتَـيـم ، َوُهَو المَمَطُر اْلم ُر َوَلِدِه من بعده اَل يَزال يرى ِعنمدمَها َطشٌّ ُر ِرََئب  الشَّينِ ُّ َوقـَبـم  .وََكاَن قـَبـم
ُه وَِكَفايَِة اَّللَِّ َلُه، َوِحَياطَِتِه وََكيمَف َكاَن يَِتيًما َفآَواُه َوَعاِئًَل َفصمٌل ِف َمنمَشِئِه عَ   فََأغمَناُه قَاَل ُُمَمَُّد َليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َوُمَرِبَّ

َحاقَ  ُ َوَُيم : بمُن ِإسم َلُؤُه اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيكم َاِهِليَِّة، ِلَما يُرِيُد ِمنم  َفَشبَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفظُُه، َوَُيُوطُُه ِمنم َأقمَذاِر اْلم
َرَمُهمم  َسنَـُهمم ُخُلًقا َوَأكم ِمِه ُمُروَءًة، َوَأحم َسنهمم جورا، َكَراَمِتِه َوِرَسالَِتِه، َحىتَّ بـََلَغ َأنم َكاَن رَُجًَل َأفمَضَل قـَوم  َحَسًبا، َوَأحم

ََلِق الَِِّت تَُدنِ ُس الر َِجاَل، تـَنَـزُّ َوَأعمَظَمُهمم ِحلمًما، َوَأصم  َخم ِش َواَأم َعَدُهمم ِمَن المُفحم ًها َدقـَُهمم َحِديثًا، َوَأعمَظَمُهمم َأَمانًَة، َوَأبـم
 .َوَتَكرًُّما

ُُمور الصَّاِْلَةِ  مني، ملا مجع هللا ِفيِه من اَأم ِمِه ِإالَّ اَأم ُُه ِف قـَوم  .َحىتَّ َما امسم
ُث َعمَّا َكاَن َُيمَفظُُه ِبِه ِف ِصَغرِِه َوَأممِر َجاوََكاَن َرُسوُل ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِفيَما ذُِكَر يل، ُُيَدِ  ِلَقدم : " ِهِليَِّتِه َأنَُّه قَالَ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َجارََة لِبَـعمِض َما يـَلمَعُب المِغلمَمانُ  ُقُل اْلِم ، ُكلَُّنا َقدم تـََعرَّى َوَأَخَذ ِإزَارَُه َوَجَعَلُه َعَلى َرقـََبِتِه رََأيـمُتيِن ِف ِغلمَمان  ِمنم قـَُريمش  نـَنـم
َمًة  ِبُر ِإذم َلَكَميِن اَلَكٌم َما َأرَاُه َلكم َجارََة، فَِإين ِ ََأُقمِبُل َمَعُهمم َكَذِلَك َوُأدم  ُشدَّ َعَليمكَ : َوِجيَعًة، مثَّ قَالَ َُيمِمُل َعَليمِه اْلِم
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 .ِإزَاَركَ 
 ِ َجارََة َعَلى َرقـََبِِت َوِإزَاِري َعَليَّ ِمنم بـَنيم ُل اْلِم ، مثَّ َجَعلمُت َأْحِم تُُه َفَشَددمتُُه َعَليَّ  ".َأصمَحايب قَاَل فََأَخذم

ُه  ُقُل ُهَو َوَعمُّ َمٌة َوَهِذِه المِقصَُّة َشِبيَهٌة مبَا ِف الصَِّحيِح ِعنمَد بَِناِء المَكعمَبِة، ِحنَي َكاَن يـَنـم َها َفِهَي ُمتَـَقدِ  المَعبَّاُس فَِإنم ملَم َتُكنـم
ِطَئِة هَلَا َها َكالتـَّوم  .َعَليـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َع َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ : قَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  ُرو بمُن ِديَنار ، َأنَُّه مسَِ بَـَرين َعمم ، َأخم بَـَرََن ابمُن ُجَريمج  بُِنَيِت المَكعمَبُة َذَهَب َلمَّا : َأخم

َجارََة، فـََقاَل المَعبَّاُس ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُقُل اْلِم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنـم َعلم ِإزَاَرَك َعَلى : َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اجم
َجارَةِ   .َعاتِِقَك ِمَن اْلِم
َرم  َناُه ِإََل السََّماِء، مثَّ قَاَم فـََقالَ فـََفَعَل َفَخرَّ ِإََل اَأم  .َفَشدَّ َعَليمِه ِإزَارَهُ " ِإزَاِري : " ِض َوَطَمَحتم َعيـم

ِ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاقِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َأخم
َحا َء بمِن َأيب ِإسم َرَجاُه َأيمضا من َحِديث روح ابمن ُعَباَدَة، َعنم زََكِرَيَّ ِوهِ َوَأخم ِرو بمِن ِديَنار  َعنم َجاِبر  بَِنحم  .َق، َعنم َعمم

َهِقيُّ  ر و، قَااَل : َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ َوَأبُو َسِعيِد بمُن َأيب َعمم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم بَـَرََن َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، : َأخم َأخم
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسمحَ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعبمِد اَّللَِّ الدَّ َحدَّ ، َحدَّ ضمَرِميُّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن بَُكريم  اْلَم ثـََنا اَق الصَّاَغاينُّ، َحدَّ ، َحدَّ َتِكيُّ شم



َثيِن ابمُن َعبَّاس  َعنم َأبِيِه َأنَُّه َكا رَِمَة، َحدَّ ، َعنم ِعكم ، َعنم مِسَاك  ُرو بمُن َأيب قـَيمس  َجارََة ِإََل المبَـيمِت ِحنَي بـََنتم َعمم ُقُل اْلِم َن يـَنـم
ُقُل الشَّيمَد : قـَُريمٌش المبَـيمَت، قَالَ  َجارََة، وََكاَنِت النِ َساُء تـَنـم ُقُلوَن اْلِم ، الر َِجاُل يـَنـم ِ ِ رَُجَلنيم  ( .5)َوَأفـمَرَدتم قـَُريمٌش رَُجَلنيم

تَـَزرمَنَ َفُكنمُت َأََن َوابمُن َأِخي، وَُكنَّا ََنم : قَالَ  َجارَِة، فَِإَذا َغِشيَـَنا النَّاُس ائـم  .ِمُل َعَلى رِقَابَِنا َوُأُزُرََن حَتمَت اْلِم
َعى َوَألمَقيمُت َحَجرِ  ِهِه، َفِجئمُت َأسم َنَما َأََن َأممِشي َوُُمَمٌَّد َأَماِمي قَاَل َفَخرَّ َوانـمَبَطَح َعَلى َوجم ِء، ي َوُهَو يـَنمُظُر ِإََل السََّمافـَبَـيـم

 ".ِإين ِ هُنِيُت َأنم َأممِشَي ُعرمََيًَن : " َما َشأمُنَك؟ فـََقاَم َوَأَخَذ ِإزَارَُه قَالَ : فـَُقلمتُ 
ُتُمَها ِمَن النَّاِس َُمَاَفَة َأنم يـَُقوُلوا جَممُنونٌ : قَالَ   .وَُكنمُت َأكم

َهِقيُّ ِمنم َحِديِث يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَّ  َحاَق، َحدََّثىن ُُمَمَّدَوَرَوى المبَـيـم  ِد بمِن ِإسم
__________ 

 .َما طلى ِبِه َحاِئط من جص َوََنموه: الشيد( 5)
)*( 
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، َعنم َأبِيِه، َعنم  َسِن بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب   ابمن عبد هللا بن قيس بن ُمرَمة، َعن اْلَم
ِه َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب    .َجدِ 

ُ َعَليمِه َوسلم يـَُقول : قَالَ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِهِليَِّة يـَُهمُّوَن ِبِه ِمَن النِ َساء، ِإالَّ " مسَِ ُل اْلم َما مَهَممت بشئ ممَّا َكاَن َأهم
ِ كلتامها عصمين هللا عزوجل ِفيِهَما َلتَـنيم  .لَيـم

َياِن َمكََّة  َلًة لِبَـعمِض ِفتـم ِلَها  -قـُلمُت لَيـم َأبمِصرم يل َغَنِمي َحىتَّ َأدمَخَل َمكََّة َأمسمُُر : فـَُقلمُت ِلَصاِحِب  -َوََنمُن ِف رَِعاِء َغَنِم َأهم
َيانُ  ُمُر المِفتـم  .ِفيَها َكَما َيسم

 .فـََقاَل بـََلى
عمُت َعزمفًا ِِبلمغَ : قَالَ  تـََزوََّج ُفََلٌن : َرابِيِل َوالمَمَزاِمرِي، فـَُقلمُت َما َهَذا؟ قَاُلواَفَدَخلمُت َحىتَّ ِجئمُت َأوََّل َدار  ِمنم ُدوِر َمكََّة مسَِ

 .ُفََلنَةً 
ُت َأنمظُُر َوَضَرَب هللا على أذىن فو هللا َما أيقظين ِإالَّ مس الشَّممس، فـََرَجعت ِإََل َصاِحِب، فـََقالَ  َما فـََعلمَت؟ : َفَجَلسم

ًئا: فـَُقلمتُ   .َما فـََعلمُت َشيـم
 .بَـرمتُُه ِِبلَِّذي رََأيمتُ مثَّ َأخم 

َرى َأبمِصرم يل َغَنِمي َحىتَّ َأمسمُرَ  َلًة ُأخم  .مثَّ قـُلمُت َلُه لَيـم
َلَة، َفَسأَلمُت َفِقيَل َنَكَح فُ  عمُت تِلمَك اللَّيـم عمُت ِمثمَل الَِّذي مسَِ  ََلٌن ُفََلنًَة، َفَجَلسمتُ فـََفَعَل، َفَدَخلمُت فـََلمَّا ِجئمُت َمكََّة مسَِ

ُ على أذىن، فو هللا َما أيقظين ِإالَّ مس الشَّممس  .َأنمظُُر َوَضَرَب اَّللَّ
 .اَل شئ: َما فعلت؟ َفقلت: فـََرَجعت ِإََل َصاِحِب فـََقالَ 

رَب  ربته اْلَم  .مثَّ أخم



 ".فو هللا َما مَهَممت َواَل عدت بعدمَها لشئ من َذِلك َحىتَّ أكرمىن هللا عزوجل بِنـُبـُوَّتِِه 
لُُه ِف آِخرِهِ  َوَهَذا ِسِه َوَيُكوُن قـَوم " َحىتَّ أكرمىن هللا عزوجل بِنـُبـُوَّتِِه : " َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا، َوَقدم َيُكوُن َعنم َعِلي   نـَفم

ُ َأعمَلمُ  َحًما َواَّللَّ  .ُمقم
َحاَق َهَذا ذََكَرُه ابمُن ِحبَّاَن ِف الثِ َقاتِ   .َوَشيمُخ ابمِن ِإسم

 .َأنَُّه ِمنم رَِجاِل الصَِّحيحِ  َوَزَعَم بـَعمُضُهمم 
ِذيِبهِ   .َوملَم َأِقفم َعَلى َذِلكَ : قَاَل َشيمُخَنا ِف تـَهم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثَـ : َوقَاَل اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ َثيِن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َسُن بمُن َعِليِ  بمِن َحدَّ َنا اْلَم

ر و، َعنم  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعمم ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحدَّ  َعفَّاَن المَعاِمِريُّ، َحدَّ
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، َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، َعنم زَيمِد بمِن َحارِثََة،  َأيب َسَلَمَة، َوَُيمََي بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َحاِطب 
رُِكوَن ِإَذا طَاُفوا، َفطَاَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : الَ قَ  ُ َعَليمِه َكاَن َصَنٌم ِمنم َُنَاس  يـَُقال َلُه إساف وَنئلة يـََتَمسَُّح ِبِه المُمشم ى اَّللَّ

ُ َعَليم  ُت ِبِه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اَل متََسَُّه : " ِه َوَسلَّمَ َوَسلََّم َوَطفمُت َمَعُه، فـََلمَّا َمَررمُت َمَسحم
ُتُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل زَيمدٌ  َنا فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي ََأََمسَّنَُّه َحىتَّ َأنمظَُر َما َيُكوُن، َفَمَسحم َأملَم : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ َفطُفم

َهِقيُّ " تـُنمَه  ُرُه َعنم ُمَُ : قَاَل المبَـيـم َناِدِه قَاَل زيدزَاَد َغيـم ر و إبِِسم تَـَلَم : مَِّد بمِن َعمم َرَمُه َوَأنـمَزَل َعَليمِه المِكَتاَب، َما اسم فو الذى َأكم
َرَمُه َوَأنـمَزَل َعَليمهِ  ُ تـََعاََل ِِبلَِّذي َأكم َرَمُه اَّللَّ  .َصَنًما َقطُّ َحىتَّ َأكم

لُُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم  َم قـَوم ِت َوالمُعزَّى َوتـََقدَّ ًئا " لََبِحريَى ِحنَي َسأََلُه ِِبلَلَّ أَلميِن هبما فو هللا َما َأبـمَغضمُت َشيـم اَل َتسم
 ".بـُغمَضُهَما 

بَـَرََن َأبُو سعد املاليىن، َأنبَأََن َأبُو أَ  ، َأخم َهِقيُّ ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َِديُث الَِّذي قَاَلُه اْلم د ابمن عبفََأمَّا اْلم ثـََنا ْحم َاِفُظ، َحدَّ د اْلم
، َعنم  َياَن الثَـّومِريِ  ثـََنا َجرِيٌر، َعنم ُسفم َبَة، َحدَّ ثـََنا ُعثمَماُن بمُن َأيب َشيـم ، َحدَّ َباط  ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيُم بمُن َأسم

، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَُّ  رِِكنَي َمَشاِهَدُهمم : َعنمُه قَالَ  َعِقيل  َهُد َمَع المُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيشم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َخلمَفُه َوَأَحُدمُهَا يـَُقوُل ِلَصاِحِبهِ : قَالَ  ُ َعَليمِه : َفَسِمَع َمَلَكنيم  .َوَسلَّمَ اذمَهبم بَِنا َحىتَّ نـَُقوَم َخلمَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا َعهده ِبستَلم االصنام؟ : قَالَ   !.َكيمَف نقوم َخلفه َوِإَّنَّ
رِِكنَي َمَشاِهَدُهمم : قَالَ  َهَد َمَع المُمشم  .فـََلمم يـَُعدم بـَعمَد َذِلَك َأنم َيشم

مَ  َبَة، َحىتَّ قَاَل اْلمِ ُر َواِحد من االئمة على ُعثمَمان َأيب َشيـم مل يكن َأُخوُه يتَـَلفَّظ بشئ : اُم َأْحمَُد ِفيهِ فـَُهَو َحِديٌث َأنمَكَرُه َغيـم
 .ِمنم َهَذا

َتِلُم االصنام، َوَذِلَك قبل قـَبمَل  َهِقيُّ َعنم بـَعمِضِهمم َأنَّ َمعمَناُه َأنَُّه َشِهَد َمَع َمنم َيسم ُ َأعمَلمُ َوَقدم َحَكى المبَـيـم  .َأنم يُوَحى ِإلَيمِه َواَّللَّ
ُ برسالتهَوَقدم تـََقدََّم ِف َحِديِث  َرَمُه اَّللَّ رِِكنَي َحىتَّ َأكم  .زَيمِد بمِن َحارِثََة َأنَُّه اعمتَـَزَل ُشُهوَد َمَشاِهِد المُمشم
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َلة َعَرَفة بل َكاَن اَل يَِقُف َمَع النَّاِس ِبَعَرفَ  َِديِث َأنَُّه َكاَن اَل يَِقُف ِِبلمُمزمَدِلَفِة لَيـم  .ات  َوثـََبَت ِف اْلم
 .اَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َكَما قَ 

ر ، َعنم ُعثمَماَن ابمن َأىب ُسَليمَمان، َعنم ََنِفِع بم  َحاَق، َحدثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ، َعنم َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم 
 .َأبِيِه ُجبَـريم  

ُ : قَالَ  ِمِه َلَقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ قـَوم ِمِه، َوُهَو يَِقُف َعَلى بَِعري  َلُه بَِعَرَفات  ِمنم بـَنيم َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى ِديِن قـَوم
ِفيًقا ِمَن هللا عزوجل َلهُ  َفَع َمَعُهمم، تـَوم  .َحىتَّ يَدم

َهِقيُّ  ِلهِ : قَاَل المبَـيـم ِمِه : " َمعمىَن قـَوم ِركم ِِبَّللَِّ َما َكاَن بَِقَي مِ " َعَلى ِديِن قـَوم نم ِإرمِث ِإبـمَراِهيَم َوِإمسمَاِعيَل َعَليمِهَما السَََّلُم، َوملَم ُيشم
 .َقطُّ َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َدائًِما

ِلِه َهَذا َأيمًضا َأنَُّه َكاَن يَِقُف بَِعَرفَات  قـَبمَل َأنم يُوَحى ِإلَيمهِ : قـُلمتُ  َهُم ِمنم قـَوم  .َويـُفم
ِفيٌق ِمَن اَّللَِّ َلهُ َوهَ   .َذا تـَوم

َحاَق بِهِ  َماُم َأْحمَُد َعنم يـَعمُقوَب، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  .َوَرَواُه اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأنم يـُنَـزََّل َعَليمِه َوِإنَُّه َلَواِقٌف َعَلى بَِعري  لَ " َوَلفمظُُه  َمَع النَّاِس ِبَعَرفَات  َحىتَّ  هُ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِفيًقا ِمَن اَّللَِّ  َفَع َمَعُهمم تـَوم  .يَدم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َأبِيِه َقالَ : َوقَاَل اْلمِ ر و، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ( 5)َأضمَللمُت بَِعريًا َل بعرنة : َحدَّ

ِس َفَذَهبمُت َأطملُ  ُمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِقٌف فـَُقلمُت ِإنَّ َهَذا ِمَن اْلم َرَجاُه ِمنم ( 1)ُبُه، فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َما َشأمنُُه َهاُهَنا؟ َوَأخم
َنة بِهِ  َياَن بن ُعيَـيـم  .َحِديِث ُسفم

__________ 
 .َواد حبذاء َعَرَفات: ُعَرنَة( 5)
 .مجع أْحس: اْلمس( 1)

ج وَكَ   )*(اَن ُيسمى ِبِه قـَُريمش، ملا ابتدعوا ِف َشَعائِر اْلَم
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ُر ُشُهوِدِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َحرمَب المِفَجارِ   ِذكم
َحاقَ  رِيَن : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابمُن ِعشم  .َسَنةً َهاَجتم َحرمُب المِفَجاِر َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيَّاِن  َتَحلَّ ِفيِه َهَذاِن اْلم ُم المِفَجاِر، مبَا اسم َا مُسِ َي يـَوم نَـُهمم  -كَنانَة َوقيس َعيمََلَن   -َوِإَّنَّ  .ِمَن المَمَحارِِم بـَيـم
 .وََكاَن قَائَِد قـَُريمش  وَِكَنانََة َحرمُب بمُن ُأَميََّة بمِن َعبمِد مَشمس  

 .النـََّهاِر ِلَقيمس  َعَلى كَنانَة، َحىتَّ ِإذا َكاَن َوَسِط النـََّهاِر َكاَن الظََّفُر ِلِكَنانََة َعَلى قـَيمس  وََكاَن الظََّفُر ِف َأوَِّل 



َرَة َسَنًة : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبَع َعشم َرَة َسَنةً  -فـََلمَّا بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن بِِه  - َأوم مَخمَس َعشم ِفيَما َحدَّ
َ قـَُريمش  َوَمنم َمَعَها مِ  ِرو بمِن المَعََلِء، َهاَجتم َحرمُب المِفَجاِر بـَنيم ِويُّ، َعنم َأيب َعمم َ قـَيمِس َأبُو ُعبَـيمَدَة النَّحم نم ِكَنانََة َوبـَنيم

 .َعيمََلنَ 
َبَة بمِن َجعمَفرِ  ِر  وََكاَن الذى هاجها َأن ُعرمَوة الر حال بن ُعتـم بمِن ِكََلِب بمِن رَبِيَعَة بمِن َعامر ابمن َصعمَصَعَة بمِن ُمَعاِويََة بمِن َبكم

 .لِلنـُّعمَماِن بمِن المُمنمِذرِ  -َأيم َِتَارًَة  -بمِن َهَواِزَن َأَجاَز َلِطيَمًة 
ِر بمِن َعبمِد َمَناَة  َرَة بمِن َبكم ، َأَحُد َبيِن َضمم َلمقِ : َأَتُِيُزَها َعَلى ِكَنانََة؟ قَالَ : بمِن ِكَنانََة،فـََقاَل المبَـرَّاُض بمُن قـَيمس   .نـََعمم َوَعَلى اْلم

َل ُعرمَوُة فـََوَثَب َعَليمِه َفَخَرَج ِفيَها ُعرمَوُة الرَّحَّاُل َوَخَرَج المبَـرَّاُض َيطمُلُب غفلته، َحىتَّ ِإذا َكاَن بتيمن ذى طَلل ِِبلمَعالَِيِة َغفَ 
ََراِم، َفِلَذِلَك مُسِ َي المِفَجاُر، َوَقاَل المبَـرَّاُض ِف َذِلكَ  المبَـرَّاُض فـََقتَـَلهُ  ِر اْلم َشَددمُت هَلَا * َوَداِهَيٌة هتُِمُّ النَّاَس قـَبمِلي : ِف الشَّهم

ر  ُضُلوِعي َهَدممُت هِبَا بـُُيوَت َبيِن ِكََلب   َفَخرَّ َُيِيُد  * بذى طَلل َكفِ ي  َوَأرمضعمُت المَمَوايلَ ِِبلضُُّروِع َرفـَعمُت َلهُ * َبيِن َبكم
ذمِع الصَّرِيعِ   َكاْلِم
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ُطُوُب هَلَا َمَوايل * َبيِن ِكََلب   -ِإنم َعَرضمَت  -َوَأبمِلغم : َوقَاَل لَِبيُد بمُن رَبِيَعَة بمِن َماِلِك بمِن َجعمَفِر بمِن ِكََلب   َوَعاِمَر َواْلم
َواَل المَقِتيِل َبيِن ِهََلِل بََنَّ المَواِفَد الرَّحَّاَل َأممَسى *  َّنَُريم  َبيِن  -ِإنم َعَرضمَت  -َوَأبمِلغم   ُمِقيًما ِعنمَد تـَيمَمَن ذى طَلل* َوَأخم

ََراِم بُِعَكا: فَأََتى آت  قـَُريمًشا فـََقالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِر اْلم َتَل ُعرمَوَة، َوُهَو ِف الشَّهم  .ظ  ِإنَّ المبَـرَّاَض َقدم قـَ
ُعُر هِبِمم   .فَارمحَتَُلوا َوَهَواِزُن اَل َتشم

ََرمَ  ُخُلوا اْلم َبَـُر فَاتَـّبَـُعوُهمم فََأدمرَُكوُهمم قـَبمَل َأنم يَدم  .مثَّ بـََلَغُهُم اْلم
ُهمم  ََرَم فََأممَسَكتم َهَواِزُن َعنـم تَـتَـُلوا َحىتَّ َجاَء اللَّيمُل َفَدَخُلوا اْلم  .فَاقـم

ا بـَعم  ُهمم، َوَعلَ مثَّ المتَـَقوم ُم ُمَتَسانُِدوَن َعَلى ُكلِ  َقِبيل  ِمنم قـَُريمش  وَِكَنانََة رَئِيٌس ِمنـم ًما َوالمَقوم ِم َأَيَّ ى ُكلِ  قَِبيل  ِمنم َد َهَذا الميَـوم
ُهمم   .قـَيمس  رَئِيٌس ِمنـم

ِمِهمم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَض َأَيَّ  .َوَشِهَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَجُه َأعمَماُمُه َمَعُهمم   .َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُهمم هِبَا" ُكنمُت أُنـَبِ ُل َعَلى َأعمَماِمي " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأيم َأرُدُّ َعَليمِهُم نـَبمَل عدوهم إدا َرَموم
َصائِِه َقطمُعُه َحِديَث ِسريَِة َرُسوُل اَّللَِّ َوَحِديُث المِفَجاِر َطِويل ُهَو َأطمَوُل ممَّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِتقم َا َمنَـَعيِن ِمَن اسم ا ذََكرمُت، َوِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ
ِر المَفاِء َعَلى َوزمِن ِقَتال  : َوقَاَل السَُّهيمِليُّ   .َوالمِفَجاُر ِبَكسم

ُعوِديُّ  وََكاَنِت المِفَجارَاُت ِف المَعَرِب َأرمبـََعةً   .ذََكَرُهنَّ المَمسم
 .َوآِخُرُهنَّ، َفِجاُر المبَـرَّاِض َهَذا

ِم ال ، َويـَوم ِم المَعبمََلِء، َومُهَا ِعنمَد ُعَكاظ  ِم مَشمَطَة، َويـَوم ، يـَوم م  ًما  -شَِّرِب وََكاَن المِقَتاُل ِفيِه ِف َأرمبـََعِة َأَيَّ َوُهَو  -َوُهَو َأعمَظُمَها يـَوم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِفيِه قيد رَئِيُس قـَُريمش  َوَبيِن ِكَنانََة َومُهَا َحرمُب بمُن ُأميَّ الَِّذي َحَضرَ  َيان ُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ة َوَأُخوُه ُسفم
 .َأنفسهَما لَِئَلَّ يَفروا

َمِئذ  قـَيمٌس ِإالَّ َبيِن َنضمر  فَِإنَـُّهمم ثبتوا  .َوانـمَهَزَمتم يـَوم
م  َويـَوم
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َُريـمَرِة ِعنمَد َُنمَلةَ   .اْلم
ِبِل ِإََل ُعَكاظ    .مثَّ تـََواَعُدوا ِمَن المَعاِم المُمقم

ِعَد رَِكَب عتَبة ابمن رَبِيَعَة مَجََلُه َوََنَدى ُعو : ََي َمعمَشَر ُمَضَر َعََلَم تـَُقاتُِلوَن؟ فـََقاَلتم َلُه َهَواِزنُ : فـََلمَّا تـَُواُفوا المَموم ِإلَيمِه؟ َما َتدم
 .الصُّلمحُ : قَالَ 

َها، ونعفو َعن دَيتنا  .قَاُلوا وََكيمَف؟ قَاَل نَِدَي قـَتمََلُكمم ونرهنكم رهائن َعَليـم
 .َوَمنم لََنا ِبَذِلَك؟ قَاَل َأَنَ : قَاُلوا
َبُة بمُن رَبِيَعةَ : َوَمنم َأنمَت؟ قَالَ : قَاُلوا  .ُعتـم

،فـََوقمَع الصُّلمُح َعَلى َذِلَك َوبـََعُثو   ا ِإلَيمِهمم َأرمبَِعنَي َرُجًَل ِفيِهمم َحِكيُم بمُن ِحَزام 
ا َعن دَيهتم َوانـمَقَضتم َحرمُب المَفِجارِ  َن ِف َأيمِديِهمم َعَفوم  .فـََلمَّا رََأتم بـَُنو َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة الرَّهم

تَـقمصَ  َمَها َواسم َُمِويُّ ُحُروَب المِفَجاِر َوَأَيَّ ، َعنم َأيب َوَقدم ذََكَر اَأم َثـمَرِم، َوُهَو المُمِغريَُة بمُن َعِلي   اَها ُمَطوَّاًل ِفيَما َرَواُه َعِن اَأم
 .ُعبَـيمَدَة َمعمَمِر بمِن المُمثـَىنَّ َفذََكَر َذِلكَ 

ٌل  َهِقيُّ ( ِف ُشُهوده َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلم حلف الفضول)َفصم َاِفُظ المبَـيـم بَـَرََن : قَاَل اْلم َأبُو َسعمد  المَمالِييِنُّ، َأنبَأََن َأبُو َأخم
فاف، َحدثَنا امساعيل بن ُعَليََّة، َعنم َعبمِد الرَّ  ثـََنا َُيمََي بمُن َعِليِ  بمِن َهاِشم  اْلم َاِفُظ، َحدَّ د بن عيد اْلم َحاَق، َأْحم ْحمَِن بمِن ِإسم

ِريِ ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم    .َعنم َأبِيهِ  َعِن الزُّهم
ُت َمَع ُعُموَمِِت ِحلمَف المُمطَيَِّبنَي َفَما ُأِحبُّ َأنم َأنمُكَثُه : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َأوم َكِلَمًة ََنمَوَها  -َشِهدم

 ".َوِإنَّ يل ُْحمَر النـََّعِم  -
ُر بمُن المُمفَ : قَالَ   .ضَِّل َعنم َعبمِد الرَّْحمَنِ وََكَذِلَك َرَواُه ِبشم
ِر بمنُ : قَالَ  ثـََنا َأبُو َبكم ِرو بمُن َمَطر ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعمم ِر بمُن قـََتاَدَة، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َنصم  َوَأخم
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ثـََنا َأبُو َعَوانَ  ، َحدَّ ِدي   ثـََنا ُمَعلَّى بمُن َمهم َناينُّ، َحدَّ  .َة، َعنم ُعَمَر بمِن َأيب َسَلَمَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ َأْحمََد بمِن َداُوَد السِ مم
ُت ِحلمًفا ِلُقَريمش  ِإالَّ َحِلَف المُمطَيَِّبنَي، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ يل ُْحمَر النـََّعِم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َما َشِهدم



 ".ُتُه َوَأين ِ ُكنمُت نـََقضم 
َرُة، َوَُممُزومٌ : قَالَ   .َوالمُمطَيـَُّبوَن َهاِشٌم، َوأَُميَُّة، َوزُهم

َهِقيُّ  َِديِث َواَل َأدمِري قَائَِلهُ : قَاَل المبَـيـم رًَجا ِف اْلم  .َكَذا ُرِوَي َهَذا التـَّفمِسرُي ُمدم
ِل السِ رَيِ َأنَُّه َأرَاَد ِحلمَف المُفُضوِل، فَإِ  ِركم ِحلمَف المُمطَيَِّبنيَ َوَزَعَم بـَعمُض َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يُدم  .نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ِت ُقَصي   َوتـََناَزُعوا ِف الَِّذي: قـُلمتُ   َهَذا اَل َشكَّ ِفيِه، َوَذِلَك َأنَّ قـَُريمًشا حَتَاَلُفوا بـَعمَد َموم
اِر ِمنَ  َجابَِة، َوََنَزَعُهمم ِفيِه بـَُنو َعبمِد َمَناف   َكاَن َجَعَلُه ُقَصيٌّ اِلبمِنِه َعبمِد الدَّ َوِة، َواْلِم َقايَِة، َوالر ِفَاَدِة، َواللِ َواِء، َوالنَّدم السِ 

َرِة ْلِِزمهِبِمم   .َوقَاَمتم َمَع ُكلِ  طَائَِفة  قـََباِئُل ِمنم قـَُريمش  َوحَتَاَلُفوا َعَلى النُّصم
َضَر َأصمَحاُب َبيِن َعبمِد َمنَ  َنًة ِفيَها ِطيٌب، فـََوَضُعوا َأيمِديـَُهمم ِفيَها َوحَتَاَلُفوافََأحم  .اف  َجفم

 .فـََلمَّا َقاُموا َمَسُحوا َأيمِديـَُهمم بَِرمَكاِن المبَـيمتِ 
َم وََكاَن َهَذا َقِدُيًا  .َفُسمُُّوا المُمطَيَِّبنِي َكَما تـََقدَّ

ِلمِف ِحلمُف المُفُضو  َنَة، َوَلِكنَّ المُمَراَد هِبََذا اْلم َياَن بمِن ُعيَـيـم َُميمِديُّ، َعنم ُسفم َعاَن َكَما َرَواُه اْلم ِل وََكاَن ِف َداِر َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم
ر  قَااَل  ، َعنم ُُمَمَّد  َوَعبمِد الرَّْحمَِن ابـميَنم َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعنم َعبمِد اَّللَِّ ُت ِف َداِر " : َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَقدم َشِهدم

ََلِم ََأََجبمُت، حَتَاَلُفوا َأنم يـَُردُّوا المُفُضوَل عَ  سم َعاَن ِحلمًفا َلوم ُدِعيُت بِِه ِف اْلمِ ِلَها َوَأالَّ يـَُعزَّ َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم ظَاملٌ ( 5)َلى َأهم
 ".َمظمُلوًما 

ُهر  وََكاَن ِحلمُف المُفُضوِل قـَبمَل الممَ : قَاُلوا ِر ِذي المَقعمَدِة، وََكاَن بـَعمَد َحرمِب المِفَجاِر بَِرمبـََعِة َأشم رِيَن َسَنًة ِف َشهم َعِث بِِعشم  .بـم
 .َوَذِلَك َِأَنَّ المِفَجاَر َكاَن ِف َشعمَباَن ِمنم َهِذه الس نة

__________ 
 .يعد َوَما أثمبته من الرَّومض االنف: االصل( 5)

 .يغلب: َومعىن يعز
*() 
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َرَفُه ِف المَعَرِب، وََكاَن َأوََّل َمنم َتَكلََّم ِبِه َوَدَعا َع ِبِه َوَأشم َرَم ِحلمف  مسُِ ُر بمُن َعبمِد  وََكاَن ِحلمُف المُفُضوِل َأكم ِإلَيمِه الزُّبـَيـم
 .المُمطَِّلبِ 

تَـعمَدى َعَليمِه  وََكاَن َسبَـُبُه َأنَّ َرُجًَل ِمنم زُبـَيمد  َقِدَم َمكََّة بِِبَضاَعة   تَـَراَها ِمنمُه المَعاُص بمُن َواِئل  َفَحَبَس َعنمُه َحقَُّه، فَاسم فَاشم
ا َأنم يُِعيُنوا َعَلى المَعاصِ  ًما َوَعِديَّ بمَن َكعمِب، فَأَبـَوم ََلَف عبد الدَّار وُمزوما ومجحا َوَسهم َحم  - بمِن َواِئل  َوزَبـَُروُه الزُّبـَيمِديُّ اَأم

ِس، َوقـَُريمٌش ِف َأنمِديَِتِهمم حَ  -ُروُه َأِي انـمتَـهَ  ىَف َعَلى َأيب قـُبَـيمس  ِعنمَد طُُلوِع الشَّمم َل المَكعمَبِة، فـََلمَّا رََأى الزُّبـَيمِديُّ الشَّرَّ َأوم وم
تِهِ  ر  ِلَمظمُلوم  ِبَضاَعُتُه : فـََناَدى بَِعمَلى َصوم اِر * ََي آَل ِفهم َرتَُه بَِبطمِن َمكََّة ََنِئي الدَّ َعث  ملَم يـَقمِض ُعمم ََي * َوالنـََّفِر َوُُممرِم  َأشم

ََراَم ِلَمنم متَّتم َكَراَمُتُه  َجِر ِإنَّ اْلم ِر َواْلَم جم َ اْلِم ِب المَفاِجِر المُغَدرِ * لَلر َِجاِل َوبـَنيم  َواَل َحَراَم لِثـَوم



ُر بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َوقَالَ  َركٌ : فـََقاَم ِف َذِلَك الزُّبـَيـم  .َما هِلََذا ُمتـم
َعاَن َفَصَنَع هَلُمم طََعاًما، َوحتََ  َرُة َوتـَيمُم بمُن ُمرََّة ِف َداِر َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم َتَمَعتم َهاِشٌم َوزُهم ر  فَاجم اَلُفوا ِف ِذي المَقعمَدِة ِف َشهم

، فـَتَـَعاَقُدوا َوتـََعاَهُدوا ِِبَّللَِّ لََيُكونُنَّ يًَدا َواِحَدًة َمَع المَمظمُلوِم َعَلى الظَّاملِِ َحىتَّ يـَُؤدََّي ِإلَيمِه َحقُُّه َما َبلَّ حَبمٌر ُصوَفًة، َوَما  َحَرام 
 .َرسَّى ثَِبرٌي َوِحَراُء َمَكانـَُهَما، َوَعَلى التََّأسِ ي ِف المَمَعاشِ 
لف حلف الفضول، وقالو َممرِ َلَقدم َدَخَل َهؤُ : َفَسمَّتم قـَُريمٌش َذِلَك اْلم  .اَلِء ِف َفضمل  ِمَن اَأم

ا ِإََل المَعاِص بمِن َواِئل  فَانـمتَـَزُعوا ِمنمُه سامة الزُّبـَيمِديِ  َفَدفـَُعوَها ِإلَيمهِ   .مثَّ َمَشوم
ُر بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب ِف َذِلكَ  يِه المُفُضوَل ِإَذا َوِإنم ُكنَّا مجَِ * َحَلفمُت لَنَـعمِقَدنَّ ِحلمًفا َعَليمِهمم : َوقَاَل الزُّبـَيـم َل َداِر ُنَسمِ  يًعا َأهم

ََن  َواِر َويـَعمَلُم َمنم َحَوايل المبَـيمِت َأَنَّ * َعَقدم  ُأَِبُة الضَّيمِم َّنَمَنُع ُكلَّ َعارِ * يَِعزُّ ِبِه المَغرِيُب ِلِذي اْلِم
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ُر َأيمًضا ٌر َعَليمِه تـََعاَقُدوا َوتـََواثـَُقوا * اَلُفوا ِإنَّ المُفُضوَل تـََعاَقُدوا َوحتََ : َوقَاَل الزُّبـَيـم َاُر * َأالَّ يُِقيَم بـََبطمِن َمكََّة ظَاملُ َأمم فَاْلم
َِديِث  -َوالمُمعمتَـرُّ ِفيِهمم َساملُ َوذََكَر قَاِسُم بمُن ََثِبت   َعم  َقِدَم َمكََّة َحاجًّا َأوم ُمعم : -ِف َغرِيِب اْلم َتِمًرا، َأنَّ َرُجًَل ِمنم َخثـم

َضِأ ِنَساِء المَعاَلِمنَي، َفاغمَتَصبَـَها ِمنمُه نـُبَـيمُه بمُن اْلمَ  َنٌة َلُه يـَُقاَل هَلَا المَقُتوُل ِمنم َأوم  .جَّاِج َوَغيـَّبَـَها َعنمهُ َوَمَعُه ابـم
َعِميُّ  َثـم  .فضولَمنم يـُعمِدييِن َعَلى َهَذا الرَُّجِل؟ َفِقيَل َلُه َعَليمَك حبلف ال: فـََقاَل اْلم

 .َفوقف ِعنمد المَكعمَبة وَندى َيل حلف المُفُضولِ 
َيافـَُهمم يـَُقوُلونَ  ا َأسم ، َوَقِد انـمَتَضوم ُث َفَما َلَك؟ فـََقالَ : فَِإَذا ُهمم يـُعمِنُقوَن ِإلَيمِه ِمنم ُكلِ  َجاِنب  ًها ظََلَميِن : َجاَءَك المَغوم ِإنَّ نـُبَـيـم

ًرا  .ِف بنىت َوانـمتَـَزَعَها ِمينِ  َقسم
ََن : َفَساُروا َمَعُه َحىتَّ َوقـَُفوا َعَلى َِبِب َدارِِه، َفَخَرَج ِإلَيمِهمم فـََقالُوا َلهُ  َت ِمنم ََنمُن َوَما تـََعاَقدم َارِيََة، َوُيمََك فـََقدم َعِلمم رِِج اْلم َأخم

َلةَ : َعَليمِه، فـََقالَ   .َأفـمَعُل، َوَلِكنم َمتِ ُعوين هِبَا اللَّيـم
َحة  فـََقاُلوا اَل وَ  َب ِلقم َرَجَها ِإلَيمِهمم َوُهَو يـَُقولُ ( 5)اَّللَِّ َواَل َشخم ِب َومل أحَي المَقُتواَل : ، فََأخم ملَم ُأَودِ عمُهمم َوَداًعا * رَاَح َصحم

يًَل ِإذم َأَجدَّ المُفُضوُل َأنم َُيمنَـُعوَها  ب هنتم على َأن اَل * رَاح الرك َقدم َأرَاين َواَل َأَخاُف الفضوال اَل ختاَل َأىن َعِشيَّة * مجَِ
َر َهِذهِ ( 1)يزوال   .وذكرا َأبـمَيااًت ُأَخَر َغيـم

َبَه ِحلمًفا حَتَاَلَفتمُه ُجرمُهٌم َعَلى ِمثمِل َهَذا مِ  َا مُسِ َي َهَذا ِحلمُف المُفُضوِل َِأَنَُّه َأشم ِر المَمظمُلوِم َعَلى ظَاِلِمهِ َوَقدم ِقيَل ِإَّنَّ  .نم َنصم
ُهموََكاَن الدَّ  َرافهم، اسمم كل َواِحد ِمنـم  :اِعي ِإلَيمِه َثََلثٌَة من َأشم

__________ 
 .واللقحة النَّاقة اْللوب -َما خرج من الضَّرع من اللَُّب : الشخب( 5)
 .َأال أقوال: الروس النف( 1)

)*( 
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ُل بمُن َفَضاَلَة، َوالمَفضمُل بمُن َوادَعة، َوا َاِرثِ َفضمٌل، َوُهمم المَفضم  .لمفضل بمُن اْلم
َبةَ  ُل ابمُن قـُتَـيـم  .َهَذا قـَوم

ُل بمُن ُقَضاَعةَ : َوقَاَل َغريه  .المفضل بن شراعة، َوالمفضل بن بَضاَعة، َوالمَفضم
 .َوَقدم َأومَرَد السَُّهيمِليُّ َهَذا َرِْحَُه اَّللَُّ 
َحاَق بمِن َيَسار   َعاَن ِلَشَرِفِه َوَتَداَعتم قـََبائِ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َتَمُعوا َلُه ِف َداِر َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم ُل ِمنم قـَُريمش  ِإََل ِحلمف  فَاجم

 .َوَسنِ هِ 
َرُة بمُن ِكََلب  َوتـَيم   .ُم بمُن ُمرَّةَ وََكاَن ِحلمَفُهمم ِعنمَدُه بـَُنو َهاشم َوبـَُنو عبد الممطلب َوبـَُنو َأسد بمُن َعبمِد المُعزَّى َوزُهم

ِِهمم ممَّنم َدَخَلَها ِمنم َسائِ فـَتَـ  ِلَها َوَغريم ِر النَّاِس ِإالَّ َكانُوا َمَعُه وََكانُوا َعاَهُدوا َوتـََعاَقُدوا َعَلى َأنم اَل جيَُِدوا مبَكََّة َمظمُلوًما َمنم َأهم
 .َعَلى َمنم ظََلَمُه َحىتَّ يـَُردَّ َعَليمِه َمظمَلَمَتهُ 

 .لمَف ِحلمَف المُفُضولِ َفَسمَّتم قـَُريمٌش َذِلَك اْلمِ 
َحاقَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن زَيمِد بن املَُهاجر : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُفٌذ التـَّيمِميُّ ( 5[ )بن]َفَحدَّ َع طَلمَحَة بمَن َعبمِد اَّللَِّ ( 1)قـُنـم ، َأنَُّه مسَِ

ِريَّ يـَُقولُ  َعاَن ِحلمًفا َما : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : بمِن َعومف  الزُّهم ُت ِف َداِر َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم َلَقدم َشِهدم
ََلِم ََأََجبمُت   ".ُأِحبُّ َأنَّ يل ِبِه ُْحمَر النـََّعِم َوَلو دعى بِِه ِف اْلمِسم

َحاقَ  َثيِن يَزِيُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأَساَمةَ : قَاَل ابمُن ِإسم َاِدي  َوَحدَّ َاِرث ( 7)اللِ يمِثيُّ ( 9)بمِن اهلم ، َأنَّ ُُمَمََّد بمَن ِإبـمَراِهيَم بن اْلم
يَ  َبَة بمِن َأيب ُسفم َ المَولِيِد بمِن ُعتـم ِ بمِن َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َوبـَنيم َسنيم َ اْلُم َمِئذ  َأِمرُي  -اَن التيمى َحدثُه َأن َكاَن بـَنيم َوالمَولِيُد يـَوم

َيانَ الممَ  َها َعمُُّه ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم  .ِديَنِة، َأمََّرُه َعَليـم
نَـُهَما ِبِذي المَمرمَوِة  -  ، َفَكاَن المَولِيُد حتامل على( 1)ُمَناَزَعٌة ِف َمال  َكاَن بـَيـم

__________ 
 .َسَقطت من املطبوعة( 5)
 .دعاىن املدىنُهَو ُُمَمَّد بن زيد بن املَُهاجر بن قنفذ التيمى اْل( 1)
َاد: ط( 9)  .اهلم
 .593ُهَو يَزِيُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأَساَمَة بمِن اهلادى الليثى املدىن َأبُو عبد هللا، توىف ِِبلمَمِديَنِة سنة ( 7)

 .وََكاَن ثَِقة كثري اْلَِديث
 .قـَرميَة بوادي المقرى: ُذو المَمرمَوة( 1)

)*( 
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ِ ِف حَ  َُسنيم ُ اْلم َُسنيم ِجِد : قِ ِه ِلُسلمطَانِِه، فـََقاَل َلُه اْلم ِلُف ِِبَّللَِّ لَتـُنمِصَفينِ  ِمنم َحقِ ي َأوم َْلُخَذنَّ َسيمِفي مثَّ ََأَُقوَمنَّ ِف َمسم َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ ََأَدمُعَونَّ حبِلمِف المُفُضولِ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َما قَاَل  -َعبمُد اَّللَِّ بمُن الزُّبـَريمِ  فـََقالَ : قَالَ  َُسنيم ِلَف ِِبَّللَِّ لَِئنم َدَعا بِِه َْلُخُذنَّ  -َوُهَو ِعنمَد المَولِيِد ِحنَي قَاَل َلُه اْلم َوَأََن َأحم
يًعا  .َسيمِفي مثَّ ََأَُقوَمنَّ َمَعُه َحىتَّ يـُنمَصَف ِمنم َحقِ ِه َأوم ََّنُوَت مجَِ

ِريَّ فـََقاَل ِمثمَل َذِلكَ قَاَل َوبـََلغَ  َفل  الزُّهم َوَر بمَن َُممَرَمَة بمِن نـَوم  .ِت المِمسم
 .َوبـََلَغتم َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن ُعثمَماَن بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ التـَّيمِميَّ فـََقاَل ِمثمَل َذِلكَ 

َُسنيم من َحقه َبَة أنصف اْلم  .َحىتَّ رضى فـََلمَّا بـََلَغ َذِلَك المَولِيَد بمَن ُعتـم
 فصل ِف تـَزمِوجُيُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َخِدجَيَة بِنمَت ُخَويمِلد  بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن قصىب

َحاقَ  َتأمِجُر ال: قَاَل ابمُن ِإسم ، َتسم  .ر َِجاَل َعَلى َماهِلَا ُمَضارَبَةً وََكاَنتم َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  اممَرَأًة اَتِجَرًة َذاَت َشَرف  َوَمال 
ِق َحِديِثِه َوِعَظِم َأَمانَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما بـََلَغَها ِمنم ِصدم ََلِقِه، بـََعَثتم ِإلَيمِه فـََلمَّا بـََلَغَها َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِتِه وََكَرِم َأخم

َرُه ِمَن التُّجَّارِ  فـََعَرَضتم َعَليمِه َأنم خَيمُرَج هَلَا ِف َمال  .اَتِجًرا ِإََل الشَّاِم َوتـُعمِطيِه َأفمَضَل َما تـُعمِطي َغيـم
 .َمَع ُغََلم  هَلَا يـَُقاَل َلُه َميمَسَرةُ 

َها َوَخَرَج ِف َماهِلَا َذاَك، َوَخَرَج َمَعُه ُغََلُمَها  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم يمَسَرُة َحىتَّ نـََزَل الشَّاَم، فـَنَـَزَل مَ فـََقِبَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َباِن، فَاطَّ  َمَعِة رَاِهب  ِمَن الرُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِظلِ  َشَجَرة  َقرِيًبا ِمنم َصوم : َلَع الرَّاِهُب ِإََل َميمَسَرَة فـََقالَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رم: شََّجَرِة؟ فـََقاَل َميمَسَرةُ َمنم َهَذا الرَُّجُل الَِّذي نـََزَل حَتمَت ال  .َهَذا رَُجٌل ِمنم قـَُريمش  ِمنم أهل اْلم
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 ( .5)َما نـََزلم حَتمَت َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َنِبٌّ : فـََقاَل َلُه الرَّاِهبُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِسلمَعَتُه  َبَل  -رََتُه يـَعميِن َِتَا -مثَّ َِبَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَتَِي، مثَّ َأقـم تَـَرى َما َأرَاَد َأنم َيشم الَِِّت َخَرَج هِبَا، َواشم

 .قَاِفًَل ِإََل َمكََّة َوَمَعُه َميمَسَرةُ 
نِِه ِمَن ا -ِفيَما يـَزمُعُموَن  -َفَكاَن َميمَسَرُة  ِ يُِظَلَّ ، يـََرى َمَلَكنيم َرُّ َتدَّ اْلم َاِجَرُة َواشم ِس َوُهَو َيِسرُي َعَلى ِإَذا َكاَنِت اهلم لشَّمم

 .بَِعريِهِ 
ثـََها َميمَسَرُة عَ  َعَف َأوم َقرِيًبا، َوَحدَّ ِل الرَّاِهِب، َوَعمَّا َكاَن فـََلمَّا َقِدَم َمكََّة َعَلى َخِدجَيَة مبَاهِلَا َِبَعتم َما َجاَء ِبِه فََأضم نم قـَوم

هُ   .يـََرى ِمنم ِإظمََلِل المَمََلِئَكة ِإَيَّ
ُ هِبَا ِمنم َكَراَمِتَهاوََكانَ   .تم َخِدجَيُة اممَرَأًة َحازَِمًة َشرِيَفًة لَِبيَبًة، َمَع َما َأرَاَد اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَلت َلهُ  بَـَرَها بـََعَثتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرَها َميمَسَرُة َما َأخم بمَن َعمِ  ِإين ِ قد  ِفيَما يـَزمُعُموَن، ََي افـََلمَّا َأخم
ِق َحِديِثكَ ( 1)رغبت ِفيك لقرابتك ووسطتك  ِن ُخُلِقَك َوِصدم ِمَك، َوَأَمانَِتَك َوُحسم  .ِف قـَوم

َسَها َعَليمهِ   .مثَّ َعَرَضتم نـَفم
ثـََرُهنَّ َمااًل، َسَط ِنَساِء قـَُريمش  َنَسًبا َوَأعمَظَمُهنَّ َشَرًفا َوَأكم مِ : وََكاَنتم َأوم  َها َكانَ ُكلُّ قـَوم



ِدُر َعَليمهِ  َها َلوم يـَقم  .َحرِيًصا َعَلى َذِلَك ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ذََكَر َذِلَك َِأَعمَماِمِه، َفَخَرَج َمَعُه َعمُّ  ُه َْحمَزُة َحىتَّ َدَخَل َعَلى ُخَويمِلِد فـََلمَّا قَاَلتم َذِلَك ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِإلَيمِه، فـَتَـَزوََّجَها َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ  بمِن َأَسد  َفَخطَبَـَها
َرَها َحىتَّ َما: قَاَل ابمُن ِهَشام   َها َغيـم َرًة، وََكاَنتم َأوََّل اممَرَأة  تـََزوََّجَها، َوملَم يـَتَـَزوَّجم َعَليـم رِيَن َبكم  .َتتم فََأصمَدقـََها ِعشم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَلَدُه ُكلَُّهمم ِإالَّ ِإبـمَراِهيمَ فـََوَلَدتم ِلَرُسوِل : قَاَل ابمُن ِإسم ىَن، َوالطَّيِ َب : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ المَقاِسَم وََكاَن ِبِه يُكم
، َوفَاِطَمة  .َوالطَّاِهَر، َوزَيـمَنَب، َورُقـَيََّة، َوُأمَّ ُكلمثُوم 

__________ 
ن، َوِإالَّ فَلم خيل أَ : يُرِيد( 5)  .ن ينزل حتتَها كثري من النَّاس غري َأنمبَياءَما نزل اْلم
 .توسطك ِف قـَوممك وكونك من أعرقهم: وسطتك( 1)

 .وصيتك: وتروى
)*( 
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بَـُرُهُم المَقاِسُم، مثَّ الطَّيِ ُب، مثَّ الطَّاِهرُ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َأكم
بَـُر بـََناتِِه رُقـَيَُّة، مثَّ زَيـمَنُب، مثَّ أُ  ، مثَّ فَاِطَمةُ َوَأكم  .مُّ ُكلمثُوم 

َثَمةَ  ِر بمِن َأيب َخيـم َاِكِم قـََرأمُت ِبَطِ  َأيب َبكم َهِقيُّ َعِن اْلم َعُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ الزُّبـَريمِيُّ، قَالَ : قَاَل المبَـيـم ثـََنا ُمصم بَـُر َوَلِدِه : َحدَّ َأكم
، مثَّ فَاِطَمُة، مثَّ رُقـَيَّةُ َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم المَقاِسُم، مثَّ زَ  ، مثَّ ُأمُّ ُكلمثُوم   .يـمَنُب، مثَّ َعبمُد اَّللَِّ

 .وََكاَن َأوََّل َمنم َماَت ِمنم َوَلِدِه المَقاِسُم، مثَّ َعبمُد اَّللَِّ 
 .َوبـََلَغتم َخِدجَيُة مَخمًسا َوِستِ نَي َسَنًة، َويـَُقاَل مَخمِسنيَ 

 .َوُهَو َأَصحُّ 
ُرهُ َوقَاَل غَ  ةِ : يـم ابََّة َوالنَِّجيَبَة مثَّ َماَت بـَعمَد النـُّبـُوَّ  .بـََلَغ المَقاِسُم َأنم يـَرمَكَب الدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوِقيلَ  ِمُل َرَضاَعُه : " َماَت َوُهَو َرِضيٌع، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتكم َنَِّة َيسم  ".ِإنَّ َلُه ُمرمِضًعا ِف اْلم
 .المَمعمُروُف َأنَّ َهَذا ِف َحقِ  ِإبـمَراِهيمَ وَ 

ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن ُعثمَماَن، َعِن المَقاِسم، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم    :َحدَّ
ِ َوَأرمَبعَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُغََلَمنيم َوة   َوَلَدتم َخِدجَيُة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوزَيـمَنَب : ِنسم ، َوفَاِطَمَة، َوُأمَّ ُكلمثُوم  المَقاِسَم، َوَعبمَد اَّللَِّ

 .َورُقـَيَّةَ 
ُر بمُن َبكَّار    .َعبمُد اَّللَِّ ُهَو الطَّيِ ُب َوُهَو الطَّاِهُر، مُسِ ي ِبَذِلَك النه ولد بعد النـُّبُـوَّة: َوقَاَل الزُّبـَيـم

 .بمَل المِبعمَثةِ َفَماتُوا قَـ [ َوأما المَباُقونَ ]
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََلِم َوَهاَجرمَن َمَعُه َصلَّى اَّللَّ َن المِبعمَثَة َوَدَخلمَن ِف اْلمِسم  .َوَأمَّا بـََناتُُه فََأدمرَكم



ِقسُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َداَها َلُه المُمَقوم َكنمَدرِيََّة من كورة أنضاء  َوَأمَّا ِإبـمَراِهيُم َفِمنم َمارِيََة المِقبمِطيَِّة الَِِّت َأهم  ( .5)َصاِحُب ِإسم
__________ 

 .َمِديَنة ِبلصعيد َشرمقي الن يل( 5)
)*( 
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ُ تَـ  َوَسنَـَتَكلَُّم َعَلى َأزمَواِجِه َوَأوماَلِدِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِف َِبب ُمفمرد لَذِلك ِف آِخَرة السِ ريَةِ   .َعاََل َوِبِه الثِ َقةُ ِإنم َشاَء اَّللَّ
رِيَن َسَنًة، ِفيَما: قَاَل ابمُن ِهَشام   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي تـََزوََّج َخِدجَيَة مَخمًسا َوِعشم ُر  وََكاَن ُعُمُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن َغيـم َحدَّ

ر و المَمَدينُّ  ُهمم َأبُو َعمم ِل المِعلمِم، ِمنـم  .َواِحد  ِمنم َأهم
َيانَ  ُر َواِحد  َأنَّ : َكتَـبمُت َعنم ِإبـمَراِهيَم بن المُمنمذر: َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم َثيِن َغيـم َحدثيِن عمر بن أيب بكر املؤملى، َحدَّ

ُروَن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وعمره مخس َوِعشم َرو بمَن َأَسد  َزوََّج َخِدجَيَة ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسَنًة َوقـَُريمٌش تـَبميِن المَكعمَبةَ َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي  َاِكِم َأنَُّه َكاَن ُعُمُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهِقيُّ َعِن اْلم رِيَن َسَنًة، َوَهَكَذا نـََقَل المبَـيـم تـََزوََّج َخِدجَيَة مَخمًسا َوِعشم

 .ِثنيَ وََكاَن ُعُمُرَها ِإذم َذاَك مَخمًسا َوَثََل 
رِيَن َسَنةً   .َوِقيَل مَخمًسا َوِعشم

َهِقيُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأنم يـَتَـَزوََّج َخِدجَيَة : " َوقَاَل المبَـيـم َتِغُل ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َِبُب َما َكاَن َيشم
رِ  بَـَرََن َأبُو َبكم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َسُن بمنُ  َأخم بَـَرََن اْلَم ، َأخم  بمُن َعبمِد اَّللَِّ

ِه سَ  ، َعنم َجدِ  ُرو بمُن َأيب َُيمََي بمِن َسِعيد  المُقَرِشيُّ ثـََنا َعمم ثـََنا ُسَويمُد بمُن َسِعيد ، َحدَّ َياَن، َحدَّ : ِعيد  َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ ُسفم
ُ َعَليمهِ  ُ نَِبيًّا ِإالَّ رَاِعَي َغَنم  : " َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحابُهُ " َما بـََعَث اَّللَّ ؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه َأصم : َوَأنمَت ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ِل َمكََّة ِِبلمَقَرارِيِط "  تـَُها َِأَهم  ".َوَأََن َرَعيـم
ِرو بمِن َُيمََي بِهِ َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َأْحمََد بمِن ُُمَمَّد  المَمكِ يِ  َعنم عَ   .مم

ر ، َوُهَو َضِعيٌف، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ َعنم  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق الرَّبِيِع بمِن بَدم  مثَّ َرَوى المبَـيـم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َجاِبر ، قَالَ  ِ بَِقُلوص  آَجرمُت نـَفمِسي ِمنم َخِدجَيَة َسفمرَ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".تـَنيم
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعِليِ  بمِن زَيمد ، َعنم َعمَّاِر بمِن َأيب َعمَّار ، َعنِ  َأنَّ َأَِب َخِدجَيَة : ابمِن َعبَّاس   َوَرَوى المبَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو  َرانُ  -ُه قَاَل َأظُنُّ  -َزومِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسكم
َهِقيُّ  ثـََنا يـَعمُقوُب بمنُ : مثَّ قَاَل المبَـيـم َبَأََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر ، َحدَّ ِل المَقطَّاُن، َأنـم ِ بمُن المَفضم َُسنيم بَـَرََن َأبُو اْلم َياَن، قَاَل  َأخم ُسفم

َثيِن عمر بن أَ  َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر، َحدَّ ىب بكر املؤملى َحدََّثىن عبد هللا بن َأىب عبيد بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمَّاِر بمِن ََيِسر ، َحدَّ



، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ  َفل  َاِرِث بمِن نـَوم ََل َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم ثَُه َأنَّ َعمَّاَر َعنم َأبِيِه، َعنم ِمقمَسِم بمِن َأيب المَقاِسِم َموم َاِرِث َحدَّ بمَن بمَن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخدِ  َع َما يـََتَحدَُّث ِبِه النَّاُس َعنم تـَزمِويِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِثُروَن ِفيِه يـَُقولُ ََيِسر  َكاَن ِإَذا مسَِ َأََن : جَيَة َوَما يُكم

َها، ِإين ِ ُكنمُت َلُه تِرمًِب وَُكنمُت لَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَلُم النَّاِس بِتَـزمِوجِيِه ِإَيَّ ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًَن، َوِإين ِ َخَرجم ُه ِإلمًفا َوِخدم
ِت َخِدجَيَة َوِهَي َجاِلَسٌة َعَلى َأَدم  تَِبيُعَها، فَـ  َزمَورَِة َأَجزمََن َعَلى ُأخم م  َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِِبْلم َهاَذاَت يـَوم َوَوَقَف  َناَدتميِن فَانمَصَرفمُت ِإلَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َأَما ِبَصاِحِبَك َهَذا ِمنم َحاَجة  ِف تـَزمِويِج َخِدجَيَة؟: فـََقاَلتم 

بَـرمتُُه فـََقالَ : قَاَل َعمَّارٌ  ِري : " فـََرَجعمُت ِإلَيمِه فََأخم  ".بَلى َلَعمم
ُل َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَلتم َفذََكرمُت هَلَا قـَوم َنا:  َصلَّى اَّللَّ َبحم َنا ِإَذا َأصم  .اغمُدَوا َعَليـم

ََنُهمم َقدم َذحَبُوا بـََقَرًة َوَألمَبُسوا َأَِب َخِدجَيَة ُحلًَّة، َوُصفِ ِرتم ِْلميَـُتُه، وَ  ََن َعَليمِهمم فـََوَجدم ُسِقَي َكلََّمتم َأَخاَها َفَكلََّم َأَِبُه َوَقدم فـََغَدوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَكانُُه، َوَسأََلُه َأنم يـَُزوِ َجُه فـََزوََّجهُ  َخِدجَيَة، َوَصنَـُعوا ِمَن المبَـَقَرِة طََعاًما  مَخمًرا، َفذُِكَر َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 فََأَكلمَنا ِمنمُه َوََنَم َأبُوَها مثَّ 
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َقَظ َصاِحًيا تَـيـم  .اسم
نَـُتُه الَِِّت َكاَنتم َقدم َكلََّمتم عَ : َقالَ فَـ  َرُة َوَهَذا الطََّعاُم؟ فـََقاَلتم َلُه ابـم ُلَُّة َوَما َهِذِه الصُّفم َهِذِه ُحلٌَّة َكَساَكَها : مَّارًاَما َهِذِه اْلم

َداَها َلَك، َفَذحَبمَناَها ِحنَي  َتُه َخِدجَيةَ ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َختَـُنَك، َوبـََقَرٌة َأهم  .َزوَّجم
َر، َوَخَرَج بـَُنو َهاِشم  ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجاُءوُه فَأَنمَكَر َأنم َيُكوَن َزوََّجُه، َوَخَرَج َيِصيُح َحىتَّ َجاَء اْلِم َّللَّ

 .َفَكلَُّموهُ 
ا َنَظَر ِإلَيمِه قَالَ َأيمَن َصاِحُبُكُم الَِّذي تـَزمُعُموَن َأين ِ زَ : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمَّ ُتُه َخِدجَيَة؟ فـَبَـَرَز َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : وَّجم

ُتهُ  ُتُه َفَسِبيُل َذاَك، َوِإنم ملَم َأُكنم فـََعلمُت فـََقدم َزوَّجم  .ِإنم ُكنمُت َزوَّجم
ِريُّ ِف ِسرَيِِه َأنَّ َأِبَ  َرانُ َوَقدم ذََكَر الزُّهم  .َها َزوََّجَها ِمنمُه َوُهَو َسكم

 .َوذََكَر ََنمَو َما تقدم
 .َحَكاُه السُّهيملي

َرو بمَن َأَسد  ُهَو الَِّذي َزوََّجَها ِمنمهُ : قَاَل املؤملى َتَمُع َعَليمِه َأنَّ َعمََّها َعمم  .المُمجم
 .َوَهَذا ُهَو الَِّذي رَجََّحُه السَُّهيمِليُّ 

 .ِن َعبَّاس  َوَعاِئَشةَ َوَحَكاُه َعِن ابم 
َوِد ِإََل : قَاَلتم  َسم َجِر اَأم َذ اْلَم المَيَمِن، فـََقاَم ِف َذِلَك وََكاَن ُخَويمِلٌد َماَت قـَبمَل المِفَجاِر، َوُهَو الَِّذي ََنزََع تـُبـًَّعا ِحنَي َأرَاَد َأخم

، مثَّ رََأى تـُبَّ  َوَد َمَكانَهُ ُخَويمِلٌد َوقَاَم َمَعُه مَجَاَعٌة ِمنم قـَُريمش  َسم َجَر اَأم  .ٌع ِف َمَناِمِه َما َروََّعُه، فـَنَـزََع َعنم َذِلَك َوتـََرَك اْلَم
َرو بمَن ُخَويمِلد  ُهَو الَِّذي َزوََّجَها َرُسوَل اَّللَِّ  َحاَق ِف آِخِر السِ ريَِة َأنَّ َأَخاَها َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوذََكَر ابمُن ِإسم ُ َصلَّى اَّللَّ فَاَّللَّ



 .َأعمَلمُ 
َحاقَ  ٌل قَاَل ابمُن ِإسم َفِل بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَِّى بمِن ُقَصى   : َفصم وََكاَن َوَقدم َكاَنتم َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  ذََكَرتم ِلَوَرَقَة بمِن نـَوم

َها  َرانِيًّا َقدم تـَتَـبََّع المُكُتَب َوَعِلَم  -ابمَن َعمِ   من علموََكاَن َنصم
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 .النَّاس، َما ذكر هَلَا غَلمها من قو الرَّاِهِب َوَما َكاَن يـَُرى ِمنمُه ِإذم َكاَن المملَكاِن يضَلنه
ُمَِّة، َقدم َعَرفمُت َأنَُّه َكاِئٌن هلَِ : فـََقاَل َوَرَقةُ  َتَظُر َهَذا لَِئنم َكاَن َهَذا َحقًّا ََي َخِدجَيُة ِإنَّ ُُمَمًَّدا لََنِبُّ َهِذِه اَأم ُمَِّة َنِبٌّ يـُنـم ِذِه اَأم

 .زََمانُهُ 
 .َأوم َكَما قَالَ 

َر َويـَُقوُل َحىتَّ َمىَت؟ َوقَاَل ِف َذِلكَ  َمم تَـبمِطُئ اَأم َرى َْلُوًجا : َفَجَعَل َوَرَقُة َيسم ُت وَُكنمُت ِف الذ ِكم هِلَم   طَاَلَما بـََعَث * ْلَِجم
ِ * َة بـَعمَد َوصمف  النَِّشيَجا َوَوصمف  ِمنم َخِدجيَ  َحِديَثِك َأنم * َعَلى رََجاِئي ( 5)فـََقدم طَاَل انمِتظَاِري ََي َخِدجَيا بَِبطمِن المَمكَّتَـنيم

ًما * َأَرى ِمنمُه ُخُروًجا مبَا خربتنا من َقول قس  َرُه َأنم يـَُعوَجا بَِنَّ ُُمَمًَّدا َسَيُسوُد يـَوم َباِن َأكم َمنم َيُكوُن  َوخَيمِصمُ ( 1)من الرُّهم
ويلقى من يسامله * بِِه المرَبِيََّة َأنم متوجا فليقى من ُياريه خسارا ( 9)يُِقيُم * َلُه َحِجيَجا َويُظمِهُر ِف المِبََلِد ِضَياَء نُور  

ُت وَُكنمُت * فياليىت ِإَذا َما َكاَن َذاُكمم ( 7)فلوجا  َوَلوم عجت * ي َكرَِهتم قـَُريمٌش َأوَّهَلُمم ُوُلوَجا ُوُلوًجا ِف الَّذِ ( 1)َشِهدم
يًعا  ر  * مبكتها عجيجا أرجي ِِبلَِّذي َكرُهوا مجَِ ُر ُكفم مبَنم خَيمَتاُر، * ِإََل ِذي المَعرمِش ِإنم َسَفُلوا ُعُروًجا َوَهلم َأممُر السََّفاَلِة َغيـم

َلكم َفُكلُّ فـَىًت َسيَـلمَقى َيِضجُّ المَكاِفُروَن هلََ * َمنم مسك الربوجا فَِإن يبقوا وأبق تكن أُُموٌر  َقمَداِر * ا َضِجيَجا َوِإنم َأهم ِمَن اَأم
َلَفًة َحُروَجا   (1)َمتـم

__________ 
 .قوما َوُهَو خطأ: ط( 1)جانبا َمكَّة، َأو بطاحها وظواهرها : املكتني( 5)

 .سيسود ِفيَنا: وىف ابمن ِهَشام
 .بمن ِهَشاميقوم َوُهَو خطأ، َوَما أثمبته َعن ا: َخ ط( 9)
 .النجاح َوالظفر: الفلوج( 7)
 .َفكنت: ابمن ِهَشام( 1)
 .ُخُروًجا: ط( 1)

 .َوُهَو خطأ
)*( 
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َحاَق َعنمهُ ( 5)َوقَاَل َوَرَقُة َأيمًضا ِفيَما َرَواُه يُوُنُس بمُن بَُكريم    .َعِن ابمِن ِإسم
م  اَل ُأِحبُّ ِفَراقـَُهمم َوِف ال* َأتـُبمِكُر َأمم َأنمَت المَعِشيََّة رَاِئُح  ُزمَن قَاِدُح؟ ِلُفرمَقِة قـَوم َماِرَك اْلم ِر ِمنم ِإضم ُهمم بـَعمَد * صَّدم َكأَنََّك َعنـم

ق  َخبـََّرتم َعنم ُُمَمَّد   َباِر ِصدم ِ ََنزُِح َوَأخم َمنيم َُها َعنمُه ِإَذا َغاَب ََنصح َأاَتك * يـَوم رَ ( 1)خُيَربِ  ِت ََي َخيـم بَِغومر  * ُحرَّة   الَِّذي َوجَّهم
َديمِن َحيمُث الصََّحاِصُح  ( 7)َوهن من االْحال قعص؟ واحل * ِإََل ُسوِق ُبصمَرى ِف الر َِكاِب الَّىِت َغَدتم ( 9)َوِِبلنَّجم

رِبََُن َعنم ُكلِ  َخريم  بِِعلمِمِه  ِإََل كل من ضمت َعَليمِه * َأْحمََد ُمرمسل  َولِلمَحقِ  َأبـمَواٌب هَلُنَّ َمَفاِتُح بَِنَّ ابمَن َعبمِد اَّللَِّ * فـَُيخم
َعُث َصاِدقًا  َف يـُبـم هباء * َكَما ُأرمِسَل المَعبمَداِن ُهوٌد َوَصاِلُح َوُموَسى َوِإبـمَراِهيُم َحىتَّ يرى َلُه * اَأِبطح َوَظينِ  ِبِه َأنم َسوم

بَـُعُه َحيَّا ُلَؤي   َوَغاِلب   رك النَّاس دهره َشبَ * ومنشور من الذ كر َواضح َويـَتـم َحاِجُح فَِإن أبق َحىتَّ يدم يَـُبوَن اْلَم َشم * ابـُُهمم َواَأم
تَـبمِشر  الود فارح َوِإالَّ فَِإين ِ ََي َخِدجَيُة فَاعمَلِمي  َُمِويُّ * فَِإين ِ بِِه ُمسم َرمِض المَعرِيَضِة َساِئُح َوزَاَد اَأم َفُمتَِّبٌع : َعنم َأرمِضِك ِف اَأم

َياًَن مبَكََّة ََثبًِتا * َأسََّس المِبَنا ِديَن الَِّذي  ٌل َعَلى النَّاِس رَاِجُح َوَأسََّس بـُنـم َتََلمََأَ ِفيِه ِِبلظَََّلِم المَمَصاِبُح ُمثَاًِب * وََكاَن َلُه َفضم
َناِء المَقَباِئِل ُكلِ َها   (1)خَتُبُّ ِإلَيمِه الميَـعمَمََلُت الطَََّلِئُح * َِأَفـم

 يعلق ِف أرساغهن السرائح* َأممثَاُل المِقَداِح ِمَن السَُّرى ( 1)َحَراِجيُج 
__________ 

 .فتاك: االكتفا( 1)لَيست ِف ابمن ِهَشام، اَلن ابمن ِهَشام أثبت ِرَوايَة زََِيد البكائى ( 5)
 .َأي بطيئات مثقَلت اْلطو( 7)مجع صحصح وهى االرض املستوية : الصحاصح( 9)
 .لة، وهى النَّاقة النجيبةمجع يعم: اليعمَلت( 1)

 .املتعبات: والطَلئح
 )*(الطَوال : اْلراجيج( 1)
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ِضهِ  َوام  َوقـُلمُت هَلُمم : َومن شعره َأومَرَدُه َأبُو المَقاِسِم السَُّهيمِليُّ ِف َروم ُت َِأَقـم َأََن النَِّذيُر َفََل يـَغمُررمُكُم َأَحُد اَل * َلَقدم َنَصحم
َر َخاِلِقُكمم تـَعمُبُدنَّ إِ  نَـَنا َحَدُد * هَلًا َغيـم َلَنا َسبََّح * ُسبمَحاَن ِذي المَعرمِش ُسبمَحاًَن يَُدوُم َلُه ( 5)فَِإنم َدَعومُكمم فـَُقوُلوا بـَيـم َوقـَبـم

ُُمُد ُمَسخٌَّر ُكلُّ َما حَتمَت السََّماِء َلُه  ُوِديُّ َواْلم َبِغي َأنم يـَُناِوي ُملمَكُه َأحَ * اْلم َقى َبَشاَشُتُه اَل يـَنـم َقى * ُد اَل شئ ممَّا ترى تـَبـم يـَبـم
ًما َخَزائُِنُه  َلُه َويُوِدي المَماُل َوالمَوَلُد ملَم تـُغمِن َعنم ُهرمُمز  يـَوم ُلمَد َقدم َحاَوَلتم َعاٌد َفَما َخَلُدوا َواَل ُسَليمَماُن ِإذم ََتمِري * اْلمِ َواْلم

نم * الر ََِيُح بِِه  نُّ َواْلمِ نَـَها َمَرُد َأيمَن المُمُلوُك الَِِّت َكاَنتم ِلِعزَّهِتَا َواْلِم ٌض ُهَناِلَك * ُس ِفيَما بـَيـم َها َواِفٌد يَِفُد َحوم ِمنم ُكلِ  َأومب  ِإلَيـم
ُروٌد ِبََل َكِذب   ًما َكَما َوَرُدوا مثَّ قَالَ * َموم  .ََل َوَرَقةَ َهَكَذا َنَسَبُه َأبُو المَفَرِج إِ : اَل بُدَّ ِمنم ِورمِدِه يـَوم

 .َوِفيِه َأبـمَيات تنمسب ِإََل أُميَّة ابمن َأيب الصَّلمتِ : قَالَ 
ُ َعنمُه َأنه َكاَن يستشهد ِف بعض االحيان : قـُلمتُ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ِمِننَي ُعَمَر بمِن اْلم بشئ ِمنم َهِذِه َوَقدم ُروِ يَنا َعنم َأِمرِي المُمؤم

َبـمَياتِ   .اَأم
ُ َأعم   .َلمُ َواَّللَّ



ِس ِسِنني ذكر البيهقى بَِناِء المَكعمَبِة قـَبمَل تَـ  َعِث ِبَمم زمِوجِيِه َعَليمِه الصَََّلُة َفصمٌل ِف ََتمِديِد قـَُريمش  بَِناَء المَكعمَبِة قـَبمَل المَمبـم
 .َوالسَََّلُم َخِدجَيةَ 

ُهوُر َأنَّ بَِناَء قـَُريمش  المَكعمَبَة بـَعمَد تـَزمِويج َخدِ   .جَية َكَما ذَكرمََنُه ِبعشر ِسِننيَوالمَمشم
__________ 

 .اْلمُُصوَمة: اْلدد( 5)
)*( 
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ِر بَِناِء المَكعمَبِة ِف َزَمِن ِإبـمَراِهيَم َكَما َقدَّممَناُه ِف ِقصَِّتِه، َوَأومرَ  َهِقيُّ ِف ِذكم َم ِف مثَّ َشرََع المبَـيـم َد َحِديَث ابمِن َعبَّاس  المُمتَـَقدِ 
َرائِيِليَّاِت ِف بَِنائِِه ِف َزَمِن آَدمَ  ، َوذََكَر َما َوَرَد ِمَن اْلمِسم  .َصِحيِح المُبَخاِريِ 

َتِدًَئ، َوَأوَُّل َمنم  َتِضي َأنَّ ِإبـمَراِهيَم َأوَُّل َمنم بـََناُه ُمبـم عَ َواَل َيِصحُّ َذِلَك، فَِإنَّ ظَاِهَر المُقرمآِن يـَقم ُتُه ُمَعظََّمًة  َأسََّسُه، وََكاَنتم بـُقم
َومقَاتِ  َعمَصاِر َواَأم  .قـَبمَل َذِلَك ُمعمتَـىًن هِبَا ُمَشرََّفًة ِف َسائِِر اَأم

ُ تـََعاََل  َة ُمَبارًَكا َوُهًدى ِللمَعاَلِمنَي، ِفيِه آََيٌت بـَيِ َناٌت َمَقاُم إِ : " قَاَل اَّللَّ اِهيَم َوَمنم بـمرَ ِإنَّ َأوََّل بـَيمت  ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ
َتطَاَع ِإلَيمِه َسِبيًَل   ( .5" )َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ المبَـيمِت َمِن اسم

ِ َعنم َأيب َذر   قَالَ  ِجد  ُوِضَع َأوََّل؟ قَالَ : َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َرَ : " قـُلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ َمسم ِجُد اْلم قـُلمُت مثَّ " اُم المَمسم
َقمَصى " َأيُّ؟ قَاَل  ِجُد اَأم نَـُهَما؟ قَالَ " المَمسم ِجَد ( 1)َوقد تكلمنا على َهَذا " َأرمبـَُعوَن سنة : قـُلمُت َكمم بـَيـم َوَأنَّ المَمسم

َرائِيُل َوُهَو يـَعمُقوُب َعَليمِه السَََّلمُ  َقمَصى َأسََّسُه ِإسم  .اَأم
 ِ ِم المقِ  ِإنَّ " َوِف الصَِّحيَحنيم َرمَض فـَُهَو َحَراٌم حبُرمَمِة اَّللَِّ ِإََل يـَوم َم َخَلَق السََّماَواِت َواَأم ُ يـَوم  ".َياَمِة َهَذا المبَـَلَد َحرََّمُه اَّللَّ

َهِقيُّ  د : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َأبُو عبد هللا الصفار، َحدثَنا َأْحم َاِفُظ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ، َأخم ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ َراَن، َحدَّ ابمن ِمهم
ر و َرائِيُل، َعنم َأيب َُيمََي، َعنم جُمَاِهد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ابمن َعمم ثـََنا ِإسم  .َحدَّ

َرمِض ِبَلمَفيم سنة، : قَالَ   ".َوِإذا االرض مدت " َكاَن المبَـيمُت قـَبمَل اَأم
 .من حَتمَتُه مدت: قَالَ 
 .بعه َمنمُصور َعن جُمَاِهدَوقد اتَ : قَالَ 

__________ 
 .ُسورَة آل عمَران( 5)
ُزمء االول من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة للمؤلف( 1)  .َوَذِلَك ِف اْلم
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ِ َأَصابـَُهَما َعبمُد اَّللَِّ بمُن عَ : قـُلمتُ  ِ اللَّتَـنيم َم الريموك، وََكاَن فيهَما إسرائيليات َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا، وَكأَنَُّه ِمَن الزَّاِمَلتَـنيم ر و يـَوم مم
َهِقيُّ  َها، َوِفيِهَما ُمنمَكَراٌت َوَغَراِئُب مثَّ قَاَل المبَـيـم بَـَرََن َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَّد بن ُُمَمَّد : ُيدث ِمنـم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َأخم

َثيِن ابمُن هَلِيَعَة، بن ُُمَمَّد ابمن َعبمِد اَّللَِّ المبَـغم  َُهيِنُّ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َصاِلح  اْلم ، َحدَّ ثـََنا َُيمََي بمُن ُعثمَماَن بمِن َصاِلح  َعنم َداِديُّ، َحدَّ
ِرو بمِن المَعاِص، قَالَ  ريمِ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ُ َعلَ : يَزِيَد بمِن َأيب اْلَم ِيَل : " يمِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِجربم بـََعَث اَّللَّ

ِيُل، َفَجَعَل آَدُم َُيمِفُر َوَحوَّاُء تَـ  ًتا، َفَخطَّ هَلَُما ِجربم ُقُل، َحىتَّ َأَجابَُه المَماُء نُوِدَي ِمنم ِإََل آَدَم َوَحوَّاَء فـََقاَل هَلَُما ابمِنَيا يل بـَيـم نـم
ُبَك ََي آدم  .حَتمِتِه َحسم

، مثَّ تـَنَ  فـََلمَّا بنيا ُ تـََعاََل ِإلَيمِه َأنم َيطُوَف بِِه، َوِقيَل َلُه َأنمَت َأوَُّل النَّاِس، َوَهَذا َأوَُّل بـَيمت  اَسَخِت المُقُروُن َحىتَّ َأومَحى اَّللَّ
 ".َحجَُّه نُوٌح، مثَّ تـََناَسَخِت المُقُروُن َحىتَّ رََفَع ِإبـمَراِهيُم المَقَواِعَد ِمنمُه 

َهِقيُّ قَاَل المبَـ   .تـََفرََّد ِبِه ابمُن هَلِيَعَة َهَكَذا َمرمُفوًعا: يـم
ر و َأقـمَوى َوَأثـمَبتُ : قـُلمتُ  ُفُه َعَلى َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم  .َوُهَو َضِعيٌف، َوَوقـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َياُن، َعِن ابمِن َأيب : َوقَاَل الرَّبِيعُ  ، َأنـمَبَأََن ُسفم ِِه  - لَِبيد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  المُقَرِظيِ  َأنـمَبَأََن الشَّاِفِعيُّ َحجَّ : قَالَ  -َأوم َغريم

َلَك ِبَلمَفيم َعام  : آَدُم فـََلِقيَـتمُه المَمََلِئَكُة فـََقاُلوا َنا قـَبـم  .بـُرَّ ُنُسُكَك ََي آَدُم، َلَقدم َحَججم
ثَ : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم   َحاَق َحدَّ ِل المَمِديَنِة  -يِن بَِقيَُّة َعِن ابمِن ِإسم َما : َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َأنَُّه قَالَ  -َأوم قَاَل ثَِقٌة َمنم َأهم

 .ِمنم َنِب   ِإالَّ َوَقدم َحجَّ المبَـيمَت، ِإالَّ َما َكاَن من هود َوَصاحل
 ( .5)َوقد ذكرََن حجهما ِإلَيمِه : قلت

جُّ ِإََل ُمََ  َعِتِه،، َوِإنم ملَم َيُكنم مثَّ بَِناءالمَمقمُصود اْلَم  .لِ ِه َوبـُقم
 .َوهللا أعلم

__________ 
ُزمء االول من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة للمؤلف( 5)  .َوَذِلَك ِف اْلم
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 .ِبطُوِلِه َومَتَاِمِه َوُهَو ِف َصِحيِح المُبَخاِري ِ  مثَّ أورد البيهقى َحِديث ابمن َعبَّاس المَمذمُكور ِف ِقصَِّة ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلمُ 
، َعنم َخاِلِد بمِن َعرمَعَرةَ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث مِسَاِك بمِن َحرمب   .مثَّ َرَوى المبَـيـم

ِلِه تـََعاََل : قَالَ  َو َأوَُّل بـَيمت  ُبيِنَ ( َبارًَكا َوهدى للمَعاملنيِإنَّ َأوََّل بـَيمت  ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ببكة مُ )َسَأَل رَُجٌل َعِليًّا َعنم قـَوم َأهم
َرمِض؟ قَالَ  َُدى، َوَمَقاُم ِإبـمَراِهيَم َوِمنم َدَخَلُه َكاَن آ: ِف اَأم  .ِمًنااَل، َوَلِكنَُّه َأوَُّل بـَيمت  ُوِضَع ِفيِه المبَـرََكُة لِلنَّاِس َواهلم

َرمضِ إِ ! َوِإنم ِشئمَت نـَبَّأمُتَك َكيمَف بَِناُؤهُ  ًتا ِف اَأم َ تـََعاََل َأومَحى ِإََل ِإبـمَراِهيَم َأِن ابمِن يل بـَيـم  .نَّ اَّللَّ
هَلَا رَأمٌس، فَاتَـَّبَع َأَحُدمُهَا َصاِحَبُه َحىتَّ انـمتَـَهتم مثَّ َتَطوََّقتم ِف ( 5)َفَضاَق بِِه َذرمًعا فََأرمَسَل ِإلَيمِه السَِّكيَنَة َوِهَي رِيٌح َخُجوٌج 



َجِر، قَاَل اِلبمِنهِ َمومضِ  َيَِّة، فـَبَـىَن ِإبـمَراِهيُم َحىتَّ بـََلَغ َمَكاَن اْلَم  .َأبمِغيِن َحَجًرا: ِع المبَـيمِت َتَطوَُّق اْلم
َوَد َقدم رُكِ بَ  َسم َجَر اَأم  .فَالمَتَمَس َحَجًرا َحىتَّ َأاَتُه بِِه، فـََوَجَد اْلَم

ِيل من السََّماء: الَ ِمنم َأيمَن َلَك َهَذا؟ قَ : فـََقاَل َِأَبِيهِ   .َجاَء ِبِه َمنم اَل يـَتَِّكُل َعَلى بَِناِئَك، َجاَء بِِه ِجربم
 .فأَّنه
ُر فَانـمَهَدَم، فـَبَـنَـتمُه المَعَماِلَقُة، مثَّ انـمَهَدَم فـَبَـنَـتمُه ُجرمُهمٌ : قَالَ   .َفَمرَّ َعَليمِه الدَّهم

َمِئذ  رَُجٌل َشابٌّ مثَّ انـمَهَدَم فـَبَـنَـتمُه قـَُريمش َوَرُسول هللا صل  .ى هللا َعَليمِه َوسلم يـَوم
َتَصُموا ِفيِه فـََقاُلوا نَـَنا َأوَُّل رَُجل  خَيمُرُج ِمنم َهِذِه السِ كَِّة، َفَكاَن َرُسوُل : فـََلمَّا َأرَاُدوا َأنم يـَرمفـَُعوا اْلمجر االسود اخم َنكم بـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأوََّل مَ  نَـُهمم َأنم جَيمَعُلوُه ِف ِمرمط  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُع المَقَباِئِل ُكلُُّهمم ( 1)نم َخَرَج َعَليمِهمم، فـََقَضى بـَيـم  .مثَّ تـَرمفـََعُه مجَِ
، َعنم : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ٌم ُكلُُّهمم َعنم مِسَاِك ابمن َحرمب  ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة َوقـَيمٌس َوَسَلَّ َخاِلِد بمِن َعرمَعَرَة، َعنم  َحدَّ

َجِر َتَشاَجُروا َمنم َيَضعهُ : َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  قَالَ   .َلمَّا انـمَهَدَم المبَـيمُت بـَعمَد ُجرمُهم  بـَنَـتمُه قـَُريمٌش، فـََلمَّا َأرَاُدوا َوضمَع اْلَم
__________ 

 .هباالر يح الشَِّديَدة املر َأو امللتوية ِف هبو : اْلجوج( 5)
 .كَساء من صوف َأو َخز: املرط( 1)
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ُخُل ِمنم َهَذا المَبابِ   .فَاتَـَّفُقوا َأنم َيَضَعُه َأوَُّل َمنم َيدم
َجَر ِف  َبَة فََأَمَر بِثـَومب  فـََوَضَع اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َِبِب َبيِن َشيـم ذ  َأنم  َوَسِطهِ  َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَأَمَر ُكلَّ َفخم

 .َيَمُخُذوا ِبطَائَِفة  ِمَن الثَـّومبِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَضَعهُ   .فـََرفـَُعوُه َوَأَخَذُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيانَ  ، َعنم يُوُنسَ : قَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم بَـَرين ابمُن َوهمب  ، َأخم ُبُغ بمُن فـََرج  بَـَرين َأصم ، قَالَ  َأخم َلمَّا بـََلَغ َرُسوُل : َعِن ابمِن ِشَهاب 
ُُلَم مَجََّرِت اممَرَأٌة المَكعمَبَة َفطَاَرتم َشَرارٌَة ِمنم جَممَمرَِها ِف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم ، فـََهَدُموَها، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَرَقتم ثَِياِب المَكعمَبِة فَاحم

َها فـَبَـَلُغو  نِ َحىتَّ ِإَذا بـَنَـوم َتَصَمتم قـَُريمٌش ِف الرُّكم ِن اخم ِضَع الرُّكم َعهُ : ا َموم  .َأيُّ المَقَباِئِل تَِلي َرفـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ : فـََقاُلوا َنا، َفطََلَع َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َُنَكِ مم َأوََّل َمنم َيطمُلُع َعَليـم ُح َّنََِرة ، ُهَو ُغََلٌم َعَليمِه ِوَشا تـََعاَلوم

َرَج َسيِ َد ُكلِ  قَِبيَلة  فََأعمطَاُه ََنِحَيًة ِمَن الثَـّ  ، مثَّ َأخم ِن فـَُوِضَع ِف ثـَومب  ِب، مثَّ ارمتـََقى ُهَو فـََرفـَُعوا ِإلَيمِه َفَحكَُّموُه فََأَمَر ِِبلرُّكم وم
َن، َفَكاَن ُهَو َيَضُعهُ   .الرُّكم

ُي، َفَطِفُقوا اَل يـَنمَحُروَن َجُزورًا ِإالَّ َفَكاَن اَل يزمَداد على السن ِإالَّ ر  َِمنَي قـَبمَل َأنم يـَنمِزَل َعَليمِه المَوحم ُه اَأم ضى َحىتَّ َدَعوم
ُعو هَلُمم ِفيَها  .المَتَمُسوُه فـََيدم

ِري ِ   .َوَهَذا ِسَياٌق َحُسٌن، َوُهَو ِمنم ِسرَيِ الزُّهم



لُهُ  ُُلَم فـََلمَّا : " َوِفيِه ِمَن المَغَرابَِة قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُعُمُرُه مَخمٌس " بـََلَغ اْلم ُهوُر َأنَّ َهَذا َكاَن َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوالمَمشم
َحاَق بمِن َيَسار  َرِْحَُه اَّللَُّ   .َوَثََلثُوَن َسَنًة، َوُهَو الَِّذي َنصَّ َعَليمِه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

َبةَ  َرَة َسَنةً   :َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َس َعشم َعِث ِبَمم  .َكاَن بَِناُء المَكعمَبِة قـَبمَل المَمبـم
ُرُهمم  ، َوَغيـم  .َوَهَكَذا قَاَل جُمَاِهٌد، َوُعرمَوُة، َوُُمَمَُّد بمُن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم 

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َبةَ  َ بَِناءِ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َ المِفَجاِر َوبـَنيم  .المَكعمَبِة مَخمَس عشَرة سنة َكاَن بـَنيم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ : قـُلمتُ  ُروَن َسَنًة َوَهَذا وََكاَن المِفَجاُر َوِحلمُف المُفُضوِل ِف َسَنة  َواِحَدة ، ِإذم َكاَن ُعُمُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِعشم
َحاَق َواَّللَُّ   .َأعمَلمُ  يـَُؤيِ ُد َما قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

َبةَ  قَها، من َفوق الرَّدمم الذى َصفوه : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َا َْحََل قـَُريمًشا َعَلى بَِنائَِها َأنَّ السُُّيوَل َكاَنتم أتَمِت ِمنم فـَوم َوِإَّنَّ
ُخَلَها المَماءُ   .فخربه، َفَخاُفوا َأنم يَدم

 .لمَكعمَبةِ وََكاَن رَُجٌل يـَُقاُل َلُه ُمَليمٌح َسَرَق ِطيَب ا
ُخَلَها ِإالَّ َمنم َشاُءوا َيانـََها َوَأنم يـَرمفـَُعوا َِببـََها َحىتَّ اَل يَدم  .فََأرَاُدوا َأنم َيِشيُدوا بـُنـم

ِدُموَها َعَلى َشَفق  َوَحَذر  َأنم َُيمنَـَعُهُم  َها لِيَـهم ا ِإلَيـم  .الَِّذي َأرَاُدوا( 5[ )اَّللَُّ ]فََأَعدُّوا ِلَذِلَك نـََفَقًة َوُعمَّااًل، مثَّ َغَدوم
ًئا المَولِيُد بمُن المُمِغريَِة، فـََلمَّا رََأُوا الَِّذي فـََعَل الموَ  َها َشيـم لِيُد تـََتابـَُعوا فـََوَضُعوَها فََأعمَجبَـُهمم َفَكاَن َأوََّل رَُجل  طََلَعَها َوَهَدَم ِمنـم

 .َذِلكَ 
َياهِنَا َأحم  ِضَع َقَدم  فـََلمَّا َأرَاُدوا َأنم َيَمُخُذوا ِف بـُنـم ُهمم َأنم َُيمِضَي َأَماَمُه َموم ِدرم رَُجٌل ِمنـم  .َضُروا ُعمَّاهَلُمم فـََلمم يـَقم

َها َشَفَقًة شَ  َفُقوا ِمنـم ا َحيًَّة َقدم َأَحاَطتم ِِبلمبَـيمِت، رَأمُسَها ِعنمَد َذنَِبَها، فََأشم ا َأنم َيُكونُوا َقدم فـََزَعُموا َأنَـُّهمم رََأوم  ِديَدًة، َوَخَشوم
 .َوقـَُعوا ممَّا َعِمُلوا ِف َهَلَكة  

َليمِهمم َأممُرُهمم قَاَم ِفيِهُم المُمِغريَُة وََكاَنِت المَكعمَبُة ِحرمَزُهمم َوَمنَـَعتَـُهمم ِمَن النَّاِس َوَشَرفًا هَلُمم، فـََلمَّا ُسِقَط ِف َأيمِديِهمم َوالمتَـَبَس عَ 
ِرو بمِن َُمم  ُهمم َأنم اَل يـََتَشاَجُروا َواَل يـََتَحاَسُدوا ِف بَِنائِهَ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ، َفذََكَر َما َكاَن ِمنم ُنصمِحِه هَلُمم َوَأممرِِه ِإَيَّ ا، ُزوم 

ِخُلوا ِف بَِنائَِها َمااًل َحَراًما َتِسُموَها َأرمَِبًعا، َوَأنم اَل يُدم  .َوَأنم يـَقم
ُهم َورََأوا َأن َذِلك من هللا عزوجل َوذََكَر َأنَـُّهمم َلمَّا َعَزُموا َعَلى َيَُّة ِف السََّماِء َوتـََغيـََّبتم َعنـم  .َذِلَك َذَهَبِت اْلم

__________ 
 )*(من ابمن ِهَشام ( 5)
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َياد  : َويـَُقوُل بـَعمُض النَّاسِ : قَالَ  َتَطَفَها طَائٌِر َوَألمَقاَها ََنمَو َأجم  .ِإنَُّه اخم
َحاَق بمِن َيَسار  َوقَاَل ُُمَمَُّد بم  َتَمَعتم قـَُريمش لِبَناء : ُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَخمًسا َوَثََلِثنَي َسَنًة اجم فـََلمَّا بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َا َكاَنتم َرضممً  َمَها، َوِإَّنَّ ِقُفوَها َويـََهابُوَن َهدم ِقيَفَها( 5)ا المَكعمَبة، وََكانُوا يـَُهمُّوَن ِبَذِلَك لَِيسم َعَها َوَتسم َق المَقاَمِة، فََأرَاُدوا رَفـم  .فـَوم
َا َكاَن  َز المَكعمَبِة، َوِإَّنَّ ِف المَكعمَبةِ ( 1[ )يكون]َوَذِلَك َأنَّ نـََفًرا َسَرُقوا َكنـم  .ِف بِئمر  ِف َجوم

ِرو  ًَل لَِبيِن ُمَليمِح بمِن َعمم  .ُخَزاَعةَ ( 9)بمِن وََكاَن الَِّذي وجد ِعنمد المَكنمز دويك َموم
 .فـََقَطَعتم قـَُريمٌش َيَدهُ 

 .َوتـَزمُعُم قـَُريمٌش َأنَّ الَِّذيَن َسَرُقوُه َوَضُعوُه ِعنمَد ُدَويمك  
َة ِلَرُجل  ِمنم َُتَّاِر الرُّوِم، فـََتَحطََّمتم  ُر َقدم رََمى ِبَسِفيَنة  ِإََل ُجدَّ  .وََكاَن المَبحم

ِقيِفَها فََأَخُذوا َخَشبَـَها فََأَعدُّوهُ   .لَِتسم
َُمِويُّ  َِديِد، سَ : قَاَل اَأم َشِب َواْلم رََّحَها قـَيمَصُر َكاَنتم َهِذِه السَِّفيَنُة ِلَقيمَصَر َمِلِك الرُّوِم حَتمِمُل آاَلِت المِبَناِء ِمَن الرَُّخاِم َواْلَم

َرقـََها المُفرمسُ  َها ِرًُيا  َمَع َِبُقوَم الرُّوِميِ  ِإََل المَكِنيَسِة الَِِّت َأحم ُ َعَليـم َة بـََعَث اَّللَّ ِللمَحَبَشِة، فـََلمَّا بـََلَغتم َمرمَساَها ِمنم ُجدَّ
َها  .َفَحطََّمتـم

َحاقَ  ِلُحَها: قَاَل ابمُن ِإسم  .وََكاَن مبَكََّة رَُجٌل ِقبمِطيٌّ جَنَّاٌر، فـَتَـَهيَّأَ هَلُمم ِف َأنـمُفِسِهمم بـَعمُض َما ُيصم
، فـَتَـَتَشرَُّق وََكاَنتم َحيٌَّة خَتمرُ  م  َها ُكلَّ يـَوم َدى ِإلَيـم َعَلى ِجَداِر المَكعمَبِة، ( 7)ُج ِمنم بِئمِر المَكعمَبِة الَّىِت َكاَنت تطرح ِفيَها َما يـُهم

َها أحد  وََكاَنتم ممَّا يـََهابُوَن، َوَذِلَك َأنه َكاَن اَل يدنو ِمنـم
__________ 

 .ن غري مَلطَأي ِحَجارَة نضد بـَعمضَها على بعض م( 5)
 .من ابمن ِهَشام( 1)
 .من ُخَزاَعة: ابمن ِهَشام( 9)
 .تربز للشمس: تتشرق( 7)

 .تتشرف، َوُهَو خطأ: وىف ط
)*( 
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َزَألَّتم وََكشَّتم  ِرُف َعَلى ِجَداِر المكَ ( 5)ِإالَّ احم ًما ُتشم َنَما ِهَي يـَوم عمَبِة َكَما َكاَنتم َوفـََتَحتم فَاَها، َفَكانُوا يـََهابُونـََها، فـَبَـيـم
َتطََفَها َفَذَهَب هِبَا َها طَائًِرا فَاخم ُ َعَليـم َنُع، بـََعَث اَّللَّ  .َتصم

ُ تـََعاََل َقدم َرِضَي َما أردََن، عندََن َعامل رَِفيق َوِعنمَدََن َخَشٌب، َوَقدم َكَفاَنَ : فـََقاَلتم قـَُريمشٌ  ُ ِإَنَّ لَنَـرمُجو َأنم َيُكوَن اَّللَّ  اَّللَّ
 .يَّةَ اْلمَ 

َزَها، فَانـمَهارَ  ِرَق َكنـم ِم ُجرمُهم  لَِيسم ، َأنَّ َسارِقًا َدَخَل المَكعمَبَة ِف َأَيَّ ُر َعَليمِه َحىتَّ َجاُءوا  َوَحَكى السَُّهيمِليُّ َعنم َرزِين  المِبئـم



َر َحيَّةٌ  َرُجوُه َوَأَخُذوا ِمنمُه َما َكاَن َأَخَذُه، مثَّ َسَكَنتم َهَذا المِبئـم َوُد،  فََأخم ُرَها َأسم ِي، َوَبطمنـَُها َأبـمَيُض َوَظهم َدم رَأمُسَها َكَرأمِس اْلم
 .فََأقَاَمتم ِفيَها مَخمَسِمائَِة َعام  

 .َوِهَي الَِِّت ذََكَرَها ُُمَمَّد بن اسحاق
َحاقَ  ِمَها : قَاَل ُُمَمَّد ابمن ِإسم َياهِنَا قَامَ ( 1)فـََلمَّا َأمجمَُعوا َأممَرُهمم هِلَدم ُرو بمُن َعائِِذ ( [ 9)بن ]َأبُو وهب  َوبـُنـم بمِن ( 7)َعمم

َراَن بمِن َُممُزوم   َراَن بمِن َُممُزوم  ( 7)َعاِئُذ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   -َعبمِد بمِن ِعمم فـَتَـَناَوَل ِمَن المَكعمَبِة َحَجًرا فـََوَثَب ِمنم  -بمُن ِعمم
ِضِعهِ   .يَِدِه َحىتَّ رََجَع ِإََل َموم

ُخُل  :فـََقالَ  ِخُلوا ِف بنياهنا من گسبكم ِإالَّ طَيِ ًبا، اَل يَدم ُر بَِغي   َواَل بـَيمُع ِرًِب، َواَل َمظمَلَمُة ( 1)ََي َمعمَشَر قـَُريمش  اَل ُتدم ِفيَها َمهم
 .َأَحد  ِمَن النَّاسِ 

 .بمِن َُممُزوم  ( 1) بمِن ُعَمَر َوالنَّاُس يـَنمَحُلوَن َهَذا المَكََلَم المَولِيَد بمَن المُمغريَة ابمن َعبمِد اَّللَِّ 
ر و َحاَق َأنَّ قَاِئَل َذِلَك َأبُو وهب ابمن َعمم  .مثَّ رَجََّح ابمُن ِإسم

 .وََكاَن َخاَل َأيب النَِّبِ  َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَن شريفا ممدحا: قَالَ 
َحاقَ   .لمَكعمَبةَ مثَّ ِإنَّ قـَُريمًشا ََتَزََّأِت ا: قَاَل ابمُن ِإسم

ِن المَيَماين ِ لَِبيِن  َوِد َوالرُّكم َسم ِن اَأم َ الرُّكم َرَة، َوَما بـَنيم   َُممُزوم وقبائل من قـَُريمش انضمواَفَكاَن ِشقُّ المَباِب لَِبيِن َعبمِد َمَناف  َوزُهم
__________ 

 .رفعت رَأسَها: احزألت( 5)
 .صوتت من جلدَها اَل من ِفيَها: وكشت

 .ِف هدمها: َشامابمن هِ ( 1)
 .َسَقطت من ط( 9)
 .عايد، َوُهَو خطأ: ط( 7)
خُلوا: ابمن ِهَشام( 1)  .اَل تدم
رو، َوُهَو خطأ: ط( 1)  .َعمم

)*( 
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 .ِإلَيمِهمم 
م   ُر المَكعمَبِة لَِبيِن مُجََح َوَسهم  .وََكاَن َظهم

اِر بمِن ُقَصي    ِر لَِبيِن َعبمِد الدَّ جم  ،وََكاَن ِشقُّ اْلِم
َِطيمُ ( 5)َولَِبيِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى َولَِبيِن عدى بن َكعمب رهو   .اْلم

َمَها َوَفرُِقوا ِمنمُه، فـََقاَل المَولِيُد بمُن المُمِغريَةِ  ِمَها: مثَّ ِإنَّ النَّاَس َهابُوا َهدم  .َأََن َأبمَدؤُُكمم ِف َهدم



َها رَ ( 1)اللَُّهمَّ ملَم تـُرَِع : َوُهَو يـَُقولُ  فََأَخَذ المِمعمَوَل مثَّ قَاَم َعَليـم َيـم  .، اللَُّهمَّ ِإَنَّ اَل نُرِيُد ِإالَّ اْلم
َلَة، َوقَاُلوا ِ، فـَتَـَربََّص النَّاُس تِلمَك اللَّيـم نَـنيم ًئا ورددَنها َكمَ : مثَّ َهَدَم ِمنم ََنِحَيِة الرُّكم َها َشيـم ِدمم ِمنـم ا  نـَنمظُُر فَِإنم ُأِصيَب ملَم نـَهم

ُ َما َصنَـعمَنا  ِمَها ]َكاَنت، َوِإن مل يصبُه شئ فـََقدم َرِضَي اَّللَّ  ( [ .9)ِمنم َهدم
ُم هِبِمم ِإََل  َدم َبَح المَولِيُد َغاِدًَي َعَلى َعَمِلِه، فـََهَدَم َوَهَدَم النَّاُس َمَعُه، َحىتَّ ِإَذا انـمتَـَهى اهلم ََساِس، َأَساِس ِإبـمَراِهيَم َعَليمهِ فََأصم   اَأم

َِسنَِّة آِخذ  بـَعمُضَها بـَعمًضا ا ِإََل ِحَجارَة  ُخضمر  َكاَأم  .السَََّلُم، َأفمَضوم
ِبِل " َوَوَقَع ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم يَزِيَد بمِن ُروَماَن  ِنَمِة اْلمِ ( " 7)كاالسنة " َوَأَرى ِرَوايََة السِ ريَة : قَاَل السَُّهيمِليُّ " َكَأسم

 . َأعمَلمُ َومهمًا َواَّللَُّ 
َحاقَ  َِديثَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن بـَعمُض َمنم يـَرمِوي اْلم َ َحَجَريمِن : َفَحدَّ ِدُمَها َأدمَخَل َعتَـَلًة بـَنيم َأنَّ َرُجًَل ِمنم قـَُريمش  ممَّنم َكاَن يـَهم

َلَع هِبَا َأَحَدمُهَا، فـََلمَّا حَتَرََّك اْلمجر انتفضت  َها لِيَـقم ََساسِ َمكَُّة بَِ ( 1)ِمنـم ا َعنم َذِلَك اَأم رَِها، فَانـمتَـَهوم  .سم
َبةَ  ثُوَن َأنَّ رَُجًَل ِمنم قـَُريمش  َلمَّا اجم : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َتَمُعوا لِيَـنمزُِعوا َوَزَعَم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّاس  َأنَّ َأوَّلِيََّة قـَُريمش  َكانُوا ُُيَدِ 
َجارََة ِإََل أتَمِسيِس إِ  َوَِّل فرفعه َوُهوَ اْلِم ََساِس اَأم ُهمم ِإََل َحَجر  ِمَن اَأم َاِعيَل َعَليمِهَما السَََّلُم، َعَمَد رَُجٌل ِمنـم اَل  بـمَراِهيَم َوِإمسم

 يدرى َأنه من
__________ 

 .َما اطمَمَأن من االرض وارتفع َما حوله: الرهو( 5)
 .َوُهَو، َوَهَذا حَتمرِيف: وىف املطبوعة

 .فزع المَكعمَبةَأي مل ن( 1)
 .اللَُّهمَّ مل نَزغ: ويروى

 .لَيست ِف ابمن ِهَشام( 9)
 .كاالسنة َوُهَو حَتمرِيف: ط( 7)
 .نقضت: ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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َجِر َكاَدتم تـَلمَتِمُع َبَصَر الرَُّجِل َونـََزا اْلمَ  ُم بـَرمَقًة حَتمَت اْلَم َوَِّل، فَأَبمَصَر المَقوم ََساِس اَأم  َجُر ِمنم اَأم
ِضِعِه، َوَفزَِع الرَُّجُل َوالمبـَُناةُ   .يَِدِه فـََوَقَع ِف َموم

َياهِنِمم، َوقَاُلوا اَل حُتَر ُِكوا َهَذا  ُهمم َما حَتمَتُه ِإََل َمَكانِِه َعاُدوا ِإََل بـُنـم َجُر َعنـم ًئا حبَِذائِهِ فـََلمَّا َستَـَر اْلَم َجَر َواَل َشيـم  .اْلَم
ِن كتاِب ِبلسُّرمََينيَّة َفلم يعرفوا َما ُهَو، َحىتَّ قـََرَأُه هَلُمم َرُجلٌ : اقَ قَاَل ابمُن ِإسمحَ  ثمُت َأنَّ قـَُريمًشا َوَجُدوا ِف الرُّكم ِمنم  َوُحدِ 

َرمَض، َوَصوَّرمُت الشَّ  َم َخَلقمُت السََّماَواِت َواَأم تـَُها يـَوم ُ ُذو َبكََّة، َخَلقم َعِة يـَُهوَد، فَِإَذا ُهَو َأََن اَّللَّ تـَُها ِبَسبـم َس َوالمَقَمَر، َوَحَففم مم
َشَباَها  ِلَها ِف المَماِء َواللََُّبِ  -يـَعميِن َجَبََلَها : قَاَل ابمُن ِهَشام   -َأممََلك  ُحنَـَفاَء اَل تـَُزوُل َحىتَّ يـَُزوَل َأخم  .ُمَباَرٌك َِأَهم



َحاقَ  ثمُت َأنَـُّهمم َوَجُدوا ِف ا: قَاَل ابمُن ِإسم ََراُم، َيَمتِيَها ِرزمقـَُها ِمنم َثََلثَِة ( [ 5)بَيت ]َمكَّة : لمَمَقاِم كتاِب ِفيهِ َوُحدِ  اَّللَِّ اْلم
ِلَها ، اَل ُيَِلَُّها َأوَُّل ِمنم َأهم  .ُسُبل 

َعِث النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ ( [ 1)حجرا ]َوَزَعَم لَيمث بن َأىب سليم َأهنم وجدوا : قَالَ   َعَليمِه َوَسلََّم بَِرمبَِعنَي ِف المَكعمَبِة قـَبمَل َمبـم
ُتوًِب ِفيهِ  ًرا َُيمُصدم ِغبمطًَة، َوَمنم يـَزمرَعم َشرًّا َُيمُصدم نََداَمًة، تـَعمَمُلوَن السَّيِ َئات : َسَنًة، ِإنم َكاَن َما ذُِكَر َحقًّا، َمكم َمنم يـَزمرَعم َخيـم

َسَنات؟  ِك المِعَنبُ  جُيمتَـىَن ( [ 9)اَل ]أجل َكَما ! وَتزون اْلَم  .ِمَن الشَّوم
ِريِ  : َوقَاَل َسِعيُد بمُن ُيَي االموى ر  الزُّهم َِديَث ِإََل  -َحدثَنا المُمعمَتِمر بمُن ُسَليمَماَن الرَّقِ يُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِبشم يـَرمَفُع اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َوَّلِ ُوِجَد ِف الممَ : " قَالَ  -النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِح اَأم ، ِف الصَّفم ُ ُذو َبكََّة، َصنَـعمتـَُها : َقاِم َثََلثَُة َأصمُفح  ِإين ِ َأََن اَّللَّ

م َوا ِلَها ِف اللَّحم ُت َِأَهم َعِة َأممََلك  ُحنَـَفاَء، َوَِبرَكم تـَُها ِبَسبـم َس َوالمَقَمَر، َوَحَففم َم َصنَـعمُت الشَّمم  .للَُّبيـَوم
__________ 

 .املطبوعة َسَقطت من( 5)
 .َسَقطت من املطبوعة( 1)
 .من ابمن ِهَشام( 9)

)*( 
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ِح الثَّاين  ي، َفَمنم َوَصَلَها َوَصلمُتُه، َوَمنم َقطَعَ : َوِف الصَّفم ُت الرَِّحَم َوَشَققمُت هَلَا ِمِن امسِم ُ ُذو َبكََّة، َخَلقم  .َها بـَتَـتُُّه؟ِإين ِ َأََن اَّللَّ
ِح الثَّ  َر َوالشَّرَّ َوَقدَّرمتُُه، َفطُوىَب ِلَمنم : اِلثِ َوِف الصَّفم َيـم ُ ُذو َبكََّة، َخَلقمُت اْلم  ِإين ِ َأََن اَّللَّ

َريمُت الشَّرَّ َعَلى َيَديمهِ  َر َعَلى يََديمِه، َوَويمٌل ِلَمنم ُأجم َيـم َريمُت اْلم  .َأجم
َحاقَ  َجارََة لِِبَنائَِها، ُكلُّ قَِبيَلة  ََتمَمُع َعَلى ِحَدة  مثَّ ِإنَّ المَقَباِئَل ِمنم قـَُريمش  مجََ : قَاَل ابمُن ِإسم  .َعِت اْلِم

َتَصُموا ِفيِه، ُكلُّ قَِبيَلة  تُرِيُد َأنم تـَرمفـََعُه ِإََل َموم  ِن، فَاخم ِضَع الرُّكم َها َحىتَّ بلغ المبناء َموم َرىمثَّ بـَنَـوم ُخم  .ِضِعِه ُدوَن اَأم
َنًة مَممُلوَءًة َدًما، مثَّ تـََعاَقُدوا ُهمم َوبـَُنو َعِدي ِ َوحَتَاَلُفو ( 5)َحىتَّ حتاوروا  اِر َجفم  بمِن  ا، َوَأَعدُّوا ِللمِقَتاِل فـََقرََّبتم بـَُنو َعبمِد الدَّ

َنةِ  َفم ِم ِف تِلمَك اْلم ِت، َوَأدمَخُلوا َأيمِديـَُهمم ِف َذِلَك الدَّ  .َكعمِب بمِن ُلَؤي   َعَلى المَموم
 .الدَّمِ  َفُسمُّوا َلعمَقةَ 

ِجِد فـََتَشاَوُروا َوتَـ  َتَمُعوا ِف المَمسم  .َناَصُفواَفَمَكَثتم قـَُريمٌش َعَلى َذِلَك َأرمَبَع لََيال  َأوم مَخمًسا، مثَّ ِإنَـُّهُم اجم
ِل الرِ َوايَِة َأنَّ َأَِب أَُميََّة بمَن المُمِغريَِة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر  وََكاَن َعاَمِئذ  َأَسنَّ قـَُريمش  ُكلِ َها،  -بن َُممُزوم ( 1)فـََزَعَم بـَعمُض َأهم

ِجِد يـَقم : قَالَ  ُخُل ِمنم َِبِب َهَذا المَمسم َنُكمم ِفيَما خَتمَتِلُفوَن ِفيِه َأوََّل َمنم يَدم َعُلوا بـَيـم َنُكمم ِفيِه، ََي َمعمَشَر قـَُريمش  اجم ِضي بـَيـم
 .فـََفَعُلوا

ُه قَاُلواَفَكاَن َأوََّل َداِخل  َدخَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رََأوم َِمنُي َرِضيَنا، َهَذا ُُمَمَّدٌ : َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َهَذا اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبَـَر قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـُروُه اْلم ًِب َهُلمُّوا ِإيَلَّ : " فـََلمَّا انـمتَـَهى ِإلَيمِهمم َوَأخم  ".ثـَوم



َن فـََوَضَعُه ِفيِه بَِيِدِه مثَّ قَالَ   لَِتأمُخذم ُكلُّ قَِبيَلة  : " فَُأِتَ بِِه َوَأَخَذ الرُّكم
__________ 

 .حتاوزوا ِبلزاى: وتروى( 5)
 .َأي اَنمَاَزتم كل قَبيَلة ِإََل ِجَهة

رو، َوُهَو خطأ: ط( 1)حتاوروا َأو حتالفوا َوُهَو خطأ : وىف ط  .َعمم
*() 
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 .بَِناِحَية  ِمَن الثَـّومبِ 
يًعا  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " مثَّ ارمفـَُعوُه مجَِ ِضَعُه َوَضَعُه ُهَو بَِيِدِه َصلَّى اَّللَّ  .فـََفَعُلوا َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا بِِه َموم

 .مثَّ بـَىَن َعَليمهِ 
 ُ َِمنيَ وََكاَنتم قـَُريمٌش ُتَسمِ ي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعَليمِه َوَسلََّم اَأم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ََثِبٌت : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َحدَّ  َحدثَنا ِهََلل -يـَعميِن َأَِب يزِيد  -َحدَّ
ثَُه أَ  -َوُهَو السَّاِئُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ  -يعمىن ابمن حَبان، َعنم جُمَاِهد  َعنم َموماَلُه  َاِهِليَِّة َأنَُّه َحدَّ نَُّه َكاَن ِفيَمنم بـَىَن المَكعمَبَة ِف اْلم

، قَالَ : قَالَ  َاثِِر الَِّذي آنـَُفُه َعَلى نـَفمِسي فََأُصبُُّه َعَليمِه : وََكاَن يل َحَجٌر َأََن ََنَتُُّه َأعمُبُدُه ِمنم ُدوِن اَّللَِّ وَكنت أجئ ِِبللََُّبِ اْلم
َغُر فـَيَـُبوُل َعَليمِه، قَالَ  فيجئ المَكلمُب فـَيَـلمَحُسُه مثَّ  َجَر َأَحدٌ : َيشم َجِر َواَل يـََرى اْلَم ِضَع اْلَم َنا َحىتَّ بـََلغمَنا َموم  .فـَبَـنَـيـم

ُه الرَُّجلِ  َجاِرََن ِمثمُل رَأس الرجل يَكاد يتَـَراَءى ِمنمُه َوجم َط َأحم  .فَِإَذا ُهَو َوسم
 .ََنمُن َنَضُعهُ : فـََقاَل َبطمٌن ِمنم قـَُريمش  

 .ََنمُن َنَضُعهُ : قَاَل آَخُرونَ وَ 
َنُكمم َحَكًما: فـََقاُلوا َعُلوا بـَيـم  .اجم
 .َأوَُّل رَُجل  َيطمُلُع ِمَن المَفج ِ : فـََقاُلوا

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا َِمنيُ : َفَجاَء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأاَتُكُم اَأم
 .فـََقاُلوا َلُه، فـََوَضَعُه ِف ثـَومب  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ   ( .5) َدَعا بُطُونـَُهمم فـََرفـَُعوا نـََواِحَيُه فـََوَضَعُه ُهَو َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  َسى: قَاَل ابمُن ِإسم َرَة ِذرَاًعا وََكاَنتم ُتكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَثَاينَ َعشم ِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ( 1)اِطيَّ المَقبَ  وََكاَنِت المَكعمَبُة َعَلى َعهم

. 
جَّاُج بمُن يُوُسفَ ( 1)مثَّ ُكِسَيتم بـَعمُد المبـُُروَد  يَباَج اْلَم  .َوَأوَُّل َمنم َكَساَها الدِ 

َر : قـُلمتُ  جم َها اْلِم َرُجوا ِمنـم َعُة َأذمرُع  ِمنم ََنحَية الشَّام  -َوَقدم َكانُوا َأخم َفَقُة، َأيم ملَم َقَصَرتم هِبُِم النـَّ  -َوُهَو ِستَُّة َأذمرُع  َأوم َسبـم
ُنوُه َعَلى قـََواِعِد ِإبـمَراِهيمَ   .يـََتَمكَُّنوا َأنم يـَبـم



 .َوَجَعُلوا لِلمَكعمَبِة َِبًِب َواِحًدا ِمنم ََنِحَيِة الشَّرمقِ 
ِخُلوا َمنم َشاُءوا وُينعوا من َشاُءوا َها ُكلُّ َأَحد  فـَُيدم ُخَل ِإلَيـم  .َوَجَعُلوُه ُمرمَتِفًعا لَِئَلَّ يَدم

__________ 
 .نوع من الثِ َياب َكاَن ينسج مبصمر: القباطى( 5)
 .الربور َوُهَو خطأ: املطبوعة( 1)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم ِ َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َمِك َأملَم : "  قَاَل هَلَاَوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم تـََريم َأنَّ قـَوم
 .َقَصَرتم هِبُِم النـََّفَقةُ 

ر  لَنَـَقضمُت المَكعمَبَة َوَجَعلمُت هَلَا َِبًِب َشرمِقيًّا َوَِبًِب َغرمبِيًّا، َوَأدمخَ  ِمِك ِبُكفم ََثُن قـَوم َر َوَلوماَل ِحدم جم  ".لمُت ِفيَها اْلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجاَءتم َوهِلََذا َلمَّا مَتَكََّن ابمُن الزُّبـَريمِ بـََناَها عَ   َلى َما َأَشاَر ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرمضِ  َِليِل، هَلَا َِبَِبِن ُملمَتِصَقاِن ِِبَأم ِن َوالسََّناِء َكاِمَلًة َعَلى قـََواِعِد اْلم سم ُخُل النَّاُس ِف َغايَِة المبَـَهاِء َواْلُم ِمنم  َشرمِقيًّا َوَغرمبِيًّا، يَدم
َخرِ   .َهَذا َوخَيمُرُجوَن ِمَن اْلم

َمِئذ ، فِ  َِليَفُة يـَوم جَّاُج ابمَن الزُّبـَريمِ َكَتَب ِإََل َعبمِد المَمِلِك بمِن َمرمَواَن، َوُهَو اْلم يَما َصنَـَعُه ابمن الزبري، اعتقدوا َأنَُّه فـََلمَّا قـََتَل اْلَم
ِسهِ   .فـََعَل َذِلَك ِمنم تِلمَقاِء نـَفم

َر وَ  فََأَمرَ  جم َرُجوا ِمنمُه اْلِم َاِئِط الشَّاِميِ  َفَحصُّوُه َوَأخم َرصُّوا حجارته ِف َأرض إبَِِعاَدهِتَا ِإََل َما َكاَنتم َعَليمِه فـََعَمُدوا ِإََل اْلم
َتَمرَّ الشَّرمِقيُّ َعَلى َما َكاَن َعَليمِه، فـَلَ  ِديِ  المَكعمَبة، فارتفع ِبِبها َوَسدُّوا المَغرميبَّ، َواسم َأوم ابمنه  -مَّا َكاَن ِف َزَمِن المَمهم

َتَشاَر َماِلًكا ِف ِإَعاَدهِتَا َعَلى َما َكاَن َصنَـَعُه ابمُن الزُّبـَريمِ  -المَمنمُصوِر   .اسم
َرُه َأنم يـَتَِّخَذَها المُمُلوُك َملمَعَبًة فـَتَـرََكَها َعَلى َما : فـََقاَل َماِلٌك َرِْحَُه اَّللَُّ   .ِهَي َعَليمهِ ِإين ِ َأكم

ََرامُ  ِجُد اْلم ِن َكَذِلَك َوَأمَّا المَمسم ُ َعنمُه، : َفِهَي ِإََل اْلم َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ِل المَكعمَبِة ُعَمُر بمُن اْلم فََأوَُّل َمنم َأخََّر المبـُُيوَت ِمنم َحوم
تَـَرى  ِلَها َوَهَدَمَها، فـََلمَّا َكاَن ُعثمَماُن اشم تَـَراَها َمنم َأهم َيانَُه، َوَحسََّن اشم َكَم بـُنـم ُدورًا َوزَاَدَها ِفيِه، فـََلمَّا َويلَ ابمُن الزُّبـَريمِ َأحم

ثـََر َأبـمَوابَهُ  رَانَُه َوَأكم  .ُجدم
ًئا آَخرَ   .َوملَم يـَُوسِ عمُه َشيـم

رَانِهِ  َممِر َعبمُد المَمِلِك بمُن َمرمَواَن زَاَد ِف ارمتَِفاِع ُجدم تَـَبدَّ ِِبَأم يَباجَ فـََلمَّا اسم  .، َوَأَمَر ِِبلمَكعمَبِة َفُكِسَيِت الدِ 
جَّاُج بمُن يُوُسفَ   .وََكاَن الَِّذي تـََوَلَّ َذِلَك بَِممرِِه اْلَم

ََحاِديَث المَوارَِدَة ِف َذِلَك ِف تـَفمِسرِي ُسورَِة المبَـَقَرِة ِعنمدَ   َوَقدم ذََكرمََن ِقصََّة بَِناِء المبَـيمِت َواَأم
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َاِعيلُ )ِلِه قـَوم   .َوذكرََن َذِلك مطوال مستقصى، َفمن َشاَء كتبه َهاُهَنا( َوِإذم يـَرمَفُع ِإبـمَراِهيُم المَقَواِعَد ِمَن المبَـيمِت َوِإمسم
َمد والممنَّة  .َوَّللَّ اْلم
َحاقَ  َها َعَلى َما َأرَاُدوا قَا: قَاَل ابمُن ِإسم َياِن َوبـَنَـوم ُر بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََلمَّا فـََرُغوا ِمَن المبُـنـم ، ِفيَما َكاَن ِمنم َأممِر ( 5)َل الزُّبـَيـم

َياَن المَكعمَبِة هَلَا َيَِّة الَِِّت َكاَنتم قـَُريمٌش تـََهاُب بـُنـم ِإََل الثُـّعمَباِن َوِهَي هَلَا اضمِطَراُب َوَقدم  * َعِجبمُت ِلَما َتَصوََّبِت المُعَقاُب : اْلم
َياًَن َيُكوُن هَلَا ِوََثبُ * َكِشيٌش َكاَنتم َتُكوُن هَلَا    َوَأحم

َنا ِإََل التَّأمِسيِس َشدَّتم  َلِئبُّ * تـَُهيِ بـَُنا المِبَناَء َوَقدم نـََهاُب فـََلمَّا َأن خشينا الز جر َجاَءتم * ِإَذا ُقمم هَلَا ( 1)ُعَقاٌب تـَتـم
يَ  نـم َها مثَّ َخلَّتم لََنا المبـُ َها ِإلَيـم تـم َنا َحاِشِديَن ِإََل بَِناء  انمِصَباُب َفَضمَّ لََنا ِمنمُه المَقَواِعُد َوالتـَُّراب َغَداة * اَن لَيمَس هَلَا ِحَجاُب فـَُقمم

ُهمم َذَهاُب َوَقدم َحشَ * َولَيمَس َعَلى ُمَساِويَنا ثَِياُب َأَعزَّ ِبِه المَمِليُك َبيِن ُلَؤي   * يرفع التَّأمِسيَس ِمنمُه  ِلِه ِمنـم َدتم فـََليمَس َِأَصم
َوِعنمِد اَّللَِّ يـُلمَتَمُس الثَـَّواُب َوَقدم َقدَّممَنا ِف فصل * َوُمرَُّة َقدم تـََقدََّمَها ِكََلُب فـَبَـوََّأََن المَمِليُك ِبَذاَك ِعزًّا * ُهَناَك بـَُنو َعِدي   

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َأقمَذاِر اْلمَ  َجارََة، َوَأنَُّه َما َكاَن هللا ُيوط ِبِه َرُسوله َصلَّى اَّللَّ ُقََلِن اْلِم اِهِليَِّة، َأنَُّه َكاَن ُهَو َوالمَعبَّاُس َعمُُّه يـَنـم
َجارَِة َعَلى َكِتِفِه هنَُِي َعنم َخلمِع إزَاره، َفَأعَ   .اَدُه ِإََل سريته االوَلَعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َلمَّا َوَضَع ِإزَارَُه حَتمَت اْلِم

__________ 
َعة والتكلف، َواَل تصح نسبتها ِإََل الزبري( 5)  .يـَبمُدو على تِلمَك االبيات الصَّنـم
 .تقيم صدرها ورأسها: تتلئب( 1)

 .اتَلب: َوالمِفعمل
)*( 
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ةُ  َس، َوُهَو الشِ دَّ ُمم ِمَيِتِهُم اْلم َحاَق َما َكاَنتم قـَُريمٌش ابـمَتَدُعوُه ِف َتسم ٌل َوذََكَر ابمُن ِإسم يِن َوالصَََّلبَةُ  َفصم  .ِف الدِ 
لَ  ََرَم تـَعمِظيًما زَائًِدا حبَيمُث المتَـَزُموا ِبَسَبِبِه َأنم اَل خَيمُرُجوا ِمنمُه لَيـم  .ة َعَرَفةَوَذِلَك َِأَنَـُّهمم َعظَُّموا اْلم

ََرِم َوُقطَّاُن بـَيمِت اَّللَِّ : وََكانُوا يـَُقوُلونَ   .ََنمُن َأبـمَناُء اْلم
َما َكانُوا قـَرَُّروُه ِمَن  يَِقُفوَن بَِعَرفَات  َمَع ِعلمِمِهمم َأنَـَّها َمَشاِعِر ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلُم، َحىتَّ اَل خَيمُرُجوا َعنم ِنظَامِ  َفَكانُوا اَل 

َعِة المَفاِسَدةِ   .المِبدم
 وََكانُوا اَل يَدَِّخُروَن ِمَن اللََُّبِ َأِقطًا

ًما َوُهمم ُحُرمٌ َواَل مسنا َواَل يسلون شَ   .حم
َتظَلُّوا ِإالَّ بِبَـيمت  ِمنم َأَدم   َتِظلُّوَن ِإِن اسم ًتا ِمنم َشَعر  َواَل َيسم ُخُلوَن بـَيـم  .َواَل يَدم

ِجيَج َوالمُعمَّاَر  ، َواَل يَ  -َما َداُموا ُُممرِِمنَي  -وََكانُوا َُيمنَـُعوَن اْلَم ، َأنم َيَمُكُلوا ِإالَّ ِمنم َطَعاِم قـَُريمش  طُوُفوا ِإالَّ ِف ثَِياِب قـَُريمش 
ِس، َوُهمم قـَُريمٌش َوَما َوَلُدوا َوَمنم َدَخَل َمَعُهمم ِمنم كِ  ُمم َب َأَحد  ِمَن اْلم ُهمم ثـَوم َنانََة َوُخَزاَعَة، طَاَف ُعرمََيًَن، فَِإنم ملَم جيَِدم َأَحٌد ِمنـم

َم يـَبمُدو بـَعمُضُه َأوم  : ِإَذا اتَـَّفَق َطَوافـَُها ِلَذِلَك َوَضَعتم يََدَها َعَلى فـَرمِجَها َوتـَُقولُ  َوَلوم َكاَنِت اممَرَأًة، َوهِلََذا َكاَنِت المَمرمَأةُ  الميَـوم



ِسِه فـََعَليمِه ِإَذا* ُكلُُّه  ِمَن الطََّواِف فـَرََغ  َوَما بََدا ِمنمُه َفََل ُأِحلُُّه فَِإنم َتَكرََّم َأَحٌد ممَّن جيد ثوب أ؟ مس َفطَاَف ِف ثَِياِب نـَفم
تَـَفُع هِبَا بـَعمَد َذِلكَ   .َأنم يـُلمِقيَـَها َفََل يـُنـم

ِِه َأنم َُيَسََّها  .َولَيمَس َلُه َواَل ِلَغريم
 .قَاَل بـَعمُض الشَُّعَراءِ " اللََّقى : " وََكاَنِت المَعَرُب ُتَسمِ ي تِلمَك الثِ َيابَ 

َحاقَ َلًقى بَـ * َكَفى َحَزًَن َكرِ ي َعَليمِه َكأَنَُّه  َ َأيمِدي الطَّائِِفنَي َحِرمُي قَاَل ابمُن ِإسم ُ ُُمَمًَّدا َصلَّى : نيم َفَكانُوا َكَذِلَك َحىتَّ بـََعَث اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنـمَزلَ   اَّللَّ
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َأيم مُجمُهوُر المَعَرِب ِمنم َعَرفَات  ( 5" )َأفَاَض النَّاس مثَّ أفيضوا من َحيمُث " َعَليمِه المُقرمآَن َردًّا َعَليمِهمم ِفيَما ابـمَتَدُعوُه فـََقاَل 
َ ِإن َغُفور َرِحيم "  تَـغمِفُروا اَّللَّ  ( .1" )َواسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يَِقُف ِبَعَرفَات  قـَبمَل َأنم يـَنمِزَل َعَليم  ِفيًقا مِ َوَقدم َقدَّممَنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َن اَّللَِّ َلهُ ِه تـَوم
ُ َعَليمِه َردًّا َعَليمِهمم ِفيَما َكانُوا َحرَُّموا ِمَن اللِ َباِس َوالطََّعاِم َعَلى النَّاِس  ََي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكمم ِعنمَد ُكلِ  " َوَأنـمَزَل اَّللَّ

رُِفوا ِإنَُّه اَل ُيُِبُّ المُمسم  َربُوا َواَل ُتسم ِجد  وَُكُلوا َواشم َرَج ِلِعَباِدِه والطيبات من الرزق : رِِفنيَ َمسم ُقلم َمنم َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَِِّت َأخم
يَة( 1" )  .اْلم

َحاقَ ( 9)َوقَاَل زََِيٌد المَبكَّاِئيُّ   .َواَل َأدمِري َأَكاَن ابمِتَداُعُهمم ِلَذِلَك قـَبمَل المِفيِل َأوم بعده: ، َعِن ابمِن ِإسم
__________ 

 .533ة المبَـَقَرة ُسورَ ( 5)
 .َأبُو ُُمَمَّد زََِيد: ُهوَ ( 9) 91، 95ُسورَة االعراف ( 1)

َحاق  .ابمن عبد هللا بن طفيل المَقيمِسي العامري البكائى رَاِوي السِ ريَة َعن ابمن ِإسم
 .هـ 559توىف سنة 

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َعِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاَق َرِْحَُه ِكَتاُب َمبـم ِليًما كثريا َوذكر شئ من البشارات بذلك قَاَل ُُمَمَّد ِإسم َم َتسم
َباُن ِمَن النََّصاَرى، َوالمُكهَّاُن ِمَن المَعَرِب : اَّللَُّ  َباُر ِمَن الميَـُهوِد، َوالرُّهم َحم ُ ( 5)وََكاَنِت اَأم ثُوا بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقدم حَتَدَّ
ا تـََقاَرَب َزَمانُهُ عَ  َعِثِه َلمَّ  .َليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َمبـم

َباُن ِمَن النََّصاَرى فـََعمَّا َوَجُدوا ِف ُكتُِبِهمم َمنم ِصَفِتِه َوِصَفِة زَ  َباُر ِمَن الميَـُهوِد َوالرُّهم َحم ِد َأنمِبَياِئِهمم َأمَّا اَأم َمانِِه، َوَما َكاَن ِمنم َعهم
 .ِإلَيمِهمم ِفيهِ 



ُ تـََعاََل  ُتوًِب ِعنمَدُهمم ِف التـَّومرَاِة َواْلمِجنمِ : )قَاَل اَّللَّ ُمِ يَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمكم يِل َيَمُمُرُهمم ِِبلمَمعمُروِف الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ اَأم
َهاُهمم َعِن المُمنمَكِر َوُيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوُُيَر ِمُ  َغمََلَل الَِِّت َكاَنتم َعَليمِهمم  َويـَنـم ُهمم ِإصمَرُهمم َواَأم ََباِئَث َوَيَضُع َعنـم َعَليمِهُم اْلم

 (( .1)فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُنمِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم املفلحون 
ُ تـََعاََل  َ يََديَّ ِمَن التـَّ  َوِإذم : )َوقَاَل اَّللَّ قًا ِلَما بـَنيم َرائِيَل ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَيمُكمم ُمَصدِ  ومرَاِة قَاَل ِعيَسى ابمُن َمرممَيَ ََي َبيِن ِإسم

ُُه َأْحمَدُ  ًرا ِبَرُسول  َيَمِت ِمنم بـَعمِدي امسم  ( .9( )َوُمَبشِ 
ُ تـََعاََل  تَـُغوَن َفضمًَل ِمَن  ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ : )َوقَاَل اَّللَّ نَـُهمم تـََراُهمم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـم اُء َعَلى المُكفَّاِر ُرَْحَاُء بـَيـم َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

َواًَن، ِسيَماُهمم ِف ُوُجوِهِهمم ِمنم َأثَِر السُُّجوِد، َذِلَك َمثـَُلُهمم ِف التـَّومرَاِة َوَمثـَُلُهمم ِف  يِل َكَزرمع  أخرج شطاه اْلمِجنمِ اَّللَِّ َوِرضم
تَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُعمِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم المكفَّار وعد هللا  فآزره غلظ فَاسم

__________ 
َوَما " وََكاَنت االحبار من الميَـُهود والكهان من النََّصاَرى َومن المَعَرب : " المعبارَة ُمرفة؟ ِف املطبوعة واملخطوطة( 5)

 .من ابمن ِهَشام أثمبته
 .517ُسورَة االعراف ( 1)
 .1ُسورَة الصَّف  ( 9)

)*( 
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ُهمم َمغمِفَرًة َوَأجرا َعِظيما  ( .5( )الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ِمنـم
ُ تـََعاََل  ُتُكمم ِمنم : )َوقَاَل اَّللَّ ُ ِميثَاَق النَِّبيِ نَي َلَما آتـَيـم ٌق ِلَما َمَعُكمم   َوِإذم َأَخَذ اَّللَّ َمة  مثَّ َجاءَُكمم َرُسوٌل ُمَصدِ  ِكَتاب  َوِحكم

ُُتم َعَلى َذِلُكمم ِإصمِري؟ قَاُلوا َأقـمَررمََن قَاَل فَا َررمُُتم َوَأَخذم ِمُننَّ ِبِه َولَتَـنمُصُرنَُّه، قَاَل َأَأقـم َهُدوا َوَأََن َمَعُكمم ِمَن الشَّاِهِديَن لَتـُؤم شم
(1. )) 

ِمَننَّ : " يِح المُبَخاِريِ  َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ َوِف َصحِ  ُ نَِبيًّا ِإالَّ ُأِخَذ َعَليمِه المِميثَاُق، لَِئنم بُِعَث ُُمَمٌَّد َوُهَو َحيٌّ لِيـُؤم َما بـََعَث اَّللَّ
 .َولِيَـنمُصُرنَّهُ 

ِمُننَّ ِبِه ولينصرنه وليتبعنه َوَأَمَرُه َأنم َيَمُخَذ َعَلى أُمَِّتِه المِميثَاَق لَِئنم بُِعَث ُُمَمَّ  َياٌء لِيـُؤم ُم َأحم  ".ٌد َوهم
َنمِبَياِء َبشَُّروا َوَأَمُروا ِِبت َِباِعهِ  يَع اَأم  .؟ علم ِمنم َهَذا َأنَّ مجَِ
ِل َمكَّةَ  ُلو َعَليمِهمم آََيِتَك َويـَُعلِ ُمُهُم رَبَـَّنا َوابـمَعثم ِفيِهمم َرسُ : )َوَقدم قَاَل ِإبـمَراِهيُم َعَليمِه السَََّلُم ِفيَما َدَعا بِِه َِأَهم ُهمم يـَتـم واًل ِمنـم

َِكيم كَمة ويزكيهم ِإنَّك َأنمت المَعزِيز اْلم َماُم َأْحمَدُ ( 9( * )المِكَتاَب َواْلم ثـََنا المَفَرُج بمُن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ َحدَّ
َماُن بمُن َعاِمر ، ثـََنا لُقم عمُت َأَِب أَُماَمَة قَالَ  َفَضاَلَة، َحدَّ ُء َأممِركَ : قـُلمتُ : مسَِ ، َما َكاَن َبدم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ

َها نُوٌر َأَضاَءتم َلُه ُقُصوُر الشَّامِ : " قَالَ  َرى ِعيَسى، َورََأتم أُمِ ي َأنَُّه خَيمُرُج ِمنـم  ". َدعمَوُة َأيب ِإبـمَراِهيَم، َوُبشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَقدم َرَوى ُُمَمَُّد بمُن إِ  ِر بمِن يَزِيَد، َعنم َخاِلِد بمِن َمعمَداَن َعنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاَق َعنم ثـَوم  َعنمُه سم



َلهُ   .ِمثـم
رِِه َوانمِتَشارَُه، َفذََكرَ : َوَمعمىَن َهَذا َأنَُّه َأرَادَ  ِتَهاَر ِذكم َ النَّاِس َواشم َء َأممرِِه بـَنيم َدعمَوَة ِإبـمَراِهيَم الَِّذي تـُنمَسُب ِإلَيمِه المَعَرُب، مثَّ  بَدم

َرائِيَل َكَما تـََقدَّمَ  َرى ِعيَسى الَِّذي ُهَو َخاَُتُ َأنمِبَياِء َبيِن ِإسم  .ُبشم
َنمِبَياِء َبشَُّروا ِبِه َأيمًضا نَـُهَما ِمَن اَأم  .يَُدلُّ َهَذا َعَلى َأنَّ َمنم بـَيـم

__________ 
 .513ُسورَة المبَـَقَرة ( 9) 55ُسورَة آل عمَران ( 1) 13ة المَفتمح ُسورَ ( 5)

)*( 

(5/157) 

 
 

ُهورًا َمذمُكورًا َمعمُلوًما ِمنم قـَبمِل َخلمِق آَدَم َعَليمِه الصَّ  َعمَلى فـََقدم َكاَن َأممُرُه َمشم  .ََلُة َوالسَََّلمُ َأمَّا ِف المَمََلِ اَأم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َسِعيِد بمِن ُسَويمد  المَكلمِبِ  عَ : َكَما قَاَل اْلمِ ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن َصاِلح  ، َحدَّ ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َمهم نم َعبمِد َحدَّ

، َعِن المِعرمَِبِض بمِن َسارِيََة، قَالَ  َعمَلى بمِن ِهََلل  السَُّلِميِ  ُ عَ : اَأم اَّللَِّ ( 5)ِإين ِ ِعنمَد : " َليمِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم، َوِبَشارَُة ِعيَسى يب، ورؤَي أُمِ ي الَِِّت َخاَُتُ النَِّبيِ نَي، َوِإنَّ آَدَم َلُمنمَجِدٌل ِف ِطيَنِتِه، َوَسأُنمِبُئُكمم بَِوَِّل َذِلَك، َدعمَوُة َأيب ِإبـمَراِهي

، وََكَذِلَك أُمََّهات المُمؤم  ".ِننَي رََأتم
 .ِإنَّ ُأمَُّه رََأتم ِحنَي َوَضَعتمُه نُورًا َأَضاَءتم ِمنمُه ُقُصوُر الشَّامِ : َوَقدم َرَواُه اللَّيمُث َعنم ُمَعاِويََة بمِن َصاِلح  َوقَالَ 

َماُم َأْحمَُد َأيمًضا ثـََنا َمنمُصوُر بمُن َسعمد ، عَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َحدَّ ، َحدَّ نم بَُديمِل بمِن َميمَسَرَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َشِقيق 
ِر قَالَ  َسِد : " قلت ََي َرُسول هللا، َمىت كنت نَبيا؟ قَالَ : َعنم َميمَسَرَة المَفجم َ الرُّوِح َواْلَم  ".َوآَدُم بـَنيم

 .تـََفرََّد هِبِنَّ َأْحمَدُ 
ِة " نَي ِف ِكَتاِب َوَقدم َرَواُه ُعَمُر بمُن َأْحمََد بمِن َشاهِ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد : ِمنم َحِديِث َأيب ُهَريـمَرَة فـََقالَ " َداَلِئِل النـُّبـُوَّ َحدَّ

َومزَاعِ  -يـَعميِن َأَِب المَقاِسِم المبَـَغِويَّ  -بمِن َعبمِد المَعزِيِز  ، َعِن اَأم ِلم  ثـََنا َأبُو مَهَّام  المَولِيُد بمُن ُمسم َثيِن َُيمََي، َعنم َأيب َحدَّ ، َحدَّ يِ 
ُة؟ قَالَ : َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمىَت َوَجَبتم َلَك النـُّبـُوَّ ِخ : " ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َخلمِق آَدَم َونـَفم بـَنيم

 ".الرُّوِح ِفيِه 
ه  آَخَر َعِن  َومزَاِعيِ  بِهِ َوَرَواُه ِمنم َوجم  .اَأم

 ".َوآَدُم ُمنمَجِدٌل ِف ِطيَنِتِه : " َوقَالَ 
َداِم، َعنم بَِقيََّة بمِن َسِعيِد بمِن َبِشري ، َعنم   َوُرِوَي َعِن المبَـَغِويِ  َأيمًضا َعنم َأْحمََد بمِن المِمقم

__________ 
 .عبد: ط( 5)

 .َوُهَو خطأ
)*( 
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ُ تـََعاََل  -َمرمُفوًعا  -َريـمَرَة قـََتاَدَة، َعنم َأيب هُ  ِل اَّللَّ ََن ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثَاقـَُهمم ومنك َومن نوح : " ِف قـَوم قَاَل ( " 5)َوِإذم َأَخذم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلمِق َوآِخَرُهمم ِف المبَـعمث : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُكنمُت َأوََّل النَِّبيِ نَي ِف اْلم

، َعنم قـَيمِس بمِن الرَّبِيِع، َعنم َجاِبر ، َعِن الشَّعمِبِ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِقيلَ وَ  ََي َرُسول هللا َمىت كنت : من َحِديث َأىب ُمَزاِحم 
َسِد : " نَبيا؟ قَالَ  َ الرُّوِح َواْلَم  ".وآَدم بـَنيم

ُهمم ِبِه الشََّيا رَتُِق من الس مع، ِإذم َكاَنت وهى اَل حُتمَجُب َعنم َذِلَك َوَأمَّا المُكهَّاُن ِمَن المَعَرِب فَأَتـَتـم نِ  ممَّا َتسم ِطنُي ِمَن اْلِم
ِر أُُمورِِه  ُهَما بـَعمُض ِذكم ِف ِِبلنُُّجوِم، وََكاَن المَكاِهُن َوالمَكاِهَنُة اَل يـََزاُل يـََقُع ِمنـم ، َواَل يـُلمِقي المَعَرُب ِلَذِلَك ِفيِه ( 1)ِِبلمَقذم

 .َِباًل 
ُُموُر الَِِّت َكانُوا يَذمُكُروَن فـََعَرُفوَها ُ تـََعاََل، َوَوقـََعتم تِلمَك اَأم  .َحىتَّ بـََعَثُه اَّللَّ

َعِثِه ُحِجَبِت الشََّياِطنيُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَحَضَر زََماُن َمبـم ِع، َوِحيَل فـََلمَّا تـََقاَرَب َأممَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ  َعِن السَّمم نَـَها َوبـَنيم بـَيـم
ُعُد السرتاق الس مع ِفيَها، فرموا ِبلنجوم، َفعرفت الشََّياِطني َأنَّ َذِلَك َِأَممر  َحَدَث  ِمنم َأممِر اَّللَِّ المَمَقاِعِد الَِِّت َكاَنتم تـَقم

 .عزوجل
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ُ َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ عمَنا "  َوِف َذِلَك َأنـمَزَل اَّللَّ نِ  فـََقاُلوا ِإَنَّ مسَِ َتَمَع نـََفٌر ِمَن اْلِم ُقلم ُأوِحَي ِإيَلَّ َأنَُّه اسم

ِرَك ِبَرب َِنا أحدا  ِد فَآَمنَّا بِِه َوَلنم ُنشم ِدي ِإََل الرُّشم  .ِإََل آِخِر السُّورَةِ " قـُرمآًَن َعَجًبا يـَهم
ِلِه تـََعاََل َوَقدم ذََكرمََن تـَفمِسرَي َذِلَك ُكلِ ِه ِف ِكَتا َتِمُعوَن المُقرمآَن، : " بَِنا التـَّفمِسرِي، وََكَذا قـَوم نِ  َيسم َنا ِإلَيمَك نـََفًرا ِمَن اْلِم َوِإذم َصَرفـم

 َأنمِصُتوا، فـََلمَّا ُقِضَي ولوا: فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا
__________ 

 .ُسورَة االحزاب( 5)
 .هللا َعَليمهِ  الضَِّمري يرجع ِإََل الرَُّسول صلَوات( 1)
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قًا ِلَما بَـ  عمَنا ِكَتاًِب أُنمِزَل ِمنم بـَعمِد ُموَسى ُمَصدِ  َمَنا ِإَنَّ مسَِ ِمِهمم ُمنمِذرِيَن، قَاُلوا ََي قـَوم َقِ  َوِإََل َطرِيق ِإََل قـَوم ِدي ِإََل اْلم َ َيَديمِه يـَهم نيم
َتِقيم  ِسرَي َذِلكَ " ُمسم ََيت، ذََكرمََن تـَفم  .ُكلِ ِه ُهَناكَ   اْلم

َحاقَ  َث َأنَّ َأوََّل المَعَرِب َفزَِع ِللرَّمم : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َنِس، َأنَُّه ُحدِ  َخم َبَة بمِن المُمِغريَِة بمِن اَأم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم ِي ِِبلنُُّجوِم َحدَّ
يُّ ِمنم ثَِقيف   -ِحنَي رُِمَي هِبَا  ُهمم يـَُقاَل َلهُ َوَأنَـُّهمم جَ  -َهَذا اْلَم ، وََكاَن : اُءوا ِإََل َرُجل  ِمنـم ُرو بمُن أَُميََّة َأَحُد َبيِن ِعََلج  َعمم

ِف هِبَِذِه النُُّجوِم؟ قَالَ : ، فـََقاُلوا َلهُ ( 5)َأدمَهى المَعَرِب َوَأنمَكَرَها  ُرو َأملَم تـََر َما َحَدَث ِف السََّماِء ِمَن المَقذم بـََلى، : ََي َعمم
َنـمَواُء ِمنَ فَانمظُ  ِر، َويـُعمَرُف هِبَا اَأم َتَدى هِبَا ِف المبَـرِ  َوالمَبحم ِلُح  ُروا فَِإنم َكاَنتم َمَعاملُ النُُّجوِم الَِِّت يـُهم َتاِء، ِلَما ُيصم الصَّيمِف َوالشِ 



نـمَيا،  َرَها َوِهَي ََثبَِتٌة النَّاَس ِف َمَعاِيِشِهمم ِهَي الَِِّت يـُرمَمى هِبَا، فـَُهَو َواَّللَِّ َطيُّ الدُّ َلمِق، َوِإنم َكاَنتم جُنُوًما َغيـم َوَهََلُك َهَذا اْلم
لق َفَما ُهَو؟ ُ بِِه َهَذا اْلم  .َعَلى َحاهِلَا فـََهَذا َِأَممر  َأرَاَد اَّللَّ

َحاقَ  م  : قَاَل ابمُن ِإسم ِل المِعلمِم َأنَّ اممَرَأًة ِمنم َبيِن َسهم َثيِن بـَعمُض َأهم َاِهِليَِّة،   -اُل هَلَا المغَيمَطَلُة يـُقَ  -َوَحدَّ َكاَنتم َكاِهَنًة ِف اْلم
َلًة ِمَن اللََّيايل فَانـمَقضَّ حَتمتَـَها، مثَّ قَالَ  ر  َوََنمر ؟ قَاَلتم قـَُريمٌش ِحنَي بـََلَغَها ( 1)َأدمِر َما َأدمِر : َجاَءَها َصاِحبـَُها لَيـم ُم َعقم ، يـَوم

َرى فَانـمَقضَّ حَتمتَـَها مثَّ قَالَ َما يُرِيُد؟ مثَّ جَ : َذِلكَ  َلًة ُأخم  .َما شعوب؟ تصرع ِفيِه َكعمٌب ِْلُُنوب  ( 9)شعوب : اَءَها لَيـم
 .َماَذا يُرِيُد؟ ِإنَّ َهَذا َِأَممر  ُهَو َكاِئن فانظروا َما ُهوَ : فـََلمَّا بـََلَغ َذِلَك قـَُريمًشا قَاُلوا

__________ 
 .الدهاء من النكر مبَعمىن: أنكرها( 5)

 .وأمكرها َوُهَو حَتمرِيف: وىف ط خَ 
ِتَفاء للكَلعي( 1)  .بدر َما بدر: ِف ااِلكم

 .َوُهَو أصح
 .مجع شعب: شعوب( 9)

له ر  َوُأُحد  ِِبلشعبِ : َوُيِشري ِإََل َذِلك قـَوم َعُة بَدم  .َفَما َعَرُفوُه َحىتَّ َكاَنتم َوقـم
)*( 
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ر  َوُأُحد  ِِبلشِ عمِب، فـََعَرُفوا َأنَُّه َكاَن الَِّذي َجاَء بِِه ِإََل َصاِحَبِتهِ  َفَما َعَرُفوُه َحىتَّ َكاَنتم  َعُة َبدم  .َوقـم
َحاقَ  ًبا : قَاَل ابمُن ِإسم َُرِشيُّ َأنَّ َجنـم َثيِن َعِليُّ بمُن ََنِفع  اْلم َاِهِليَِّة،   -َبطمًنا ِمَن المَيَمِن  -َوَحدَّ فـََلمَّا ذُِكَر َكاَن هَلُمم َكاِهٌن ِف اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوانـمَتَشَر ِف المَعَرِب، قَاَلتم َلُه َجنمبٌ  ِر َهَذا الرَُّجلِ : َأممُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .انمظُرم لََنا ِف َأمم
َفِل َجَبِلهِ  َتَمُعوا َلُه ِف َأسم  .َواجم

ُس فـََوقَ  ُزو، فـَنَـَزَل ِإلَيمِهمم ِحنَي طََلَعِت الشَّمم س  َلُه فـََرَفَع رَأمَسُه ِإََل السََّماِء َطِويًَل، مثَّ َجَعَل يـَنـم َف هَلُمم قَائًِما ُمتَِّكًئا َعَلى قـَوم
ثُُه ِفيُكمم َأيُـَّها ا: مثَّ قَالَ  َلَبُه َوَحَشاُه، َوُمكم َطَفاُه، َوَطهََّر قـَ َرَم ُُمَمًَّدا َواصم َ َأكم  .اُس َقِليلٌ لنَّ َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ اَّللَّ

َتدَّ ِف َجَبِلِه رَاِجًعا ِمنم َحيمُث َجاءَ   .مثَّ اشم
َحاَق ِقصََّة َسَواِد بمِن قَاِرب    .مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم

َان ِ   .َوَقدم َأخَّرمََنَها ِإََل َهَواِتِف اْلم
َحاقَ  ٌل قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، : َفصم ََلِم َوَحدَّ سم ِمِه، قَاُلوا ِإنَّ ممَّا َدَعاََن ِإََل اْلمِ َمَع  -َعنم رَِجال  ِمنم قـَوم

َمُع من رجل من يهود  -َرْحمَِة اَّللَِّ تـََعاََل َوَهَداُه لََنا  َل ِكَتاب    -( 5)َأنم ُكنَّا َنسم ُكنَّا أهل شرك َأصمَحاب أوَثن، وََكانُوا َأهم
َرُهوَن قَاُلوا لََناِعنمَدُهمم ِعلمٌم لَيمَس لََنا ُهمم بـَعمَض َما َيكم نَـُهمم ُشُروٌر، فَِإَذا نِلمَنا ِمنـم نَـَنا َوبـَيـم ِإنَُّه َقدم تـََقاَرَب : ، وََكاَنتم اَل تَزال بـَيـم

ن نقلتكم َمَعُه قـَتمَل َعاد  َوِإَرمَ  َعث اْلم  .زَمان نىب يبـم



ُهمم  َمُع َذِلَك ِمنـم  .َفكَُّنا َكِثريًا َما َنسم
َنا َما كَ  فـََلمَّا ، َوَعَرفـم َناُه ِحنَي َدَعاََن ِإََل اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَجبـم ُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .انُوا يـَتَـَوعَُّدونـََنا بِهِ بـََعَث اَّللَّ

 .فـََباَدرمََنُهمم ِإلَيمِه، َفآَمنَّا ِبِه وََكَفُروا بِهِ 
يَ   .ةُ َفِفيَنا َوِفيِهمم نـََزَلتم َهِذِه اْلم

 َوَلمَّا َجاَءُهمم كتاب من ِعنمد هللا ُمصدق ملا" 
__________ 

 .ملا ُكنَّا نسممع من رجال من يهود: ابمن ِهَشام( 5)
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ِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا، فـََلمَّا َجاَءُهمم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه فلعنة  تَـفم  ( .5" ) على المَكافرين هللاَمَعُهمم وََكانُوا ِمنم قـَبمُل َيسم
َزمِدي ِ : َوقَاَل َورمقَاءُ  ، َعنم َعِلي   اَأم َ : َكاَنِت الميَـُهوُد تـَُقولُ : َعِن ابمِن َأيب جنَِيح  نَـَنا َوبـَنيم اللَُّهمَّ ابـمَعثم لََنا َهَذا النَِّبَّ َُيمُكُم بـَيـم

ِتُحوَن ِبِه  تَـفم تَـنمِصُروَن بِهِ  -النَّاِس َيسم  .َأيم َيسم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

ِه،  مثَّ ُرِوَي ِمنم َطرِيِق َعبمِد المملك ابمن َهاُرون بن عنربة، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ 
ا ُهزَِمتم يـَهُ : َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  بَـَر تـَُقاِتُل َغطََفاَن، َفُكلََّما المتَـَقوم بَـَر، َكاَنِت الميَـُهوُد ِبَيـم وُد َخيـم

تـََنا َأن خترجه ِف آِخِر الزََّماِن ِإالَّ : فـََعاَذِت الميَـُهوُد هِبََذا الدَُّعاِء فـََقاُلوا ُمِ يِ  الَِّذي َوَعدم أَُلَك حبَقِ  ُُمَمَّد  النَِّبِ  اَأم اللَُّهمَّ َنسم
 .َنَصرمتـََنا َعَليمِهمم 

ا هبَِ : قَالَ  ا َدَعوم  .َذا الدَُّعاِء فـََهَزُموا َغطََفانَ َفَكانُوا ِإَذا المتَـَقوم
ُ َعَليمِه َوسلم كفُروا بِهِ   .فـََلمَّا بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا " فَأنمزل هللا عزوجل  تَـفم يَةَ " وََكانُوا ِمنم قـَبمُل َيسم  .اْلم
 .َوَرَوى َعِطيَُّة َعِن ابمِن َعبَّاس  ََنمَوهُ 

ِلِه ََنمُو َذِلَك َأيمضاَوُروِ  رَِمَة ِمنم قـَوم  .َي َعنم ِعكم
َحاقَ  ، َعن َُممُمود ابمن لبيد، َعن َسلَمة بن َسَلم : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َصاِلُح بمُن ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ( 1)َوَحدَّ

ر ، قَالَ  ِل َبدم ، وََكاَن ِمنم َأهم ًما ِمنم بـَيمِتِه َحىتَّ  َكانَ : بمِن َوقمش  َنا يـَوم َهِل، قَاَل َفَخَرَج َعَليـم َشم لََنا َجاٌر َمنم يـَُهوَد ِف َبيِن َعبمِد اَأم
َهلِ  َشم  .َوَقَف َعَلى َبيِن َعبمِد اَأم

َدُث َمنم ِفيِه سنا على فـَرمَوة َل مصطجع ِفيَها ِبفَناء أهلى: قَاَل َسَلَمةُ  َمِئذ  َأحم  .َوَأََن يـَوم
__________ 



 .بن َسَلَمة: ابمن ِهَشام( 1)ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)
)*( 
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َنََّة َوالنَّارَ  َساَب َوالمِميَزاَن َواْلم  .َفذََكَر المِقَياَمَة َوالمبَـعمَث َواْلِم
َن َأنَّ بـَعمثًا َكاِئنٌ : قَالَ  ، اَل يـََروم ِل ِشرمك  َأصمَحاِب َأومََثن  م  َأهم  .بـَعمَد المَمومت فـََقاَل َذِلَك ِلَقوم

َن ِفيَها ! َوُيك ََي فََلن: فـََقاُلوا َلهُ  هِتِمم ِإََل َدار  ِفيَها َجنٌَّة َوََنٌر جُيمَزوم َعثُوَن بـَعمَد َموم َأو ترى َهَذا َكائًِنا، َأنَّ النَّاَس يـُبـم
ة من تِلمَك النَّار أعظم تنور ِف ِف الدَّار ُيمونه مثَّ يدخلونه َأن َلُه حتط( 5)نـََعمم، َوالَِّذي ُُيمَلُف بِِه، َويـََودُّ : بَِعمَماهلِِمم؟ قَالَ 

ه فيطبقونه َعَليمِه َوَأن يـَنمُجَو ِمنم تِلمَك النَّاِر َغًدا  .ِإَيَّ
ُعوٌث ِمنم ََنمِو َهِذِه المِبََلدِ : َوُيمََك ََي ُفََلُن َفَما آيَُة َذِلَك؟ قَالَ : قَاُلوا َلهُ   .َنِبٌّ َمبـم
 .بَِيِدِه ِإََل ََنمِو َمكََّة َوالمَيَمنِ َوَأَشاَر 

َدثِِهمم ِسنًّا : َوَمىَت نَراُه؟ قَالَ : قَاُلوا هُ : فـََقالَ  -فـََنَظَر ِإيَلَّ َوَأََن ِمنم َأحم رِكم تَـنمِفَد َهَذا المُغََلُم ُعُمَرُه يُدم  .ِإنم َيسم
َ َأظمُهرََِن، فَآَمنَّا ِبِه فو هللا َما َذَهَب اللَّيمُل َوالنـََّهاُر َحىتَّ بَـ : قَاَل َسلَمة ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َحيٌّ بـَنيم ُ َرُسوَلُه َصلَّى اَّللَّ َعَث اَّللَّ

َت ِِبلَِّذي قـُلمَت لََنا ِفيِه َما قـُلمَت؟ قَالَ ! فـَُقلمَنا َلُه َوُيمََك ََي ُفََلنُ : قَالَ ! وََكَفَر ِبِه بـَغمًيا َوَحَسًدا  .لَيمَس ِبهِ بـََلى، َوَلِكنم : َأَلسم
 .َرَواُه َأْحمَُد َعنم يـَعمُقوَب َعنم َأبِيِه َعِن ابمِن َعبَّاس  

َناِدِه ِمنم َطرِيِق يُوُنَس بمِن ُبَكريم   َاِكِم إبِِسم َهِقيُّ َعِن اْلم  .َوَرَواُه المبَـيـم
 َُممُمود بن لبيد، َعن ُُمَمَّدَوَرَوى َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئِل َعنم َعاِصِم بمِن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َعنم 

__________ 
 .ولود: ابمن ِهَشام( 5)

)*( 
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َهِل ِإالَّ يـَُهوِديٌّ َواِحٌد يـَُقاَل َلُه يُوَشُع، َفَسِمعمُتُه يـَُقوُل، َوِإين ِ َلُغََل : ابمن َسَلَمَة، قَالَ  َشم َقدم : ٌم ِف ِإزَار  ملَم َيُكنم ِف َبيِن َعبمِد اَأم
َعُث ِمنم ََنمِو َهَذا المبَـيمتِ َأظَلَّ   .ُكمم ُخُروُج َنِب   يـُبـم

قمهُ  ، َفَمنم َأدمرََكُه فـَلمُيَصدِ   .مثَّ َأَشاَر بَِيِدِه ِإََل بـَيمِت اَّللَِّ
ِلمم َحسَ  َ َأظمُهرََِن ملَم ُيسم َنا َوُهَو بـَنيم َلمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم  .ًدا َوبـَغمًيافـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُ َباِر يُوَشَع َهَذا َعنم ُخُروِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليمِه َوَسلََّم َوِصَفِتِه َونـَعمِتِه، َوَقدم َقدَّممَنا َحِديَث َأيب َسِعيد  َعنم َأبِيِه ِف ِإخم
ِلِد َرُسولِ  َباِر الزُّبـَريمِ بمِن َِبطَا َعنم ظُُهوِر َكومَكِب َموم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوِإخم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َناِدِه من َطرِيق يُوُنس بن بكري َعنهُ  َاِكم َعن البيهقى إبِِسم  .َوَرَواُه اْلم
َحاقَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َعنم َشيمخ  ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة قَاَل قَاَل يل : قَاَل ابمُن ِإسم ِري: َوَحدَّ ََلُم  َهلم َتدم َعمَّ َكاَن ِإسم

َوِة َبيِن قـَُريمظََة َكانُوا َمَعُهمم ِف َجاِهِليَِّتِهمم، مثَّ   -ثـَعمَلَبَة بمِن َسعمَيَة َوُأَسيمِد بمِن َسعمَيَة، َوَأَسِد بمِن ُعبَـيمد   ، ِإخم ل  نـََفر  ِمنم َبيِن َهدم
ََلِم؟ قَالَ   .قـُلمُت اَل : َكانُوا ساداهتم ِف اْلمِسم

ََلِم ِبسِ فَ : قَالَ  سم َنا قـَبمَل اْلمِ َيِ َباِن َقِدَم َعَليـم  .ِننيَ ِإنَّ َرُجًَل ِمَن الميَـُهوِد ِمنم َأرمِض الشَّاِم يـَُقاَل َلُه ابمُن اهلم
َس َأفمَضَل ِمنمهُ  مم َ َأظمُهرََِن، اَل َواَّللَِّ َما رََأيـمَنا رَُجًَل َقطُّ اَل ُيَصلِ ي اْلَم  .َفَحلَّ بـَنيم

ِق لََنا: َدََن َفُكنَّا ِإَذا َقَحَط َعنَّا المَمَطُر قـُلمَنا َلهُ فََأقَاَم ِعنم  َتسم َيِ َباِن فَاسم ُرجم ََي ابمَن اهلم  .اخم
َ يََديم َُممرِِجُكمم َصَدَقةً : فـَيَـُقولُ  ُموا بـَنيم  .اَل َواَّللَِّ َحىتَّ تـَُقدِ 

يم : َكمم؟ فـَيَـُقولُ : فـَنَـُقوُل َلهُ   .ِن ِمنم شعريَصاًعا ِمنم متَمر ، َأوم ُمدَّ
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رُِجَها، مثَّ خَيمُرُج بَِنا ِإََل ظَاِهِر حرتنا فيستسقى لنا، فو هللا َما يربح جَممِلسه َحىتَّ ُير السََّحاب ويسقى: قَالَ   .فـَُنخم
ِ َواَل َثََلَثً   .قد فعل َذِلك َغريه مر ة َواَل مرَّتـَنيم

َِمرِي ِإََل : ، فـََلمَّا َعَرَف َأنَُّه َميِ ٌت قَالَ مثَّ َحَضَرتمُه المَوفَاُة ِعنمَدَنَ : قَالَ  ِر َواْلم َمم َرَجيِن ِمنم َأرمِض اْلم نَُه َأخم ََي َمعمَشَر يـَُهوَد، َما تـََروم
ُوِع؟ قَالَ  ِس َواْلم  .قـُلمَنا َأنمَت َأعمَلمُ : َأرمِض المبـُؤم

َا َقِدممُت َهِذِه المبَـلمَدَة َأتـَوَكَّفُ : قَالَ  َعَث  فَِإين ِ ِإَّنَّ ُخُروَج َنِب   َقدم َأَظلَّ َزَمانُُه، َهِذِه المبَـلمَدُة ُمَهاَجُرُه َفُكنمُت َأرمُجو َأنم يـُبـم
ِك الد ِ  َعُث ِبَسفم َن ِإلَيمِه ََي َمعمَشَر يـَُهوَد، فَِإنَُّه يـُبـم بَـقم ممَّنم َخاَلَفُه، َفََل  َماِء َوَسِبِم الذَّرَاِري ِ فَأَتَِّبَعُه، َوَقدم َأظَلَُّكمم َزَمانُُه َفََل ُتسم

 .َُيمنَـَعنَُّكمم َذِلَك ِمنمهُ 
َيُة، وَكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَحاَصَر َبيِن قـَُريمظََة قَاَل َهُؤاَلِء المِفتـم َداًَث،فـََلمَّا بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َبيِن قـَُريمَظَة : انُوا َشَباًِب َأحم

َيِ َبانِ َواَّللَِّ ِإنَُّه لَلنَّ   .ِبُّ الَِّذي َعِهَد ِإلَيمُكمم ِفيِه ابمُن اهلم
 .لَيمَس بِهِ : قَاُلوا
، ِإنَُّه هَلَُو ِبِصَفِتهِ : قَاُلوا  .بـََلى َواَّللَِّ

ِليِهمم  َرُزوا ِدَماَءُهمم َوَأممَواهَلُمم َوَأهم َلُموا فََأحم  .فـَنَـَزُلوا فََأسم
َحاقَ  َبار يـَُهودَ فـََهَذا َما بـََلغَنَ : قَاَل ابمُن ِإسم  .ا َعن َأحم

َها، : قـُلمتُ  َعَد، ِإََل المَمِديَنِة َوُُمَاَصَرتِِه ِإَيَّ َوِإنَُّه َخَرَج ِإلَيمِه َذاِنَك َوَقدم َقدَّممَنا ِف ُقُدوِم تـُبَّع  المَيَماين ، َوُهَو َأبُو كرب َأسم
َراِن ِمَن الميَـُهوِد فـََقااَل َلهُ  َبـم َها، ِإنَـَّها ُمَهاَجُر َنِب   َيُكوُن ِف آِخِر الزََّمانِ ِإنَُّه اَل َسِبيَل : اْلم  .َلَك َعَليـم

َها  .فـَثـََناُه َذِلَك َعنـم
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َْحمَزَة بمِن يُ  ، َحدَّ ِلم  ، َعنم وُسَف بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوَقدم َرَوى َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئِل ِمنم َطرِيِق المَولِيِد بمِن ُمسم َسََلم 

هِ   .َأبِيِه َعنم َجدِ 



َ ملا َأرَاَد هدى زيد بن سعية قَاَل زيد: قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسََلم  : قَالَ  مل يبمق شئ من َعََلَمات النـُّبـُوَّة ِإالَّ َوَقدم : ِإنَّ اَّللَّ
تـَُها ِف   َعَرفـم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِه ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ بَـرممُهَا ِمنمهُ َوجم ِ ملَم ُأخم ُة : ، ِحنَي َنَظرمُت ِإلَيمِه ِإالَّ اثـمنَـتَـنيم بق حلمه َجهله، َواَل يزِيدُه ِشدَّ يسم
ِل َعَليمِه ِإالَّ ِحلمًما َهم  .اْلم

ََل : قَالَ  َلُه، َفذََكَر ِقصََّة ِإسم ُ َعَليمِه َوسلم َماال ِف َفُكنمُت َأتـََلطَُّف َلُه َِأَنم ُأَخاِلطَُه فََأعمِرَف ِحلمَمُه َوَجهم ِفِه لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .مَثََرة
ُت مبََجاِمِع َقِميِصِه َورَِدائِِه : قَالَ  ُتُه فََأَخذم ََجُل َأتـَيـم ه   -َوُهَو ِف ِجَنازَة  َمَع َأصمَحابِِه  -فـََلمَّا َحلَّ اَأم َوَنَظرمُت ِإلَيمِه ِبَوجم

، َوقـُلمتُ  ُتُكمم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب َلُمطملٌ  ََي ُُمَمَّدُ : َغِليظ   .َأال تقضيين حقى؟ فو هللا َما َعِلمم
َتِديرِ : قَالَ  ِهِه َكالمَفَلِك المُمسم  .فَنظر ِإََل عمر َوَعيناُه تدوران ِف َوجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : مثَّ قَالَ  َقِ  َلوماَل َما ََي َعُدوَّ اَّللَِّ َأتـَُقوُل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُل َما َأَرى؟ فو الذى بَعثه ِِبْلم َما َأمسمَُع، َوتـَفم
 .أحاذر لومه َلَضَربمُت ِبَسيمِفي رَأمَسكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنمُظُر ِإََل ُعَمَر ِف ُسُكون  َوتـَُؤَدة  َوتـََبسُّم    .َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِن التِ َباَعِة، اذم َأََن َوُهَو ُكنَّ : " مثَّ قَالَ  ََداِء، َوأتَمُمَرُه حبُسم ِن اَأم َوَج ِإََل َغريمِ َهَذا ِمنمَك ََي ُعَمُر، َأنم أتَمُمَرين حبُسم َهبم بِِه ََي ا َأحم

 .ُعَمُر فَاقمِضِه َحقَّهُ 
رِيَن َصاًعا ِمنم متَمر    ".َوزِدم ِعشم

ُ َعنمهُ  َلَم زَيمُد بمُن سعية َرِضَي اَّللَّ  .فََأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوتـُُوِفِ َ َعاَم تـَُبوَك َرِْحَُه اَّللَُّ   .َوَشِهَد بَِقيََّة المَمَشاِهِد َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  ُ َعنمُه َوَأرمَضاُه، فـََقالَ : مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم ََلَم َسلمَماَن المَفاِرِسيِ  َرِضَي اَّللَّ َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة : ِإسم َحدَّ
، قَالَ  َنمَصاِريُّ، َعنم َُممُموِد بمِن لَِبيد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َثيِن َسلمَماُن المَفاِرِسيُّ : اَأم ُكنمُت َرُجًَل : قَالَ  -ِمنم ِفيِه  -َحدَّ

لِ  بَـَهاَن، ِمنم َأهم ِل َأصم َقاَن قـَرميَِتِه، وَُكنمُت َأَحبَّ َخلمِق هللا ِإلَيمِه، َفلم يزل  فَاِرِسيًّا ِمنم َأهم قـَرميَة يـَُقال هَلَا جى، وََكاَن َأيب ِدهم
َارِيَةُ   .حبه إَيدى َحىتَّ َحَبَسيِن ِف بـَيمِتِه َكَما حُتمَبُس اْلم
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ُت ِف المَمُجوِسيَِّة، َحىتَّ ُكنمُت َقِطَن النَّاِر ا تَـَهدم رُُكَها خَتمُبو َساَعةً َواجم  .لذى يُوِقُدَها اَل يـَتـم
َعٌة َعِظيَمٌة، قَالَ : قَالَ  ًما فـََقاَل يل : وََكاَنتم َِأَيب َضيـم َيان  َلُه يـَوم َم : َفُشِغَل ِف بـُنـم َياين َهَذا الميَـوم ََي بـُيَنَّ ِإين ِ َقدم ُشِغلمُت ِف بـُنـم

َها َفاطَّلِ  َعِِت، فَاذمَهبم ِإلَيـم  .عمَها، َوَأَمَرين ِفيَها بِبَـعمِض َما يُرِيدُ َعنم َضيـم



َت َعينِ  ُكنمَت َأَهمَّ ِإََل من ضيعِت وشغلتين َعن كل شئ ِمنم َأممِري: مثَّ قَاَل يل  تَـَبسم  .َواَل حَتمَتِبسم َعينِ  فَِإنََّك ِإِن احم
َها، َفمَ : قَالَ  َعَتُه الَِِّت بـََعَثيِن ِإلَيـم ُت ُأرِيُد َضيـم َواتـَُهمم ِفيَها َوُهمم َفَخَرجم َررمُت ِبَكِنيَسة  ِمنم َكَناِئِس النََّصاَرى، َفَسِمعمُت َأصم

 .ُيَصلُّونَ 
َواتـَُهمم َدَخلمُت َعلَ  عمُت َأصم َي ِف بـَيمِتِه، فـََلمَّا مسَِ ُر النَّاِس، ِْلَبمِس َأيب ِإَيَّ نَـُعوَن، وَُكنمُت اَل َأدمِري َما َأمم فـََلمَّا يمِهمم َأنمظُُر َما َيصم

 .رََأيـمتـُُهمم َأعمَجبَـتميِن َصََلتـُُهمم َوَرِغَبتم ِف َأممرِِهمم 
ٌر من الد ين الذى ََنن َعَليمهِ : َوقـُلمتُ   .َهَذا َواَّللَِّ َخيـم

َعَة َأيب فـََلمم آهِتَا ُت َضيـم ُس َوتـَرَكم تـُُهمم َحىتَّ َغَرَبِت الشَّمم  .فو هللا َما بَرِحم
يِن؟ قَاُلوا َأيمنَ : مثَّ قـُلمُت هَلُمم  ُل َهَذا الدِ   .ِِبلشَّامِ : َأصم

 .فـََرَجعمُت ِإََل َأيب َوَقدم بـََعَث ِف طََلِب َوَشَغلمُتُه َعنم َأممرِِه ُكلِ هِ 
 َأيم : فـََلمَّا ِجئمُت قَالَ 

َصلُّوَن ِف َكِنيَسة  هَلُمم، فََأعمَجَبيِن َما قـُلمُت ََي َأَبِت َمَررمُت بََُِنس  يُ : بـُيَنَّ َأيمن كنت؟ أمل أكن َأعهد ِإلَيمك َما عهدته؟ قَالَ 
 .رََأيمُت ِمنم دينهم، فو هللا َما زِلمُت ِعنمَدُهمم َحىتَّ َغَرَبِت الشَّممسُ 

ٌر ِمنمهُ : قَالَ  ٌر، ِديُنَك َوِديُن آَِبِئِك َخيـم يِن َخيـم  .َأيم بـُيَنَّ، لَيمَس ِف َذِلَك الدِ 
ٌر ِمنم ِديِنَناَكَلَّ َواَّللَِّ : قـُلمتُ : قَالَ   .ِإنَُّه َْلَيـم
ِلي قـَيمًدا مثَّ َحَبَسيِن ِف بـَيمِتهِ : قَالَ   .َفَخاَفيِن َفَجَعَل ِف رِجم
ربُوين : َوبـََعثمُت ِإََل النََّصاَرى فـَُقلمُت هَلُمم : قَالَ  ٌب ِمَن الشَّاِم فََأخم  ِإَذا َقِدَم َعَليمُكمم رَكم
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 .هِبِمم 
ربُوين هبمفـََقِدَم عَ : قَالَ  ٌب ِمَن الشَّاِم فجاءوين النََّصاَرى فََأخم  .َليمِهمم رَكم

َعَة ِإََل ِبََلِدِهمم فَآِذنُوين : َفقلت ا َحَواِئَجُهمم َوَأرَاُدوا الرَّجم  .ِإَذا َقَضوم
َدِ : قَالَ  بَـُروين هِبِمم، فَأَلمَقيمُت اْلم َعَة ِإََل ِبََلِدِهمم َأخم ا َأرَاُدوا الرَّجم ُت َمَعُهمم َحىتَّ َقِدممُت الشَّاَم، فـََلمَّ ِلي مثَّ َخَرجم يَد ِمنم رِجم

تـَُها قـُلمتُ  ُسمُقفُّ ِف المَكِنيَسةِ : فـََلمَّا َقِدمم يِن ِعلمًما؟ قَاُلوا اَأم ِل َهَذا الدِ   .َمنم َأفمَضُل َأهم
ُتُه فـَُقلمُت َلهُ  يِن َوأَ : قَاَل َفِجئـم ِدُمَك ِف َكِنيَسِتَك َوَأتـََعلَُّم ِمنمَك ِإين ِ َقدم َرِغبمُت ِف َهَذا الدِ  بَـبمُت َأنم َأُكوَن َمَعَك َوَأخم حم

 .فَُأَصلِ ي َمَعكَ 
 .ادمُخلم : قَالَ 

ِسِه َوملَم َفَدَخلمُت َمَعُه، َفَكاَن رَُجَل ُسوء ، َيَمُمُرُهمم ِِبلصََّدَقِة َويـَُرغِ بـُُهمم ِفيَها، فَِإذا مجُعوا َلُه َشيمئا َكنَـَزهُ   يـُعمَطِه المَمَساِكنَي،  لِنَـفم
 .َحىتَّ مَجََع َسبمَع ِقََلل  ِمنم َذَهب  َوَوِرق  

َنعُ : قَالَ  ُتُه َيصم ُتُه بـُغمًضا َشِديًدا ِلَما رََأيـم  .َوَأبـمَغضم



ِفُنوهُ  َتَمَعتم َلُه النََّصاَرى لَِيدم  .مثَّ َماَت َواجم
ِسِه َوملَم يـُعمِط المَمَساِكنَي ِإنَّ َهَذا َكاَن َرُجَل ُسوء ، َيَم : فـَُقلمُت هَلُمم  ُمرُُكمم ِِبلصََّدَقِة َويـَُرغِ ُبُكمم ِفيَها، فَِإذا جئتموه هبَا كنزها لِنَـفم
ًئا َها َشيـم  .ِمنـم

 .فـَُقلمُت هَلُمم َأََن َأُدلُُّكمم َعَلى َكنمزِهِ : َوَما ِعلمُمَك ِبَذِلَك؟ قَالَ : فـََقاُلوا يل : قَالَ 
 :قَاُلوا
 .َفَدلََّنا

َها قَاُلوا: لَ قَا َرُجوا َسبمَع ِقََلل  مَممُلوَءًة َذَهًبا َوَورِقًا، فـََلمَّا رََأوم َتخم ِضَعُه، فَاسم ِفُنُه َأبًَدا: فََأرَيـمتـُُهمم َموم  .اَل نَدم
َجارَةِ : قَالَ   .َفَصَلُبوُه َوَرمَجُوُه ِِبْلِم

 .َوَجاُءوا ِبَرُجل  آخر فوضعوه َمَكانَهُ 
ِخَرِة، َواَل َأدمأَ َفَما : قَاَل َسلمَمانُ  نـمَيا َواَل َأرمَغُب ِف اْلم َس أرى َأنه أفضل ِمنمُه، وأزهد ِف الدُّ َمم ُب رََأيمُت َرُجًَل اَل ُيَصلِ ي اْلم
 .لَيمًَل َونـََهارًا

َلُه ِمثـمَلهُ : قَالَ  ًئا قـَبـم ُتُه ُحبًّا ملَم ُأِحبَّ َشيـم بَـبـم  .فََأحم
ُت َمَعُه زََماًَن، مثَّ : قَالَ   ِإين ِ َقدم ُكنمُت َمَعَك،: َحَضَرتمُه المَوفَاُة، فـَُقلمُت َلهُ  فََأَقمم
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َلَك، َوَقدم َحَضَرَك َما تـََرى ِمنم َأممِر اَّللَِّ تـََعاََل، فَِإََل َمنم تُ  ًئا قـَبـم ُتَك ُحبًّا ملَم ُأِحبَُّه َشيـم بَـبـم ؟ ( 5)وِصي يب؟ َوَِِ أتَمُمُرين َوَأحم
ثـََر مَ  َأيم بـُيَنَّ : قَالَ  ُلوا َوتـَرَُكوا َأكم َم َأَحًدا َعَلى َما ُكنمُت َعَليمِه، َلَقدم َهَلَك النَّاُس َوبَدَّ ا َكانُوا َعَليمِه، ِإالَّ َواَّللَِّ َما َأعمَلُم الميَـوم

َقم ِبهِ  ِصِل، َوُهَو ُفََلٌن، َوُهَو َعَلى َما ُكنمُت َعَليمِه فَاْلم  .رَُجًَل ِِبلمَموم
ِصلِ فـََلمَّ : قَالَ  ُت ِبَصاِحِب المَموم  .ا َماَت َوغُيِ َب ْلَِقم

بَـَرين َأنََّك َعَلى َأممرِهِ : فـَُقلمتُ  ََق ِبَك، َوَأخم تِِه َأنم َأْلم  .ََي ُفََلُن، ِإنَّ َفََلًَن َأومَصاين ِعنمَد َموم
 .َأِقمم ِعنمِدي: فـََقاَل يل 

َر َرُجل  َعَلى  تُُه َخيـم ُت ِعنمَدُه فـََوَجدم ََي ُفََلُن ِإنَّ : َأممِر َصاِحِبِه، فـََلمم يـَلمَبثم َأنم َماَت، فـََلمَّا َحَضَرتمُه المَوفَاُة قـُلمُت َلهُ فََأَقمم
ََي : ين؟ قَالَ ي يب، َوَِِ أتَمُمرُ َفََلََن َأومَصى يب ِإلَيمَك َوَأَمَرين ِِبللُُّحوِق ِبَك، َوَقدم َحَضَرَك ِمنم َأممِر اَّللَِّ َما تـََرى، فَِإََل َمنم ُتوصِ 

 .قم ِبهِ بـُيَنَّ َواَّللَِّ َما َأعمَلُم رَُجًَل َعَلى ِمثمِل َما ُكنَّا َعَليمِه، ِإالَّ رَُجًَل بَِنِصيِبنَي، َوُهَو ُفََلٌن، فَاْلمَ 
بَـرمتُُه َخرَبِي َوَما َأَمَرين بِِه َصاِحبَ   .ايَ فـََلمَّا َماَت َوُغيِ َب ْلَِقمُت ِبَصاِحِب َنِصيِبنَي، فََأخم

 .َأِقمم ِعنمِدي: فـََقالَ 
ُت، فـََلمَّا  ُت ِعنمده، فـََوَجدته على َأمر َصاِحبيِه، فأقمث َمَع خري رجل، فو هللا َما لَِبَث َأنم نـََزَل بِِه المَموم َحَضَر فََأَقمم

، مثَّ َأومَصى يب فُ : قـُلمُت َلهُ  ، مثَّ َأومَصى يب ُفََلٌن ِإلَيمَك، فَِإََل َمنم ََي ُفََلُن ِإنَّ ُفََلًَن َكاَن َأومَصى يب ِإََل ُفََلن  ََلٌن ِإََل ُفََلن 
 تُوِصي يب َوَِِ أتَمُمُرين؟



ِرََن آُمُرَك َأنم أتَمتَِيُه، ِإالَّ رجل ِبَعمُّورِيََّة ِمنم أَ : قَالَ  ُه َعَلى ِمثمِل َما رمِض الرُّوِم، فَِإنَّ ََي بـُيَنَّ َواَّللَِّ َما َأعمَلُمُه بَِقَي َأَحٌد َعَلى َأمم
 .ََنمُن َعَليمهِ 

بَـبمَت فَائمِتِه، فَِإنَُّه َعَلى َأممرَنَ   .فَِإنم َأحم
رَبته خرب، فـََقالَ   .َأِقمم ِعنمِدي: فـََلمَّا َماَت َوُغيِ َب ْلَِقمُت ِبَصاِحِب عمورية، فََأخم

ِي َأصمَحابِِه َوَأممرِِهمم  ُت ِعنمَد َخريمِ رَُجل  َعَلى َهدم  .فََأَقمم
َتَسبمُت َحىتَّ َكاَنت َل بقرات وغنيمة: قَالَ   .َواكم

__________ 
 .َوَِِ أتَمُمرين ِبهِ : االصل( 5)

َتِقيم   )*(َوُهَو اَل َيسم
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، فـََلمَّا ُحِضَر قـُلمُت َلهُ : قَالَ  ، مثَّ َأومَصى يب ُفََلٌن ِإََل ََي ُفََلُن ِإين ِ ُكنمُت َمَع ُفََلن  فََأومَصى يب : مثَّ نـََزَل ِبِه َأممُر اَّللَِّ  ِإََل ُفََلن 
، مثَّ َأومَصى يب ُفََلٌن ِإََل ُفََلن    .ُفََلن 

َبَح َأَحٌد َعَلى ِمثمِل َما ُكنَّا َعَليم : مثَّ َأومَصى يب ُفََلٌن ِإلَيمَك، فَِإََل َمنم تُوِصي يب َوَِِ أتَمُمرين؟ َقالَ  ِه َأي بىن، َوهللا َما أعلم َأصم
ُعوث  ِبِديِن ِإبـمَراِهيَم خَيمُرُج بَِرم  ِض المَعَرِب، ُمَهاَجُرُه ِإََل َأرمض  من النَّاس آُمرك َأن َأنم أتَمتَِيُه، َوَلِكنَُّه َقدم َأَظلَّ زََماُن َنِب   َمبـم

نَـُهَما َُنمٌل، بِِه َعََلَماٌت اَل خَتمَفى( 5) ِ بـَيـم َ َحرَّتـَنيم َدِ : بـَنيم ِة، فَِإِن َيَمُكُل اهلم َ َكِتَفيمِه َخاَُتُ النـُّبـُوَّ يََّة َواَل َيَمُكُل الصََّدَقَة، بـَنيم
َتطَعمَت َأنم تـَلمَحَق بِِتلمَك المِبََلِد فَافـمَعلم   .اسم

ُ َأنم َأممُكثَ : قَالَ   .مثَّ َماَت َوُغيِ َب، َوَمَكثمُت بَِعمُّورِيََّة َما َشاَء اَّللَّ
ُلوين ِإََل َأرمِض المَعَرِب َوُأعمِطيُكمم بـََقَراِت َهِذِه َوَغِنيَمِِت َهِذهِ مثَّ َمرَّ يب نـََفٌر ِمنم    .َكلمب  َُتَّاٌر، فـَُقلمُت هَلُُم اْحِم

 .نـََعمم : قَاُلوا
تـُُهُموَها َوَْحَُلوين َمَعُهمم، َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا َواِدي المُقَرى ظََلُموين فـََباُعوين ِمنم رَُجل  يَـ  ُهوِدي   َعبمًدا، َفُكنمُت ِعنمَدُه، فََأعمطَيـم

ُت َأنم َيُكوَن المبَـَلُد الَِّذي َوَصَف يل َصاِحِب، َوملَم ُيَِقَّ ِف نـَفمِسي َل، فـََرَجوم  .َورََأيمُت النَّخم
َنا َأََن ِعنمَدُه ِإذم َقِدَم َعَليمِه ابمُن َعم   َلُه ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة ِمَن المَمِديَنِة، فَ  َتَمَليِن ِإََل المَمِديَنة، فو هللا َما ُهَو فـَبَـيـم ابـمَتاَعيِن ِمنمُه، فَاحم

ُت هِبَا تـَُها ِبِصَفِة َصاِحِب هَلَا، فََأَقمم  .ِإالَّ َأنم رََأيـمتـَُها فـََعَرفـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأقَاَم مبَكََّة َما َأقَاَم، َواَل َأمسمَ  ر  ممَّا َأََن ِفيهِ َوبُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُع َلُه ِبذِكم

، مثَّ َهاَجَر ِإََل المَمِديَنة  .ِمنم ُشغمِل الرِ قِ 
ق   َبَل ابمُن َعم   َلُه َحىتَّ َوَقَف ( 1)فو هللا ِإين ِ َلِفي رَأمِس َعذم ِلَسيِ ِدي َأعمَمُل ِفيِه بـَعمَض المَعَمِل، َوَسيِ ِدي َجاِلٌس حَتمِِت ِإذم َأقـم

َلَة : فـََقالَ َعَليمِه  ُ َبيِن قـَيـم  ( .9)ََي ُفََلُن قَاَتَل اَّللَّ
م يـَزمعُموَن َأنه نىب َن ِبِقَباَء َعَلى رَُجل  َقِدَم من َمكَّة الميَـوم َتِمُعوَن اْلم  .َواَّللَِّ ِإنَـُّهمم َلُمجم



__________ 
َلة: العذق( 1)االرض َوُهَو حَتمرِيف : ط ح( 5)  .النَّخم
 .اراالنص: بَنو قيلة( 9)
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َلِة، َفَجَعلمُت َأُقولُ : قَاَل سلَمان  فـََلمَّا مَسعتَها أخذتىن الرعدة َحىتَّ ظَنَـنمُت َأين ِ َساِقٌط َعَلى َسيِ ِدي، فـَنَـَزلمُت َعِن النَّخم
ِه َماَذا تـَُقوُل؟ َماَذا تـَُقوُل؟ قَالَ   .ةفـََغِضَب َسيِ ِدي فـََلَكَميِن لكمة َشِديدَ : اِلبمِن َعمِ 
 .مثَّ قَاَل َمالك َوهِلََذا؟ َأقمِبلم َعَلى َعَمِلكَ 

تَـثمِبَتُه َعمَّا قَالَ : قَالَ  َا َأَردمُت َأنم َأسم  .فـَُقلمُت اَل شئ ِإَّنَّ
تُُه، مثَّ َذَهبمُت ِبِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َوقد َكاَن ِعنمِدي شئ َقدم مَجَعمُتُه، فـََلمَّا َأممَسيمُت َأَخذم ى اَّللَّ

ِإنَُّه َقدم بـََلَغيِن َأنََّك رَُجٌل َصاِلٌح َوَمَعَك َأصمَحاب َلك غرِبء َذُوو َحاَجة، َوَهَذا شئ َكاَن : بِِقَباَء، َفَدَخلمُت َعَليمِه فـَُقلمُت َلهُ 
 .ِعنمِدي ِللصََّدَقِة، فـََرَأيـمُتُكمم َأَحقَّ ِبِه ِمنم َغريمُِكمم 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَصمَحابِهِ : الَ قَ  ُتُه ِإلَيمِه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَأممَسَك يََدُه فـََلمم َيَمُكلم " ُكُلوا : " فـََقرَّبـم
 .َهِذِه َواِحَدةٌ : فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي

ًئا، َوحَتَوََّل َرُسوُل اَّللَِّ  ُتُه فـَُقلمُت َلهُ مثَّ انمَصَرفمُت َعنمُه َفَجَمعمُت َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة، مثَّ ِجئـم ِإين ِ َقدم رََأيـمُتَك :  َصلَّى اَّللَّ
َرممُتَك هِبَا  .اَل أتَمُكُل الصََّدَقَة، َوَهِذِه َهِديٌَّة َأكم

َها َوَأمَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم  .َر َأصمَحابَُه فََأَكُلوا َمَعهُ فََأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتانِ : قَالَ   .فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي َهااَتِن ثِنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو بَِبِقيِع المَغرمَقِد َقدم تَِبَع ِجَنازََة رَُجل  : قَالَ   مثَّ ِجئمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاَُتَ الَِّذي  ِمنم َأصمَحاِبِه َوَعَليمِه مَشمَلَتاِن َوُهوَ  رِِه، َهلم َأَرى اْلم بـَرمتُُه َأنمظُُر ِإََل َظهم َتدم ُت َعَليمِه، مثَّ اسم َجاِلٌس ِف َأصمَحابِِه، َفَسلَّمم
تَـثم  بـَرمتُُه َعَرَف َأين ِ َأسم َتدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم  شئ ُوِصَف يل، فَأَلمَقى ِبُت ِف َوَصَف يل َصاِحِب؟ فـََلمَّا رَآين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَـبمُت َعَليمِه ُأقـَبِ ُلُه َوَأبمِكي، فـََقاَل يل رَ  ُتُه، فََأكم َاُتَِ فـََعَرفـم رِِه فـََنَظرمُت ِإََل اْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ رَِداَءُه َعنم َظهم : " ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ يََديمِه، فـََقَصصمتُ " حَتَوَّلم  ثـمُتَك ََي ابمَن َعبَّاس   فـََتَحوَّلمُت بـَنيم  .َعَليمِه َحِديِثي َكَما َحدَّ

(5/905) 

 
 

َمَع َذاَك َأصمَحابُهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َيسم  .فََأعمَجَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه وَ  ٌر َوُأُحدٌ مثَّ َشَغَل َسلمَماُن الرِ قَّ َحىتَّ فَاتَُه َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسلََّم بَدم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل َسلمَمانُ  َفَكاتـَبمُت َصاِحِب َعَلى َثََلمثِائَِة َُنمَلة  " َكاِتبم ََي َسلمَماُن " مثَّ قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِييَها َلُه ِِبلمَفِقرِي   .َوَأرمبَِعنَي ُأوِقيَّةً ( 5)ُأحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َِأَصمَحابِهِ فـََقاَل َرسُ  لِ " َأِعيُنوا َأَخاُكمم : " وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، ( 1)الرَُّجُل بَِثََلِثنَي َوِديًَّة : فََأَعانُوين ِف النَّخم
َرة، يُِعنُي الرَُّجُل  رِيَن َوِديًَّة، َوالرَُّجُل ِبممس عشَرة ودية، َوالرجل بِعشم َتَمَعتم يل َوالرَُّجُل بِِعشم ِر َما ِعنمَدُه، َحىتَّ اجم ِبَقدم

 .َثََلمُثِائَِة ِوِديَّة  
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".اذمَهبم ََي َسلمَماُن فـََفقِ رم هَلَا، فَِإَذا فـََرغمَت فَائمِتيِن َأُكنم َأََن َأَضُعَها بَِيِدي : " فـََقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَـرمتُهُ فـََفقَّرمتُ : قَالَ  ُتُه فََأخم  .، َوَأَعاَنيِن َأصمَحايب، َحىتَّ ِإَذا فـََرغمُت ِجئـم
َها، َفَجَعلمَنا نقرب ِإلَيمِه المَوادي، َوَيَضُعُه رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمِعي ِإلَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها ِوِديٌَّة َواِحَدةٌ  بَِيِدِه،  .َحىتَّ ِإذا َفرغمَنا، فو الذى نـَفمُس َسلمَماَن بَِيِدِه َما َماَتتم ِمنـم
َل َوبَِقَي َعَليَّ المَمالُ   .فََأدَّيمُت النَّخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبِثمِل بـَيمَضِة الدََّجاَجِة ِمنم َذَهب  ِمنم بَـ   .عمِض المَمَعاِدنِ فَُأِتَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ُخذم َهِذِه فََأدِ َها ممَّا َعَليمَك ََي َسلمَماُن : " َفُدِعيُت َلُه َقالَ : قَالَ " َما فـََعَل المَفاِرِسيُّ المَمَكاِتُب؟ : " فـََقالَ 
َها فَِإنَّ اَّللََّ : " َوَأيمَن تـََقُع َهِذِه ممَّا على ََي َرُسول هللا؟ قَالَ : قـُلمتُ : قَالَ  تـَُها فـََوزَنمُت : قَالَ " َسيـَُؤدِ ي هِبَا َعنمَك  ُخذم فََأَخذم

َها، َوالَِّذي نـَفمُس َسلمَماَن بَِيِدِه، َأرمبَِعنَي ُأوِقيًَّة،  هَلُمم ِمنـم
تـُُهمم َحقَُّهمم  فـَيـم  .فََأوم

َنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هدَوَعَتَق َسلمَماُن، َفَشِهدم  .َدَق ُحرًّا مثَّ ملَم يـَُفتميِن َمَعه مشم
__________ 

 .المِبئمر تغرس ِفيَها الفسيلة: المَفِقري( 5)
 .صَغار الفسيل: كغنية: الودية( 1)
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َحاقَ  ، َعنم رَُجل  ِمنم َعبمِد المَقيمِس، َعنم سَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  َوَأيمَن تـََقُع : َلمَّا قـُلمتُ : لمَماَن َأنَُّه قَالَ َوَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقلَّبَـَها َعلَ  ؟ َأَخَذَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها : " ى ِلَسانِِه، مثَّ قَالَ َهِذِه ِمَن الَِّذي َعَليَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُخذم

َها  ِفِهمم ِمنـم تـَُها فَأَ " فََأوم َها َحقَُّهمم ُكلَُّه َأرمبَِعنَي ُأوِقيَّةً فََأَخذم تـُُهمم ِمنـم فـَيـم  .وم
َحاقَ  ُم، َعنم ُعَمَر بمِن َعبمِد المَعزِيِز بمِن َمرمَوا: َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َحدَّ َن َحدَّ

ثمُت َعنم َسلمَمانَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي أخربُه َأن َصاحب عمورية قَاَل َلهُ  ُحدِ  إيت َكَذا : َأنَُّه قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتجِ  ِ خَيمُرُج ُكلَّ َسَنة  ِمنم َهِذِه المَغيمَضِة ُمسم َ َغيمَضتَـنيم َقاِم َفََل يًزا، يـَعم وََكَذا ِمنم َأرمِض الشَّاِم، فَِإنَّ هِبَا رَُجًَل بـَنيم َسم رَتُِضُه َذُوو اَأم

َتِغي، فـَُهَو خُيمرِبَُك َعنمهُ  يِن الَِّذي تـَبـم أَلمُه َعنم َهَذا الدِ  ُهمم ِإالَّ ُشِفَي فَاسم ُعو َِأََحد  ِمنـم  .يَدم



َتَمُعوا مبَرمضَ : قَاَل َسلمَمانُ  ُت النَّاَس َقِد اجم ُت َحىتَّ ِجئمُت َحيمُث َوَصَف يل، فـََوَجدم اُهمم ُهَناَك َحىتَّ خيرج هَلُمم تِلمَك َفَخَرجم
ُعو ِلَمرِي َرى، فـََغِشَيُه النَّاُس مبَرمَضاُهمم اَل َيدم ُخم ِ ِإََل اَأم َدى المَغيمَضتَـنيم َتِجيًزا ِمنم ِإحم َلَة ُمسم ض  ِإالَّ ُشِفَي، َوَغَلُبوين َعَليمِه اللَّيـم

ُلصم ِإلَيمِه َحىتَّ َدَخَل المَغيمَضةَ  ُخَل ِإالَّ َمنمِكَبهُ  فـََلمم َأخم  .الَِِّت يُرِيُد َأنم يَدم
 .َمنم َهَذا؟ َوالمتَـَفَت ِإيَلَّ : فـَتَـَناَولمُتُه فـََقالَ : قَالَ 
َِنيِفيَِّة ِديِن ِإبـمَراِهيمَ ! قـُلمُت يـَرمَْحَُك اَّللَُّ : قَالَ  رِبمين َعِن اْلم  .َأخم
َأُل َعنمُه النَّا: قَالَ  ََرِم، فَأمتِِه فـَُهَو ِإنََّك لتسأل َعن شئ َما َيسم ِل اْلم يِن ِمنم َأهم َعُث هِبََذا الدِ  َم، َقدم َأظَلََّك َزَماُن َنِب   يـُبـم ُس الميَـوم

 .َُيمِمُلَك َعَليمهِ 
 .مثَّ َدَخلَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَسلمَمانَ   ِلَقدم لِقيت لَِئنم ُكنمَت َصَدقـمَتيِن ََي َسلمَمانُ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ِعيَسى بن َمرممَيَ 

َهٌم، َوُهَو َشيمُخ َعاِصِم بمِن ُعَمَر بن قـََتاَدة  .َهَكَذا َوَقَع ِف َهِذِه الرِ َوايَِة، َوِفيَها رَُجٌل ُمبـم
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َ ُعَمرَ  َقِطٌع َبلم ُمعمَضٌل بـَنيم َسُن بمُن ُعَمارََة، مثَّ ُهَو ُمنـم  .بمِن عبد المَعزِيز وسلمان رضى هللا َعنهُ  َوَقدم ِقيَل ِإنَُّه اْلَم
له َرَة َأَقلُّ َما ِقيَل ِفيَها " لَِئنم ُكنمَت َصَدقـمَتيِن ََي َسلمَماُن ِلَقدم َلِقيَت ِعيَسى بن َمرممَيَ : " قـَوم ا َبلم ُمنمَكٌر، فَِإنَّ المَفتـم َغرِيٌب ِجدًّ

ثـَُر َما ِقيَل َأنَُّه َعاَش َثََلمَثِاَئِة َسَنة  َومَخمِسنَي َسَنةً  َأنَـَّها َأرمبـَُعِمائَِة َسَنة ، َوِقيَل ِستُِّمائَةِ  ِسيَِّة، َوَسلمَماُن َأكم  .َسَنة  ِِبلشَّمم
ِ َومَخمِسنَي َسَنةً  َاَع َمَشاخِيِِه َعَلى َأنَُّه َعاَش ِمائـَتَـنيم َراينُّ ِإمجم  .َوَحَكى المَعبَّاُس بمُن يَزِيَد المَبحم

تَـَلُفوا ِفيمَ  ُ َأعمَلمُ َواخم  .ا زَاَد ِإََل َثََلمثِاَئة  َومَخمِسنَي َسَنًة َواَّللَّ
 .َوالظَّاِهُر َأنَُّه قَاَل َلَقدم َلِقيَت َوِصيَّ ِعيَسى بن َمرممَي فـََهَذا مُمكن ِِبلصََّوابِ 

َسُن بمُن ُعَمارََة َوُهَو َضِعيٌف، : َوقَاَل السَُّهيمِليُّ  َهُم ُهَو اْلَم  .َوِإنم َصحَّ ملَم َيُكنم ِفيِه َنَكارَةٌ الرَُّجُل المُمبـم
َرى يـَبمِكَياِن  ِعنمَد ِجذمِع المَمصمُلوِب، َِأَنَّ ابمَن َجرِير  ذََكَر َأن المَمِسيح نزل من السََّماء بعد َما رُِفَع فـََوَجَد أُمَُّه َوِاممَرَأًة ُأخم

ََوارِي ِ  َتلم، َوبـََعَث اْلم بَـَرمُهَا َأنَُّه ملَم يـُقم  .نَي بـَعمَد َذِلكَ فََأخم
تُ : قَالَ  ِسُر الصَِّليَب َويـَقم ِنمزِيَر، َويـَتَـَزوَُّج ِحيَنِئذ  َوِإَذا َجاَز نـُُزولُُه َمرًَّة َجاَز نـُُزولُُه ِمَرارًا مثَّ َيُكوُن نـُُزولُُه الظَّاِهُر ِحنَي َيكم ُل اْلم

َرةِ  ، َوِإَذا َماَت ُدِفَن ِف ُحجم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  اممَرَأًة ِمنم َبيِن ُجَذام   .َرومَضِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِة ِقصََّة َسلمَماَن َهِذِه ِمنم َطرِيق يُوُنس ابمن بَُكريم ، َعنم  َهِقيُّ ِف ِكَتاِب َداَلِئِل النـُّبـُوَّ َحاَق َكَما َوَقدم َرَوى المبَـيـم  ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

َم َوَرَواَها َأيمضا َعن اْلمَ   .اِكم َعن االصم بن ُيَي ابمن َأيب طَاِلب  تـََقدَّ
ثـََنا َحاُِت بن َأىب صفَرة، َعن مساك بن َحرمب، َعن يزِيد ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعاِصم   َحدَّ

ََلِمهِ  ُث َكيمَف َكاَن َأوَُّل ِإسم َع َسلمَماَن ُُيَدِ   .ابمن َصومَحاَن، َأنَُّه مسَِ
 َر َأنَّهُ َفذََكَر ِقصًَّة َطِويَلًة َوذَكَ 
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بَـُر ِمنمُه َغيِنٌّ، وََكاَن َسلمَماُن َفِقريًا ِف َكَنِف َأِخيِه، َوَأنَّ ا َقاهِنَا َكاَن َمنم رَاَمُهرمُمَز، وََكاَن َلُه َأٌخ َأكم َكاَن َصاِحًبا ( 5)بمَن ِدهم
َتِلُف َذِلَك المُغََلُم ِإََل ُعبَّاد  ِمَن النََّصاَرى ِف َكهمف  هَلُمم، َفَسأََلُه َسلمَماُن َلُه، وََكاَن خَيمَتِلُف َمَعُه ِإََل ُمَعلِ م  هَلُمم، َوَأنَُّه َكاَن خَيم 

َهَب ِبِه َمَعُه ِإلَيمِهمم، فـََقاَل َلهُ  تـَُلُهمم َأيب : َأنم يَذم َشى َأنم تـَُنمَّ َعَليمِهمم فـَيَـقم  .ِإنََّك ُغََلٌم َوَأخم
َرُههُ فالتزم َلُه َأن اَل يكون ِمنمُه   .شئ َيكم

ُهمم َمَن المِعَباَدِة، َيُصوُمونَ  َعٌة، َكَأنَّ الرُّوَح َقدم َخَرَجتم ِمنـم  النـََّهاَر َويـَُقوُموَن اللَّيمَل، َفَذَهَب ِبِه َمَعُه فَِإَذا ُهمم ِستٌَّة َأوم َسبـم
 .َيَمُكُلوَن الشََّجَر َوَما َوَجُدوا

ِمُنوَن ِبِ  ُهمم َأنَـُّهمم يـُؤم ِمنَي، َوَأنَّ ِعيَسى َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه َوابمُن َأَمِتِه، َأيََّدُه ِِبلمُمعمِجَزاتِ َفذََكَر َعنـم  .لرُُّسِل المُمتَـَقدِ 
مَ : َوقَاُلوا َلهُ  َ َيَديمَك َجنًَّة َوََنرًا، َوِإنَّ َهُؤاَلِء المَقوم ، َوِإنَّ َلَك َمَعاًدا، َوِإنَّ بـَنيم ُل   ََي ُغََلُم ِإنَّ َلَك َرِبًّ الَِّذيَن يـَعمُبُدوَن النِ ريَاَن َأهم

نَـُعوَن َولَيمُسوا َعَلى ِديِنهِ  ُ مبَا َيصم  .ُكفمر  َوَضََلَلة ، اَل يـَرمَضى اَّللَّ
ََلُهمم ملك َك البَلة، َوُهَو َأبُو َذِلَك المُغََلِم تِلم  مثَّ َجَعَل يـَتَـَردَُّد َمَع َذِلَك المُغََلِم ِإلَيمِهمم، مثَّ َلزَِمُهمم َسلمَماُن ِِبلمُكلِ يَِّة، مثَّ َأجم

َنُه ِعنمَدُه، َوَعَرَض َسلمَماُن ِدينَـُهمم َعلَ  تَـَبَس المَمِلُك ابـم بَـُر الَِّذي َصِحَبُه َسلمَماُن ِإلَيمِهمم َعنم َأرمِضِه، َواحم ى َأِخيِه الَِّذي ُهَو َأكم
َتِغٌل بِنَـفمِسي ِف طََلِب : ِمنمُه فـََقالَ   .المَمِعيَشةِ ِإين ِ ُمشم

ُلَها مثَّ َأرَاُدوا َأنم يـَتـم  ِصِل، َفَسلََّم َعَليمِهمم َأهم رُُكوين ِعنمَدُهمم، فَأَبـَيمُت ِإالَّ فَارمحَتََل َمَعُهمم َسلمَماُن َحىتَّ َدَخُلوا َكِنيَسَة المَموم
بَـتَـُهمم   .ُصحم

َر  ، فـََتَحدَّ َ ِجَبال  ا َواِدًَي بـَنيم َتَمُعوا ِإلَيمِهمم، َوَجَعُلوا َفَخَرُجوا َحىتَّ َأتـَوم َباُن تِلمَك النَّاِحَيِة ُيَسلِ ُموَن َعَليمِهمم َواجم ِإلَيمِهمم رُهم
أَلُونـَُهمم َعينِ  فيثنون على خريا ُهمم َوَيسم َبِتِهمم َعنـم أَلُونـَُهمم َعنم َغيـم  .َيسم

__________ 
َقان( 5)  .رَئِيس االقليم َأو زعيم فَلحى المَعجم: الدهم

 .بُمعر 
)*( 

(5/901) 

 
 

ُلُه، َوذََكَر الرُُّسل َوَما أيدوا بِِه، َوذكر ِعيَسى بن َمرممَيَ، َوَأنَُّه   َوَجاء رجل ُمعظم فيهم فحطبهم فَأَثـمىَن َعَلى اَّللَِّ مبَا ُهَو َأهم
، مثَّ لَ  ريمِ َونـََهاُهمم َعِن الشَّرِ   .مَّا َأرَاُدوا ااِلنمِصَراَف تَِبَعُه َسلمَماُن َوَلزَِمهُ َكاَن َعبمَد اَّللَِّ َوَرُسوَلُه، َوَأَمَرُهمم ِِبْلَم

ُرُج ِإلَيمِهمم َويَِعظُُهمم َوَيَم  ََحِد، فـََيخم ََحِد ِإََل اَأم َهاُهمم، َفَمَكَث َعَلى قَاَل َفَكاَن َيُصوُم النـََّهاَر َويـَُقوُم اللَّيمَل ِمَن اَأم ُمُرُهمم َويـَنـم
ًة َطِويَلًة، مثَّ   .َأرَاَد َأنم يـَُزوَر بـَيمَت المَمقمِدِس َفَصِحَبُه َسلمَماُن ِإلَيمهِ  َذِلَك ُمدَّ

َ َيَديم : قَالَ  ، َوَأنَّ بـَنيم ِبُل َعَليَّ فـََيِعُظيِن َوخُيمرِبين َأنَّ يل َرِبًّ  َجنًَّة َوََنرًا َوِحَساًِب َويـَُعلِ ُميِن َفَكاَن ِفيَما َُيمِشي يـَلمَتِفُت ِإيَلَّ َويـُقم



ََحدِ َويُذَ  َم اَأم َم يـَوم ُر المَقوم  .كِ ُرين ََنمَو َما َكاَن يُذَكِ 
َِديََّة َواَل َيَم : قَاَل ِفيَما يـَُقوُل يل  ُُه َأْحمَُد، خَيمُرُج ِمنم هِتَاَمَة، َيَمُكُل اهلم َعُث َرُسواًل امسم َف يـَبـم َ َسوم ُكُل الصََّدَقَة، ََي َسلمَماُن ِإنَّ اَّللَّ

َ َكِتَفيمِه خَ  ةِ ]اَُتُ بـَنيم َسُبيِن ُأدمرُِكُه،[ النـُّبـُوَّ فَِإنم  َوَهَذا زََمانُُه الَِّذي خَيمُرُج ِفيِه َقدم تـََقاَرَب، فََأمَّا َأََن فَِإين ِ َشيمٌخ َكِبرٌي َواَل َأحم
قمُه َواتَِّبعمهُ  َتُه َأنمَت َفَصدِ   .َأدمرَكم

ق ِفيَما جِيئ ِبِه ورضا الرَّْحمَِن ِفيَما قَالَ : َت َعَليمِه؟ قَالَ َوِإنم َأَمَرين بِتَـرمِك ِديِنَك َوَما َأنم : قـُلمُت َلهُ   .َوِإنم َأَمَرَك، فَِإنَّ اْلم
َصاُه َأنَُّه ِإَذا بـََلَغ المثَّ ذََكَر ُقُدوَمُهَما ِإََل بـَيمِت المَمقمِدِس، َوَأنَّ َصاِحَبُه َصلَّى ِفيِه َهاُهَنا َوَهاُهَنا، مثَّ ََنَم َوَقدم أَ  ظِ لُّ َمَكاَن  وم
َقَظ ذََكَر اَّللََّ  تَـيـم رَتِيَح، فـََلمَّا اسم  َواَلَم َسلمَماَن َعَلى تـَرمِك َما َأَمَرُه َكَذا َأنم يُوِقظَُه، فـَتَـرََكُه َسلمَماُن ِحيًنا آَخَر َأزميََد ممَّا قَاَل لَِيسم

 .ِمنم َذِلكَ 
عَ  ِدِس َفَسأََلُه ُمقم أَُلكَ : ٌد فـََقالَ مثَّ َخَرَجا ِمنم بـَيمِت المَمقم ًئا، َوَها َأََن َأسم  .ََي َعبمَد اَّللَِّ َسأَلمُتَك ِحنَي َوَصلمَت فـََلمم تـُعمِطيِن َشيـم
ِم اَّللَِّ : فـََنَظَر فـََلمم جيَِدم َأَحًدا فََأَخَذ بَِيِدِه َوقَالَ   .ُقمم ِبسم

َا ُنِشَط ِمنم ( 5)فـََقاَم َولَيمَس ِبِه بَمٌس َواَل قـََلَبٌة   .ِعَقال   َكَأَّنَّ
تَـَغلمُت بِِه، مثَّ َأدمرَكم : فـََقاَل يل  ِلي فَأَُبشِ َرُهمم، فَاشم لم َعَليَّ َمَتاِعي َحىتَّ َأذمَهَب ِإََل َأهم ، اْحِم ُه ََي َعبمَد اَّللَِّ َقم ُت الرَُّجَل فـََلمم َأْلم

 .أمامك: َوملَم َأدمِر َأيمَن َذَهَب، وَُكلََّما َسَألت َعنُه قوما قَاُلوا
__________ 

 .ُمركة َداء وأمل من ِعل ة: القلبة( 5)
)*( 
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ُهمم بِ  ُعوا لَُغِِت َأََنَخ رَُجٌل ِمنـم ٌب ِمَن المَعَرِب ِمنم َبيِن َكلمب  َفَسأَلمتـُُهمم، فـََلمَّا مسَِ ا يب َحىتَّ َلِقَييِن رَكم ِعريَُه َفَحَمَليِن َخلمَفُه َحىتَّ َأتـَوم
 .ِبََلدهمم 

َنمَصاِر َفَجَعَلتميِن ِف َحاِئط  هَلَافباعوين فاش  .رتتين امرأد ِمَن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َوَقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـعمِلَم َما قَاَل َصاِحُبُه، مثَّ َتطَلََّب النََّظَر إِ  َِديَِّة لَِيسم ِة، فـََلمَّا رَآُه آَمَن ِمنم ََل َخاُتَِ مثَّ ذََكَر َذَهابَُه ِإلَيمِه ِِبلصََّدَقِة َواهلم  النـُّبـُوَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخبَـَرُه الَِّذي َجَرى َلهُ  بَـَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َساَعِتِه، َوَأخم

تَـَراُه من سيدت: قَالَ  يَق فَاشم ر  الصِ دِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب َبكم  .ه َفأعمتقهُ فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًما َعنم ِديِن النََّصاَرى فـََقالَ : قَالَ  َر ِفيِهمم : مثَّ َسأَلمُتُه يـَوم  .اَل َخيـم
تـُُهمم، َوِمنم َذِلَك الرَُّجِل الصَّاِلِح الَِّذي َكاَن َمِعي بِبَـيمِت ا: قَالَ  ِدِس، َفَدَخَليِن فـََوَقَع ِف نـَفمِسي ِمنم ُأولَِئَك الَِّذيَن َصِحبـم لمَمقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ِمنم  ُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا " َذِلَك َأممٌر َعِظيٌم، َحىتَّ َأنـمَزَل اَّللَّ

َربـَُهمم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمُنوا ا رَُكوا، َولََتِجَدنَّ َأقـم َباًَن الميَـُهوَد َوالَِّذيَن َأشم ُهمم ِقسِ يِسنَي َورُهم لَِّذيَن قَاُلوا ِإَنَّ َنَصاَرى، َذِلَك بَِنَّ ِمنـم



رِبُوَن  َتكم َ يََديمِه فـََقَرأَ " َوَأنَـُّهمم اَل َيسم ُت بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفِجئمُت َوَأََن َخاِئٌف، َفَجَلسم ِم اَّللَِّ : َفَدَعاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبسم
رِبُوَن " الرَّْحمَِن الرَِّحيِم  َتكم َباًَن َوَأنَـُّهمم اَل َيسم ُهمم ِقسِ يِسنَي َورُهم ََيتِ " َذِلَك بَِنَّ ِمنـم  .اْلم

ِلِمنَي : " مثَّ قَالَ  َرُسوَل اَّللَِّ ََي : فـَُقلمتُ " ََي َسلمَماُن ُأولَِئَك الَِّذيَن ُكنمَت َمَعُهمم َوَصاِحُبَك ملَم َيُكونُوا َنَصاَرى َكانُوا ُمسم
َقِ  هَلَُو َأَمَرين ِِبت َِباِعَك، فـَُقلمُت َلهُ  َقَّ : فَِإنم َأَمَرين بِتَـرمِك ِديِنَك َوَما َأنمَت َعَليمِه؟ قَالَ : َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم ُه، فَِإنَّ اْلم نـََعمم فَاتـمرُكم

 .َوَما يـُرمِضي اَّللََّ ِفيَما َيَمُمُركَ 
َحاَق َأقـم  َوِف َهَذا السِ َياقِ  َحاَق، َوَطرِيُق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َناًدا َغَرابٌَة َكِثريٌَة َوِفيِه بـَعمُض المُمَخاَلَفِة ِلِسَياِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َوى ِإسم

َسُن اقمِتَصاًصا َوَأقـمَرُب ِإََل َما َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َصِحيحه من  َوَأحم
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، َأنَّ  َحِديِث ُمعمَتِمِر بمنِ  ، َعنم َسلمَماَن المَفاِرِسيِ  ِديِ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم ُه َتَداَوَلُه ُسَليمَماَن بمِن َطرمَخاَن التـَّيمِميِ 
، َأيم ِمنم ُمَعلِ م  ِإََل ُمَعلِ م  َوُمَرب   ِإََل ِمثمِلهِ  َعَة َعَشَر، ِمنم َرب   ِإََل َرب    .ِبضم

ُ أَ   .عمَلمُ َواَّللَّ
ُ َأعمَلمُ : قَاَل السَُّهيمِليُّ   .َتَداَوَلُه َثََلثُوَن َسيِ ًدا ِمنم َسيِ د  ِإََل َسيِ د ، فَاَّللَّ

َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف  ََلِمِه اْلم تَـقمَصى ِقصََّة ِإسم م  َوَأومَرَد هَلَا َأَسانِيَد َوَألمَفاظًا َكِثريًَة، َوِف " الدَّاَلِئِل " وََكَذِلَك اسم بـَعمِضَها َأنَّ اسم
 .سيدته الَّىِت كاتبته حلبسة

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َبار  َغرِيَبة  ِف َذِلكَ  ُر َأخم  ِذكم
ء المَغََليبُّ : قَاَل َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئلِ  د، َحدثَنا ُُمَمَّد بن زََكِرَيَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بن َأْحم ثـََنا المَعََلُء بم ( 5)َحدَّ ِل بمِن ، َحدَّ ُن المَفضم

، َعنم َأبِيِه، َعن َأىب عتوارة اْلزاعى، َعن سع ثـََنا َعبَّاُد بمُن ُكَسيمب  َقِريُّ، َحدَّ ري بن سَواَدة َعبمِد المملك بن َأىب السوية المِمنـم
، َأرمَكُب هَلَا الصَّعمَب والذلول اَل : العامري قَالَ  َيِ  أبقى من المِبََلد مسرحا َأرمُجو ِرحبمًا  كنت عشيقا ِلَعِقيَلة  ِمنم َعَقاِئِل اْلم

ِسِم  ُتُه، فَانمَصَرفمُت من الشَّام حبرث َوَأََثث  ُأرِيُد بِِه ُكبََّة المَموم َوَدمهمَاَء المَعَرِب، َفَدَخلمُت َمكََّة بَِليمل  ( 1)ِف َمتمَجر  ِإالَّ َأتـَيـم
ُت َحىتَّ تـََعرَّى َعينِ  َقِميُص اللَّ  ، فََأَقمم َِباِل، َمضمُروبٌَة ِبَنمطَاِع ُمسمِدف  يمِل فـََرفـَعمُت رَأمِسي فَِإَذا ِقَباٌب ُمَساِمَتٌة َشَعَف اْلم

ُلوا أَ  َرى ُتَساُق، َوِإَذا َأَكَلٌة َوَحثـََثٌة َعَلى الطَُّهاِة يـَُقوُلوَن َأاَل َعجِ  اَل َعجَُّلوا، َوِإَذا رجل جيمهر الطَّاِئِف، َوِإَذا جزر تـُنمَحُر َوُأخم
َرمِض يـَُناِدي  .ََي َوفمَد اَّللَِّ ِميُلوا ِإََل المَغَداءِ : على نشر ِمَن اَأم
َرَجة  يـَُقولُ   .ََي َوفمَد اَّللَِّ ِمنم َطِعَم فـَلميَـُرحم ِإََل المَعَشاءِ : َوأُنـَيمَساٌن َعَلى َمدم

ِم، َفعرف( 9)َفَجَهَرين  بَـلمُت ُأرِيُد َعِميَد المَقوم  َما رََأيمُت فََأقـم
__________ 

 .الزحام: الكبة( 1)ُهَو َأبُو بكر ُُمَمَّد بن زََكرَيَّ بن ِديَنار الغَلىب المَبصمِري  يعرف بزكرويه ( 5)
 )*(راعين : جهرىن( 9)
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 .َأَماَمكَ : رَُجٌل الَِّذي يب، فـََقالَ 
ََسارِيَع  يمِه اَأم  ، وََكَأنَّ ( 5)َوِإَذا َشيمٌخ َكَأنَّ ِف َخدَّ

َداَء َقدم َأبـمَرَز ِمنم ِمََلئَِها مَجًَّة ( 1)عمَرى الش ِ  َنانًَة َكأَنَـَّها مَسَاِسٌم ( 9)تـََوقَُّد ِمنم َجِبيِنِه، َقدم اَلَث َعَلى رَأمِسِه ِعَماَمًة َسوم فـَيـم
(7. ) 

متخصر بِِه، حوله َمَشاِيخ جلس  َوممَّنم دوهنَا َّنرقة، بَِيِدِه قضيب( 7)حَتمَتُه كرسى مساسم : قَاَل ِف بـَعمِض الرِ َواََيتِ 
ُهمم َأَحٌد يُِفيُض ِبَكِلَمة   َذمقَاِن، َما ِمنـم  .نـََواِكُس اَأم

ُتُه ظَنَـنـم  ُمِ يَّ َهَذا َأَواُن جُنُوِمِه، فـََلمَّا رََأيـم َبار الشَّاِم َأنَّ النَِّبَّ اَأم َليمَك السَََّلُم عَ : ُتُه َذِلَك فـَُقلمتُ َوقد َكاَن َّنى ِإََل خرب من َأخم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ 

ه: فـََقالَ   .َمهم َمهم، َكَلَّ وََكأن قد، وليتين ِإَيَّ
، فـََولَّيمُت َوَأََن َأُقولُ : َفقلت َلَة، َهَذا َهاِشُم بمُن َعبمِد َمَناف  ُد اَل جَممُد : َمنم َهَذا الشَّيمُخ؟ فـََقاُلوا َهَذا َأبُو َنضم َهَذا َواَّللَِّ المَمجم

َنةَ  َنَة  - آِل َجفم  .-يـَعميِن ُمُلوَك َعَرِب الشَّاِم ِمنم َغسَّاَن َكاَن يـَُقاَل هَلُمم آُل َجفم
ِسمِ  ِجيِج َزَمَن المَموم  .َوَهِذِه المَوِظيَفُة الَّىِت َحَكاَها َعن َهاشم ِهَي الفادة يـَعميِن ِإطمَعاَم اْلَم

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   ثـََنا َسِعيُد بمُن ُعثمَماَن، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد بمِن َأيب َُيمََي، َحدَّ ِد بمِن َجعمَفر ، َحدَّ
ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ  ثـََنا َخاِلُد بمُن ِإلمَياَس، َعنم َأيب َبكم َُراَساينُّ، َحدَّ َبَة اْلم ثـََنا َعِليُّ بمُن قـُتَـيـم مِ  َحدَّ َهم هِ بمِن َأيب اْلم  .، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ 

ُث َعنم َعبمِد المُمطَِّلِب قَالَ  عمُت َأَِب طَاِلب  ُُيَدِ  َها فـََزًعا : قَاَل مسَِ ََي َهالَتميِن، فـََفزِعمُت ِمنـم ِر ِإذم رََأيمُت ُرؤم جم َنا َأََن ََنِئٌم ِف اْلِم بـَيـم
ِهي التـََّغيـَُّر، َوَأََن َشِديًدا، فَأَتـَيمُت َكاِهَنَة قـَُريمش  َوَعَليَّ ُمطمَرُف  ِرُب َمنمِكَِبَّ، فـََلمَّا َنَظَرتم ِإيَلَّ َعَرَفتم ِف َوجم َخز   َومُجَِِّت َتضم

ِمي فـََقاَلتم  َمِئذ  َسيِ ُد قـَوم ر شئ؟ َفقلت هَلَا: يـَوم ِن؟ َهل رابه من حدَثن الدَّهم  !بَلى: َما َِبُل َسيِ ِدََن َقدم َأاَتََن ُمتَـَغريِ َ اللَّوم
__________ 

َها( 5)  .جنم َعِظيم: الشعرى( 1)دود بيض ْحر الرؤوس : االساريع هَلَا مَعان َكِثريَة ِمنـم
 .جُممَتمع شعر الرَّأمس: اْلمة( 9)
ة خشب أسود: السماسم( 7) ََ  .االوَل عيَدان السمسم، َوالثَّايِن

)*( 
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ىَن، مثَّ َيَضُع يََدُه َعَلى ُأمِ  رَأمِسَها مثَّ يذكر َحاجته، َومل أفعل الىن وََكاَن اَل يكملها َأَحٌد ِمَن النَّاِس َحىتَّ يـَُقب ِ  َل يََدَها المُيمم
ِمي( [ 5)كنت ]  .َكِبرُي قـَوم

ُت فـَُقلمتُ  ِر َكَأنَّ َشَجَرًة نـَبَـَتتم : َفَجَلسم جم َلَة َوَأََن ََنِئٌم ِف اْلِم  َقدم ََنلَ ( 1)ِإين ِ رََأيمُت اللَّيـم



َها َأعمَظَم ِمنم نُوِر ال رَأمُسَها ِرَق َوالمَمغمِرَب، َوَما رََأيمُت نُورًا َأزمَهَر ِمنـم ِس َسبمِعنَي ِضعمًفا، السََّماَء َوَضَرَبتم بَِغمَصاهِنَا المَمشم شَّمم
طًا َورََأيمُت المَعَرَب َوالمَعَجَم َساِجِديَن هَلَا َوِهَي تـَزمَداُد ُكلَّ َساَعة  ِعَظًما َونُورًا َوارم  تَِفاًعا، َساَعًة خَتمَفى َوَساَعًة تـَزمَهُر، َورََأيمُت َرهم

َها ا ِمنـم ًما ِمنم قـَُريمش  يُرِيُدوَن َقطمَعَها، فَِإَذا َدنـَوم َسَن  َمنم قـَُريمش  َقدم تـََعلَُّقوا بَِغمَصاهِنَا، َورََأيمُت قـَوم َأخََّرُهمم َشابٌّ ملَم َأَر َقطُّ َأحم
ًها َواَل   .ويقلع َأعينهم( 9)َأطمَيَب ِمنمُه ِرًُيا، فيكسر أظهرهم ِمنمُه َوجم

، فـَُقلمتُ  َها َنِصيًبا، َفَمنَـَعيِن الشَّابُّ النَِّصيُب هِلَُؤاَلِء الَِّذيَن تـََعلَُّقوا هِبَا : ِلَمِن النَِّصيُب؟ فـََقالَ : َفرفعت يدى اَل تَناول ِمنـم
َها  .َوَسبَـُقوَك ِإلَيـم

ُعورًا  ُت َمذم  .َفزًِعافَانـمتَـبَـهم
َه المَكاِهَنِة َقدم تـََغيـََّر، مثَّ قَاَلتم  ِرَق َوالمَمغمِرَب َويَِديُن : فـََرَأيمُت َوجم ُرَجنَّ ِمنم ُصلمِبَك رَُجٌل َُيمِلُك المَمشم ََيَك لََيخم لَِئنم َصَدَقتم ُرؤم

 .َلُه النَّاسُ 
ُلوَد َِأَيب طَاِلب  َلعَ  -يـَعميِن َعبمَد المُمطَِّلِب  -مثَّ قَاَل   ( .7)لََّك َتُكوُن َهَذا المَموم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوبعد َما: قَالَ  َِديِث بعد َما ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُث هِبََذا اْلم  .بُِعثَ  َفَكاَن َأبُو طَاِلب  ُُيَدِ 
ُ َأعمَلُم َأَِب المَقاِسِم اَأمَ ( 1)مثَّ قَاَل   !السبة والعار: َأاَل تؤمن؟ فـَيَـُقول: ِمنَي، فـَيـَُقاُل َِأَيب طَاِلب  َكاَنِت الشََّجَرُة َواَّللَّ

__________ 
 .من الدَّاَلِئل( 5)
 .تنمبت، َوُهَو حَتمرِيف: االصل( 1)
 .أضلعهم: الدَّاَلِئل( 9)

 .أظهرهم: وىف اْلصائص
 .َوَما أثمبته من الدَّاَلِئل

: مثَّ قَاَلت اليب طَالب: " َو حَتمرِيف، َوَصَوابه ِرَوايَة ابمن اْلوزى ِف الوفا َحيمُث قَالَ َكَذا ِبالصل َوَداَلِئل النـُّبـُوَّة َوهُ ( 7)
ُلود   .بتحقيقي 50الوفا " َلَعلَّك َأن تكون َعم َهَذا المَموم

َكاَنت : ُقولَفَكاَن َأبُو طَالب ُيدث هِبََذا اْلَِديث والنىب صلى هللا َعَليمِه َوسلم قد خرج َويَـ : " الدَّاَلِئل( 1)
 .. )*(اخل..الشََّجَرة
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ثـََنا المَعبَّاُس بمُن َبكَّار  الضَّ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   ء المَغََليبُّ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، َحدثَنا ُُمَمَّد بن زََكرَيَّ ثـََنا َأبُو َحدَّ ِبِ ُّ، َحدَّ
رِمَ  َُذيلُّ، َعنم ِعكم ر  اهلم ، قَالَ َبكم ُت ِف َِتَارَة  ِإََل المَيَمِن ِف رَكمب  : قَاَل المَعبَّاسُ : َة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َياَن  -َخَرجم ُهمم َأبُو ُسفم ِمنـم

، فـََقِدممتُ   بمُن َحرمب 
َنُع أَ  َياَن َوِِبلنـََّفِر، َوَيصم ًما طََعاًما َوَأنمَصِرُف بَِيب ُسفم َنُع يـَوم َعُل ِمثمَل َذِلَك، فـََقاَل يل ِف المَيَمَن َفُكنمُت َأصم ًما، َويـَفم َياَن يـَوم بُو ُسفم

َنُع ِفيهِ  ِمي الَِّذي ُكنمُت َأصم ِل َأنم تـَنمَصِرَف ِإََل بـَيمِِت َوتـُرمِسَل ِإيَلَّ َغَداَءَك؟ فـَُقلمتُ : يـَوم  .نـََعمم : َهلم َلَك ََي َأَِب المَفضم



تَـَبَسيِن فَانمَصَرفمُت َأََن َوالنـََّفِر ِإََل بـَيمتِ  ُم قَاُموا َواحم  .ِه َوَأرمَسلمُت ِإََل المَغَداِء، فـََلمَّا تـََغدَّى المَقوم
؟ فـَُقلمتُ : فـََقالَ  ِل َأنَّ ابمَن َأِخيَك يـَزمُعُم َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َت ََي َأَِب المَفضم َيانَ : َهلم َعِلمم َي : َأيُّ َبيِن َأِخي؟ فـََقاَل َأبُو ُسفم ِإَيَّ

ُتُم؟  َبِغي َأنم يـَُقوَل َهَذا ِإالَّ رَُجٌل َواِحدٌ ! َتكم  .ُهَو ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ : قـُلمُت َوَأيُـُّهمم َعَلى َذِلَك؟ َقالَ ! َوَأيُّ َبيِن َأِخيَك يـَنـم
 .بـََلى َقدم فـََعلَ : َقدم فـََعَل؟ قَالَ : فـَُقلمتُ 

َرَج ِكَتاًِب ِبمسه ِمِن ابمِنِه َحنمظََلَة بمِن  َياَن ِفيهِ َوَأخم َبمَطِح فـََقالَ : َأيب ُسفم رِبَُك َأنَّ ُُمَمًَّدا قَاَم ِِبَأم َأََن َرُسول أدعوكم ِإََل هللا : " ُأخم
 .قلت َأِجدُه ََي َأَِب َحنمظََلة َصاِدقا: فـََقاَل المَعبَّاس" عزوجل 

َِديِث ََي مهَل ََي َأَِب المفضل، فو هللا َما ُأِحبُّ َأنم يـَُقوَل ِمثمَل هَ : فـََقالَ  ٌر ِمنم َهَذا اْلم َشى َأنم َيُكوَن َعَليَّ َضيـم َذا، ِإين ِ اَل َأخم
ُتَك ََي َأَِب المَفضمِل ! ُهَما َغايَةٌ َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، ِإنَُّه َواَّللَِّ َما بَرَِحتم قـَُريمٌش تـَزمُعُم َأنَّ َلُكمم َهَنًة َوَهَنًة، ُكلُّ َواِحَدة  ِمنـم  لََنَشدم

عمَت َذِلَك؟ قـُلمتُ  َهلم  عمتُ : مسَِ  .نـََعمم َقدم مسَِ
َمُتُكمم   .قَاَل فـََهِذِه َواَّللَِّ ُشؤم

 .فـََلَعلََّها ُُيمنَـتـَُنا: قـُلمتُ 
ِمٌن، فـََفَشا َذلِ : قَالَ  رَبِ َوُهَو ُمؤم ِف جَمَاِلِس المَيَمِن، وََكاَن  كَ َفَما َكاَن بـَعمَد َذِلَك ِإالَّ لََيال  َحىتَّ َقِدَم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُحَذاَفَة ِِبْلَم

ٌر ِمنم  َياَن جَيمِلُس جَممِلًسا ِِبلمَيَمِن يـََتَحدَُّث ِفيِه َحبـم  َأبُو ُسفم

(5/955) 

 
 

َباِر الميَـُهوِد، فـََقاَل َلُه الميَـُهوِديُّ  َبَـُر؟ بـََلَغيِن َأنَّ ِفيُكمم َعمَّ َهَذا الرَُّجِل الَِّذي قَاَل َما : َأحم َيانَ َما َهَذا اْلم : قَاَل؟ قَاَل َأبُو ُسفم
 .نـََعمم : َأُخو َأبِيِه؟ قَالَ : َصَدُقوا، َوَأََن َعمُُّه، فـََقاَل الميَـُهوِديُّ 

ثميِن َعنمهُ : قَالَ   .َفَحدِ 
أَلميِن : قَالَ  ُرُه خَ ! اَل َتسم َممَر َأبًَدا، َوَما ُأِحبُّ َأنم َأِعيَبُه َوَغيـم ٌر ِمنمهُ َما ُأِحبُّ َأنَّ يَدَِّعَي َهَذا اَأم  .يـم

 .فـََرأى الميَـُهوِدي  َأنه اَل يغمس َعَليمِه َواَل ُيُِبُّ َأنم يَِعيَبهُ 
 .لَيمَس ِبِه بَمَس َعَلى الميَـُهوِد، َوتـَومرَاِة ُموَسى: فـََقاَل الميَـُهوِديُّ 

ُت َذِلَك الممَ : قَاَل المَعبَّاسُ  ُت َحىتَّ َجَلسم ُر، َفِجئمُت َفَخَرجم َبـم َياَن بمُن َحرمب  فـََناَداين اْلم ِلَس ِمَن المَغِد، َوِفيِه َأبُو ُسفم جم
ُر، فـَُقلمُت ِللمَحربمِ  َبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، : َواْلم وأخربك َأنَُّه بـََلَغيِن َأنََّك َسأَلمَت ابمَن َعمِ ي َعنم َرُجل  ِمنَّا َزَعَم َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِه، َوَأََن َعمُُّه َوَأُخو َأبِيهِ َعمُُّه، َولَيمَس ِبَعم ِ   .ِه، َوَلِكِن ابمَن َعمِ 
 .َأُخو َأبِيهِ : َأُخو َأبِيِه؟ قـُلمتُ : قَالَ 

َياَن فـََقالَ  َبَل َعَلى َأيب ُسفم  .نـََعمم َصَدقَ : َصَدَق؟ قَالَ : فََأقـم
 .َسلميِن فَِإن كذبت فلريد َعَليَّ : فـَُقلمتُ 

َبَل َعَليَّ فـََقالَ  َوٌة َأوم َسَفَهةٌ َنَشدم : فََأقـم  .ُتَك َهلم َكاَن اِلبمِن َأِخيِك َصبـم
 .اَل َوِإَلِه َعبمِد المُمطَِّلِب، َواَل : قـُلمتُ 



َِمنيَ  ُُه ِعنمَد قـَُريمش  اَأم  .َكَذَب َواَل َخاَن، َوِإنَُّه َكاَن امسم
ٌر لَ : فـََهلم َكَتَب بَِيِدِه؟ قَاَل المَعبَّاسُ : قَالَ  ُتَب بَِيِدِه، فََأَردمُت َأنم أقوهلا، مثَّ ذكرت َمَكان َأىب َفظَنَـنمُت َأنَُّه َخيـم ُه َأنم َيكم

َيان يكذبىن َويرد على َفقلت تب: ُسفم  .اَل يكم
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َيانَ فـََلمَّا َرَجعمَنا ِإََل َمنمزِلِ : قَاَل المَعبَّاسُ ! ُذحبَتم يـَُهوُد، َوقُِتَلتم يـَُهودُ : فـََوَثَب اْلرب َونزل رَِداُؤُه َوقَالَ  ََي َأَِب : َنا، قَاَل َأبُو ُسفم
زَُع ِمِن ابمِن َأِخيكَ   .المَفضمِل، ِإنَّ الميَـُهوَد تـَفم

ِمَن بِِه، فَِإنم َكاَن َحقًّا ُكنمَت َقدم َسبَـقمَت، َوإِ : قـُلمتُ  َياَن َأنم تـُؤم  نم َكاَن َِبِطًَل َفَمَعكَ َقدم رََأيمَت َما رََأيمَت، فـََهلم َلَك ََي َأَِب ُسفم
َفاِئكَ  ُرَك ِمنم َأكم  .َغيـم

َيمَل ِف َكَداء  : قَالَ   ( .5)اَل َأو من بِِه َحىتَّ َأَرى اْلم
ُرُك َخيمًَل َتطمُلُع ِمنم َكَداء  : َما تـَُقوُل؟ قَالَ : قـُلمتُ   .َكِلَمٌة َجاَءتم َعَلى َفِمي، ِإالَّ َأين ِ َأعمَلُم َأنَّ اَّللََّ اَل يـَتـم

َيمِل َوَقدم طََلَعتم ِمنم َكدَ فـََلمَّ : قَاَل المَعبَّاسُ  َة َوَنَظرمََن ِإََل اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكَّ َتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـفم ََي َأَِب : اء ، قـُلمتُ ا اسم
َياَن َتذمُكُر المَكِلَمَة؟  ُد َّلِلَِّ الَِّذي َهدَ ! ِإي َواَّللَِّ ِإين ِ َلَذاِكُرَها: قَالَ ! ُسفم َمم ََلمِ فَاْلم  .اين ِلْلمِسم

ِق، َوِإنم َكاَن ِف رَِجاِلِه َمنم ُهَو ُمَتَكلٌَّم فِ   .يهِ َوَهَذا ِسَياٌق َحَسٌن َعَليمِه المبَـَهاُء َوالنُّوُر َوِضَياُء الصِ دم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َياَن َمَع ُأَميََّة بمِن َأيب  َم َما ذََكرمََنُه ِف ِقصَِّة َأيب ُسفم َباِر َوَقدم تـََقدَّ َخم  الصَّلمِت، َوُهَو َشِبيٌه هِبََذا المَباِب، َوُهَو ِمنم َأغمَرِب اَأم
َياقَاِت َوَعَليمِه النُّورُ  َسِن السِ   .َوَأحم

َياَن َمَع ِهَرقمَل َمِلِك الرُّوِم ِحنَي َسأََلُه َعنم ِصَفاِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َواِلِه، اَّللَُّ َوَسَيأمِت َأيمًضا ِقصَُّة َأيب ُسفم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَأحم
ِقِه َونـُبـُوَّتِِه َوِرَسالَِتهِ  اَللُُه ِبَذِلَك َعَلى ِصدم ِتدم  .َواسم

ُلُص ِإلَيمِه لََتجَ : َوقَاَل َلهُ  ُت لِ ُكنمُت َأعمَلُم َأنَُّه َخارٌِج، َوَلِكنم ملَم َأُكنم َأُظنُّ َأنَُّه ِفيُكمم، َوَلو َأعمَلُم َأين ِ َأخم َقاَءُه، َوَلوم ُكنمُت شَّمم
ِضَع َقَدِميَّ َهاتني ِلَكنَّ َموم  .ِعنمَدُه َلَغَسلمُت َعنم َقَدَميمِه، َولَِئنم َكاَن َما تـَُقوُل َحقًّا لََيمم

َمد والممنَّة  .وََكَذِلَك َوقع َوَّللَّ اْلم
__________ 

 .ثنية بَِعمَلى َمكَّة ِعنمد احملصب: كداء( 5)
)*( 
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َباِر َوالمَعَرِب، فََأكم  َوَقدم  َحم َباِن َواَأم َباِر َعِن الرُّهم َخم ََثِر َواَأم َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِمنم ِإيَراِد اْلم ثـََر اْلم َسَن َوَأطمَيبَ َأكم  .ثـََر َوَأطمَنَب َوَأحم
ُ َوَرِضَي َعنمهُ   .َرِْحَُه اَّللَّ

َُهيِنِ   ِرو بمِن ُمرََّة اْلم ثـََنا عبد هللا ابمن َداُوَد بمِن : بَـَراينُّ قَاَل الطَّ ( 5)ِقصَُّة َعمم َواِزيُّ، َحدَّ َهم َُزاِعيُّ اَأم ثـََنا َعِليُّ بمُن ِإبـمَراِهيَم اْلم َحدَّ
َاِعيَل بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُشَريمِح بمِن ََيِسِر بمِن ُسَويمد  َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َاِث بمِن ِإمسم ثـََنا َأيب، َعنم  َعَليمِه ِدهلم َوَسلََّم، َحدَّ

، َعنم َأبِيِه ِإمسمَاِعيَل، َأنَّ  َاث   َأبِيِه ِدهلم
ُهَ  ِرو بمِن ُمرََّة اْلم ثَُه َعنم َعمم ثَُه َعنم َأبِيِه، َأنَّ َأَِبُه ََيِسَر بمَن ُسَويمد  َحدَّ ُت َحاجًّا ِف مَجَاَعة  : يِنِ  قَالَ َأَِبُه َعبمَد اَّللَِّ َحدَّ ِمنم َخَرجم

ِمي َوَأََن مبَكََّة، نُورًا َساِطًعا  َاِهِليَِّة، فـََرَأيمَت ِف نـَوم ِمي ِف اْلم َعِر ( [ 1)خرج ]قـَوم ِمَن المَكعمَبِة َحىتَّ َوَصَل ِإََل َجَبِل يـَثمِرَب َوَأشم
َنَة   ( .9)ُجَهيـم

َ النُّوِر َوُهَو يـَُقولُ  اًت بـَنيم َنمِبَياءِ انـمَقَشَعِت الظَّلممَ : َفَسِمعمُت َصوم  .اُء، َوَسَطَع الضِ َياُء، َوبُِعَث َخاَُتُ اَأم
ريَِة َوَأبـمَيِض المَمَداِئِن  َرى، َحىتَّ َنَظرمُت ِإََل ُقُصوِر اْلِم اًت ِمَن النُّوِر َوُهَو يـَُقولُ ( 7)مثَّ َأَضاَء ِإَضاَءًة ُأخم عمُت َصوم َظَهَر : ، َومسَِ

َنام، َصم ََلُم، وَُكِسَرِت اَأم َرمَحام اْلمِسم  .ووصلت اَأم
َيِ  َمنم قـَُريمش  َحَدثٌ : فانتبهت َفزًعا َفقلت لقومي  .َواَّللَِّ لََيَحُدَثنَّ هِلََذا اْلم

رَبهتمم مبَا رََأيمت  .َوَأخم
__________ 

َخة اْللبية( 5) َخة اوهى مثبتة ِف املطبوعة من النُّسم  .َهِذه المِقصَّة لَيست ِف النُّسم
 .من الوفا( 1)
َنة ينحدر على يـَنمبع من َأعمََلهُ  (9)  .ُهَو جبل ُجَهيـم
َرى: َأبيض المَمَداِئن( 7)  .قصر كسم

)*( 
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رَب َأنَّ رَُجًَل ]فـََلمَّا انتهينا ِإََل ِبََلدََن َجاَءين   .يـَُقاَل َلُه َأْحمَُد َقدم بُِعثَ ( [ 5)اْلَم
رَبته مبَا رََأيمت( 1)فَأَتـَيمته   .فََأخم
ََلِم، َوآُمُرُهمم ( [ " 5)َل ] فـََقالَ  ُرو بمَن ُمرََّة َأََن النَِّبُّ المُمرمَسُل ِإََل المِعَباِد َكافًَّة، َأدمُعوُهمم ِإََل اْلمِسم َماِء ََي َعمم ِن الدِ  حبَقم

َناِم، َوَحجِ  المبَـيمِت، َوِصَياِم َشهم  َصم َرمَحاِم، َوِعَباَدِة اَّللَِّ َوَرفمِض اَأم ر  ]ِر َرَمَضاَن َوِصَلِة اَأم  .من اثـميَن عشر شهرا( [ 5)َشهم
َنَُّة، َوَمنم َعَصى فـََلُه النَّارُ   .َفمن أَجاب َفلُه اْلم
ِل َجَهنََّم  ُ ِمنم َهوم ُرو يـَُؤمِ نمَك اَّللَّ  ".فَآِمنم ََي َعمم

، آَمنمتُ : فـَُقلمتُ  ُ َوَأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َوامِ  َأشم َقـم ، َوِإنم َأرمَغَم َذِلَك َكِثريًا ِمَن اَأم  .مبَا ِجئمَت ِمنم َحََلل  َوَحَرام 
عمُت بِهِ  َيااًت قـُلمتـَُها ِحنَي مسَِ تُُه َأبـم  .مثَّ َأنمَشدم



 وََكانَ 
ُت ِإلَيمِه َفَكَسرمتُهُ   .لََنا َصَنٌم، وََكاَن َأيب َساِدًَن َلُه فـَُقمم

ُت ِِبلنَِّب ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن َأُقولُ مثَّ َْلِقم َ َحقٌّ َوَأنَّيِن :  َصلَّى اَّللَّ ُت بَِنَّ اَّللَّ َجاِر َأوَُّل اَتِرِك ومشرت َعن * َشِهدم َحم ِْلهِلَِة اَأم
زَاِر ُمَهاِجًرا  َر بـَعمَد الدََّكاِدِك * ساقى اْلمِ َر النَّاِس نَـ ( 9)ِإلَيمَك َأُجوُب المَقفم َرُسوَل َمِليِك النَّاِس * فمًسا َوَواِلًدا َِأَصمَحَب َخيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََباِئِك فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َق اْلم ُرو بمَن ُمرََّة : " فـَوم  ".َمرمَحًبا ِبَك ََي َعمم
ِمي، َلَعلَّ اَّللََّ َُيُنُّ َعَليمِهمم يب : فـَُقلمتُ   . َكَما َمنَّ َعَليَّ ِبكَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ابـمَعثميِن ِإََل قـَوم

 .فـَبَـَعَثيِن ِإلَيمِهمم 
ِل السَِّديدِ : " َوقَالَ   .َعَليمَك ِِبلر ِفمِق َوالمَقوم

 .َواَل َتُكنم َفظًّا
ًا َواَل َحُسوًدا   ".َواَل ُمَتَكربِ 

َمُه، َفَدَعاُهمم ِإََل َما َدَعاُه ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فأسلمواَفذََكَر َأنَُّه َأَتى قـَوم  لَّى اَّللَّ
__________ 

 .من الوفا( 5)
 .َفخرجت َحىتَّ َأتـَيمته: الوفا( 1)
 .َأرض ِفيَها غلظ: الدكادك( 9)

 .أجوب ِإلَيمك الدعث بعد الدكادك: وىف الوفا
 )*(االرض املستوية : والدعث
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ُهمم،  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ُكلُُّهمم، ِإالَّ َرُجًَل َواِحًدا ِمنـم  .َوَأنَُّه َوَفَد هِبِمم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فـََرحََّب هِبِمم َوَحيَّاُهمم 

َخُتهُ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ : " وََكَتَب هَلُمم ِكَتاًِب َهِذِه ُنسم  .ِبسم
ِرو  ِمَن اَّللَِّ َعَلى ِلَساِن َرُسولِ ( [ 5)َأَمان ]َهَذا كتاب  ، َوَحق   ََنِطق  َمَع َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِبِكَتاب  َصاِدق  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَة بمِن زَيمد   َُهيِنِ  ِْلَُهيـم ِديَِة َوظُُهوَرَها : بمِن ُمرََّة اْلم َوم َرمِض َوُسُهوهَلَا، َوِتََلَع اَأم  نـََباتَهُ ( 9)، تـَزمَرُعوَن ( 1)ِإنَّ َلُكمم بُطُوَن اَأم
ِس، َوِف التبيعة والصرُية  َمم ِس، َوُتَصلُّوا َصََلَة اْلم ُمم َربُوَن َصاِفَيَه، َعَلى َأنم تُِقرُّوا ِِبْلم ِإن اجتمعتا ( [ 5)َشااَتن ]َوَتشم
ِل الممريَة َصَدَقة، لَيمَس الوردة اللبقة َوَشِهَد َعَلى نَِبي ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم من َوِإنم تـََفرَّقـََتا َشاٌة َشاٌة، لَيمَس َعَلى َأهم َنا َصلَّى اَّللَّ

 ".ِبِكَتاب قيس ابمن مشاس ( 7)حضر من المُمسلمني 
َنِد المَكِبرِي َوِِبَّللَِّ الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّ  رو بن مزة ِف َذِلك َكَما ُهَو َمبمُسوط من المُمسم ََلنُ َوذكر شعًرا قَاَله َعمم  .كم

ُ تـََعاََل  ُهم َوإِ : " َوقَاَل اَّللَّ ََن ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثَاقـَُهمم ومنك َومن نوح َوِإبـمَراِهيم وُموَسى َوِعيَسى بن َمرممَي وأخذَن ِمنـم ذم َأَخذم



 ( ".1)ميثاقا غليظا 
َم : قَاَل َكِثريُوَن من الس لف ُ ِميثَاَق َبيِن آَدَم يـَوم ِميثَاقًا َخاصًّا، َوَأكََّد َمَع  َأَخَذ ِمَن النَِّبيِ نيَ ( َأَلسمت بربكم؟)َلمَّا َأَخَذ اَّللَّ

َسِة ُأويل المَعزمِم َأصمَحاِب الشََّراِئِع المِكَباِر الَِّذيَن َأوَّهُلُمم نُوٌح َوآِخُرُهمم ُُمَمٌَّد صَ  َمم َلَواُت اَّللَِّ َوَسََلمه َعَليمِهم َهُؤاَلِء اْلم
 .َأمجمَِعنيَ 

__________ 
 .من الوفا( 5)
 .م بطُون االرض وظهورها وتَلع االودية وسهوهلاِإن لك: ِف الوفا( 1)

 .َما ارمتَفع من االرض: مجع تلعة: َوُهَو أصح َوأوَل والتَلع
 .ترعون نـََباته، َوُهَو أصح: الوفا( 9)
 .َوهللا يشمهد على َما بَينا َومن حضر من المُمسلمني: الوفا( 7)
 .7ُسورَة االحزاب آيَة ( 1)
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َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتاِب َوَقدم َروَ  ِة " ى اْلم ثـََنا َُيمََي بمِن " َداَلِئِل النـُّبـُوَّ َومزَاِعيُّ، َحدَّ ثـََنا اَأم ، َحدَّ ِلم  َمنم طُُرق  َعِن المَولِيِد بمِن ُمسم
ُ َعلَ : َأيب َكِثري  َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ  ُة؟ قَالَ : يمِه َوَسلَّمَ ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َ َخلمِق : " َمىَت َوَجَبتم َلَك النـُّبـُوَّ بـَنيم

 ".آَدَم َونفخ الر وح ِفيِه 
ِلم    .وهكذاه َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َطرِيِق المَولِيِد بمِن ُمسم

ِه َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم  َحَسٌن َغرِيٌب ِمنم َحِديِث َأيب ُهَريـمَرَة، اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َهذَ : َوقَالَ  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، : ا المَوجم َحدَّ
رُ  ثـََنا َعمم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َجعمَفر  النـَُّفيمِليُّ ََلِبُّ َحدَّ َحاَق بمِن الزُّبـَريمِ اْلم ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ِإسم ، َعِن َحدَّ و بمُن َواَقد ، َعنم ُعرمَوَة بمِن ُرَوميم 

 ( .5)احبِيِ  الصُّنَ 
، َمىَت ُجِعلمَت نَِبيًّا؟ قَالَ : قَاَل ُعَمرُ : قَالَ   ".َوآَدُم ُمنمَجِدٌل ِف الطِ نِي : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ

، َعِن الشَّعمِبِ ، َعِن ابمِن  ُعمِفيِ  ، َعنم قيس بن ربيع، َعنم َجاِبر  اْلم ِر بمِن ُمَزاِحم  ِقيَل ََي : اس  قَالَ َعبَّ مثَّ َرَواُه ِمنم َحِديِث َنصم
َ : " َرُسوَل اَّللَِّ َمىتَّ ُكنمَت نَِبيًّا؟ َقالَ   َوآَدُم بـَنيم

َسِد   ".الرُّوِح َواْلَم
َنمبِ  ُ ِمنم ُصلمِبِه ُذر ِيَـَّتُه َخصَّ اَأم َرَج اَّللَّ َتخم َِديِث الَِّذي َأومَردمََنُه ِف ِقصَِّة آَدَم ِحنَي اسم َ َوِف اْلم  .َأعمُيِنِهمم َياَء بُِنور  بـَنيم

ُ َأعمَلُم  -َوالظَّاِهُر  ِر َمَنازهلِِمم َورُتَِبِهمم ِعنمَد اَّللَِّ  -َواَّللَّ  .َأنَُّه َكاَن َعَلى َقدم
بَـَر َوَأعمَظَم ِمنـم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َأظمَهَر َوَأكم َممُر َكَذِلَك فـَُنوُر ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ  .ِهمم ُهمم ُكل ِ َوِإَذا َكاَن اَأم

رِهِ   .َوَهَذا تـَنمِويٌه َعِظيٌم َوتـَنمِبيٌه ظَاِهٌر َعَلى َشَرِفِه َوُعُلوِ  َقدم



ثـََنا ، َحدَّ ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َمهم َماُم َأْحمَُد، َحدَّ َِديُث الَِّذي قَاَل اْلمِ ، َعنم َسِعيِد  َوِف َهَذا المَمعمىَن اْلم ُمَعاِويَُة بمُن َصاِلح 
 ُسَويمد  المَكلمِبِ ، َعنم عبد االعلى بن ِهََلل السلمى، بمنِ 

__________ 
َبة ِإََل صنابح بن زَاِهر بن َعامر : الصناحبى( 5) ُسورَة مثَّ حاء، ِنسم ِبَضم الصَّاد َوفتح النُّون َوبعد االلف َِبء ُمَوحَدة َمكم

 )*( 1/  1بن عوثبان بن زَاِهر بن ُيابر، الل َباب 
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 .َعِن المِعرمَِبِض بمِن َسارِيَةَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ِإين ِ ِعنمَد اَّللَِّ َْلَاَُتُ النَِّبيِ نَي َوِإنَّ آَدَم َلُمنمَجِدٌل ِف ِطيَنِتِه، َوَسأُنمِبُئُكمم بَِوَِّل : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، وََكَذِلَك أُمََّهات المُمؤمِننَي يرين َدعمَوُة َأيب ِإبـمَراِهيَم، َوبشَ : َذِلكَ   ".ارَة ِعيَسى يب، ورؤَي أُمِ ي الَِِّت رََأتم
، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َصاِلح  َعن ُمَعاِويَة ابمن َصاِلح  وَ  ِدي   ِإنَّ ُأمَُّه رََأتم " زَاَد َوَرَواُه اللَّيمث َوابمن وهب َعن عبد الرَّْحمَِن بمُن َمهم

 ".تمُه نُورًا َأَضاَءتم ِمنمُه ُقُصوُر الشَّاِم ِحنَي َوَضعَ 
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َميمَسرَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َشِقيق  ثـََنا َمنمُصوُر بمُن سعيد، َعنم بَُديمل  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َحدَّ ِر َحدَّ َة المَفجم

 ".وآَدم َبني الر وح واْلسد : " نَبيا؟ قَالَ  ََي َرُسوَل هللا َمىت كنت: قـُلمتُ : قَالَ 
َناده َجيِ ٌد َأيمًضا  .ِإسم

اُء َعنم بَُديمِل بمنِ  َذَّ َماَن، َوَْحَّاُد بمُن زَيمد  َوَخاِلٌد اْلم  َوَهَكَذا َرَواُه ِإبـمَراِهيُم بمُن َطهم
 .َميمَسَرَة بِهِ 

َسِن بمِن ِديَنار ،  َوَرَواُه َأبُو نـَُعيمم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُعَمَر بمنِ  َباَن، َعِن اْلَم ، َعنم َشيـم ر و المَباِهِليِ  ِر بمِن َعمم َلَم، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َبكم َأسم
ِر قَالَ  َيان، َعنم َميمَسَرَة المَفجم سَ : " قـُلمُت ََي َرُسوَل هللا َمىت كنت نَبيا؟ قَالَ : َعنم َعبمِد اَّللَِّ بن ُسفم  ".ِد وآَدم َبني الرُّوِح َواْلَم

َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتابِِه  ِة " َوقَاَل اْلم ثـََنا ( : 5" )َداَلِئِل النـُّبـُوَّ َياَن، َحدَّ َسُن بمُن ُسفم ثـََنا اْلَم ِرو بمُن َْحمَداَن، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعمم َحدَّ
، َعنم ُخَليمِد بمِن دَ  ِلم  ثـََنا المَولِيُد بمُن ُمسم َسِن َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َعِن ِهَشاُم بمُن َعمَّار ، َحدَّ ، َوَسِعيٌد، َعنم قـََتاَدَة، َعِن اْلَم عمَلج 

لُُه تـََعاََل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِف قـَوم ََن ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثَاقـَُهمم " النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلمِق : " قَالَ " َوِإذم َأَخذم ُكنمُت َأوََّل النَِّبيِ نَي ِف اْلم
 ".َرُهمم ِف المبَـعمث َوآخِ 

__________ 
 .لَيمَس ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة املطبوع( 5)

)*( 
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َسِن، َعنم َأيب هُ   .َريـمَرَة َمرمُفوًعا ِمثـمَلهُ مثَّ َرَواُه ِمنم َطرِيِق ِهَشاِم بمِن َعمَّار  َعن بَِقيَّة، َعن سعيد بن نسري، َعنم قـََتاَدَة، َعِن اْلَم
َباَن، َعنم قـََتاَدَة قَالَ َوَقدم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل : َرَواُه ِمنم َطرِيِق َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة َوَشيـم ذكر لنا َأن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِمثـمَلهُ 

ُ َأعمَلمُ   .َوَهَذا َأثـمَبُت َوَأَصحُّ َواَّللَّ
َباٌر َعِن التـَّنمِويِه ِبذِ  َفخم َوَهَذا ِإخم نَـُهمم ِبَنَُّه َخاَُتُ النَِّبيِ نَي َوآَدُم ملَم يـُنـم َعمَلى َوَأنَُّه َمعمُروٌف ِبَذِلَك بـَيـم رِِه ِف المَمََلِ اَأم ِفيِه الرُّوُح،  كم

َرمِض اَل َُمَاَلَة، فـََلمم يـَبمقَ  عمََلِم ِبِه  َِأَنَّ ِعلمَم اَّللَِّ تـََعاََل ِبَذِلَك َساِبٌق قـَبمَل َخلمِق السََّمَوات َواَأم ِإالَّ َهَذا الَِّذي ذََكرمََنُه ِمَن اْلمِ
ُ َأعمَلمُ  َعمَلى َواَّللَّ  .ِف المَمَْلِ اَأم

َِديَث المُمتـَّفَ  ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة اْلم َرَد َأبُو نـَُعيمم  من َحِديث عبد الرازق َعنم َمعمَمر ، َعنم مَهَّام  خِ : " َق َعَليمهِ َوَقدم َأوم ُروَن ََنمُن اْلم
َم المِقَياَمِة  ََلِئِق بـَيمَد َأنَـُّهمم ُأوتُوا المِكَتاَب َمنم قـَبمِلَنا َوُأوتِيَناُه ِمنم بـَعمِدِهمم ( 5)السَّابُِقوَن يـَوم  ".المَمقمِضيُّ هَلُمم قـَبمَل اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم آِخَرُهمم : َوزَاَد َأبُو نـَُعيمم  ِف آِخرِهِ  ةُ َفَكاَن َصلَّى اَّللَّ  .ِف المبَـعمِث َوبِِه ُخِتَمِت النـُّبُـوَّ

دِ  ِة َوالمَعهم ُتوب  ِف النـُّبـُوَّ َم المِقَياَمِة، َِأَنَُّه َأوَُّل َمكم  .َوُهَو السَّاِبُق يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَما َأومَجبَ : مثَّ قَالَ  َِديِث المَفِضيَلُة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َة قـَبمَل مَتَاِم َخلمِق آَدَم،  َفِفي َهَذا اْلم ُ َلُه النـُّبـُوَّ اَّللَّ

ُ َمََلِئَكَتُه َما َسَبَق ِف ِعلمِمِه َوَقَضائِِه ِمنم  جَياُب ُهَو َما َأعمَلَم اَّللَّ  .ِبعمثَِتِه َلُه ِف آِخِر الزََّمانِ َوُُيمَتَمُل َأنم َيُكوَن َهَذا اْلمِ
دُ َوَهَذا المَكََلُم يـَُواِفُق َما ذَكَ  َمم  .رمََنُه َوَّلِلَِّ اْلم

رَِكِه ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن زَيمِد بمِن أسلم  َتدم َاِكُم ِف ُمسم - َوِفيه َكََلم  -َوَرَوى اْلم
__________ 

ور ُهَنا، َوَهَذا يـُؤَكد َأن الذى ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة املطبوع ِإََل ُهَنا َومل يستكمل اْلَِديث َومل يذكر التـَّعمِليق المَمذمكُ ( 5)
َا ِهَي ُُممَتصر لكتاب َداَلِئل النـُّبـُوَّة َولَيمَست ِهَي المكتاب نَفسه َخة املطبوعة ِإَّنَّ  .النُّسم

 )*( 57انمظُر َداَلِئل النـُّبـُوَّة ص 

(5/953) 

 
 

ُ َعنمُه قَ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ِه، َعنم ُعَمَر بمِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : الَ َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  تَـَرَف : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا اقـم
َِطيَئَة قَالَ  أَُلَك حبَقِ  ُُمَمَّد  ِإالَّ َغَفرمَت يل، فـََقاَل اَّللَُّ : آَدُم اْلم ُه بـَعمُد؟ : ََي َربِ  َأسم ُلقم ََي آَدُم َكيمَف َعَرفمَت ُُمَمًَّدا َوملَم َأخم

َت ِفَّ َمنم ُروِحَك َرفـَعمُت رَأمِسي فـََرَأيمُت على قوادم المَعرمشِ  :فـََقالَ  َتيِن بَِيِدَك َونـََفخم ُتوِبً  ََي َربِ  َِأَنََّك َلمَّا َخَلقم اَل ِإَلَه : َمكم
ُ ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ   .ِإالَّ اَّللَّ

َك ِإالَّ َأَحبَّ اْلمَ  ُت َأنََّك ملَم ُتِضفم ِإََل امسِم َلمِق ِإيَلَّ، َوِإذم َقدم : لمِق ِإلَيمَك فـََقاَل اَّللَُّ فـََعِلمم َصَدقمَت ََي آَدُم ِإنَُّه ََأََحبُّ اْلم
ُتَك   ".َسأَلمَتيِن حبَقِ ِه فـََقدم َغَفرمُت َلَك، َوَلوماَل ُُمَمٌَّد َما َخَلقم

َهِقيُّ  ُ َأعمَلمُ تـََفرََّد ِبِه َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن زَيمِد بمِن أَ : قَاَل المبَـيـم َلَم، َوُهَو َضِعيٌف َواَّللَّ  .سم
ُ تـََعاََل  ٌق ِلمَ " َوَقدم قَاَل اَّللَّ َمة  مثَّ َجاءَُكمم َرُسوٌل ُمَصدِ  ُتُكمم ِمنم ِكَتاب  َوِحكم ُ ِميثَاَق النَِّبيِ نَي َلَما آتـَيـم ا َمَعُكمم َوِإذم َأَخَذ اَّللَّ



ِمُننَّ ِبِه َولَتَـنمُصُرنَّهُ   .لَتـُؤم
َهُدوا َوَأََن َمَعُكمم ِمَن الشَّاِهِدينَ قَاَل  ُُتم َعَلى َذِلُكمم ِإصمِري؟ قَاُلوا َأقـمَررمََن قَاَل فَاشم  .َأَأقـمَررمُُتم َوَأَخذم

 ( .5" )َفَمنم تـََوَلَّ بـَعمَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم المَفاِسُقوَن 
ُهَماقَاَل َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّ  ُ َعنـم َنمِبَياِء ِإالَّ ُأِخَذ َعَليمِه المِميثَاقُ : اس  َرِضَي اَّللَّ ُ نَِبيًّا ِمَن اَأم لَِئنم : َما بـََعَث اَّللَّ

ِمَننَّ بِِه َولِيَـنمُصُرنَُّه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َحيٌّ لِيـُؤم اَق َعَلى أُمَِّتِه لَِئنم بُِعَث ُُمَمٌَّد َوَأَمَرُه َأنم َيَمُخَذ المِميثَ ]بُِعَث ُُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
ِمُننَّ ِبِه َولِيَـنمُصُرنَّهُ  َياٌء لِيـُؤم ُم َأحم  ( .1[ )َوهم

َنمِبَياِء، َوِإعمََلمٌ  ُهمم ِبِرسَ َوَهَذا تـَنمِويٌه َوتـَنمِبيٌه َعَلى َشَرِفِه َوَعَظَمِتِه ِف َسائِِر المِمَلِل َوَعَلى َألمِسَنِة اَأم الَِتِه ِف آِخِر  هَلُمم َوِمنـم
 .الزََّمانِ 

َرُم المُمرمَسِلنَي َوَخاَُتُ النَِّبيِ نيَ   .َوَأنَُّه َأكم
َِلي ِلَدُه َوبـََلَدُه ِإبـمَراِهيُم اْلم ِلِه َعَليمِه السَََّلُم ِحنَي َوَقدم َأومَضَح َأممَرُه وََكَشَف َخبَـَرُه َوبـَنيََّ ِسرَُّه، َوَجلَّى جَممَدُه َوَموم فـَرََغ ُل ِف قـَوم

ُهم" ِمنم بَِناِء المبَـيمِت   رَبَـَّنا َوابـمَعثم ِفيِهمم َرُسواًل ِمنـم
__________ 

 .َسَقطت من ا( 1) 51، 55ُسورَة آل عمَران آيَة ( 5)
)*( 
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يِهمم ِإنَّك َأنمت المَعزِي َمَة َويـُزَكِ  كم ُلو َعَليمِهمم آََيِتَك َويـَُعلِ ُمُهُم المِكَتاَب َواْلِم َِكيميـَتـم  ( .5( )ز اْلم
َِلي َرمِض، َعَلى ِلَساِن ِإبـمَراِهيَم اْلم ِل اَأم َ َأهم َِليَِّة َوالمُوُضوِح بـَنيم َنمِبَياِء َعَلى اَّللَِّ بـَعمَد َفَكاَن َأوَُّل بـََياِن َأممرِِه َعَلى اْلم َرِم اَأم ِل َأكم

َنمِبَياءِ ُُمَمَّد  َصَلَواُت اَّللَِّ َعَليمِه َوَسََلُمُه َعَليمِهَما َوعَ   .َلى َسائِِر اَأم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا المَفَرُج : َوهِلََذا قَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ عمُت َأَِب أَُماَمَة  -يـَعميِن ابمَن َفَضاَلَة  -َحدَّ َماُن بمُن َعاِمر ، مسَِ ثـََنا ُلقم َحدَّ

ُء أَ : قَالَ  َها نُوٌر : " ممِرَك؟ قَالَ قـُلمُت ََي َنِبَّ اَّللَِّ َما َكاَن بَدم َرى ِعيَسى، َورََأتم ُأمِ ي َأنَُّه َخَرَج ِمنـم َدعمَوُة َأيب ِإبـمَراِهيَم، َوُبشم
 ".َأَضاَءتم ِمنمُه ُقُصوُر الشَّاِم 

ُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب المُكُتِب السِ تَّةِ  َماُم َأْحمَُد َوملَم خُيمرِجم  .تـََفرََّد ِبِه اْلمِ
ِر بمُن َأيب َعاِصم  ِف ِكَتاِب َوَرَوى اْلمَ  ِلِد " اِفُظ َأبُو َبكم ر ، " المَموم ِر بمِن ُحجم ر و، َعنم ُحجم َواَن بمِن َعمم ِمنم َطرِيِق بَِقيََّة، َعنم َصفم

 ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َعنم َأىب مريق، َأنَّ َأعمَرابِيًّا قَالَ 
ُ ِمينِ  المِميثَاَق َكَما َأَخَذ ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثَاقـَُهمم "  َأيُّ شئ َكاَن َأوََّل َأممِر نـُبـُوَِّتَك؟ فـََقالَ  َورََأتم َأمُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ]َأَخَذ اَّللَّ

َها ِسَراٌج َأَضاَءتم َلُه ُقُصوُر الشَّامِ  َليـم ِ رِجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَناِمَها َأنَُّه َخَرَج ِمنم بـَنيم  ( .1[ )اَّللَّ
َحاَق بمِن َيَسار   َوقَالَ  َماُم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ : اْلمِ ُر بمُن يَزِيَد، َعنم َخاِلِد بمِن َمعمَداَن َعنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن ثـَوم َحدَّ

رِبمََن َعن نَفسك: َعَليمِه َوَسلََّم َأنَـُّهمم قَاُلوا ، َأخم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ



__________ 
 )*(لَيست ِف ا ( 1) 513ورَة المبَـَقَرة سُ ( 5)
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َها نُوٌر َأَضاَءتم َلُه ُبصمرَ : " قَالَ  َرى ِعيَسى، َورََأتم أُمِ ي ِحني حبلت َكأَنَُّه َخَرَج ِمنـم ى ِمنم َأرمِض َدعمَوُة َأيب ِإبـمَراِهيَم، َوُبشم
 ".الشَّاِم 

َناُدُه َجيِ ٌد َأيمًضا  .ِإسم
َمم  َوِفيِه ِبَشارَة ِة، َوَّلِلَِّ اْلم َها نُوُر النـُّبـُوَّ َعة  ِمنم َأرمِض الشَّاِم َخَلَص ِإلَيـم  .ُد َوالمِمنَّةُ الهل ُملتنا َأرض بصرى، َوَأنَـَّها َأوَُّل بـُقم

ر  َرِضَي هللا َعنهُ  َوهِلََذا َكاَنتم َأوََّل َمِديَنة  فُِتَحتم ِمنم َأرمِض الشَّاِم، وََكاَن فـَتمُحَها ُصلمًحا ِف ِخََلَفِة َأيب   .َبكم
ِه َأيب طَاِلب  َوُهَو ابمنُ  َبِة َعمِ  ِ ِف ُصحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرَّتـَنيم َرَة َسَنًة، وََكاَنتم ِعنمَدَها َوَقدم َقِدَمَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اثـمنَـَِتم َعشم

 .ِقصَُّة حبَِريَى الرَّاِهِب َكَما بـَيـََّناهُ 
ََل َخِدجَيَة ِف َِتَارَة  هَلَاَوالثَّانِ   .َيُة َوَمَعُه َميمَسَرُة َموم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، بـَرََكتم َعَليمِه فَأَثَـّ  َر َذِلَك ِفيَها ِفيَما يُذمَكُر، مثَّ نُِقَل َوهِبَا مربك النَّاقة الَّىِت يـَُقال هَلَا ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
مَ  َوُبيِنَ َعَليمهِ  ُهوٌر الميَـوم ِجٌد َمشم  .َمسم

َجا ِبِل ِعنمَدَها ِمنم نُوِر النَّاِر الَِِّت َخَرَجتم ِمنم َأرمِض اْلِم ِز َسَنَة َأرمَبع  َومَخمِسنَي َوِستِ ِمائَة  َوِهَي المَمِديَنُة الَِِّت َأَضاَءتم َأعمَناُق اْلمِ
بَـَر ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِلِه  َوفمَق َما َأخم جاز تضئ هَلَا َأعمَناق" َعَليمِه َوَسلََّم ِف قـَوم  خَتمُرُج ََنٌر ِمنم َأرمِض اْلم

 ".االبل ببصرى 
ُ تـََعاََل  رَاِة َواْلمِجنمِ : )َوقَاَل اَّللَّ ُتوًِب ِعنمَدُهمم ِف التـَّوم ُمِ يَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمكم يِل، َيَمُمُرُهمم الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ اَأم

ََباِئَث َوَيَضُع َعنـم  َهاُهمم َعِن المُمنمَكِر َوُيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوُُيَر ُِم َعَليمِهُم اْلم َغمََلَل الَِِّت َكاَنتم ِِبلمَمعمُروِف َويـَنـم ُهمم ِإصمَرُهمم َواَأم
 ( .5( )َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُنمِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم املفلحونَعَليمِهمم، فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه 

__________ 
 )*( 517ُسورَة االعراف ( 5)
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َماُم َأْحمَدُ  َثيِن رَُجٌل ِمَن ا: قَاَل اْلمِ ، َحدَّ ر  المُعَقيمِليِ  َُريمِريِ ، َعنم َأيب َصخم ثـََنا ِإمسمَاِعيُل، َعِن اْلم َعمَراِب قَالَ َحدَّ َجَلبمُت َجُلوبًَة : َأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا فـََرغمُت ِمنم بـَيمِعي قـُلمُت ََأَلم  َمسمََعنَّ ِمنمهُ ِإََل المَمِديَنِة ِف َحَياِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َقنَيَّ َهَذا الرَُّجَل َفَلم

ر  َوعُ : قَالَ  َ َأيب َبكم َرُؤَها يـَُعزِ ي هِبَا نَـ فـَتَـَلقَّاين بـَنيم ا َعَلى رَُجل  ِمَن الميَـُهوِد ََنِشَر التـَّومرَاِة يـَقم َتِبعمتـُُهمم َحىتَّ َأتـَوم َسُه َمَر َُيمُشوَن، فـَ فم
َِلِهمم  َياِن َوَأمجم َسِن المِفتـم ِت َكَأحم  .َعِن ابمن  َلُه ِف المَموم



ُ َعَليمِه َوَسلَّ  فـََقاَل " َأنمُشُدَك ِِبلَِّذي َأنـمَزَل التـَّومرَاَة، َهل َتدين ِف ِكَتاِبَك َذا ِصَفِِت َوَُممَرِجي؟ : " مَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَاَة، ِإَنَّ لََنِجُد ِف ِكَتابَِنا ِصَفَتَك َوَُممَرَجَك َوَأشم : فـََقاَل ابـمُنهُ  -َأيم اَل  -ِبَرأمِسِه َهَكَذا  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإيم َوالَِّذي َأنـمَزَل التـَّوم

ُ، َوَأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ   .ِإالَّ اَّللَّ
َنُه َوالصَََّلَة َعَليمهِ " َأِقيُموا الميَـُهوِديَّ َعنم َأِخيُكمم : " فـََقالَ   .مثَّ َويلَ َكفم

َناٌد َجيِ ٌد َوَلُه َشَواِهُد ِف الصَِّحيِح َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َرِضَي اَّللَُّ   .َعنمهُ  َهَذا ِإسم
ثـََنا َعبمُد المَواِحِد بمُن غياث : َوقَاَل َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ  ثـََنا َعاِصُم بمُن   -َأبُو حَبر  -َحدَّ ، َحدَّ ِلم  َحدثَنا عبد المَعزِيز ابمن ُمسم

، َعنم َأبِيِه، َعنم الصلتان بمِن َعاِصم  َوذََكَر َأنَّ َخاَلُه َقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم ُكنمُت َجالِ : ُكَليمب  ًسا ِعنمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
، فَِإَذا يـَُهوِديٌّ َعَليمِه َقِميٌص َوَسَراِويُل َونـَعمََلنِ   .َشَخَص َبَصُرُه ِإََل رَُجل 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَُكلِ ُمُه َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ   :َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ 

؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوسلم َهُد َأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ  .اَل : قَالَ " َوَسلََّم َأَتشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرأُ التـَّومرَاَة؟ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نـََعمم : َقالَ " َأتـَقم

َرأُ اْلمِجنمِيَل؟ : " قَالَ   .نعم: قَالَ " َأتـَقم
 .اَل : قَالَ " َوالمُقرمآن؟ : " قَالَ 

 .َوَلو َتَشاُء قـََرأمتُهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  جنمِيَل، َأَتَُِدين نَِبيًّا؟ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرأُ التـَّومرَاَة َواْلمِ ِإَنَّ جنَُِد نـَعمَتَك َوَُممَرَجَك، فـََلمَّا : قَالَ " فَِبَم تـَقم

َت بِهِ  َخَرجمتَ   .رجوَن َأن تكون ِفيَنا، فـََلمَّا رََأيـمَناك عرفناك َأنََّك َلسم

(5/919) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتوِبً : قَالَ " َوملَ ََي يـَُهوِديُّ؟ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعوَن َألمًفا بِ : ِإَنَّ جنَُِدُه َمكم َنََّة َسبـم ُخُل ِمنم ُأمَِّتِه اْلم َغريمِ يَدم
، َواَل نـََرى َمَعَك ِإالَّ نـََفًرا َيِسريًا  .ِحَساب 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ثـَُر ِمنم َسبمِعنَي َألمًفا َوَسبمِعنَي َألمًفا : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَّ أُمَِِّت ََأَكم

ِه، َوملَم خُيمرُِجوهُ   .َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم
، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  ََل َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُمِطيع  َحاَق َعنم َساملِ  َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رُِجوا َأعمَلَمُكمم " فـََقاَل [ يـَُهودَ ]  .َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُصورَيَّ : فـََقاُلوا" َأخم
ُ ِبِه َعَليمِهمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََناَشَدُه ِبِديِنِه، َوَما َأنـمَعَم اَّللَّ ، َوَأطمَعَمُهمم ِمَن المَمنِ  َوالسَّلمَوى، َفَخََل ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

؟ " َوظَلََّلُهمم بِِه ِمَن المَغَماِم   .نـََعمم  اللَُّهمَّ : قَالَ " َأتـَعمَلُميِن َرُسوَل اَّللَِّ
َم لَيَـعمرُِفوَن َما َأعمِرُف، َوِإنَّ ِصَفَتَك َونـَعمَتَك َلُمبَـنيٌَّ ِف التـَّومرَاِة، َوَلِكنـَُّهمم َحَسُدو   .كُ َوِإنَّ المَقوم

ِمي: َقالَ " َفَما َُيمنَـُعَك َأنمَت؟ " قَاَل  َرُه ِخََلَف قـَوم  .َأكم



ِلمُ  ِلُموا فَُأسم  .َوَعَسى َأنم يـَتَِّبُعوَك َوُيسم
رَِمَة، َعِن ابم  َحاَق، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب ُُمَمَّد ، َعنم ِعكم : ِن َعبَّاس  َأنَُّه َكاَن يـَُقولُ َوقَاَل َسَلَمُة بمُن المَفضمِل َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

بَـَر  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل يـَُهوِد َخيـم ِم اَّللَِّ " َكَتَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِبسم
ِق مبَا َجاَء ِبِه ُموَسى، َأاَل  ََي :  ِإنَّ اَّللََّ قَاَل َلُكمم الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ َصاِحِب ُموَسى، َوَأِخيِه، َوالمُمَصدِ 

َل التـَّومرَاِة، ِإنَُّكمم َتَُِدوَن َذِلَك ِف ِكَتاِبُكمم  اُء َعَلى المُكفَّاِر ُرَْحَاُء )مًَّدا ِإنَّ ُمَُ : َمعمَشَر يـَُهوَد َوَأهم َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
َواًَن ِسيَماُهمم ِف ُوُجوِهِهمم ِمنم َأثَِر ا ًَل ِمَن اَّللَِّ َوِرضم تَـُغوَن َفضم نَـُهمم تـََراُهمم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـم  .لسُُّجودِ بـَيـم

تَـَوى َعَلى سوقه يعجبَذِلَك َمثـَُلُهمم ِف التـَّومرَاِة وَ  تَـغمَلَظ فَاسم َرَج َشطمَأُه فَآَزرَُه فَاسم  َمثـَُلُهمم ِف اْلمِجنمِيِل َكَزرمع  َأخم
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 .الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم المُكفَّارَ 
ًرا َعِظيًما ُهمم َمغمِفَرًة َوَأجم ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ِمنـم  . (َوَعَد اَّللَّ

َلُكمم ِمنم  َباِطُكُم المَمنَّ  َوِإين ِ َأنمُشدُُكمم ِِبَّللَِّ َوِِبلَِّذي أُنمِزَل َعَليمُكمم، َوَأنمُشدُُكمم ِِبلَِّذي َأطمَعَم َمنم َكاَن قـَبـم ََلِفُكمم َوَأسم َأسم
َر ِْلَِبِئُكمم َحىتَّ َأجنمَاُكمم  بَـرممُتُوََن َهلم َتَُِدوَن ِفيَما َأنـمَزَل  َوالسَّلمَوى، َوَأنمُشدُُكمم ِِبلَِّذي َأيـمَبَس المَبحم َن َوَعَمِلِه، ِإالَّ َأخم َمنم ِفرمَعوم

ُتمم اَل َتَُِدوَن َذِلَك ِف ِكَتاِبُكمم َفََل ُكرمَه َعَليمُكمم  ِمُنوا مبَُحمَّد ؟ فَِإنم ُكنـم ُ َعَليمُكمم َأنم تـُؤم ُد ِمَن المَغي ِ اَّللَّ  .َقدم تـَبَـنيََّ الرُّشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأدم   ".ُعوُكمم ِإََل اَّللَِّ َوِإََل نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ

َحاَق بمِن َيَسار  ِف ِكَتاِب  َتَدِأ " َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َباِر، َوَرَوى " المُمبـم َحم َعنم َسِعيُد بمُن َبِشري ، َعنم قـََتاَدَة َعنم َكعمب  اَأم
ِب  ُرُه َعنم َوهم َرائِيَل ِبَسبمِع ِسِننَي، َغيـم َتَذلَّ َبيِن ِإسم رََأى ِف المَمَناِم بمِن ُمنَـبِ ه  َأنَّ ُِبمتَـَنصََّر بـَعمَد َأنم َخرََّب بـَيمَت المَمقمِدِس، َواسم

ََيُه تِلمكَ  ََي َعِظيَمًة َهالَتمُه، َفَجَمَع الكهنة واْلزار، َوَسَأهَلُمم َعنم ُرؤم  .ُرؤم
 .َها المَمِلُك َحىتَّ ُنربه بتأويلهالِيَـُقصَّ : فـََقاُلوا
م  قـَتَـلمُتُكمم َعنم آِخرُِكمم : فـََقالَ   .إىن نسيتَها، َوِإنم ملَم خُتمرِبُوين هِبَا ِإََل َثََلثَِة َأَيَّ

 .َفَذَهُبوا َخائِِفنَي َوِجِلنَي ِمنم َوِعيِدهِ 
 .ِنهِ َفَسِمَع ِبَذِلَك َدانـمَياُل َعَليمِه السَََّلُم َوُهَو ِف ِسجم 

ََيَك َوأتَمِويُلَها: اذمَهبم ِإلَيمِه فـَُقلم َلهُ : فـََقاَل لِلسَّجَّانِ   .ِإنَّ َهاُهَنا َرُجًَل ِعنمَدُه ِعلمُم ُرؤم
ُجدم َلهُ   .َفَذَهَب ِإلَيمِه َفَأعمَلَمُه َفطََلَبُه، فـََلمَّا َدَخَل َعَليمِه ملَم َيسم

ِهِ : ؟ فـََقالَ َما َمنَـَعَك ِمَن السُُّجوِد يل : فـََقاَل َلهُ  ُجَد ِلَغريم  .ِإِن اَّللََّ آاتىن علما َوَعلميِن َوَأَمَرين َأنم اَل َأسم
 فـََقاَل َلهُ 
 .ِإين ِ ُأِحبُّ الَِّذيَن يُوُفوَن َِأَرمَِبهِبِمم ِِبلمُعُهودِ : ُِبمتـَُنصَّرُ 

رِبمين َعنم ُرؤمََييَ   .فََأخم
َفُلُه ِمنم رََأيمَت َصَنًما َعِظيمً : قَاَل َلُه َدانـمَيالُ  َرمِض َورَأمُسُه ِف السََّماء، َأعمََلُه من ذهب ووسطه ِفضَّة ، َوَأسم ََلُه ِف اَأم ا رِجم



ُنُه َوإِ  َنا َأنمَت تـَنمظُُر ِإلَيمِه َقدم َأعمَجَبَك ُحسم ََلُه ِمنم َفخَّار ، فـَبَـيـم ، َوَساقَاُه ِمنم َحِديد ، َورِجم َعِتِه َقَذَفُه َُنَاس  َكاُم َصنـم ُ حبََجر  حم اَّللَّ
 ِمَن السََّماِء، فـََوَقَع َعَلى ِقمَِّة رَأمِسِه َحىتَّ طحنه
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نمُس َواْلمِ  َتَمَع اْلمِ تَـَلَط َذَهُبُه َوِفضَُّتُه َوَُنَاُسُه َوَحِديُدُه َوَفخَّارُُه، َحىتَّ ختيل َلك َأنَُّه َلِو اجم نُّ َعَلى َأنم ُُيَيِ ُزوا بـَعمَضُه ِمنم َواخم
ِدُروا َعَلى َذِلكَ   .بـَعمض  ملَم يـَقم

َرمَض ُكلََّها َفِصرمَت اَل  َتِشُر، َحىتَّ َمََلَ اَأم َجِر الَِّذي ُقِذَف بِِه يـَرمبُو َويـَعمظُُم َويـَنـم َجَر َوالسََّماءَ  َوَنَظرمَت ِإََل اْلَم  .تـََرى ِإالَّ اْلَم
ََي : فـََقاَل َلُه ُِبمتُـَنصَّرَ  َأمَّا الصََّنُم فَأَُمٌم ُُممَتِلَفٌة ِف َأوَِّل الزََّماِن : الَِِّت رََأيـمتـَُها، َفَما أتَمِويُلَها؟ فـََقاَل َدانـمَيالُ َصَدقمَت، َهِذِه الرُّؤم

َُممَ  ُ ِبِه َهِذِه اَأم َجُر الَِّذي ُقِذَف بِِه الصََّنُم َفِديٌن يـَقمِذُف اَّللَّ ِر الزََّماِن فـَُيظمِهُرُه ِف آخِ  َوِف َوَسِطِه َوِف آِخرِِه، َوَأمَّا اْلَم
َدمََيَن َكَما رََأيمَت اْلمَ  َُمَم َواَأم ُ نَِبيًّا أُمِ يًّا ِمَن المَعَرِب فـَُيَدو ُِخ ِبِه اَأم َعُث اَّللَّ َها، فـَيَـبـم َجَر َدوََّخ َأصمَناَف الصََّنِم، َوَيظمَهُر َعَلى َعَليـم

َجَر ظَ  َُمِم َكَما رََأيمَت اْلَم َدمََيِن َواَأم َل اَأم ِدي ِبِه َأهم َقَّ َويـُزمِهُق بِِه المَباِطَل َويـَهم ُ ِبِه اْلم َرمِض ُكلِ َها، فـَُيَمحِ ُص اَّللَّ َهَر َعَلى اَأم
َتضمعَ  َِذلََّة، َويـَنمُصُر ِبِه المُمسم ُمِ يِ نَي َويـَُقوِ ي ِبِه الضََّعَفَة َويَِعزُّ ِبِه اَأم  .ِفنيَ الضَََّلَلِة، َويعلم بن اَأم

َرائِيَل َعَلى َيَديم َدانـمَياَل َعَليمِه السَََّلمُ َوذََكَر متََ   .اَم المِقصَِّة ِف ِإطمََلِق ُِبمتَـَنصََّر َبيِن ِإسم
ِقِس َمِلِك اْلمِسم  اِلِه َلُه َعنم ِصَفاِت َكنمَدرِيَِّة َوُسؤَ َوذََكَر المَواِقِديُّ بََِسانِيِدِه َعِن المُمِغريَِة بمِن ُشعمَبَة ِف ِقصَِّة ُوُفوِدِه َعَلى المُمَقوم

، َوذَكَ  ِر بمِن َحرمب  َياَن َصخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقرِيًبا ِمنم ُسَؤاِل ِهَرقمَل َِأَيب ُسفم َر َأنَُّه َسَأَل َأَساِقَفَة النََّصاَرى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليم  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف المَكَناِئِس َعنم ِصَفِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـُروُه َعنم َذِلَك، َوِهَي ِقصٌَّة َطِويَلٌة ذََكَرَها اْلم ِه َوَسلََّم َوَأخم

اَلِئِل   ( .5)ِف الدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مر مبدراس   الميَـُهود فـََقالَ ( 1)َوثـََبَت ِف الصَِّحيِح َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .ِئل النـُّبـُوَّةَداَل ( 5)
َرأ ِفيِه الميَـُهود كتبهمم : الممَداِرس( 1)  .ُهَو المبَـيمت الذى يقم

 .مبدارس، َوُهَو حَتمرِيف: وىف ط
)*( 
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لُموا، فو الذى نـَفمِسي بَِيِدِه ِإنَُّكمم لََتِجُدوَن ِصَفِِت ِف ُكُتِبُكمم : " هَلُم َِديثَ " ََي معشر الميَـُهود َأسم  .اْلم
َماُم َأْحمَدُ َوقَ  ، َعنم َعطَاِء بمِن َيَسار  قَ : اَل اْلمِ ثـََنا فـَُليمُح بمُن ُسَليمَماَن، َعنم ِهََلِل بمِن َعِلي   ثـََنا ُموَسى بمُن َداُوَد، َحدَّ : الَ َحدَّ

ِرو بمِن المَعاِص فـَُقلمتُ  رِبمين َعنم ِصَفاِت َرُسوِل اَّللَِّ : َلِقيُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف التـَّومرَاةِ  َأخم  .َصلَّى اَّللَّ



ُصوٌف ِف التـَّومرَاِة ِبِصَفِتِه ِف المُقرمآِن، ََي َأيُـَّها النَِّبُّ ِإَنَّ َأرمَسلمَناكَ : فـََقالَ  ًرا َونَِذيًرا، َوِحرمزًا  َأَجلم َواَّللَِّ ِإنَُّه َلَموم َشاِهًدا َوُمَبشِ 
ُمِ يِ نَي، َأنمَت  َفُع ِِبلسَّي ِ ِلَلم ُتَك المُمتَـوَكِ َل، اَل َفظٌّ َواَل َغِليٌظ َواَل َصخَّاٌب ِف االسواق، َواَل يَدم َئِة السَّيِ َئَة َعبمِدي َوَرُسويل، مَسَّيـم

ُ َحىتَّ يُِقيُموا المِملََّة المَعومَجاَء، بَِنم يـَُقوُلوا ِبَضُه اَّللَّ َتُح ِبِه أعينا عميا وآذَن  َوَلِكنم يـَعمُفو َويـَغمِفُر، َوَلنم يـَقم ُ، يـَفم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 .ُصمًّا َوقـُُلوًِب ُغلمًفا

ِفِ  َعنم فـَُليمح  بِهِ   .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسَنان  المَعوم
لمَعزِيِز بن َأىب َسلَمة، َعن ِهََلل بن علِويَّة، َعنم َعبمِد ا -قيل بن رََجاء ، َوِقيَل ابمُن َصاِلح   -َوَرَواُه َأيمضا َعن عبد هللا 

 .َوَلفمظُُه َقرِيٌب ِمنم َهَذا َوِفيِه ِزََيَدةٌ 
، َعنم ِهََلل  َعنم َعطَاء ، َوزَادَ  تَـَلَف : قَاَل َعطَاءٌ : َوَرَواُه ابمُن َجرِير  ِمنم َحِديِث فـَُليمح  فـََلِقيُت َكعمًبا َفَسأَلمُتُه َعنم َذِلَك َفَما اخم

 .َحرمفًا
 ".ِف المبـُُيوِع : " َوقَالَ 
 .َسِعيٌد َعنم ِهََلل  َعنم َعطَاء  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  : َوقَالَ 

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن جَ : قَاَل اْلم ِ بمُن المُمَفضَِّل المَقطَّاُن، َحدَّ َُسنيم بَـَرََنُه َأبُو اْلم ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن َأخم عمَفر ، َحدَّ
َثيِن َخاِلُد بمُن يَزِيَد، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب ِهََلِل بم  ثـََنا اللَّيمُث، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َصاِلح  َياَن، َحدَّ ِن ُأَساَمَة، َعنم َعطَاِء بمِن ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ِإَنَّ لََنجِ : َيَسار ، َعِن ابمِن َسََلم  َأنَُّه َكاَن يـَُقولُ  ًرا: ُد ِصَفَة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َأََن َأرمَسلمَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِ 
َل، لَيمَس بَِفظ   َواَل َغِليٌظ َواَل  ُتُه المُمتَـوَكِ  ُمِ يِ نَي، َأنمَت َعبمِدي َوَرُسويل، مَسَّيـم َواقِ َونَِذيًرا َوِحرمزًا ِلَلم َسم ، َواَل جَيمِزي  َصخَّاٌب ِف اَأم

 السَّيِ َئَة مبِثمِلَها َوَلِكنم يعمُفو ويتجاوز، َولنم يقبضهُ 

(5/917) 

 
 

ًيا  َتُح ِبِه َأعميـًُنا ُعمم ُ، يـَفم َهُدوا َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .َوآَذاًَن ُصمًّا َوقـُُلوًِب ُغلمًفاَحىتَّ يُقيم ِبِه المِملََّة المَعومَجاَء، بَِنم َيشم
َباِر يـَُقوُل ِمثمَل َما قَاَل ابمُن َسََلم  : اَل َعطَاُء بمُن َيَسار  َوقَ  َحم َع َكعمَب اَأم بَـَرين اللَّيمِثيُّ َأنَُّه مسَِ  .َوَأخم

ثـَُر، َمعَ : قـُلمتُ  ر و َأكم َبُه، َوَلِكنَّ الرِ َوايََة َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم َم  َوَهَذا َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  َأشم َأنَُّه َكاَن َقدم َوَجَد يـَوم
ُهَما َكِثريًا ُث َعنـم ِل المِكَتاِب، وََكاَن ُُيَدِ  ِ ِمنم ُكُتِب َأهم  .الميَـرمُموِك زَاِمَلتَـنيم

ِل المِكَتاِب، َفِهَي ِعنمدَ " التـَّومرَاَة " َولِيـُعمَلَم َأنَّ َكِثريًا ِمَن السََّلِف َكانُوا يُطمِلُقوَن  ُ َعَلى ُكُتِب َأهم ُهمم َأَعمُّ ِمَن الَِِّت َأنـمَزهَلَا اَّللَّ
 .َعَلى ُموَسى

َِديثِ   .َوَقدم ثـََبَت َشاِهُد َذِلَك ِمَن اْلم
ِبيل، َعن ابمن َأىب أوىف، َعنم ُأمِ  الدَّرمَداءِ : َوقَاَل يُوُنسُ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ََثبت بن ُشَرحم َحاَق، َحدَّ :: قَاَلتم : َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

َبارِ  َحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف التـَّومرَاِة؟ َقالَ : قـُلمُت ِلَكعمِب اَأم ، : جنَُِدهُ : َكيمَف َتَُِدوَن ِصَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ
َواِق، َوُأعمِطَي  َسم ُل، لَيمَس بَِفظ   َواَل غليظ َواَل صخاب ِف اَأم ُُه المُمتَـوَكِ  ِمُع امسم ُ ِبِه َأعميـًُنا ُعورًا، َوُيسم المَمَفاتِيَح، فـَيُـَبصِ ُر اَّللَّ

ُ َواِحد اَل شريك َلُه، َهُدوا َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ًرا، َويُِقيُم ِبِه َألمُسًنا ُمعمَوجًَّة، َحىتَّ َيشم  .يعني بِِه المَمظمُلوَم َوَُيمنَـُعهُ  آَذاًَن ُوقـم



ه َوَقدم ُرِوَي َعنم َكعمب    .ِمنم غري َهَذا المَوجم
 ، رِم  َيان، َحدثَنا عتَبة بمُن ُمكم َاِكِم، َعنم َأيب المَولِيِد المَفِقيِه، َعن اْلمسن بن ُسفم ، َعِن اْلم َهِقيُّ ثـََنا َأبُو َقَطن  وروى المبَـيـم َحدَّ

ُت، َعنم ُسَليمَمانَ  َثم، َحدثَنا َْحمَزة بن الزََّيَّ َيـم ُرو بمُن اهلم  َعمم
َعم  ، َعنم َأيب ُزرمَعَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة اَأم ِرك   َوَما كنت جبَاِنب الط ور)َمِش، َعنم َعِليِ  بمِن ُمدم

(5/915) 

 
 

أَُلوين : نُوُدوا: قَالَ ( ِإذم َندينا ُتُكمم قـَبمَل َأنم َتسم ُعَوين، َوَأعمطَيـم َتَجبمُت َلُكمم قـَبمَل َأنم َتدم  .ََي ُأمََّة ُُمَمَّد  اسم
ُب بمُن ُمنَـبِ ه  َأنَّ اَّللََّ تـََعاََل َأومَحى ِإََل َداُوَد ِف الزَّبُورِ َوذَ  ُُه َأْحمَُد َوُُمَمَُّد، : َكَر َوهم ََي َداُوُد ِإنَُّه َسَيأمِت ِمنم بـَعمِدَك َنِبٌّ امسم

َم ِمنم َذنمِبِه َوَما أتََخََّر، َصاِدقًا َسيِ ًدا اَل َأغمَضُب َعَليمِه َأبًَدا، َواَل يـُغمِضُبيِن َأبًَدا، َوَقدم غَ  َفرمُت َلُه قـَبمَل َأنم يـَعمِصَييِن َما تـََقدَّ
ُهُم المَفَراِئَض الَِِّت  تـُُهمم ِمَن النـََّواِفِل ِمثمَل َما َأعمطَيمُت االنبياء، وفرضت َعَليـم َنمِبَياِء َوأُمَُّتُه َمرمُحوَمٌة، َأعمطَيـم تَـَرضمُت َعَلى اَأم  افـم

َنمِبَياءِ َوالرُُّسِل، حَ  َم المِقَياَمِة َونُورُُهمم ِمثمُل نُوِر اَأم  .ىتَّ َيَمتُوين يـَوم
َُمِم ُكلِ َها: ِإََل َأنم قَالَ   .ََي َداُوُد ِإين ِ َفضَّلمُت ُُمَمًَّدا َوُأمََّتُه َعَلى اَأم

ي ِل المِكَتاِب َمعمُلوٌم ِمَن الدِ  ِن َضُرورًَة، َوَقدم َدلَّ َعَلى َذِلَك آََيٌت َكِثريٌَة ِف المِكَتاِب المَعزِيِز َوالمِعلمُم بَِنَُّه َمومُجوٌد ِف ُكُتِب َأهم
دُ  َمم َها ِف َمَواِضِعَها َوَّلِلَِّ اْلم َنا َعَليـم  .َتَكلَّمم

لُُه  َلى عَ )َفِمنم َذِلَك قـَوم ِمُنوَن، َوِإَذا يـُتـم َناُهُم المِكَتاَب ِمنم قـَبمِلِه ُهمم ِبِه يـُؤم َقُّ ِمنم رَب َِنا ِإَنَّ  الَِّذيَن آتـَيـم َليمِهمم قَالُوا آَمنَّا ِبِه ِإنَُّه اْلم
 ( .5( )ُكنَّا ِمنم قبله ُمسلمني

ُتُموَن اْلمَ : )َوقَاَل تـََعاََل  ُهمم لََيكم َناُهُم المِكَتاَب يـَعمرُِفونَُه َكَما يـَعمرُِفوَن َأبـمَناَءُهمم َوِإنَّ َفرِيًقا ِمنـم ( 1( )يعلُمونَ قَّ َوُهمم الَِّذيَن آتـَيـم
. 

َذمقَاِن ُسجًَّدا َويـَُقوُلوَن ُسبمحَ )َوقَاَل تـََعاََل  َلى َعَليمِهمم خيَِرُّوَن ِلَلم اَن رَب َِنا ِإنم َكاَن َوعمُد ِإنَّ الَِّذيَن ُأوتُوا المِعلمَم ِمنم قـَبمِلِه ِإَذا يـُتـم
 .د وإرساله لكائن اَل َُمالةَأي ِإن َكاَن وعدَن رَبَنا ِبُوُجود ُُمَمَّ (( 9)رَب َِنا ملفعوال 

 .فسبحان المَقِدير على َما َيَشاء اَل يعجزه شئ
َبارًا َعن القسيسني والرهبان  َوِإذا مسُعوا َما أنزل ِإََل الرَُّسول: )َوقَاَل تـََعاََل ِإخم

__________ 
 )*( 505، 507ُسورَة االسراء ( 9) 571ُسورَة المبَـَقَرة ( 1) 19، 11ُسورَة المَقَصص ( 5)

(5/913) 

 
 

ق يـَُقوُلوَن رَبَنا آمنا فاكتبنا َمَع الشَّاِهدين   (( .5)ترى َأعينهم تفيض من الدمع ممَّا عرُفوا من اْلم
ِِهمم   .َوِف ِقصَِّة النََّجاِشيِ  َوَسلمَماَن َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  َوَغريم



 .َكَما َسَيأمِت َشَواِهُد َكِثريٌَة هِلََذا المَمعمىَن 
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

ِلِدِه َوَداِر ( 1)َوذََكرمََن ِف َتَضاِعيِف قَصص االنبياء  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َونـَعمِتِه َوبـََلِد َموم َوصمِفِهمم لِِبعمَثِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِِهمم ُمَهاَجرِِه َونـَعمِت أمته، ِف قصَّة ُموَسى وشعيا وأرمياء َوَدا  .نـمَياَل َوَغريم

رَ  َرائِيل وخامتهم ِعيَسى بن َمرممَيَ َأنَُّه قَاَم ِف َبيِن ِإسم ُ تـََعاََل َعنم آخر َأنمبَياء بىن ِإسم بَـَر اَّللَّ ِإين ِ : )ائِيَل َخِطيًبا قَاِئًَل هَلُمم َوَقدم َأخم
َ يََديَّ ِمَن التـَّ  ًقا ِلَما بـَنيم د َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَيمُكمم ُمَصدِ  ه َأْحم ًرا ِبَرُسول  َيَمِت ِمنم بعدى امسم  (( .9)ومرَاِة َوُمَبشِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .وىف االجنيل المبَشارَة ِبلفارقليط، َوالممَراد ُُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
َبَّار، َعن ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن عبد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم ر و، َعِن  َوَرَوى المبَـيـم يُوُنس بن بَُكريم ، َعنم يُوُنَس بمِن َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َها َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم ، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َزاِر بمِن َحرمب  جنمِيِل اَل َفظٌّ َواَل "  المَعيـم ُتوٌب ِف اْلمِ َمكم
َفُح َغِليٌظ َواَل َصخَّاٌب ِف اَأمَ  َلَها َبلم يـَعمُفو َوَيصم َواِق، َواَل جَيمِزي ِِبلسَّيِ َئِة ِمثـم  ".سم
َيانَ  ِكني ، َعنم مَقاتل بن َحيَّان قَالَ : َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ُم بمُن ِمسم ثـََنا َسَلَّ ثـََنا فـَيمٌض المَبَجِليُّ، َحدَّ أوحى هللا عزوجل : َحدَّ

ل  َفَجَعلمُتَك  ُجدَّ : ِإََل ِعيَسى بمِن َمرمميََ  ُتَك ِمنم َغريمِ َفحم ِر المبَـُتوِل، َأََن َخَلقم آيًَة ِف َأممِري َوامسمَعم َوَأِطعم ََي ابمَن الطَّاِهَرِة المِبكم
َي فَاعمُبدم   .لِلمَعاَلِمنَي، فَِإَيَّ

ِ يَديك َأىن َأَن ا ِل ُسورَاَن ِِبلسُّرمََينِيَِّة، بـَلِ غم َمنم بـَنيم م َِأَهم ق المَقاِئمفـَبَـنيِ   ْلم
__________ 

 .59ُسورَة المَمائَِدة ( 5)
ُزمء االول من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة ( 1)  .1ُسورَة الصَّف  ( 9)َوَذِلَك ِف اْلم

)*( 

(5/990) 

 
 

َرَعِة َوا ََمِل َوالمِمدم ُمِ يِ  المَعَريبِ  َصاِحِب اْلم ُقوا ِِبلنَِّبِ  اَأم َراَوِة، َوِهَي الَِّذي اَل َأُزوُل، َصدِ  ِ، َواهلِم لمِعَماَمِة، َوِهَي التَّاُج، َوالنـَّعمَلنيم
َعمُد الرَّأمِس، الصَّلمُت  ِ، ( 5)المَقِضيُب، اْلم نَـنيم َدمَعُج المَعيـم َفاِر، اَأم َشم َدُب اَأم َهم ِ، اَأم نَـنيم َجنمَُل المَعيـم ِ، اَأم َاِجبَـنيم ُروُن اْلم َِبنِي، المَمقم اْلم

َنم  َقـمىَن اَأم ِك يـَنمَضُح ِمنمُه، َكأَ اَأم ُلِؤ، رِيُح المِمسم ِهِه َكاللُّؤم َيِة، َعَرقُُه ِف َوجم يمِن، المَكثُّ اللِ حم َدَّ نَّ ُعنُـَقُه ِإبمرِيُق ِف، المَواِضُح اْلم
ُرُه، َشثمُن ِفضَّة ، وََكَأنَّ الذََّهَب جَيمِري ِف تـََراِقيِه، َلُه َشَعَراٌت ِمنم لَبَِّتِه ِإََل ُسرَّتِِه ََتمِري كَ  المَقِضيِب، لَيمَس ِف َبطمِنِه َشعمٌر َغيـم

ِر َويـََتَحدَّرُ ( 1) َا يـَتَـَقلَُّع ِمَن الصَّخم ِل  المَكفِ  َوالمَقَدِم، ِإَذا َجاَء َمَع النَّاِس َغَمَرُهمم، َوِإَذا َمَشى َكَأَّنَّ ، ُذو النَّسم ِمنم َصَبب 
 .ِمنم ُصلمِبهِ  وََكأَنَُّه َأرَاَد الذُُّكورَ  -المَقِليِل 

َيان ِة ِمنم َطرِيِق يـَعمُقوب بن ُسفم َهِقيُّ ِف َداَلِئِل النـُّبـُوَّ  .َهَكَذا َرَواُه المبَـيـم
ََكِم بمِن رَاِفِع بمِن ِسَنان   َثيِن بـَعمُض ُعُموَمِِت َوآَِبِئي َأنَـُّهمم َكاَنتم ِعنمَدُهمم َوَرَقةٌ ( 9)وروى البيهقى َعن ُعثمَمان بمِن اْلم  َحدَّ

ََلِم َوبقيت ِعنمَدُهمم، فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ  ُ ِِبْلمِسم َاِهِليَِّة َحىتَّ َجاَء اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة يـَتَـَوارَثُونـََها ِف اْلم َصلَّى اَّللَّ



ُتوٌب ِفيَها ُه هِبَا َمكم لُُه اْلمَ : ذََكُروَها َلُه َوَأتـَوم ِم اَّللَِّ َوقـَوم ُل الظَّاِلِمنَي ِف تـََباب  ِبسم  .قُّ َوقـَوم
ُر َِأُمَّة  أتَمِت ِف آخر الزََّمان، يغسلون  َساِطِهمم، َوخَيُوُضوَن المُبُحوَر ِإََل ( 1)َأطمَرافـَُهمم َوَيَمَتِزُروَن ( 7)َهَذا الذ ِكم َعَلى َأوم

ِم نُوح  َما أُ  ِلُكوا َأعمَدائِِهمم، ِفيِهمم َصََلٌة َلوم َكاَنتم ِف قـَوم ِلُكوا ِِبلر ِيِح، َوِف مَثُوَد َما ُأهم ِلُكوا ِِبلطُّوفَاِن، َوِف َعاد  َما ُأهم هم
 .ِِبلصَّيمَحةِ 

ق وقو الظَّاِلِمنَي ِف تَِباب    .ِبسم هللا َوَقوله اْلم
َرى  .مثَّ ذََكَر ِقصًَّة ُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َلمَّا قـََرأت َعَليمِه ِفيَها قَاَل فـََعِجَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .َأي غليظ أصابعهما( 1)المَواِضح : الصَّلمت( 5)
 .َوَذِلَك مجال ِف الر َِجال

 .َعن عمر بن َحفمص وََكاَن من ِخَيار النَّاس: َرَواُه بن اْلوزى ِف الوفا( 9)
 .سَلم ِبَزَمانَكاَن ِعنمد َأىب َأو ِعنمد جدى ورقة؟ وارثوهنا قبل اال: قَالَ 

 .ليبلون: االصل( 7)
 .َوَما أثمبته َعن الوفا اِلبمِن اْلوزى

 .ويوترون، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 1)
)*( 

(5/995) 

 
 

َعمَراِف  ِلِه تـََعاََل ِف ُسورَِة اَأم ُتوًِب ِعنمَدُهمم ِف التـَّومرَاِة َواْلمِ )َوذََكرمََن ِعنمَد قـَوم ِقصََّة ِهَشاِم بمِن المَعاِص ( جنمِيلِ الَِّذي جيَُِدونَُه َمكم
ُعوُه ِإََل هللا عزوجل يُق ِف َسرِيَّة  ِإََل ِهَرقمَل يَدم َُمِويِ ، ِحنَي بـََعَثُه الصِ دِ   .اَأم

َعة ِمنم آَدَم ِإََل ُُمَمَّد  َصَلَواُت اَّللَِّ َعَليمهِ  َنمِبَياِء ِف رقـم َرَج هَلُمم ُصَوَر اَأم َوَسََلُمُه َعَليمِهمم َأمجمَِعنَي، َعَلى النـَّعمِت  َفذََكَر َأنَُّه َأخم
ِل الَِّذي َكانُوا َعَليمهِ   .َوالشَّكم

َراًما َلهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَم قَائًِما ِإكم َرَج ُصورََة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مثَّ ذََكَر َأنَُّه َلمَّا َأخم
هَ   .ا َويـََتَأمَُّلَهامثَّ َجَلَس َوَجَعَل يـَنمظُُر ِإلَيـم

، فَأَنـمَزَل َعَليمِه ( 5)ِإنَّ آَدَم َسَأَل رَبَُّه َأنم يُرِيَُه مجَِيع االنبياء من ُذريَّته : فـَُقلمَنا َلُه َمنم َأيمن َلك َهِذه الصُّورَة؟ فـََقالَ : قَالَ 
، َفَدفـََعَها ِإََل َدانـمَيالَ ُصَوَرُهمم، َفَكاَن ِف ِخَزانَِة آَدَم َعَليمِه السَََّلُم ِعنمَد َمغمِرِب ا ِ َرَجَها ُذو المَقرمنـَنيم َتخم ِس فَاسم  .لشَّمم

ُُروِج ِمنم ُملمِكي َوِإين ِ ُكنمُت َعبمًدا َِأََشر ُِكمم َمَلَكًة َحىتَّ أَ : مثَّ قَالَ   .ُموتَ َأَما َواَّللَِّ ِإنَّ نـَفمِسي َقدم طَاَبتم ِِبْلم
َسَن َجائَِزتَـ   .َنا َوَسرََّحَنامثَّ َأَجاَزََن فََأحم

َنا َوَما َأَجاَزََن َوَما قَاَل لََنا، قَالَ  ثـمَناُه مبَا رََأيـم يَق َفَحدَّ ر  الصِ دِ  َنا َأَِب َبكم ًرا : فـََبَكى َوقَالَ : فـََلمَّا َأتـَيـم ُ ِبِه َخيـم ِكنٌي َلوم َأرَاَد اَّللَّ ِمسم



 .َلَفَعلَ 
بَـَرََن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَـُّهمم َوالميَـُهوَد جيَُِدوَن نـَعمَت ُُمَمَّد  ِعنمدهمَأخم  .اَّللَّ

َاِكم ِبطُوِلهِ   .َرَواُه اْلم
 .فليكتب َهاُهَنا من التـَّفمِسري

ةِ  َهِقيُّ ِف َداَلِئِل النـُّبـُوَّ  .َوَرَواُه المبَـيـم
َُمِويُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِزَيَ : َوقَاَل اَأم َحاَق َقالَ َحدَّ ِرو بمِن : د  َعِن ابمِن ِإسم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفِر بمِن َعمم َوَحدَّ

ِرو بمِن أَُميََّة قَالَ  ِه َعمم ُرو َلوم رََأيـمَنا ََي عَ : َقِدممُت ِبَرِقيق  ِمنم ِعنمِد النََّجاِشيِ  َأعمطَانِيِهمم فـََقاُلوا يل : أَُميََّة، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  مم
ر  فـَُقلمُت َأُهَو َهَذا؟ قَاُلوا َناُه ِمنم َغريمِ َأنم خُتمرِبَََن، َفَمرَّ َأبُو َبكم  .اَل : َرُسوَل اَّللَِّ َلَعَرفـم

 :أهَو َهَذا؟ َقالُوا: َفَمرَّ عمر َفقلت
__________ 

 .من َذِلك َوُهَو حَتمرِيف: َخ ط( 5)
)*( 

(5/991) 

 
 

 .اَل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََناُدوين َفَدَخلمنَ  اَر َفَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُرو َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ : ا الدَّ  ََي َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ
ُتوًِب ِعنمَدُهمم فـََنَظرمُت فَِإَذا ُهَو ُهَو ِمنم َغريمِ َأنم خُيمرِبَُهمم ِبِه َأَحٌد، َعَرُفوُه مبَا َكانُوا جيَُِدونَ   .ُه َمكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِمِه َوِبَشارَتِِه هَلُمم ِبُوُجوِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِإنمَذاُر َسَبأ  ِلَقوم َناُه ِف تـَرممَجَِتهِ  َوَقدم تـََقدَّ َلفم  .ِف ِشعمر  َأسم
َريمِن  َبـم ُل اْلم َم قـَوم َل المَمِديَنِة ِإنَـَّها ُمَهاَجُر َنِب   َيُكوُن ِف فََأغمىَن َعنم ِإَعاَدتِِه، َوتـََقدَّ ِمَن الميَـُهوِد لِتُـبَّع  المَيَماين ِ ِحنَي َحاَصَر َأهم

 .آِخِر الزََّمانِ 
َها َوَنَظَم ِشعمًرا   .يـََتَضمَُّن السَََّلَم َعَلى النَِّبِ  صلى هللا َعَليمِه َوسلم( 5)فـََرَجَع َعنـم

__________ 
لش عمر المَمنمُسوب ِإََل تبع ُمتلق َمصمُنوع َكَما حقق َذِلك بعض الباحثني، النه َكاَن من ْحري ولساهنم غري َهَذا ا( 5)

 .ِلَسان عدَنن
)*( 

(5/999) 

 
 



ر  ُُمَمَّ  َاِفُظ َأبُو َبكم ُمِ يِ  َوَقاَل اْلم رَيِيِ  َوِبَشارَتُُه ِِبلنَِّبِ  اَأم مم ََراِئِطيُّ ِف  ِقصَُّة َسيمِف بمِن ِذي يـََزَن اْلِم ل  اْلم ُد بمُن َجعمَفِر بمِن َسهم
َانِ  " ِكَتابِِه  ر  " َهَواِتِف اْلم ُرو بمُن َبكم ثـََنا َعمم ، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن ُعثمَماَن بمِن َحِكيم  ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َحرمب  ُهَو ابمُن  -َحدَّ

، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َعنم َأْحمََد بمِن الم  -َبكَّار  المَقعمَنِبُّ   .َقاِسِم، َعنم ُُمَمَِّد بمِن السَّاِئِب المَكلمِبِ ، َعنم َأيب َصاِلح 
ُُه النـُّعمَماُن ابمن قـَيمس  : قَاَل ابمُن المُمنمِذرِ  -َلمَّا َظَهَر َسيمُف بمُن ِذي يـََزَن : قَالَ  ََبَشِة، َوَذِلَك بـَعمَد َموم  -َوامسم ِلِد َعَلى اْلم

ِ َأتـَتمُه ُوُفوُد المَعَرِب َوُشَعَراُؤَها تـَُهنِ ُئُه َومتَمدَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَسنَـتَـنيم ِن َبََلئِهِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُحُه َوَتذمُكُر َما َكاَن ِمنم ُحسم
َعاَن، َوُخَويمِلُد بمُن َوَأاَتُه ِفيَمنم َأاَتُه ُوُفود قـَُريمش  ِفيِهمم َعبمُد المُمطَِّلِب بمُن هَ  ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن ُجدم ، َوأَُميَُّة بمُن َعبمِد مَشمس  اِشم 

 .َأَسد ، ِف ُأََنس  ِمنم ُوُجوِه قـَُريمش  
َداَن الَِّذي ذََكَرُه أَُميَُّة بمُن َأيب الصَّلمتِ  َعاَء، فَِإَذا ُهَو ِف رَأمِس ُغمم َربم : فـََقِدُموا َعَليمِه َصنـم * َهِنيًئا َعَليمَك التَّاُج ُمرمَتِفًعا  َواشم

بَـَرُه مبََكاهِنِمم فََأِذَن هَلُمم، َفَدَنَ  ِذُن، فََأخم َداَن َدارًا ِمنمَك ُِممََلاَل َفَدَخَل َعَليمِه اْلم َتأمَذنَُه ِف  ِف رَأمِس ُغمم َعبمُد المُمطَِّلِب فَاسم
 المَكََلمِ 

َ َيَدِي المُمُلوِك فـََقدم َأِذَنَّ َلكَ ِإنم ُكنمَت ممَّنم يَـ : فـََقاَل َلهُ   .َتَكلَُّم بـَنيم
بَـًتا: فـََقاَل َلُه َعبمُد المُمطَِّلبِ  َ َقدم َأَحلََّك َأيُـَّها المَمِلُك َُمََلًّ رَِفيًعا َصعمًبا َمِنيًعا، َشاُِمًا َِبِذًخا، َوَأنـمبَـَتَك َمنـم طَاَبتم  ِإنَّ اَّللَّ

، فَأَنمَت ُجرمثُ ( 5)َأُروَمُتُه َوَعزَّتم  ِطن  َوَأطمَيِب َمعمِدن  َرِم َموم ُلُه، َوَبَسَق فـَرمُعُه، ِف َأكم َمِلُك  -َأبـَيمَت اللَّعمَن  -وَمُتُه، َوثـََبَت َأصم
َقاُد، َوَعُموُدَها الَِّذي َعلَ  يمِه المِعَماُد، َوَمعمِقُلَها الَِّذي المَعَرِب، َورَبِيُعَها الَِّذي خَتمَصُب بِِه المِبََلُد، َورَأمُس المَعَرِب الَِّذي َلُه تـَنـم

 .يـَلمَجأُ ِإلَيمِه المعباد
 وسلفك خري سلف،
__________ 

 .وعذيت: االصل( 5)
 .573/  5َوَما أثمبته َعن االكتفا للكَلعي 

)*( 

(5/997) 

 
 

ُهم خري خلف  .َوَأنت لنا ِمنـم
ِلَك َمنم َأنمتَ ( 5)فـََلنم خيمل  ُل َحَرِم اَّللَِّ وسدنة بَيته، أشخصنا ِإلَيمك  َمنم ُهمم َسَلُفُه َوَلنم يـَهم َخَلُفُه، َوََنمُن َأيُـَّها المَمِلُك َأهم

ِنَئِة اَل َوفمُد المَمرمزِئَةِ ( 9[ )فَنحمن]من كشف الكرب الذى قد فدحنا ( 1)الذى أهبجك   .، َوفمُد التـَّهم
 .َوَأيُـُّهمم َأنمَت َأيُـَّها المُمَتَكلِ مُ : قَالَ 
 .َعبمُد المُمطَِّلِب بمُن َهاِشم   َأَنَ : قَالَ 
ِتَنا؟ قَالَ : قَالَ   .نـََعمم : ابمُن ُأخم

 ( .7)قَاَل ادمُن 



ِم فـََقالَ  َبَل َعَليمِه َوَعَلى المَقوم ًَل، َوَمِلًكا ِرحَبمًَل : فََأدمََنُه، مثَّ َأقـم تَـَناًخا َسهم ًَل، َوُمسم ًَل َوََنَقًة َوَرحم اًء يـُعمِطي َعطَ ( 1)َمرمَحًبا َوَأهم
 .َجزماًل 

ُل اللَّيمِل َوالنـََّهاِر، َع المَمِلُك َمَقالََتُكمم َوَعَرَف قـََرابـََتُكمم، َوقَِبَل َوِسيَلَتُكمم، فَأَنـمُتمم َأهم َوَلُكُم المَكَراَمُة َما أقمتم واْلباء  َقدم مسَِ
 .ِإذا ظعنتم

تَـَبَه هَلُُم انمِتَباَهًة َفَأرمَسَل مثَّ هنضوا ِإََل َداِر المَكَراَمِة َوالمُوُفوِد، فََأقَاُموا شَ  ًرا اَل َيِصُلوَن ِإلَيمِه َواَل َيَمَذُن هَلُمم ِِباِلنمِصَراِف، مثَّ انـم هم
ََلُه مثَّ قَالَ  ُرَك  ِإلَيمَك ِمنم ِسرِ  ِعلمِمي( 1)ََي َعبمَد المُمطَِّلِب ِإين ِ ُمفمض  : ِإََل َعبمِد المُمطَِّلِب فََأدمىَن جَممِلَسُه َوَأخم َما َلوم َيُكوُن َغيـم

 .ملَم َأُبحم بِهِ 
ُ ِفيِه، فَِإنَّ اَّللََّ ِبَ   .ِلُغ َأممرِهِ َوَلِكينِ  رََأيـمُتك معدنه فأطلعتك َعَليمِه، فـَلمَيُكنم ِعنمَدَك َمطمِوَيًّ َحىتَّ َيَمَذَن اَّللَّ

دون َغريََن َخربا َعِظيًما، ( 5)النفسنا واحتجبناه ( 7)ِإين ِ َأِجدُّ ِف المكتاب الممكنون َوالمعلم املخزون الذى اختزَنه 
ََياِة َوَفِضيَلُة المَوفَاِة،  َوَخَطًرا َجِسيًما ِفيِه َشَرُف اْلم

ِطَك َكافًَّة َوَلَك َخاصَّةً   .لِلنَّاِس َعامًَّة َوِلَرهم
 داؤك أهل المَوبر زمرا بعد زمر؟َأيُـَّها المَمِلُك ِمثـمُلَك َسرَّ وبر، َفَما ُهَو، ف: فـََقاَل َعبمُد المُمطَِّلبِ 
__________ 

 .َفلم خيمل من َأنمت سلفه: االكتفا( 5)
 .َفلم خيمل ذكر من َأنمت سلفه: وىف َداَلِئل النـُّبـُوَّة

 .أهبجنا: االكتفا( 1)
 .َسَقطت من االصل واملطبوعة( 9)
 .ادنه: االكتفا( 7)
 .كثري المَعطاء: رحبَل( 1)
 . مفوض، َوُهَو االصحإىن: االكتفا والدالئل( 1)

 .اخرتَنه: ط( 7)من سىن : وىف االكتفا
 .احتجناه، َوُهَو حَتمرِيف: ط( 5)

)*( 
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َماَمةم، َوَلُكمم بِِه الزََّعاَمةم : قَالَ  َ َكِتَفيمِه َشاَمةم، َكاَنتم َلُه اْلمِ ِم المقِ ِإذا ولد بِِتَهاَمةم، ُغََلٌم ِبِه َعََلَمةم، بـَنيم  .َياَمةم  ِإََل يـَوم
َبة المملك وإجَلله وإعظامه لسألته من : قَاَل َعبمُد المُمطَِّلبِ  َأبـَيمَت اللَّعمَن، لقد أُبمُت ِبَريمِ َما آَب ِبِه َواِفٌد، َوَلوماَل َهيـم

َي َما َأزمَداُد ِبِه ُسُرورًا  .بشارته ِإَيَّ
ََنُه ِمَرارًا َهَذا ِحيُنُه الَِّذي يُوَلُد ِفيِه أ: قَاَل ابمُن ِذي يـََزنَ  ُه َوَعمُُّه، َوَلدم ُفُلُه َجدُّ ُُه ُُمَمٌَّد، َُيُوُت َأبُوُه َوأُمُُّه، َوَيكم وقد ُوِلَد، َوامسم



لَِياَءُه َويُِذلُّ هِبِمم َأعمَداَءُه، وَ  ُ َِبِعثُُه ِجَهارًا، َوَجاِعٌل َلُه ِمنَّا َأنمَصارًا، يُِعزُّ هِبِمم َأوم ِرُب هِبُِم الَواَّللَّ َتِبيُح َيضم ، َوَيسم نَّاَس َعنم ُعرمض 
لُُه َفصمٌل،  َحُر الشَّيمطَاَن، قـَوم ََثَن وخيمد النريَان، يعبد الرَّْحمََن َويَدم َوم ِسُر اَأم َرمِض، َيكم ٌل، َيَمُمُر هِبِمم َكَرائَِم اَأم ُمُه َعدم َوُحكم

َهى َعِن المُمنمَكِر َويـُبمِطُلهُ  َعُلُه، َويـَنـم  .ِِبلمَمعمُروِف َويـَفم
فـََهل ( 5[ )فـََهَذا جنارى]َعزَّ َجدَُّك، َوَعََل َكعمُبَك، َوَداَم ُملمُكَك، َوطَاَل ُعُمُرَك  -َأيُـَّها المَمِلُك : فـََقاَل َعبمُد المُمطَِّلبِ 

يَضاحِ ( 1)المملك َسار   .َل إبفصاح فقد أوضح يل بـَعمَض اْلمِ
َر َكِذب  َفَخرَّ ( 9)مات على النصب َوالمبَـيمت ذى اْلمجب والعَل: فـََقاَل ابمُن ِذي يـََزنَ  ُه َغيـم ِإنََّك ََي َعبمَد المُمطَِّلِب َْلَدُّ

ُرَك، َوَعََل َأممُرَك، فـََهلم : َعبمُد المُمطَِّلِب َساِجًدا فـََقالَ   ارمَفعم رَأمَسَك، ثـََلَج َصدم
ًئا ممَّا ذََكرمُت َلَك؟ فـََقالَ  َت َشيـم َسسم ُتُه َكِرُيًَة َمنم َكَرائِِم َأيُـَّها المَمِلُك َكاَن : َأحم يلَ ابمٌن وَُكنمُت ِبِه ُمعمَجًبا َوَعَليمِه َرِفيَقا، فـََزوَّجم

ُتُه ُُمَمًَّدا، َفَماَت َأبُوُه َوأُمُُّه وََكَفلمُتُه َأََن َوعَ  ، َفَجاَءتم ِبُغََلم  مَسَّيـم ِمِه آِمَنَة بِنمَت َوهمب   .مُّهُ قـَوم
َذرم َعَليمِه الميَـُهود، ِإنَّ : قَاَل ابمُن ِذي يـََزنَ   الَِّذي قـُلمُت َلَك َكَما قـُلمَت، فاحتفظ ِببنك َواحم

__________ 
 .لَيست ِف االكتفا َواَل ِف الدَّاَلِئل َواَل ِف الوفا( 5)

 .االصل: والنجار
 .سارى: املراجع( 1)
 .النقب َوُهَو حَتمرِيف: ط خَ ( 9)

 .َوَما أثمبته َعن املراجع السَّابَِقة
)*( 
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ُ هَلُمم َعَليمِه َسِبيًَل، َواطمِو َما ذََكرمُت َلَك ُدوَن َهُؤاَلِء الرَّ  ُت آَمُن فَِإنَـُّهمم َلُه َأعمَداٌء، َوَلنم جَيمَعَل اَّللَّ ِط الَِّذيَن َمَعَك، فَِإين ِ َلسم هم
ََباِئَل، فـَُهمم النـََّفاَسُة ِمنم َأنم َتُكوَن َلُكُم الر ََِيَسُة، فَـ ( 5)َأن تدخل هَلُم  فَاِعُلوَن ( 1)َيطملُُبوَن َلُه المَغَواِئَل، َويـَنمِصُبوَن َلُه اْلم

َعِثِه َلِسرمُت ِبَيمِلي َوَرِجِلي َحىتَّ  َت جُممَتاِحي قـَبمَل َمبـم ، ( 9) أصري بِيَـثمِرب َدار مَممَلَكته َأوم َأبـمَناُؤُهمم، َوَلوماَل َأين ِ َأعمَلُم َأنَّ المَموم
َرتِِه َوَمومضِ فَِإين ِ  ُل ُنصم َكاُم َأممرِِه َوَأهم ِتحم ِِه، َوَلوماَل َأين ِ َأِقيِه  َأِجُد ِف المِكَتاِب النَّاِطِق َوالمِعلمِم السَّاِبِق َأنَّ بِيَـثمِرَب اسم ُع قـَربم

َرُه َوََأَ  َذُر َعَليمِه المَعاَهاِت ََأَعمَلنمُت َعَلى َحَداثَِة ِسنِ ِه َأمم فَاِت َوَأحم َنان العر عقبه، َوَلِكينِ  َصارف َذِلَك ِإلَيمَك اْلم ومطَأمُت َأسم
 .َغريمِ تـَقمِصري  مبَنم َمَعكَ ( 7)َعنم 
ِ ِمَن المبـُُرودِ : قَالَ  ِبِل َوُحلَّتَـنيم ُهمم بَِعَشَرِة أعبد َوعشَرة ِإَماء  َومبِاَئة  ِمَن اْلمِ َسِة َأرم  مثَّ َأَمَر ِلُكلِ  َرُجل  ِمنـم طَال  ِمَن الذََّهِب َوِبَمم

بَـًرا  .َوَعَشَرِة َأرمطَاِل ِفضَّة  وََكِرش  مَممُلوء  َعنـم
َرِة َأضمَعاِف َذِلَك َوقَاَل َلهُ  لُ : َوَأَمَر ِلَعبمِد المُمطَِّلِب ِبَعشم َوم ُل فائتين، َفَماَت ابمُن ِذي يـََزَن قـَبمَل َأنم َُيُوَل اْلم َوم  .ِإَذا َحاَل اْلم

 اَل يـَغمِبطميِن رَُجٌل ِمنمُكمم جبَزِيلِ ( 1[ )ََي معشر قـَُريمش: ]ُمطَِّلِب َكِثريًا َما يـَُقولُ َفَكاَن َعبمُد الم 



ُرُه َوَشَرفُهُ ( 1[ )َوِإن كثر]َعطَاِء المَمِلِك  ُرُه َوَفخم َقى يل َوِلَعِقِب ِمنم بـَعمِدي ِذكم  .فَِإنَُّه ِإََل نـََفاد ، َوَلِكنم لِيَـغمِبطميِن مبَا يـَبـم
 .َسيُـعمَلُم َوَلوم بـَعمَد ِحني  : َمىَت َذِلَك؟ قَالَ : ِإَذا ِقيَل َلهُ فَ 

 ( :1)َوِف َذِلَك يـَُقوُل ُأميَّة بن عبد مشس : قَالَ 
__________ 

 .َأن تدخلهم: املراجع( 5)
 .وهم: االكتفا( 1)
 .َدار مكه: االكتفا( 9)
 .َعن: االكتفا( 7)
 .من االكتفا( 1)
 )*(ا اِلبمِن اْلوزى ِبختَلفهم االبيات ِف الوف( 1)

(5/997) 

 
 

َعاَء ِمنم َفج   َعِميِق * على أكوار أمجال ونوق مقلفة َمَراتُِعَها تـَُعاََل * املطاَي ( 5)جلبنا الصنح َنقبه  تؤم بَِنا ( 1)ِإََل َصنـم
ة الوميض ِإََل بروق فـََلمَّا ُمَواصلَ * الطَّرِيق وترعى من ُمايله بروقا ( 9)ِبَذات بطوهنا ذم  * ابمن ذى يزن وتفرى 

رو بن * واصلت صنعاء حلت  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئِل من َطرِيق َعمم بدار المملك واْلسب العريق َوَهَكَذا َرَواُه اْلم
 .بكري بن بكار القعنىب

رِبمُت َعنم َأيب اْلمسن على بن ِإبـمَراِهي( : 7)مثَّ قَاَل َأبُو نـَُعيمم   م بن عبد ربه بن ُُمَمَّد ابمن َعبمِد المَعزِيِز بمِن ُعَفريمِ بمِن َعبمِد ُأخم
َثيِن َأيب َأبُو يـََزَن ِإبـمَراِهيُم، َحدَّ  ثـََنا َعمِ ي َأْحمَُد بمُن ُُمَمَّد  المَعزِيِز بن الس فر بمِن ُعَفريمِ بمِن ُزرمَعَة بمِن َسيمِف بمِن ِذي يـََزَن، َحدَّ

َثيِن َعبمُد المَعزِيِز بمُن ُعَفريم ، َعنم َأبِيِه، َعنم ُزرمَعةَ َأبُو رََجاء  بِهِ  ثـََنا َعمِ ي ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد المَعزِيِز، َحدَّ بمِن َسيمِف بمِن ِذي يـََزَن  ، َحدَّ
رَيِيِ  قَالَ  مم ََبَشةِ : اْلِم  .َلمَّا َظَهَر َجدِ ي َسيمُف بمُن ِذي يـََزَن َعَلى اْلم
 .هِ َوذََكَرُه ِبطُولِ 

ََراِئِطيُّ  ر  اْلم َحاق القلوسى، َحدثَنا المَعََلء ابمن المَفضمِل بمِن َأيب ُسَويََّة، : َوقَاَل َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو يُوُسَف يـَعمُقوُب بمُن ِإسم َحدَّ
ِه َأيب ُسَويََّة،  بَـَرين َأيب َعنم َأبِيِه َعبمِد المَمِلِك بمِن َأيب ُسَويََّة، َعنم َجدِ  َسأَلمُت ُُمَمََّد بمَن ُعثمَماَن بمِن : َعنم َأبِيِه َخِليَفَة قَالَ َأخم

: َسأَلمُت َأيب َعمَّا َسأَلمَتيِن َعنمُه، فـََقالَ : َكيمَف مَسَّاَك َأبُوَك ُُمَمًَّدا؟ فـََقالَ : رَبِيَعَة بمِن سواءة بمِن َخثـمَعِم بمِن َسعمد  فـَُقلمتُ 
ُت رَاِبعَ   َخَرجم

َياُن بمُن جُمَاِشِع بمِن دارم، َوُأَساَمة بن َمالك بن ُجنمُدب ابمن المَعِقيِد، َويَزِيُد بم َأرمبـََعة  ِمنم بَ  ُهمم، َوُسفم ُن رَبِيَعَة بمِن  يِن مَتِيم  َأََن ِمنـم
َنا الشَّ  َنَة َمِلَك َغسَّاَن، فـََلمَّا َشاَرفـم ، َوََنمُن نُرِيُد ابمَن َجفم اَم نـََزلمَنا َعَلى َغِدير  َعَليمِه َشَجَراٌت ِكَنانََة بمِن َحرمبُوِص بمِن َماِزن 

َنا فـََقالَ  ثـمَنا، َفَسِمَع َكََلَمَنا رَاِهٌب، فأشرك َعَليـم  .ِإنَّ َهِذِه لَُغٌة َما ِهَي بلَغة َهِذه المِبََلد: فـََتَحدَّ
 نعم ََنن قوم من ُمضر،: فـَُقلمَنا



__________ 
 .حتقبه: االصل( 5)
 .مجع مرتع: املراتع( 1)

َها االبل: ومقلفة َضر َلُه مَثََرة َصِغريَة حترص َعَليـم ِر َوُهَو ضرب من النـََّبات َأخم  .هبَا القلفة ِِبلمَكسم
 .أم الطَّرِيق: الوفا( 9)
 .لَيمَس ِف َداَلِئل َأىب نعيم املطبوعة( 7)

)*( 
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 .ِمنم ِخنمَدف  : من َأي املضرين؟ قـُلمَنا: قَالَ 
َعُث َوِشيًكا َنِبٌّ َخاَُتُ النَِّبيِ نَي، َفَسارُِعوا ِإلَيمِه َوُخُذوا حبَظِ ُكمم ِمنمُه تـَرمُشُدواَأَما ِإنَّ : قَالَ   .ُه َسيُـبـم

ُُه؟ قَالَ : فـَُقلمَنا َلهُ  ُُه ُُمَمَّدٌ : َما امسم  .امسم
َنَة فـَُوِلَد ِلُكلِ  َواِحد  ِمنَّا ابمٌن فَ : قَالَ   .َسمَّاُه ُُمَمًَّدافـََرَجعمَنا ِمنم ِعنمِد ابمِن َجفم

ُهمم َطِمَع ِف َأنم َيُكوَن َهَذا النَِّبُّ المُمَبشَُّر بِِه َوَلَدهُ   .يـَعميِن َأنَّ ُكلَّ َواِحد  ِمنـم
ََرائِِطيُّ  ر  اْلم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا َحازِم بن عقال ابمن الزَّ : َوقَاَل اْلم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َسعمد ، َحدَّ ِر بمِن َحِبيِب بمِن المُمنمِذِر َحدَّ هم

ِ بن  َصنيم يِع بمِن ُعثمَماَن بمِن مِسَاِك بمِن اْلُم املسوأل بمِن َأيب اْلمصني بن السموأل بن عادَي، َحدََّثىن َجابر بن جدان ابمن مجَِ
ِرو بم : بن عادَي قَالَ  َس بمَن َحارِثََة بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعمم َوم ُمُه ِمنم َغسَّاَن فـََقاُلواَلمَّا َحَضَرِت اَأم َتَمَع ِإلَيمِه قـَوم : ِن َعاِمر  المَوفَاُة، اجم

َزمرَُج َلُه مَخمَسُة بَِننَي، َولَيمَس ِإنَُّه َقدم َحَضَرَك ِمنم َأممِر اَّللَِّ َما تـََرى، وَُكنَّا َنَمُمُرَك ِِبلتـََّزوُِّج ِف َشَباِبَك فـََتأمىَب، َوَهَذا َأخُ  وَك اْلم
َر َماِلك  َلَك وَ   .َلٌد َغيـم
، ِإنَّ الَِّذي خُيمرُِج النَّاَر ِمَن المَوثِيَمِة : فـََقالَ  َلَك َهاِلٌك تـََرَك ِمثمَل َماِلك  ًَل َورَِجااًل ( 5)َلنم يـَهم قَاِدٌر َأنم جَيمَعَل ِلَماِلك  َنسم

ًَل، وَُكلٌّ ِإََل المَمومتِ   .ُبسم
َبَل َعَلى َماِلك  َوقَالَ  نِيَُّة، المِعَقاُب َواَل المِعَتاُب، التََّجلُّدُ : بـُيَنَّ  َأيم : مثَّ َأقـم  المَمِنيَُّة َواَل الدَّ

، َومن كر  فر، من َكَرِم المَكِرمِي الدَّفمُع عَ  ِر، ِإنَُّه َمنم َقلَّ َذلَّ ٌر ِمَن المَفقم ُر َخيـم َِرميِ َواَل التـََّلدُُّد، المَقبـم  .ِن اْلم
َمانِ  ُر يـَوم مٌ : َوالدَّهم َطرِبم، وَُكََلمُهَا سينحسر، لَيمَس  فـَيَـوم ، َوِإَذا َكاَن َعَليمَك فَاصم ٌم َعَليمَك، فَِإَذا َكاَن َلَك َفََل تـَبمَطرم َلَك َويـَوم

ُهَما المَمِلُك المُمتَـوَُّج، َواَل اللَِّئيُم المُمَعلمَهُج  َم َشهِ : ، َسلِ مم ليومك حياك رَبِ َك، مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ ( 1)يثبت ِمنـم ُت السََّباََي يـَوم دم
 َصيمَحَة اَّللَِّ ِف اْلمجر( 9)َوَأدمَرَك ُعُمِري * آِل ُُمَرَّق  

__________ 
َجارَة: الوثيمة( 5)  .اْلِم
 .الرجل االْحق اهلذر اللَِّئيم: املعلهج( 1)



 .َكَذا ِف اواْلصائص( 9) 511/  9اللِ َسان 
 .أمرى: وىف املطبوعة

)*( 

(5/993) 

 
 

ِت َوالمَقربمِ فـََعلَّ الَِّذي َأرمَدى مَثُوًدا َوُجرممُهًا * َأَر َذا ُملمك  ِمَن النَّاِس َواِحًدا فـََلمم  َسيـُعمِقُب يل * َواَل ُسوَقًة ِإالَّ ِإََل المَموم
ِرو بمِن َعاِمر   ر تَِفر هِبِمم ِمنم آِل َعمم ًَل على آخر الدَّهم َ ُعُيوٌن َلَدى الدَّاِعي ِإََل طَلَ * َنسم ُم َأبـمَلنيم َيَّ ِب المَوتمِر فَِإنم ملَم َتُك اَأم

َق َعرمِشِه * َجدَِّت  َ رَأمِسي َوالمَمِشيُب َمَع المُعُمِر فَِإنَّ لََنا َرِبًّ َعََل فـَوم ِمي * َوَشيـَُّبم ريمِ َوالشَّرِ  َأملَم َيَمِت قـَوم َعِليًما مبَا َيَمِت ِمَن اْلَم
ُعوُث ِمنم آِل َغاِلب  يـَُفو * َأنَّ َّللَِّ َدعمَوًة  ُل السََّعاَدِة َوالمرِبِ  ِإَذا بُِعَث المَمبـم ِر ُهَناِلَك * ُز هِبَا َأهم جم َة َواْلِم َ َمكَّ مَبَكََّة ِفيَما بـَنيم

َرُه بِِبََلدُِكمم   .مثَّ ُقِضَي من َساَعته: َبيِن َعاِمر  ِإنَّ السََّعاَدَة ِف النَّصمِر َقالَ * فَابـمُغوا َنصم

(5/970) 

 
 

َان ِ   َِبٌب ِف َهَواِتِف اْلم
ََثِن  َوم ُموًعا ِمَن اَأم َانُّ َعَلى َألمِسَنِة المُكهَّاِن َوَمسم َوقد تقدم َكََلم شق  وسطيح ِلَربِيَعة بن نصر ملك ( 5)َوُهَو َما َألمَقتمُه اْلم

ُ َعَليمِه وَ   ".َرُسوُل زكى َيَمِت ِإلَيمِه الوحى من قيل العلى : " َسلَّمَ الميمن ِف المبَشارَة ِبُوُجوِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يعمىن " ِإذا كثرت التِ ََلَوة، وغاضت حبرية ساوة، َوَجاء َصاحب اهلراوة : " وسيأتى ِف املولد َقول سطيح لعبد المَمِسيح

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما َسَيأمِت بـَيَ   ( .1)انه مفصَل ِبَذِلَك َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رو : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدََّثىن ابمن وهب، َحدََّثىن َعمم ُعمِفيُّ ثـََنا َُيمََي بمُن ُسَليمَماَن اْلم َأنَّ َساِلًما  -ُهَو ُُمَمَُّد بمُن زَيمد   -َحدَّ

ثَُه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر َقالَ   .ِإالَّ َكاَن َكَما َيُظنُّ " ِإين ِ ََأَظُنُُّه  : "َما مسَِعت عمر يـَُقول لشئ َقطُّ : َحدَّ
يٌل، فـََقالَ  َطَّاِب َجاِلٌس ِإذم َمرَّ ِبِه َرُجٌل مجَِ َنَما ُعَمُر بمُن اْلم َاِهِليَِّة، َأوم َلَقدم  : بـَيـم طَأَ َظينِ  َأوم ِإنَّ َهَذا َعَلى ِديِنِه ِف اْلم َلَقدم َأخم

 .َكاَن َكاِهنَـُهمم، َعَليَّ الرَُّجلَ 
 .َفُدِعَي بِهِ 

ِم أستقبل ِبِه رجَل ُمسلما: فـََقاَل َلُه َذِلَك فـََقالَ   .َما رََأيمُت َكالميَـوم
__________ 

َتحق  َهذَ ( 5) ا َكاَن القدماء َرِْحهم هللا ُيتفلون ِبلغيبيات الَّىِت َكاَنت َتَِد َلَدى المَعامَّة قبوال ورواجا، َولكنَها مل تكن تسم
هَلَا من النَّاِحَية العلمية وزن، ِإذم َأن ِفيَها جماال َواِسًعا للتخيل واالختَلق وأهم من َذِلك َأن االسَلم  االحتفال، َولَيمسَ 

ََياة َوَشَهاَدة التَّارِيخ اَل ُيمَتاج ِف إثـمَباته َوصدق َرُسوله ِإََل هتاف جَ  ان َأن َوُهَو دين يعمَتمد ِف ِصحَّته على حقائق اْلم
َها، فيكف يستشهد بقوال المُكهَّان على صدقه َأو تنطق سجع كهان، وخاص ة َأن االسَلم أبطل الكهانة َوقضى َعَليـم



 .لَيمَس ِف ا( 1! )االوَثن ِبِصحَِّتِه؟ 
)*( 

(5/975) 

 
 

بَـرمَتيِن : قَالَ   .فَِإين ِ َأعمزُِم َعَليمَك ِإالَّ َما َأخم
َاِهِليَِّة، قَ : قَالَ  ًما َجاَءتميِن : َفَما َأعمَجُب َما َجاَءتمَك ِبِه ِجنِ يـَُّتَك؟ قَالَ : الَ ُكنمُت َكاِهنَـُهمم ِف اْلم َنَما َأََن ِف السُّوِق يـَوم بـَيـم

نَّ َوِإبمََلَسَها، َوَيَمَسَها من بعد إنكاسها، وْلوقها ِبلقَلص وأحَلسها؟ قَاَل عمر: َأعمِرُف ِفيَها المَفزََع، فـََقاَلتم  : َأملَم تـََر اْلِم
ل  َفَذحَبَُه، َفَصَرخَ صدق، بَي  نا َأَن ََنِئم ِعنمد آهِلَتهم َجاَء رَُجٌل ِبِعجم

اًت ِمنمُه، يـَُقولُ   .ََي َجِليُح، َأممٌر جنَِيٌح َرُجٌل َفِصيٌح، يـَُقوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : بِِه َصارٌِخ ملَم َأمسمَعم َصارًِخا َقطُّ َأَشدَّ َصوم
ُم، فـَُقلمتُ   .اَل َأبـمَرُح َحىتَّ َأعمَلَم َما َورَاَء َهَذا :فـََوَثَب المَقوم

 .ََي َجِليُح َأممٌر جنَِيٌح، رَُجٌل َفِصيٌح، يـَُقوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : مثَّ ََنَدى
َنا َأنم ِقيَل َهَذا َنِبٌّ  ُت َفَما َنِشبـم  .فـَُقمم

 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 
َبٌة َوِوفَاَدةٌ َوَهَذا الرَُّجُل ُهَو َسَواُد بم  ِل السََّراِة ِمنم ِجَباِل المبَـلمَقاِء َلُه ُصحم َزمِديُّ، َويـَُقاُل السَُّدوِسيُّ ِمنم َأهم  .ُن قَاِرب  اَأم
، َوقَاَل المُبَخا: قَاَل َأبُو َحاُتِ  َوابمُن َمنمَدهم  َبةٌ : ِريُّ َرَوى َعنمُه َسِعيُد بمُن ُجبَـريم ، َوَأبُو َجعمَفر  ُُمَمَُّد بمُن َعِلي    .َلُه ُصحم

ُرمُهَا وَ  َاِفُظ، والدَّارَُقطميِنُّ، َوَغيـم د ابمن َرومح  المبَـرمَذِعيُّ اْلم َاِفُظ َعبمُد المَغيِنِ  بمُن َوَهَكَذا ذََكَرُه ِف َأمسَاء الصََّحابَة َأْحم قَاَل اْلم
ِفيفِ : َسِعيد  المِمصمِريُّ   .َسَواُد بمُن قَاِرب  ِِبلتَّخم

ِل المَيَمنِ : َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  المُقَرِظي ِ : ثمَماُن المَوقَّاِصيُّ َوقَاَل عُ  َراِف َأهم  .َكاَن ِمنم َأشم
 .ذََكَرُه َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئلِ 

 .َوَقدم روى َحِديثه من ُوُجوه أخر ُمَطوََّلة ِبلبسط ِمنم ِرَوايَِة المُبَخاِري ِ 
حَ  ََل ُعثمَماَن بمنِ : اقَ َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمب  َموم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ  َحدَّ

(5/971) 

 
 

ِجدِ  َنَما ُهَو َجاِلٌس ِف النَّاِس ِف َمسم ُ َعنمُه بـَيـم َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َعَليمِه  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعفَّاَن َأنَُّه َحدََّث َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم
َطَّابِ  ِجِد يُرِيُد ُعَمَر بمَن اْلم َبَل رَُجٌل ِمَن المَعَرِب َداِخَل المَمسم  .َوَسلََّم ِإذم َأقـم

َاِهِليَّةِ : فـََلمَّا َنَظَر ِإلَيمِه ُعَمُر قَالَ   .ِإنَّ الرَُّجَل َلَعَلى ِشرمِكِه َما فَاَرَقُه بـَعمُد، َأوم َلَقدم َكاَن َكاِهًنا ِف اْلم
َت؟ قَالَ : َم َعَليمِه الرَُّجُل مثَّ َجَلَس، فـََقاَل َلُه ُعَمرُ َفَسلَّ  َلمم ِمِننيَ : َهلم َأسم  .نـََعمم ََي َأِمرَي المُمؤم
َاِهِليَِّة؟ فـََقاَل الرَُّجلُ : قَالَ  ِمِننَي، َلَقدم ِخلمَت ِفَّ وَ : فـََهلم ُكنمَت َكاِهًنا ِف اْلم بَـلمَتيِن بَِممر  َما َأرَاكَ ُسبمَحاَن اَّللَِّ ََي َأِمرَي المُمؤم تَـقم  اسم



 .قـُلمَتُه َِأََحد  ِمنم َرِعيَِّتَك ُمنمُذ ُول ِيَت َما ُول ِيتَ 
ََثَن، : فـََقاَل ُعَمرُ  َوم َناَم َونـَعمَتِنُق اَأم َصم َاِهِليَِّة َعَلى َشر   ِمنم َهَذا، نـَعمُبُد اَأم ًرا، َقدم ُكنَّا ِف اْلم رَ اللَُّهمَّ َغفم ُ ِبَرُسوِلِه َحىتَّ َأكم َمَنا اَّللَّ
ََلمِ   .َوِِبْلمِسم

َاِهِليَّةِ : قَالَ  ِمِننَي َلَقدم ُكنمُت َكاِهًنا ِف اْلم  .نـََعمم َواَّللَِّ ََي َأِمرَي المُمؤم
رِبمين َما َجاَء ِبِه َصاِحُبكَ : قَالَ   .فََأخم
ر  َأوم َشيمِعِه : قَالَ  ََلِم ِبَشهم ن  وإبَلسها، وإَيسها من دينَها، َوُْلُوقـََها ِِبلمِقََلِص : فـََقالَ ( 5)َجاَءين قـَبمَل اْلمِسم أمل تـََر ِإََل اْلِم

ََلِسَها  .َوَأحم
َحاقَ   .َهَذا المَكََلم سجع لَيمَس ِبشعر: قَاَل ابمُن ِإسم

ُث النَّاسَ : فـََقاَل ُعَمرُ  ََثِن اْلمَ : ِعنمَد َذِلَك ُُيَدِ  ، َقدم َذَبَح َلُه رَُجٌل ِمَن َواَّللَِّ ِإين ِ َلِعنمَد َوَثن  ِمنم َأوم اِهِليَِّة ِف نـََفر  ِمنم قـَُريمش 
اًت َما مسَِ  َل َصوم ِف المِعجم عمُت َمنم َجوم ِسَم لََنا ِمنمُه، ِإذم مسَِ َمُه َأنم يـَقم َتِظُر َقسم ُن نـَنـم ًَل، فـََنحم اًت َقطُّ َأَشدَّ ِمنمُه، المَعَرِب ِعجم عمُت َصوم

ََل  ر  َأوم َشيمِعِه يـَُقولُ َوَذِلَك قـَبمَل اْلمِسم  .ََي َذرِيُح، َأممٌر جنَِيٌح، رَُجٌل َيِصيُح يـَُقوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : ِم ِبَشهم
، يـَُقوُل اَل ِإَله ِإالَّ هللا: قَاَل ابمُن ِهَشام    .َويـَُقاَل رَُجٌل َيِصيُح، بِِلَسان  َفِصيح 

__________ 
 .َما ُهَو َلُه تبع :َأي دونه بَِقِليل، وشيع كل شئ( 5)

)*( 
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ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمرِ : قَالَ  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي * َعِجبمُت ِللمِجنِ  َوِإبمََلِسَها : َوَأنمَشَدين بـَعمُض َأهم ََلِسَها تـَهم َها المِعيَس بَِحم َوَشدِ 
َُدى  َا* اهلم نِ  َكَأجنمَاِسَها َوقَاَل اْلم ِمُنو اْلِم ِصِليُّ َما ُمؤم ثـََنا : ِفُظ َأبُو يـَعمَلى المَموم ، َحدَّ ِر بمِن النـُّعمَماِن الشَّاِميُّ ثـََنا َُيمََي بمُن ُحجم َحدَّ

، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  الم  َنـمَباِريُّ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَوقَّاِصيِ  ، قَالَ َعِليُّ ابمن َمنمُصور  اَأم نَ : ُقَرِظيِ  َما ُعَمُر بمُن بـَيـم
ِمِننَي َأتـَعمِرفُ  م  َجاِلٌس ِإذم َمرَّ ِبِه رَُجٌل، َفِقيَل، ََي َأِمرَي المُمؤم ُ َعنمُه َذاَت يـَوم َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َوَمنم َهَذا؟ : َهَذا المَمارَّ؟ قَالَ  اْلم

، الَِّذي َأاَتُه رَئِيُُّه ِبظُُهوِر رَ : قَاُلوا ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َهَذا َسَواُد بمُن قَاِرب   .ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
؟ قَالَ : فََأرمَسَل ِإلَيمِه ُعَمُر فـََقاَل َلهُ : قَالَ   .نـََعمم : َأنمَت َسَواُد بمُن قَاِرب 
بَـَليِن هِبََذا َأحَ : فـََغِضَب َوقَالَ : فَأَنمَت َعَلى َما ُكنمَت َعَليمِه ِمنم َكَهانَِتَك؟ قَالَ : قَالَ  تَـقم ُت ََي َأِمرَي َما اسم َلمم ٌد ُمنمُذ َأسم

ِمِننيَ   .المُمؤم
( 5)َما ُكنَّا َعَليمِه ِمَن الشِ رمِك َأعمَظُم ممَّا ُكنمَت َعَليمِه من كهانتك، فََأخمربين َما َأنـمَبَأك رَئِيَُّك ! ََي ُسبمَحاَن اَّللَِّ : فـََقاَل ُعَمرُ 

ُ َعَليمهِ   .َوَسلَّمَ  ِبظُُهوِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ النَّائِِم َوالميَـقمظَاِن ِإذم َأاَتين رَئِيِ ي َفضَ : قَالَ  َلة  بـَنيم َنَما َأََن َذاَت لَيـم ِمِننَي بـَيـم ِلِه َوقَالَ نـََعمم ََي َأِمرَي المُمؤم ُقمم ََي َسَواُد بمَن : َرَبيِن ِبرِجم

، َوامسمَعم َمَقاَلِِت َواعمِقلم ِإنم ُكنمَت تـَعمِقُل،  ُعو ِإََل اَّللَِّ َوِإََل ِعَباَدتِهِ قَاِرب   .ِإنَُّه َقدم بُِعَث َرُسوٌل ِمنم ُلَؤيِ  بمِن َغاِلب  َيدم



دى * َعِجبمُت ِللمِجنِ  َوَتطمََلهِبَا : مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم َتاهِبَا تـَهم َها المِعيَس بَِقـم ن  ككذاهب* َوَشدِ  ا َما َصاِدق اْلِم
 لَيمَس قداماها كأذَنهبا* فارحل َل الصفوة من َهاشم 

__________ 
 .فََأخمربين إبتيانك رئيك( 5)
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 .قـُلمُت َدعميِن َأََنُم فَِإين ِ َأممَسيمُت ََنِعًسا: قَالَ 
ِلِه َوقَالَ : قَالَ  َلُة الثَّانَِيُة َأاَتين َفَضَرَبيِن ِبرِجم ُقمم ََي َسَواُد بمَن قَاِرب  َوامسمَعم َمَقاَلِِت، َواعمِقلم ِإنم ُكنمَت تـَعمِقُل، : فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـم

ُعو ِإََل اَّللَِّ َوِإََل ِعَباَدتِِه، مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ  ، يَدم َها ( * 5)َعِجبمُت ِللمِجنِ  َوخَتمَبارَِها : ِإنَُّه بُِعَث َرُسوٌل ِمنم ُلَؤيِ  بمِن َغاِلب  َوَشدِ 
َُدى الم  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم َوارَِها تـَهم َوِة ِمنم َهاِشم  * ِعيَس بَِكم نِ  َكُكفَّارَِها فَارمَحلم ِإََل الصَّفم ِمُنو اْلِم َ َرَوابِيَها * َما ُمؤم بـَنيم

َجارَِها قَالَ   .قـُلمُت َدعميِن َأََنُم، فَِإين ِ َأممَسيمُت ََنِعًسا: َوَأحم
ِلِه َوقَالَ فـََلمَّا َكاَنِت ا َلُة الثَّالَِثُة َأاَتين َفَضَرَبيِن ِبرِجم ، َفامسمَعم َمَقاَلِِت،: للَّيـم  ُقمم ََي َسَواُد بمَن قَاِرب 

ُعو ِإََل اَّللَِّ َوِإََل ِعَباَدتِ  َعِجبمُت ِللمِجنِ  : َشأَ يـَُقولُ ِه مثَّ َأنم َواعمِقلم ِإنم ُكنمَت تـَعمِقُل، ِإنَُّه َقدم بُِعَث َرُسوٌل ِمنم ُلَؤيِ  بمِن َغاِلب  يَدم
َُدى * َوحَتمَساِسَها  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم ََلِسَها تـَهم َها المِعيَس بَِحم َوِة ِمنم * َوَشدِ  نِ  َكَأجنمَاِسَها فَارمَحلم ِإََل الصَّفم َما َخريِ ُ اْلِم

نَـيمَك ِإََل رَأمِسَها قَالَ * َهاِشم   ُم ِبَعيـم ُ قـَلمِب، فـََرحَّلمُت ََنَقِِت، مثَّ َأتـَيمُت المَمِديَنَة : َوقـُلمتُ  فـَُقممتُ : َواسم يـَعميِن  -َقِد اممَتَحَن اَّللَّ
ُت فـَُقلمتُ  -َمكََّة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأصمَحابِِه، َفَدنـَوم  .امسمَعم َمَقاَلِِت ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َهاتِ  :قَالَ 

ء  َورَقمَدة  : فَأَنمَشأمُت َأُقولُ  ُت * َأاَتين جنَِيِ ي بـَعمَد َهدم َلة  ( 1)َوملَم َيُك ِفيَما َقدم بـََلوم لُُه ُكلَّ لَيـم َأاَتَك * ِبَكاِذِب َثََلَث لََيال  قـَوم
 َرُسوٌل ِمنم ُلَؤيِ  بن َغالب

__________ 
 .وحتيارها: املطبوعة( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .َما أثمبته من اوَ 
 .قلوت: َخ ط( 1)

 )*(َوُهَو حَتمرِيف، َوَما أثمبته َعن االكتفا 
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ُرُه * فشمرت َعن ذيلي اَأزار ووسطت  هد َأن هللا اَل شئ َغيـم َوَأنََّك َمأمُموٌن * يب الذعلب الوجناء عرب السباسب فَأشم
َر َمنم َمَشى * َوِسيَلة َوَأنََّك أدىن المُمرمسلني ( 5)َعَلى ُكلِ  َغاِئِب  َطَاِيِب َفُمرمََن مبَا َيَمتِيَك ََي َخيـم َرِمنَي اَأم َكم ِإََل هللا ََي ابمن اَأم

م الذو َشَفاَعة  *  فـََفرَِح : ِسَواَك مبُغمن  َعنم َسَواِد بمِن قَاِرِب قَالَ * َوِإنم َكاَن ِفيَما َجاَء َشيمُب الذوائب وَكن َل َشِفيًعا يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه مبََقاَلِِت فـََرًحا َشِديًدا، َحىتَّ رُِئَي المَفَرُح ِف ُوُجوِهِهمم  َرُسولُ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

طَّاِب فَالمتَـَزَمُه َوقَالَ : قَالَ  َِديَث مِ : فـََوَثَب ِإلَيمِه ُعَمُر بمُن اْلَم َتِهي َأنم َأمسمََع َهَذا اْلم نمَك، فـََهلم َيَمتِيَك رَئِيَُّك َقدم ُكنمُت َأشم
مَ   .الميَـوم
ن ِ : قَالَ   .َأمَّا ُمنمُذ قـََرأمُت المُقرمآَن َفََل، َونِعمَم المِعَوُض ِكَتاُب اَّللَِّ ِمَن اْلِم

ًَل هلَُ : مثَّ قَاَل ُعَمرُ  ًما ِف َحي   ِمنم قـَُريمش  يـَُقاَل هَلُمم آُل َذرِيح  َوَقدم َذحَبُوا ِعجم اًت ِمنم ُكنَّا يـَوم عمَنا َصوم َزَّاُر يـَُعاِْلُُه، ِإذم مسَِ مم َواْلم
ًئا، قَالَ  َل َواَل نـََرى َشيـم ِف المِعجم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : َجوم ، َأممٌر جنَِيٌح، َصاِئٌح َيِصيُح، بِِلَسان  َفِصيح  َيشم  .ََي آَل َذرِيح 

ِه َويَ  َقِطٌع ِمنم َهَذا المَوجم َهُد َلُه ِرَوايَُة المُبَخاِريُّ َوَهَذا ُمنـم  .شم
ُ َأعمَلمُ  َطَّاِب َواَّللَّ ِل ُهَو ُعَمُر بمُن اْلم َت ِمَن المِعجم  .َوَقدم َتَساَعُدوا َعَلى َأنَّ السَّاِمَع الصَّوم

ََراِئِطيُّ ِف ِكَتابِِه الَّذِ  ل  اْلم ر  ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن َسهم َاِفُظ َأبُو َبكم َان ِ َوقَاَل اْلم ثـََنا َأبُو ُموَسى : ي مَجََعُه ِف َهَواِتِف اْلم َحدَّ
ثَـ  َلى، َحدَّ َراُن بمُن ُموَسى المُمَؤدِ ُب، َحدثَنا ُُمَمَّد بن عمَران بن ُُمَمَّد ابمن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم َنا َسِعيُد بن عبيد هللا ِعمم

طاب : ر  ُُمَمَِّد بمِن َعِلي   قَالَ ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َجعمفَ ( 1)الوصاىب  َدَخَل َسَواُد بمُن قَاِرب  السَُّدوِسيُّ على عمر بن اْلم
 رضى هللا

__________ 
 .االصل َغالب( 5)

 .َوَما أثمبته َعن الدَّاَلِئل والوفا
ِرو بمِن قـَيمِس بمِن ُمَعاِويَة بن جشم بن ع( 1) ِل بمِن َعمم َبة ِإََل وصاب بمِن َسهم  .بد مشس بن َواِئلِنسم

)*( 
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، َهلم حُتمِسُن : َعنمُه فـََقالَ  ُتَك ِِبَّللَِّ ََي َسَواُد بمَن قَاِرب  ًئا( 5)َنَشدم َم َمنم َكَهانَِتَك َشيـم  .الميَـوم
بَـلمَت َأَحًدا ِمنم ُجَلَساِئَك مبِثمِل : فـََقالَ  تَـقم ِمِننَي، َما اسم بَـلمَتيِن بِهِ ُسبمَحاَن اَّللَِّ ََي َأِمرَي المُمؤم تَـقم  .َما اسم
نمَك َما ُكنَّا َعَليمِه ِمنم ِشرمِكَنا َأعمَظُم ممَّا ُكنمَت َعَليمِه ِمنم َكَهانَِتَك، َواَّللَِّ ََي َسَواُد َلَقدم بـََلَغيِن عَ : ُسبمَحاَن اَّللَِّ ََي َسَوادُ : قَالَ 

 .َحِديٌث ِإنَُّه َلَعَجٌب ِمَن المَعَجبِ 
ِمِننَي ِإنَُّه َلَعَجٌب ِمَن المَعَجبِ  ِإي َواَّللَِّ : قَالَ   .ََي َأِمرَي المُمؤم
ثمِنيهِ : قَالَ   .َفَحدِ 
ِلِه مثَّ : قَالَ  َلة  ََنئٌِم ِإذم َأاَتين جنَِيِ ي َفَضَرَبيِن ِبرِجم َنا َأََن َذاَت لَيـم َاِهِليَِّة، فـَبَـيـم َك، ََي َسَواُد امسمَعم َأُقلم لَ :  َقالَ ُكنمُت َكاِهًنا ِف اْلم



 .َهات: قـُلمتُ 
ََلِسَها( * 1)عجبت للجن وإجياسها : قَالَ  ِلَها المِعيَس بَِحم  َوَرحم

َُدى  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم َوِة ِمنم َهاِشم  * تـَهم ِمُنوَها ِمثمَل َأرمَجاِسَها فَارمَحلم ِإََل الصَّفم نَـيمَك ِإََل رَأمِسَها قَالَ * َما ُمؤم ُم بَِعيـم : َواسم
ًئافَِنمم  ِلِه َشيـم ِفلم بَِقوم  .ُت َوملَم َأحم

ِلِه مثَّ قَاَل يل  َلُة الثَّانَِيُة َأاَتين َفَضَرَبيِن ِبرِجم  .ُقمم ََي َسَواُد بمَن َقاِرب  امسمَعم َأُقلم َلكَ : فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـم
 .َهاتِ : قـُلمتُ 
َها المعِ * َعِجبمُت ِللمِجنِ  َوَتطمََلهِبَا : قَالَ  َُدى َوَشدِ  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم َتاهِبَا تـَهم اهِبَا فَارمَحلم * يَس بَِقـم نِ  َكَكذَّ َما َصاِدُق اْلِم

َوِة ِمنم َهاِشم   ًئا، َوَّنمتُ : لَيمَس المَمَقاِدميُ َكَأذمََنهِبَا قَالَ * ِإََل الصَّفم لُُه ِمينِ  َشيـم  .َفَحرََّك قـَوم
َلُة ا ِلِه مثَّ قَالَ فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـم : َوَما َذاَك؟ قَالَ : ََي َسَواُد بمَن قَاِرب  َأتـَعمِقُل َأمم اَل تـَعمِقُل؟ قـُلمتُ : لثَّالَِثُة َأاَتين َفَضَرَبيِن ِبرِجم

َقم بِِه، امسمَعم َأُقلم َلكَ  ُعو ِإََل ِعَباَدِة رَبِ ِه فَاْلم  .َظَهَر مبَكََّة َنِبٌّ يَدم
 .َهاتِ : قـُلمتُ 
 :قَالَ 

__________ 
 .َهل حتس: َلَعلََّها( 5)

له بعد َها بشئ: ِبَدلِيل قـَوم م ِمنـم  .َهل حتس الميَـوم
 .وأجناسها: ط( 1)
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َفارَِها  َُدى * َعِجبمُت ِللمِجنِ  َوتـَنـم ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم َوارَِها تـَهم ِلَها المِعيَس بَِكم نِ  كَ * َوَرحم ِمُنو اْلِم ُكفَّارَِها فَارمَحلم ِإََل َما ُمؤم
َوِة ِمنم َهاِشم   َجارَِها قَالَ * الصَّفم َ َرَوابِيَها َوَأحم ًرا: بـَنيم َ َقدم َأرَاَد يب َخيـم ُت َأنَّ اَّللَّ  .فـََعِلمم

ِلي ِف َغرمِز رَِكاِب النَّاَقِة، َوأَ  تـَُها َوَوَضعمُت رِجم تـَُها َولَِبسم ُت ِإََل بـُرمَدة  يل فـََفتَـقم ُ فـَُقمم بَـلمُت َحىتَّ انـمتَـَهيمُت ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ قـم
َبَـَر فـََقالَ  بَـرمتُُه اْلم ُت، َوَأخم َلمم ََلَم فََأسم سم رِبمُهمم : " َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَرَض َعَليَّ اْلمِ ِلُموَن فََأخم َتَمَع المُمسم َتَمَع " ِإَذا اجم فـََلمَّا اجم

ُت فـَُقلمتُ  ِلُموَن ُقمم ء  َوَرقمَدة  : المُمسم َلة  * َأاَتين جنَِيِ ي بـَعمَد َهدم لُُه ُكلَّ لَيـم ُت ِبَكاِذِب َثََلَث لََيال  قـَوم * َوملَم َيُك ِفيَما َقدم بـََلوم
 َأاَتَك َرُسوٌل ِمنم ُلَؤيِ  بمِن َغاِلبِ 

ُرُه َوَأعم ( 5)يب الذعلب الوجناء عرب السََّباِسِب * َفَشمَّرمُت َعن ذيلي اَأزار ووسطت  َ اَل َربَّ َغيـم َوَأنََّك * َلُم َأنَّ اَّللَّ
َر ُمرمَسل  * َمأمُموٌن َعَلى ُكلِ  َغاِئِب َوَأنََّك َأدمىَن المُمرمسلني َوِسيَلة  َطَاِيِب َفُمرمََن مبَا َيَمتِيَك ََي َخيـم ِإََل هللا ََي ابمن اَأكرمني اَأم

ِلُموَن ِبَذِلكَ : قَالَ  َوِإنم َكاَن ِفيَما َجاَء َشيمُب الذََّواِئبِ *   .َفُسرَّ المُمسم
َها بشئ؟ قَالَ : فـََقاَل ُعَمرُ  م ِمنـم ُ المُقرمآَن َفََل : َهلم حتُِسُّ الميَـوم  .أما ِإذم َعلََّميِن اَّللَّ



 .َوَقدم َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن السَّاِئِب المَكلمِبُّ َعنم َأبِيِه َعنم ُعَمَر بن َحفمص
َما َأظُنَُّك ََي َأِمرَي : ََي َسَواُد بمَن َقاِرب  َما بَِقَي ِمنم َكَهانَِتَك؟ فـََغِضَب َوقَالَ : ُد بمُن َقاِرب  َعَلى ُعَمَر قَالَ َلمَّا َوَرَد َسَوا: 

بَـلمَت َأَحًدا ِمَن المَعَرِب مبِثمِل َهَذا تَـقم ِمِننَي اسم  .المُمؤم
__________ 

 .ابَّةالشَّ : النَّاقة السريعة، والوجناء: الذعلب( 5)
 .مجع سبسب وهى الفَلة: والسباسب

 .غري السباسب: َهَذا، َوقد حرفت ِف االصل
)*( 
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ِهِه ِمَن المَغَضِب، قَالَ   .انمظُرم َسَوادُ : فـََلمَّا رََأى َما ِف َوجم
ِم ِمَن الشِ رمِك َأعمَظمُ   .لَلَِّذي ُكنَّا َعَليمِه قـَبمَل الميَـوم

َتِهي َأمسمَُعُه ِمنمكَ ََي َسَوا: مثَّ قَالَ  ثميِن َحِديثًا ُكنمُت َأشم  .ُد َحدِ 
ن  أاتىن َفَضَرَبيِن بِ : قَالَ  ِلِه فـََقاَل يل نـََعمم، بـَيَـَنا َأََن ِف ِإِبل  يل ِِبلسََّراِة لَيمًَل َوَأََن ََنئٌِم، وََكاَن يل جنَِيٌّ من اْلِم ُقمم ََي َسَواُد : رِجم

َتِقيم   بمَن قَاِرب  فـََقدم َظَهرَ  َقِ  َوِإََل َطرِيق  ُمسم ُعو ِإََل اْلم  .بِِتَهاَمَة َنِبٌّ يَدم
َم َوزَاَد ِف آِخِر الشِ عمرِ  َم اَل ُذو قـَُرابَة  : َفذََكَر المِقصََّة َكَما تـََقدَّ ِسَواَك مبُغمن  َعنم َسَواِد بمِن َقاِرِب فـََقاَل * وَُكنم يل َشِفيًعا يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ِمَك َوُقلم َهَذا الشِ عمَر ِفيِهمم : " ى اَّللَّ  ".ِسرم ِف قـَوم
ََكِم بمِن يـَعمَلى بمِن َعطَا َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق ُسَليمَماَن بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعِن اْلم ء  المُمَحاِريبِ ، َعنم َعبَّاِد بمِن َوَرَواُه اْلم

َزمِديُّ قَالَ : الصََّمِد، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، قَالَ  َعبمدِ  بَـَرين َسَواُد بمُن َقاِرب  اَأم ُكنمُت ََنِئًما َعَلى َجَبل  ِمنم ِجَباِل السََّراِة : َأخم
 فََأاَتين آت  َفَضَرَبيِن 

ِلهِ   .ِبرِجم
 .َوذََكَر المِقصََّة َأيمًضا

َحاَق، َعِن المبَـَراءِ َوَرَواُه َأيمًضا ِمنم َطرِيِق ُمَُ  ، َعنم َأيب ِإسم ِر بمِن َعيَّاش   .مَِّد بمِن المبَـَراِء، َعنم َأيب َبكم
َلة  َفذََكَر المِقصَّةَ : قَاَل َسَواُد بمُن قَاِرب  : قَالَ  ِنمِد َفَجاَءين رَئِيِ ي َذاَت لَيـم  .ُكنمُت ََنزاًِل ِِبهلم

َخِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ بََدتم نـََواِجُذُه وفال: ريِ َوقَاَل بـَعمَد ِإنمَشاِد الشِ عمِر اَأم أفلحت ََي : " َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".َسواد 

ةِ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتاِب َداَلِئِل النـُّبـُوَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ َحدَّ َسِن، َحدَّ ِن بمُن اْلَم
ثـََنا َأبُو المُمنمِذِر ِهَشاُم بمُن ُُمَمَِّد بمِن السَّاِئِب َعنم َأبِيِه َعنم َعبمِد اَّللَِّ المُعَماين ِ  ، َحدَّ َكاَن ِمنَّا َرُجٌل يـَُقاَل َلُه :  َقالَ بمُن َحرمب 

ُدُن َصَنًما بَِقرميَة  ( 5)َماِزن بن العضوب   يـَُقاَل هَلَا مَسَاََي، ِمنم ُعَماَن، وََكاَنتم تـَُعظِ ُمُه بـَُنو الصَّاِمِت َوبـَُنو ُحطَاَمةَ  َيسم



__________ 
 )*(العضوية : الدَّاَلِئل( 5)
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، ُأمُُّه زَيـمَنُب بِنمُت عبد هللا بن ربيَعة بن خويص  َواُل َماِزن  َرُة َوُهمم َأخم  .َرانَ َأَحِد َبيِن َّنُم ( 5)َوَمهم
اًت ِمَن الصََّنِم يـَُقولُ : قَاَل َماِزنٌ  بِيَحُة، َفَسِمعمُت َصوم ًما ِعنمَد الصََّنِم َعِتريًَة، َوِهَي الذَّ ، َظَهَر : فـََعتَـرمََن يـَوم ََي َماِزُن امسمَعم ُتَسرَّ

، َفدَعم  بَـرم َكم ، ِبِديِن اَّللَِّ اَأم ، بُِعَث َنِبٌّ ِمنم ُمَضرم ٌر َوَبَطَن َشرٌّ َلمم ِمنم َحرِ  َسَقرم  َخيـم ، َتسم  .َنَِيَـًتا َمنم َحَجرم
 .فـََفزِعمُت ِلَذِلَك فـََزًعا َشِديًدا: قَالَ 

اًت ِمَن الصََّنِم يـَُقولُ  عت َصوم َرى، مسَِ م  عترية ُأخم َمعم َما اَل ََتمَهلم، َهَذا َنِبٌّ ُمرمسَ : مثَّ َعتَـرمََن بـَعمَد َأَيَّ لم، َأقمِبلم ِإيَلَّ َأقمِبلم، َتسم
َنمَدلم  َعلم، َوُقوُدَها اْلم ، َعنم َحرِ  ََنر  ُتشم ، َفآِمنم بِِه َكيم تـَعمِدلم َزلم  .َجاَء حبَق   ُمنـم

َجاِز فـَُقلمتُ : قَاَل َماِزنٌ  َنا رَُجٌل ِمَن اْلِم ٌر يـَُراُد يب، َوَقِدَم َعَليـم َبَـُر : فـَُقلمُت ِإنَّ َهَذا َلَعَجٌب، َوِإنَّ َهَذا َْلَيـم َورَاَءَك؟ َما اْلم
 :َظَهَر رَُجٌل يـَُقاَل َلُه َأْحمَُد، يـَُقوُل ِلَمنم َأاَتهُ : فـََقالَ 

 .َأِجيُبوا َداِعَي اَّللَِّ 
عمتُ : فـَُقلمتُ   .َهَذا نـََبأُ َما مسَِ

ِري فـَثـُرمُت ِإََل الصََّنِم َفَكَسرمتُُه ُجَذاًذا َورَِكبمُت رَاِحَلِِت َحىتَّ َقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َصدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَشَرَح اَّللَّ ى اَّللَّ
لمت، َوقلت ََلِم، فَأسم َذاًذا : ِلْلمِسم يِ  َهَداََن ِمنم * وََكاَن لََنا ( 1)كسرت ََي جر َأجم َامِشِ َرِبًّ نُِطيُف ِبِه َضَلًّ بَِتضمََلِل ِِبهلم

رو*  رَاِكًبا بـَلِ َغنم عمرا وإخوهتا َوملَم َيُكنم ِديُنُه ِمينِ  َعَلى َِبِل َيَ * َضََللَِتَنا   .الصَّاِمت: َأىن ملن قَاَل رىب َيجر قاَل يعمىن ِبَعمم
 .حطامة: وإخوهتا

__________ 
َاء: َداَلِئل النـُّبـُوَّة( 5)  .حويص ِِبْلم
 .االصل ِبجرا( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .َوَما أ؟ بته َعن االكتفا للكَلعي

 .راِبج: وىف الدَّاَلِئل ُمرفة
ُزمء المَمقمطُوع: واالجذاذ ِيم َوُهَو اْلم ر اْلم  .مجع اْلذ ِبَكسم
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َنا السُّنُ : فـَُقلمتُ  ِر، َوَأْلَّتم َعَليـم َمم َ االموال ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ اممُرٌؤ ُموَلٌع ِبلطرب وِبهللوك ِإََل النِ َساِء َوُشرمِب اْلم وَن فََأذمَهُبم
ََياِء، ويهب َل ولدوأهزلن السرارى ِهَب َعينِ  َما َأِجُد َوَيَمتِيَـَنا ِِبْلم َ َأنم يُذم  .، َولَيمَس َل ولد، فَادع اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  مثمِ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ََلَل َوِِبْلمِ ََراِم اْلَم وِبلعهر عفة، وآته  اللَُّهمَّ َأبمِدلمُه ِِبلطََّرِب ِقَراَءَة المُقرمآِن، َوِِبْلم
ََياِء، َوَهبم َلُه َوَلًدا   ".ِِبْلم

ُت َأرمَبَع َحَرائَِر، َوَحِفظمُت َشطمَر المُقرم  ِصَبتم ُعَماُن، َوتـََزوَّجم ُ َعينِ  َما َأِجُد، َوُأخم آِن، َوَوَهَب يل َحيَّاَن بمَن قَاَل فََأذمَهُب اَّللَّ
 .َماِزن  

َصى * وَل اَّللَِّ َخبَّتم َمِطيَِِّت ِإلَيمَك َرسُ : َوَأنمَشأَ يـَُقولُ  َر َمنم َوِطَئ اْلَم َفَع يل ََي َخيـم * ََتَوُب المَفَياِف ِمنم ُعَماَن ِإََل المَعرمِج لَِتشم
وَكنت ( 1)اَل شرجهم شرجي َفََل رَأميـُُهمم رَأمِيي وَ * ِإََل َمعمَشر  َخاَلفمُت ِف اَّللَِّ ِدينَـُهمم ( 5)فـَيَـغمِفَر يل َريبِ  فََأرمِجَع ِِبلمَفلمِج 

ِر ُموَلًعا  ِر َوالمَعهم َمم جِ * اممَرًءا ِِبْلم ُم ِِبلنـَّهم سم  َشَبايبَ َحىتَّ آَذَن اْلِم
َيًة  فًا َوَخشم ِر َخوم َمم َليِن ِِبْلم َهاِد َونِيَِِّت * فـََبدَّ ُت مَهِ ي ِف اْلِم َصاًَن َفَحصََّن يل فـَرمِجي فََأصمَبحم ِر ِإحم ِمي فَ * َوِِبلمَعهم ِللَِّه َما َصوم

ِمي َأنَـُّبوين َوَشَتُموين، َوَأَمُروا َشاِعًرا هَلُمم فـََهَجاين، فـَُقلمُت ِإنم َرَددمُت َعَليمِه فَ : َوَّلِلَِّ َما َحجِ ي قَالَ  ُجو فـََلمَّا َأتـَيمُت قـَوم َا َأهم ِإَّنَّ
 .نـَفمِسي

ُهمم زُلمَفٌة َعِظيمَ  ُهمم فَأَتـَتميِن ِمنـم َنا َذِلَك، :ََي ابمن َعم: ٌة، وَُكنمُت المَقيِ َم ِبُُمورِِهمم، فـََقاُلوافـََرَحلمُت َعنـم ؟ ؟ بَِنا َعَليمَك َأَمًرا وََكرِهم
 .فَِإنم َأبـَيمَت َذِلَك فَارمِجعم َوُقمم ِبُُمورََِن، َوَشأمُنَك َوَما َتِديُن بِهِ 

 :فـََرَجعت َمَعهم َوقلت
__________ 

 .رالمَفومز َوالظف: الفلج( 5)
 .الممثل: الشرج( 1)

)*( 
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ُر ِإنم بـُثَّتم َمَعائُِبُكمم * لَبـُغمُضُكمم ِعنمَدََن ُمرٌّ َمَذاقـَُتُه  ِطُن الدَّهم َمَنا َلَُبُ اَل يـَفم بـَُنا * َوبـُغمُضَنا ِعنمدَُكمم ََي قـَوم وَُكلُُّكمم ِحنَي يـُثـمىَن َعيـم
َحٌم َعنمُكمم َوَشاِعُر  بَِنا ُمبمِلٌغ ِف َشتمِمَنا َلِسُن َما ِف المُقُلوِب َعَليمُكمم فَاعمَلُموا َوِغٌر * ُكمم َفِطُن َشاِعُرََن ُمفم َوِف * ِف َحدم

َحُن قَاَل َماِزنٌ  يًعا: قـُُلوِبُكُم المبَـغمَضاُء َواْلمِ  .فهداهم هللا بعد ِإََل االسَلم مجَِ
َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ  ، قَالَ َوَرَوى اْلم ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ِإنَّ َأوََّل َخرَب  َكاَن :  بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِقيل 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأنَّ اممَرَأًة ِِبلمَمِديَنِة َكاَن هَلَا اَتبِ  َعِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َفَجاَء ِف ِِبلمَمِديَنِة مبَبـم نِ   ُصورَِة طَائِر  َأبـمَيَض ٌع ِمَن اْلِم
َقاَل هَلَا: فـََوَقَع َعَلى َحاِئط  هَلُمم، فـََقاَلتم َلهُ  َثَك، َوخُتمرِبَََن َوُُنمرِبََك؟ فـَ ثـََنا َوَُنَدِ  َنا فـَُتَحدِ  َة : ملَ اَل تـَنمِزُل ِإلَيـم ِإنَُّه َقدم بُِعَث َنِبٌّ مبَكَّ

 .َحرََّم الز ََِن َوَمَنَع ِمنَّا المَقَرارَ 
ِ، قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َُسنيم ِريِ ، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعبمِد المَعزِيِز، َعِن الزُّهم ِإنَّ َأوََّل َخرَب  َقِدَم المَمِديَنَة : َحدَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ اممَرَأةً   َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعى  َداِر فـََقاَلتم تُدم ، فـََقاَم َعَلى اْلِم م  اَل ِإنَُّه َقدم بُِعَث الرَُّسوُل : َأاَل تـَنمِزُل؟ فـََقالَ : فَاِطَمَة َكاَن هَلَا اَتِبٌع، َفَجاَءَها َذاَت يـَوم

 .الَِّذي َحرََّم الز َنَ 
َذاَن، َوذَكَ  ا َقِدَم َعاتـَبَـتمُه فـََقالَ َوَأرمَسَلُه بـَعمُض التَّابِِعنَي َأيمًضا، َومَسَّاُه ِِببمِن َلوم ًة، مثَّ َلمَّ َها ُمدَّ ِإين ِ : َر َأنَُّه َكاَن َقدم َغاَب َعنـم

 .ِجئمُت الرَُّسوَل َفَسِمعمُتُه ُُيَر ُِم الز ََِن، فـََعَليمِك السَََّلمُ 
، َعنم َعاِصِم بمِن ُعَمَر بمِن : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َصاِلح  َنا ِف ِعري  ِإََل : قَاَل ُعثمَماُن بمُن َعفَّانَ : قـََتاَدَة قَالَ َحدَّ َخَرجم

َواِه الشَّاِم، َوهبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا ُكنَّا بَِفـم َعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا، فـََقاَلتم الشَّاِم، قـَبمَل َأنم يـُبـم َأاَتين : ا َكاِهَنٌة، فـَتَـَعرََّضتـم
ُخُل؟ فـََقالَ : ِب فـََوَقَف َعَلى َِبيب، فـَُقلمتُ َصاحِ   .اَل َسِبيَل ِإََل َذِلَك، َخَرَج َأْحمَُد َوَجاَء َأممٌر اَل يُطَاقُ : َأاَل َتدم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َخَرجَ  ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َة فـََوَجدم ُعو ِإََل هللا عزوجل مثَّ انمَصَرفمُت فـََرَجعمُت ِإََل َمكَّ  .مبَكَّة يَدم
ِريِ  قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ الزُّهم ََلُم ُمِنُعوا: َحدَّ َمُع، فـََلمَّا َكاَن اْلمِسم ُي ُيسم  .َكاَن المَوحم

َرُة هَلَا اتَ  رَِها وََكاَنِت اممَرَأٌة ِمنم َبيِن َأَسد  يـَُقاَل هَلَا ُسَعيـم َتطَاُع َأاَتَها َفَدَخَل ِف َصدم َي اَل ُيسم ، فـََلمَّا رََأى المَوحم نِ  ِبٌع ِمَن اْلِم
رَِها ُلَها، َفَجَعَل يـَُقوُل ِمنم َصدم رَِها َفَذَهَب َعقم ُوِضَع المِعَناُق، َوُمِنَع الر ِفَاُق، َوَجاَء َأممٌر اَل يُطَاُق، َوَأْحمَُد : َفَضجَّ ِف َصدم

 .الز َنَ َحرََّم 
ََرائِِطيُّ  ر  اْلم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد  المبَـَلِويُّ : َوقَاَل اْلم ثـََنا ِعيَسى بمُن  -مبِصمَر  -َحدَّ ثـََنا ُعَمارَُة بمُن زَيمد ، َحدَّ َحدَّ

ثَُه، َعنم ِمرمَداِس بم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، : ِن قـَيمس  السَُّدوِسيِ  قَالَ يَزِيَد، َعنم َصاِلِح بمِن َكيمَساَن، َعمَّنم َحدَّ َحَضرمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
رِبَُك : َوَقدم ذُِكَرتم ِعنمَدُه المِكَهانَُة َوَما َكاَن ِمنم تـَغمِيريَِها ِعنمَد َُممرِِجِه، فـَُقلمتُ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َكاَن ِعنمَدََن ِف َذِلك شئ، َأخم

َنا فـََقاَلتم َأنَّ  َها ِإالَّ خريا، ِإذم َجاَءتـم ََلَصُة مل يعلم َعَليـم ، المَعَجُب المَعَجُب ِلَما : َجارِيًَة ِمنَّا يـَُقاَل هَلَا اْلم س  ََي َمعمَشَر َدوم
ًرا؟ قـُلمَنا ُتمم ِإالَّ َخيـم  َوَما َذاَك؟: َأَصاَبيِن، َهلم َعِلمم

 .قَاَلتم 
ُت َكِحسِ  الرَُّجِل َمَع المَمرمَأِة، فقد خشيت َأن أكون َحِبلمتُ ِإين ِ َلِفي َغَنِمي ِإذم َغِشيَـتم   .يِن ظُلمَمٌة َوَوَجدم

ُه لَيَـلمَعُب َمَع المِغلمَماِن ِإذم َحىتَّ ِإَذا َدَنتم ِواَلَدتـَُها َوَضَعتم ُغََلًما َأغمَضَف َلُه ُأُذََنِن َكُأُذينَِ المَكلمِب، َفَمَكَث ِفيَنا َحىتَّ ِإنَّ 
تِِه، َوَجَعَل يـَُقولُ  َوَثبَ  ، : َوثـمَبًة َوَألمَقى ِإزَارَُه َوَصاَح بَِعمَلى َصوم م  ، ََي َويمَل فـَهم َلةم، ََي َويمَل َغنمم  َلةم ََي َعوم ََي َويـمَلةم ََي َويـمَلةم ََي َعوم

َياٌن ِحَسا َيمُل َواَّللَِّ َورَاَء المَعَقَبِة، ِفيِهنَّ ِفتـم  .ٌن جنََِبةٌ ِمنم قَاِبِس النَّاِر، اْلم
َنا وأخذَن لَلداة َوقـُلمَنا: قَالَ   من َجارِيَة[ َهلم : ]ََي َويـمَلَك َما تـََرى؟ فـََقالَ : فـَرَِكبـم
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؟ فـَُقلمَنا لمَها: َوَمنم لََنا هِبَا؟ فـََقاَل َشيمٌخ ِمنَّا: طَاِمث  ُمِ  فـَُقلمَنا فـََعجِ   .ِهَي َواَّللَِّ ِعنمِدي َعِفيَفُة اَأم
ََبَل َوقَاَل لِلمَجارِيَةِ فَأََتى  َارِيَِة َوطََلَع اْلم م: ِِبْلم بك واخرجي ِف ُوُجوههم، َوقَاَل للمَقوم اتَِّبُعوا َأثـََرَها، َوقَاَل ِلَرُجل  : اطرحي ثـَوم

د بن َحاِبس د بن َحاِبس، َعَليمك أول فَارس: ِمنَّا يـَُقاَل َلُه َأْحم  .ََي َأْحم
د َفَطَعَن َأوَّلَ  َناُهمم  َفحمل َأْحم  .فَاِرس  َفَصَرَعُه َوانـمَهَزُموا فـََغِنمم

ًئا ِإالَّ َكاَن َكَما يـَُقولُ : قَالَ  ََلَصِة، وََكاَن اَل يـَُقوُل لََنا َشيـم َناُه َذا اْلم ًتا َومَسَّيـم َنا َعَليمِهمم بـَيـم تَـنَـيـم  .فَابـم
ًما َعُثَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل لََنا يـَوم َاِرث ابمن َكعمب :َحىتَّ ِإَذا َكاَن َمبـم ، نزلت بَنو اْلم  .ََي َمعمَشَر َدومس 

َنا فـََقاَل لنا َر َعِشيَّةً : فـَرَكبـم َمم َربُوا اْلم م رمسا، انفوهم َغِديًَّة، َواشم َيل كدسا، واحشوا المَقوم  .اكدسوا اْلم
َحاُلَك َوَما الَِّذي َصنَـعمَت بَِنا؟ فـََنَظرمََن ِإلَيمِه َوَقِد اْحمَرَّتم َعيناُه، َما : فـََلِقيَناُهمم فـََهَزُموََن َوَغَلُبوََن فـََرَجعمَنا ِإلَيمِه فـَُقلمَنا: قَالَ 

َفِطَر َوقَامَ   .وانتصبت أذََنُه وانربم غضباَن َحىتَّ َكاَد َأنم يـَنـم
َنا بـَعمَد َذِلَك ِحيًنا، مثَّ َدَعاََن فـََقالَ  َنا َواغمتَـَفرمََن َهِذِه َلُه َوَمَكثـم َلَكَم ِف َغزمَوة  تـََهُب َلُكمم ِعزًّا َوََتمَعُل َلُكمم ِحرمزًا َهلم : فـَرَِكبـم

ًزا؟ فـَُقلمَنا َوَجَنا ِإََل َذِلكَ : َوَيُكوُن ِف َأيمِديُكمم َكنـم  .َما َأحم
 .فـََقاَل ارمَكُبوا
َنا فـَُقلمَنا َلَمةَ : َما تـَُقوُل؟ فـََقالَ : فـَرَِكبـم َاِرِث بمِن َمسم  .بـَُنو اْلم

َنا مثَّ قَالَ قِ : مثَّ قَالَ  ، مثَّ قَاَل لَيمَس لكم فيهم دم، َعَليمُكمم مبَُضَر، ُهمم َأرمَِبُب َخيمل  َونـََعم  : ُفوا، فـََوقـَفم م   .َعَليمُكمم بَِفهم
مَّةِ : مثَّ قَالَ  ُط ُدرَيمِد بمِن الصِ مَِّة قَِليُل المَعَدِد َوِفُّ الذِ   .اَل، َرهم

 مثَّ قَاَل اَل،
َعة َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، فـَلمَيُكنم هِبُِم المَوِقيَعةُ َوَلِكنم َعَليم   .ُكم بكعب بن ربيَعة وأسكنوها َضيـم

َنُع بَِنا: فـََلِقيَناُهمم فـََهَزُموََن َوَفَضُحوََن، فـََرَجعمَنا َوقـُلمَنا: قَالَ   .َويـمَلَك َماَذا َتصم
 .َما َأدمِري َكَذَبيِن الَِّذي َيصمُدُقيِن : قَالَ 

ُجُنو   .ين ِف بـَيمِِت َثََلًَث مثَّ ائـمُتوين اسم
َناُه بـَعمَد ََثلِثَة  ففتحنا َعنُه فَِإذا ُهَو َكأَنَُّه حجَرة ََنر ، فـََقالَ   ََي َمعمَشرَ : فـََفَعلمَنا ِبِه َذِلَك مثَّ َأتـَيـم
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َنمِبَياءِ  ُر اَأم ، ُحِرَسِت السََّماُء َوَخَرَج َخيـم  .َدومس 
ُتُموين ُكنمُت عَ : ؟ قَالَ َأيمنَ : قـُلمَنا َف َأضمَطرُِم ََنرًا، َوِإنم تـَرَكم َليمُكمم َعارًا، مبَكََّة، َوَأََن َميِ ٌت، فَادمِفُنوين ِف رَأمِس َجَبل  َفِإين ِ َسوم

َجار  مثَّ ُقوُلوا َمَع كل حج ك اللَُّهمَّ : رفَِإَذا رََأيـمُتُم اضمِطَراِمي َوتـََلهُِّب فَاقمِذُفوين بَِثََلثَِة َأحم  .فإىن أهدا وأطفى: ِِبمسِم
َجار  نـَُقوُل َمَع كل حجر: قَالَ  َناُه بَِثََلثَِة َأحم تَـَعَل ََنرًا، فـََفَعلمَنا ِبِه َما َأَمَر، َوَقدم َقَذفـم ك اللَُّهمَّ، َفَحمَد : َوِإنَُّه َماَت فَاشم ِِبمسِم

 .وطفى
َاجُّ  َنا اْلم َنا َحىتَّ َقِدَم َعَليـم َعِثَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَأَقمم بَـُروََن مبَبـم  .فََأخم



ا  .َغرِيبُّ ِجدًّ
ُذَ  َياَن اهلم ِر بمِن ُسفم ، َعِن النَّضم ِلِم بمِن ُجنمُدب  ، َعنم ُمسم  .يلِ ، َعنم َأبِيهِ َوَرَوى المَواِقِديُّ َعنم َأبِيِه َعِن ابمِن َأيب ِذئمب 

َنا ِف ِعري  لََنا ِإََل الشَّ : قَالَ  َنا َخَرجم َ الزَّرمقَاِء َوَمَعان  َقدم َعرَّسم ُ ( 5)اِم، فـََلمَّا ُكنَّا بـَنيم ِمَن اللَّيمِل، فَِإَذا بَِفاِرس  يـَُقوُل َوُهَو بـَنيم
َرمضِ  د، َفطُِرَدتم : السََّماِء َواَأم نُّ ( 1)َأيُـَّها النِ َياُم ُهبُّوا، فـََليمَس َهَذا حبِنِي رُقَاد ، َقدم َخَرَج َأْحم  .ُكلَّ َمطمَرد    اْلِم

َقٌة َحَزاِورٌَة  َع هِبََذا( ؟)فـََفزِعمَنا َوََنمُن رُفـم  .ُكلُُّهمم َقدم مسَِ
َ قـَُريمش  ِف َنِب   َقدم َخَرَج ِفيِهمم مَ  ِتََلفًا مبَكََّة بـَنيم ِلَنا فَِإَذا ُهمم يَذمُكُروَن اخم ُُه فـََرَجعمَنا ِإََل َأهم  .َأْحمَدُ نم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب امسم

 .ذََكَرُه َأبُو نـَُعيمم  
ََراِئِطيُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد  المبلوى : َوقَاَل اْلم  مبصمر َحدثَنا عَمارَة بن زيد، -( 7)َحدَّ

__________ 
 .َوقد عرسنا: الوفا( 5)
 .وطردت: الوفا( 1)
 .حزورة، َوَما أثمبته من الدَّاَلِئل اليب نعيم: االصل( 9)
 .اْلزاورة مجع حزور كجعفر َوُهَو الرجل القوىو 
رو بن اْلاف بن قضاعة، الل َباب ( 7) َبة ِإََل بَلى بن َعمم م ِنسم  .577/  5بَِفتمح المَباء َوالَلَّ

)*( 
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َثيِن َُيمََي بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َأنَّ نـََفًرا مِ  َفل بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد َحدََّثىن عبد اَّللَِّ بمُن المَعََلِء، َحدَّ ُهمم ورقة ابمن نـَوم نم قـَُريمش  ِمنـم
ُوَ  ، َوُعثمَماُن بمُن اْلم ِش بمِن ِرََئب  ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحم ِرو بمِن نـَُفيمل  ، َوزيد بمِن َعمم يمِرِث، َكانُوا ِعنمَد َصَنم  هَلُمم المُعزَّى بمِن ُقَصي  

َُزوَر، مثَّ َيَمُكُلوَن جَيمَتِمُعوَن ِإلَيمِه، َقِد ا َم ِمنم ُكلِ  َسَنة  ِعيًدا، َكانُوا يـَُعظِ ُمونَُه َويـَنمَحُروَن َلُه اْلم َُذوا َذِلَك الميَـوم َر ختَّ َمم َربُوَن اْلم َوَيشم
ِهِه، فَأَنمَكُرو  ُبوًِب َعَلى َوجم ُه َمكم ا َذِلَك فََأَخُذوُه فـََردُّوُه ِإََل َحاِلِه، فـََلمم يـَلمَبثم َويـَعمُكُفوَن َعَليمِه، َفَدَخُلوا َعَليمِه ِف اللَّيمِل فـََرَأوم

 .َأِن انـمَقَلَب انمِقََلًِب َعِنيًفا، فََأَخُذوُه فـََردُّوُه ِإََل َحاِلِه، فَانـمَقَلَب الثَّالِثَةَ 
ا َذِلَك اغمَتمُّوا َلُه َوَأعمَظُموا َذِلكَ   .فـََلمَّا رََأوم

َُويم  ثـََر التـََّنكَُّس؟ : ِرثِ فـََقاَل ُعثمَماُن بمُن اْلم  .ِإنَّ َهَذا َِأَممر  َقدم َحَدثَ ! َماله َقدم َأكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلِة الَِِّت ُوِلَد ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَذِلَك ِف اللَّيـم

َلُه : َفَجَعَل ُعثمَماُن يـَُقولُ  يُد َوفمد  ِمنم ِبِعيد  َوِمنم قـُرمِب تنكست َمغمُلوًِب َفَما َذاَك َصَنادِ * َأََي َصَنَم المِعيِد الَِّذي ُصفَّ َحوم
َنا فَِإنَـَّنا * ُقلم لََنا  نمِب َوِإنم ُكنمَت * َأَذاَك َسِفيٌه أم تنكست لِلمَعتمِب فَِإنم َكاَن ِمنم َذنمب  َأتـَيـم نـَُبوُء إبِِقـمَرار  َونـَلمِوي َعِن الذَّ

ََثِن ِِبلسَّيِ ِد الرَّبِ  قَالَ َفمَ * َمغمُلوًِب ونكست َصاِغًرا  َوم  .فََأَخُذوا الصََّنَم فـََردُّوُه ِإََل َحاِلهِ : ا َأنمَت ِف اَأم
تَـَوى َهَتَف هِبِمم َهاِتٌف ِمَن الصََّنِم ِبَصومت  َجِهري  َوُهَو يـَُقولُ  د  َأََنَرتم بُِنورِِه : فـََلمَّا اسم ُلوم َرم * تـََردَّى ِلَموم يُع ِفَجاِج اَأم ِض مجَِ



 ِف الشَّرمِق َوالمَغرمبِ 
ََثُن طُرًّا َوُأرمِعَدتم  َوم يِع المُفرمِس َِبَختم َوَأظمَلَمتم * َوخرَّتم َلُه اَأم َرمِض ُطرًّا ِمَن الرُّعمِب َوََنُر مجَِ َوَقدم َِبَت * قـُُلوُب ُمُلوِك اَأم

ُهم حبَق َواَل كذب* لمغَيمِب ِجنـَُّها َشاُه المُفرمِس ِف َأعمَظِم المَكرمِب َوُصدَّتم َعِن المُكهَّاِن ِبِ   َفََل ُمرب َعنـم
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ِب * فيا لقصى ِإرمِجُعوا َعنم َضََلِلُكمم  ََلِم َوالمَمنمِزِل الرَّحم سم ُعوا َذِلَك َخَلُصوا جنَِيًّا، فـََقاَل : قَالَ ( 5)َوُهبُّوا ِإََل اْلمِ فـََلمَّا مسَِ
ُتمم بـَعمُضُكمم َعَلى بـَعمض  َتَصاَدُقوا وَ : بـَعمُضُهمم لِبَـعمض    .لمَيكم

َفل  ! َأَجلم : فـََقاُلوا ُجََّة َوتـَرَُكوا ِديَن ِإبـمَراِهيَم، : فـََقاَل هَلُمم َوَرَقُة بمُن نـَوم ، َوَلَقد أخطأوا اْلم ُمُكمم َعَلى ِدين  تـَعمَلُموَن َواَّللَِّ َما قـَوم
َمُع َواَل يـُبمِصرُ  ؟  َما َحَجٌر ُتِطيُفوَن ِبِه اَل َيسم َفُع َواَل َيُضرُّ ينَ ! َواَل يـَنـم ِم المَتِمُسوا َِأَنـمُفِسُكُم الدِ   .ََي قـَوم

َِنيِفيَِّة ِديِن ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلمُ : قَالَ  أَُلوَن َعِن اْلم َرمِض َوَيسم  .َفَخَرُجوا ِعنمَد َذِلَك َيضمرِبُوَن ِف اَأم
َفل  فـَتَـَنصَّرَ   .َوقـََرَأ المُكُتَب َحىتَّ َعِلَم ِعلمًما فََأمَّا َورََقُة بمُن نـَوم

َُويمِرِث َفَساَر ِإََل قـَيمَصَر فـَتَـَنصََّر َوَحُسَنتم َمنمزِلَُتُه ِعنمَدهُ   .َوَأمَّا ُعثمَماُن بمُن اْلم
ُُروَج َفُحِبسَ  ِرو بمِن نـَُفيمل  َفَأرَاَد اْلم  .َوَأمَّا زَيمُد بمُن َعمم

بَـَرُه ِبِ مثَّ ِإنَُّه َخَرَج بـَعمَد َذلِ  َزِيَرِة، فـََلِقَي هِبَا رَاِهًبا َعاِلًما فََأخم َرمِض َحىتَّ بـََلَغ الر ِقََّة ِمنم َأرمِض اْلم لَِّذي َيطمُلُب، َك َفَضَرَب ِف اَأم
َعُث ِبِديِن ِإنََّك لََتطمُلُب ِديًنا َما َتَُِد َمنم َُيمِمُلَك َعَليمِه، َوَلِكنم َقدم َأظَلََّك : فـََقاَل َلُه الرَّاِهبُ  َزَماُن َنِب   خَيمُرُج ِمنم بـََلِدَك يـُبـم

َِنيِفيَّةِ   .اْلم
 .َعَليمِه ْلَمٌم فـََقتَـُلوهُ ( 1)فـََلمَّا قَاَل َلُه َذِلَك رََجَع يُرِيُد َمكََّة فـََغاَرتم 

__________ 
َتطَاع تقبل َهِذه االشعار َواَل الرِ َضا هِبَِذِه االخبار املتكلفة ( 5) َها النزعة االسطورية َوَلَقد َكاَن اَل ُيسم الَّىِت تغلب َعَليـم

َها وََكاَنت ِف   االقدمون اَل جَيدوَن َغَضاَضة ِف نقل َهِذه االخبار وروايتها، بل َوالسُُّكوت َعَليـم
رَب ِإالَّ بعد التمحيص والنقد َفََل تثبت أَ  ممثَال َهِذه الرِ َواََيت نظرهم تؤيد الد ين وختدمه، أما ِف عصرَن الذى اَل يقبل اْلَم

َأَمام الن ظر العلمي، وكل َما نريده َأن يفهم المَقارئ َأنه ِف حل من رفض َهِذه الرِ َواََيت االسطورية، َهَذا واْلانب 
ُهم ُبول يُثبتُه التَّارِيخ َوقد َرَواُه عدَّة، ِمنـم  .الكَلغى ِف االكتفا االخري من الرِ َوايَة َوُهَو َما بعد َهَذا الش عمر َصِحيح َمقم

 .َكَذا َوالمِقَياس أغارت( 1)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َخَرَج مَ  ََبَشِة، َوأما عبد اَّللَِّ بمُن َجحمش  فََأقَاَم مبَكََّة َحىتَّ بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َع َمنم َخَرَج ِإََل َأرمِض اْلم
َرانِيًّافـََلمَّا َصاَر هِبَا تـَنَ  ََلَم، َفَكاَن هِبَا َحىتَّ َهَلَك ُهَناِلَك َنصم  .صََّر َوَفاَرَق اْلمِسم

 .تـََقدََّم ِف تـَرممَجَِة زيد بن عمر بمِن نـَُفيمل  َلُه َشاِهدٌ 
ََراِئِطيُّ  َحاَق بمِن َصاِلح  َأبُو بكر الموراق، َحدثَنا َعمم : َوَقدم قَاَل اْلم ثـََنا َأْحمَُد بمُن ِإسم ثـََنا َحدَّ َثيِن َأيب، َحدَّ رو ابمن ُعثمَماَن، َحدَّ

ِريِ ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَنِ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد المَعزِيِز، َعِن الزُّهم ، َعِن المَعبَّاِس بمِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد المَعزِيِز، َحدَّ  بمِن َأَنس  السَُّلِميِ 
َها رَاِكٌب َعَليمِه ثَِياٌب بـََياض ِمثمُل ِف ( 5)ِمرمَداس  َأنَُّه َكاَن يعر   َلَقاح  َلُه ِنصمَف النـََّهاِر ِإذم طََلَعتم َعَليمِه نـََعاَمٌة بـَيمَضاُء َعَليـم

َرمَب ََتَرََّعتم َأنـمفَ : اللََُّبِ فـََقالَ  َراَسَها، َوَأنَّ اْلم ، أمل تـََر َأن السََّماء قد َكَفتم َأحم َيمَل ََي َعبَّاُس بمَن ِمرمَداس  اَسَها، َوَأنَّ اْلم
َلة الثََُّلََثء، َصاحب النَّاقة  ِ لَيـم م ااِلثـمنَـنيم ََلَسَها، َوَأنَّ الَِّذي نـََزَل ِِبلمرِبِ  َوالتَّقوى، يـَوم  .القصوىَوَضَعتم َأحم

عمُت، َحىتَّ ِجئمُت َوثـًَنا لََنا : قَالَ  َعى الضِ َماَر فـََرَجعمُت َمرمُعوًِب َقدم رَاَعيِن َما رََأيمُت َومسَِ ِفِه ( 1)يُدم وَُكنَّا نـَعمُبُدُه َونَُكلَُّم َمنم َجوم
ِفِه يـَُقولُ  ُت بِِه َوقـَبـَّلمُتُه فَِإَذا َصاِئٌح َمنم َجوم َلُه مثَّ متََسَّحم ُت َما َحوم َهَلَك الضََّماُر َوَفاَز * ُقلم ِللمَقَباِئِل ِمنم ُسَليمم  ُكلِ َها : َفَكَنسم

ِجدِ  ُل المَمسم َُدى * َهَلَك الضمار وََكاَن يعبد مر ة  َأهم َة َواهلم بـَعمَد ابمِن * قبل الصَََّلة َمَع النَِّبِ  ُُمَمَِّد ِإنَّ الَِّذي َوِرَث النـُّبـُوَّ
 َمرممَي من قـَُريمش مهتدى

رَبهت: قَالَ  ِمي فـََقَصصمُت َعَليمِهم المِقصَّة َوَأخم ُت َمرمُعوًِب َحىتَّ َأتـَيمُت قـَوم رَب،َفَخَرجم  مم اْلَم
__________ 

 .َأي يعاْلها( 5)
وصنم َعبده المَعبَّاس بن ..والضمار ككتاب: االصل الضماد، َوَما أثمبته من االكتفا َوابمن ِهَشام، وىف المَقاُموس( 1)

 .مرداس ورهطه
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ِمي َبيِن َحارِثََة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ  ُت ِف َثََلمثِاَئة  ِمنم قـَوم ِجَد، فـََلمَّا َوَخَرجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِِبلمَمِديَنِة، َفَدَخلمَنا المَمسم  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل يل  ََلُمَك : " رَآين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .؟ فـََقَصصمُت َعَليمِه المِقصَّةَ "ََي َعبَّاُس َكيمَف َكاَن ِإسم

ِميقَاَل َفُسرَّ بِ  ُت َأََن َوقـَوم َلمم  .َذِلَك َوَأسم
رو ابمن ُعثمَماَن  ِر بمِن َأيب َعاِصم  َعنم َعمم اَلِئِل ِمنم َحِديِث َأيب َبكم َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّ  .بِهِ َوَرَواُه اْلم

َثيِن المَوصَّاِفُّ  ، َحدَّ َمِعيِ  َصم َحاَق ، َعنم ( 5)مثَّ َرَواُه َأيمًضا ِمنم َطرِيِق اَأم ِرو بمِن ِإسم َمنمُصوِر بمِن المُمعمَتِمِر، َعنم قَِبيَصَة بمِن َعمم
، َعِن المَعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  السَُّلِميِ  قَالَ  َُزاِعيِ  ََلِمي َأنَّ ِمرمَداًسا َأيب، َلمَّا َحَضَرتمُه المَوفَاُة َأومَصاين ِبَصَنم  َلُه يـَُقاَل : اْلم َأوَُّل ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ( 1)اٌر ِضمَ [ َلهُ ] م  َمرًَّة، فـََلمَّا َظَهَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ اًت َفَجَعلمُتُه ِف بـَيمت  َوَجَعلمُت آتِيِه ُكلَّ يـَوم عمُت َصوم مسَِ
ِف اللَّيمِل رَاَعيِن، فـََوثـَبمُت ِإََل ِضَمار   ِت مِ ( 1)ُمرمَسًَل ِف َجوم َتِغيثًا، َوِإَذا ِِبلصَّوم ِفِه َوُهَو يـَُقولُ ُمسم َقلم لِلمَقِبيَلِة ِمنم : نم َجوم

ِجِد َأومَدى ِضَماُر وََكاَن يـُعمَبُد َمرًَّة * ُسَليمم  ِكلِ َها  ُل المَمسم َنِيُس َوَعاَش َأهم قـَبمَل المِكَتاِب ِإََل النَِّبِ  ُُمَمَِّد ِإنَّ الَِّذي * َهَلَك اَأم



َُدى  َة َواهلم ُتُه النَّاَس، فـََلمَّا رََجَع النَّاُس ِمَن االحزاب بَينا َأَن ِف : َد ابمِن َمرممَي من قـَُريمش مهتدى َقالَ بـَعم * َوِرَث النـُّبـُوَّ َفَكَتمم
اًت َوِإَذا ِبَرُجل  َعَلى َجَناِح نـََعاَمة  َوُهَو يـَُقولُ  عمُت َصوم  النُّور الذى: إبلى بطرق المَعِقيِق َمنم َذاِت ِعرمق  رَاِقًدا، مسَِ

__________ 
ُهم وصاف بن َعامر العجلى( 5) م مَجاَعة ِمنـم َبة ِإََل وصاف َوُهَو اسم  ينمسب ِإلَيمِه عبيد هللا بن المَولِيد..ِنسم

ابمن عبد الرَّْحمَن بن قيس الوصاىف يرموى َعن َعِطيَّة َوَعطَاء، مسع ِمنمُه يعلى بن عبيد ووكيع َوَغريمَها، وََكاَن ُمنكر 
 .171/  9 اْلَِديث الل َباب

 .ضماد َوُهَو حَتمرِيف: االصل( 1)
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َقاءِ  َواِن َبيِن المَعنـم َباِء ِف ِدََيِر ِإخم َلَة الثََُّلََثِء َمَع َصاِحِب النَّاَقِة المَعضم  .َوَقَع لَيـم
نَّ َوِإبمََلَسَها، َأنم وَ : فََأَجابَُه َهاِتٌف ِمنم مِشَاِلِه َوُهَو يـَُقولُ  َراَسَها قَالَ َبشِ ِر اْلِم ََلَسَها، وََكََلَِت السََّماُء َأحم : َضَعِت المَمِطيُّ َأحم

َر َحىتَّ انـمتَـَهيمُت ِإلَ  تَـثـَثمُت السَّيـم ُت َأنَّ ُُمَمًَّدا ُمرمَسٌل، فـَرَِكبمُت فـََرِسي َواحم ُعورًا َوَعِلمم يمِه فـََبايـَعمُتُه، مثَّ انمَصَرفمُت ِإََل فـََوثـَبمُت َمذم
تُُه ِشعمًرا َأُقوُل ِضَمار  فَأَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأَنمَشدم ُتُه ِِبلنَّاِر، مثَّ َرَجعمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرقـم َعُل : ِفيهِ حم َم َأجم ُرَك ِإين ِ يـَوم َلَعمم

َومسَ * َجاِهًَل  َلُه  ِضَمارًا ِلَربِ  المَعاَلِمنَي ُمَشارًِكا َوتـَرمِكي َرُسوَل اَّللَِّ َواَأم ِل * َحوم ُأولَِئَك َأنمَصاٌر َلُه َما ُأولَِئَكا َكَتاِرِك َسهم
َتِغي  َزمَن يـَبـم َرمِض َواْلم ُُموِر المَمَساِلَكا َفآَمنمُت ِِبَّللَِّ الَِّذي َأََن َعبمُدُه * اَأم ُلَك ِف َوعمِث اَأم َوَخاَلفمُت َمنم َأممَسى يُرِيُد * لَِيسم

ُت وَ  ِهي ََنمَو َمكََّة قَاِصًدا المَمَهاِلَكا َوَوجَّهم َرِمنَي المُمَبارََكا َنِبٌّ َأاَتََن بـَعمَد ِعيَسى بَِناِطق  * جم َكم َقِ  ِفيِه * ُأَِبِيُع َنِبَّ اَأم ِمَن اْلم
ُعوث  جيُِيُب المَمََلِئَكا تَ * المَفصمُل ِفيِه َكَذِلَكا َأِمنٌي َعَلى المُقرمآِن َأوَُّل َشاِفع   ََلِم بـَعمَد انمِتَقاِضَها َوَأوَُّل َمبـم * ََلىَف ُعَرى اْلمِسم

َر المرَبِيَِّة ُكلِ َها  ُتَك ََي َخيـم َكَمَها َحىتَّ َأقَاَم المَمَناِسَكا َعنَـيـم ِد َماِلكا َوَأنمَت المُمَصفَّى ِمنم * فََأحم ِ َوالمَمجم تـََوسَّطمَت ِف المَفرمَعنيم
رَِها تَـ * قـَُريمش  ِإَذا مَسَتم  َيَّاِن َكعمٌب َوَماِلٌك َعَلى ُضمم َقى المُقُروَن المُمَبارََكا ِإَذا انـمَتَسَب اْلم ََنَك َُممًضا َوالنِ َساَء * بـم َوَجدم

 (5)العواركا 
__________ 

َها -َمَع َما ِفيِه من ركاكة  -على َذِلك الش عمر ( 5) َعة واالفرتاء ِمنـم  :َعََلَمات الصَّنـم
َتقل بل هم واْلزرج أنصارمل خيص االوس ِِبلذكر َمَع أَ  - 5  .هنم بعد االسَلم مل يعد هَلُم ذكر ُمسم
َمَع َأنه يذكر َأنه َيَمىَب ترك َرُسول هللا واالوس حوله َوَذِلَك ِف المَمِديَنة، َوَمَع .." ووجهت وجهى ََنمو َمكَّة: " َوَقوله - 1

 .َأنه ذكر من قبل َأن َذِلك َكاَن بعد رُُجوع النَّاس من االحزاب
)*( = 
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ََراِئِطيُّ  َحاُق بمنُ : قَاَل اْلم ثـََنا ِإسم ثـََنا ُعَمارَُة بمُن زَيمد ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد  المبَـَلِويُّ مبِصمَر، َحدَّ ر  َوَسَلَمُة بمُن  َوَحدَّ ِبشم
َثيِن َشيمٌخ ِمَن ا َحاَق، َحدَّ َلَمَة، قَالَ المَفضمِل، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َنمَصاِر يـَُقاُل َلُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َُممُمود  ِمنم آِل ُُمَمَِّد بمِن َمسم : َأم

َنا ََنم : بـََلَغيِن َأنَّ رَِجااًل ِمنم َخثـمَعم  َكانُوا يـَُقوُلونَ  ََثَن، فـَبَـيـم َوم ًما نـَعمُبُد اَأم ََلِم َأَنَّ ُكنَّا قـَوم م  ِعنمَد ِإنَّ ممَّا َدَعاََن ِإََل اْلمِسم ُن َذاَت يـَوم
َن ِإلَيمِه يـَرمُجوَن المفرج من ِعنمده لشئ شجر بَينهم، ِإذم هتف هبم َهاِتف يـَُقو  َبَل نـََفٌر يـَتَـَقاَضوم ََي َأيُـَّها : لُ َوَثن  لََنا ِإذم َأقـم

َساِم  َجم َياخ  ِإََل ُغََلِم * النَّاُس َذُوو اَأم ِ َأشم ََلِم َما َأنـمُتمم َوطَائِ ( 5)ِمنم بـَنيم َحم َناِم َأُكلُُّكمم ِف * ُش اَأم َصم ِم ِإََل اَأم ُكم ِنُد اْلم َوُمسم
َن َما الذى َأَماِمي ِمنم َساِطع  جَيمُلو ُدَجى الظَََّلِم ( * 1)حرية نيام  َقدم اَلَح ِللنَّاِظِر ِمنم هِتَاِم َذاَك َنِبٌّ َسيِ ُد * أم اَل تَروم

َََنِم  َرَمُه الرَّْحمَُن ِمنم ِإَماِم َقدم َجاَء بـَعمَد المكُ * اَأم ََلِم َأكم ِر ِِبْلمِسم م  ِمَن * فم َوِمنم َرُسول  َصاِدِق المَكََلِم َأعمَدَل ِذي ُحكم
َكاِم  َحم َرمَحاِم ( * 9)اَأم  َويـَزمُجُر النَّاَس َعِن اْلَثم* َيَمُمُر ِِبلصَََّلِة َوالصِ َياِم َوالمرِبِ  َوالصِ ََلِت ِلَلم

__________ 
َأن َرُسول هللا أول َشاِفع َوأول من تـَنمَشق َعنُه االرض  -َمَع َأنه َحِديث االسَلم  -وََكيف علم المَعبَّاس َسرِيعا  - 9 =

َتِطيع َحِديث عهد ِبالسَلم  َمَع َأن َذِلك من التفاصيل الدقيقة الَّىِت مل تكن تقررت ِف َذِلك المَوقمت، وَعلى كل َفََل َيسم
 .اَأن ُيُِيط هبَ 

له  - 7 يِن ُعُموما، َوَهَذا فهم..تَلىف عرى االسَلم بعد انتقاضها: َكَذِلك قـَوم  ِإالَّ َأن يـَُفسر االسَلم ِِبلد 
 .َخاص اَل يَتَمكَّن ِمنمُه المَعبَّاس ِف َذِلك المَوقمت

 .ِإن َهَذا الش عمر مثل َواضح للصنعة واالفرتاء..َوَما معىن َأقَاَم املناسكا
 .ََي َأيَها النَّاس َذُوو االجسام :االكتفا( 5)

 .ومسند اْلكم ِإََل االصنام
 .أكلكم أوره كالكهام: االكتفا( 1)

 .االْحق: واالوره
ُكَّام: االكتفا( 9)  .أعدل ِف اْلكم من اْلم
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ََراِم  ََثِن َواْلم َوم ِس َواَأم تَـ * ِمنم َهاِشم  ِف ِذرمَوِة السََّناِم * َوالر ِجم ََراِم ( 5)عمِلًنا ُمسم َنا : قَالَ * ِف المبَـَلِد اْلم عمَنا َذِلَك تـََفرَّقـم فـََلمَّا مسَِ
َنا َلمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم َنا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .َعنمُه َوَأتـَيـم

ََراِئِطيُّ  ثـََنا ُعَمارَُة، َحدَّ : َوقَاَل اْلم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ المبَـَلِويُّ، َحدَّ رَب ، َعنم َسِعيِد َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعكم َثيِن ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن المَعََلِء، َحدَّ
َدى النَّاِس لِلطَّرِيِق َوأَ  َجَمُهمم َعَلى بمِن ُجبَـريم ، َأنَّ رَُجًَل ِمنم َبيِن متَِيم  يـَُقاُل َلُه رَاِفُع بمُن ُعَمريم ، وََكاَن َأهم َراُهمم بَِليمل  َوَأهم سم

يِه ِلَذِلَك ُدعمُموَص المَعَرِب، هلَِِدايَِتِه َوَجَراَءتِِه َعَلى السَّريمِ، َفذََكَر َعنم هَ  ، وََكاَنِت المَعَرُب ُتَسمِ  ََلِمِه قَالَ  ومل  ِء ِإسم ِإين ِ : بَدم
ُم فـَنَـَزلمُت َعنم رَاِحَلِِت ( 1)ََأَِسرُي ِبَرممِل َعاِلج   َلة  ِإذم َغَلَبيِن النـَّوم ُت ِذرَاَعَها َوَّنمُت، َوَقدم تـََعوَّذمُت  َذاَت لَيـم َوَأَُنمتـَُها َوتـََوسَّدم



ِمي فـَُقلمتُ  ن  من َأن أوذى َأوم ُأَهاجَ : قـَبمَل نـَوم  .َأُعوُذ بَِعِظيِم َهَذا المَواِدي من اْلِم
ُت ِلَذِلَك َفزًِعا فـََنَظرمُت َُيِيًنا فـََرَأيمُت ِف َمَناِمي َرُجًَل َشاِبًّ يـَرمُصُد ََنَقِِت َوبَِيِدِه َحرمبٌَة يُرِيُد َأنم  تَـبَـهم َيَضَعَها ِف ََنمرَِها، فَانـم

 .َهَذا جلم: َومشَااًل َفلم أر َشيمئا، َفقلت
َل ََنَقِِت فـََلمم َأرَ  ُت َفُدرمُت َحوم ُوََل، فَانـمتَـبَـهم ُت فـََرَأيمُت ِف َمَناِمي ِمثمَل ُرؤمََيَي اَأم ُت فـََغَفوم ًئا وَ مثَّ ُعدم ِإَذا ََنَقِِت تـُرمَعُد، مثَّ  َشيـم
ُت فـََرَأيمُت ََنَقِِت َتضمَطِرُب، َوالمتَـَفتُّ فَِإَذا َأََن بـَرمَجل  َشاب   كَ  ُت فـََرَأيمُت ِمثمَل َذِلَك فَانـمتَـبَـهم الَِّذي رََأيمُت ِف المَمَناِم بَِيِدِه َغَفوم

هَ   :ا َوُهَو يـَُقولُ َحرمبٌَة َوَرُجل  َشيمخ  مُممِسك  بَِيِدِه يـَُردُُّه َعنـم
نمِسيِ  اَل تـَعمِرضم هَلَا * ََي َماِلُك بن مهلهل بن دَثر  َزِري َوِإزَاِري َعنم ََنَقِة اْلمِ تَـرم هِبَا َما ِشئمَت ِمنم * مهَل فدا َلَك ِمئـم َواخم

 َأال رعيت قـََراَبِت وذمارى* َأثـمَواِري َوَلَقدم بََدا يل ِمنمَك َما ملَم أحتسب 
__________ 

 .مستعلن: االكتفا( 5)
 .المُمرمتَفع: العاجل( 1)

)*( 
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ُموَمة   ُمو ِإلَيمِه حبَرمبَة  َمسم َلَك ِجريٌَة * َتسم ََياُء َوَأنَّ َأهم َباِري َقاَل * تـَبًّا ِلِفعمِلَك ََي َأَِب المَغفَّاِر َلوماَل اْلم َت َما َكشَّفمَت ِمنم َأخم َلَعِلمم
َرََن : َوُهَو يـَُقولُ  فََأَجابَُه الشَّابُّ  َزاِر َما َكاَن ِفيِهمم َسيِ ٌد ِفيَما َمَضى * َأَأَردمَت َأنم تـَعمُلو َوخَتمِفَض ِذكم * ِف َغريمِ ُمزمرِية  َأَِب المَعيـم

َا  رِبُ ِإَّنِ  ِدَك ََي ُمَعكم َياِر فَاقمِصدم ِلَقصم َخم َِياَر هم بـَُنو اَأم َنَما مُهَا يـَتَـَناَزَعاِن ِإذم : َل بمَن ِدََثِر قَالَ َكاَن المُمِجرُي ُمَهلمهِ * ِإنَّ اْلم فـَبَـيـم
ِش فـََقاَل الشَّيمُخ ِللمَفىَت  نمِسي ِ : طََلَعتم َثََلثَُة َأثـمَوار  ِمَن المَوحم ِت َفُخذم َأيُـَّها ِشئمَت َفَداًء لَِناَقِة َجاِري اْلمِ  .ُقمم ََي ابمَن ُأخم

َها ثـَوم   .رًا َوانمَصَرفَ فـََقاَم المَفىَت فََأَخَذ ِمنـم
َلُه فـَُقلم : مثَّ المتَـَفَت ِإََل الشَّيمِخ فـََقالَ  ِديَِة َفِخفمَت َهوم َوم ِل َهَذا : ََي َهَذا ِإَذا نـََزلمَت َواِدًَي ِمَن اَأم َأُعوُذ ِِبَّللَِّ َربِ  ُُمَمَّد  ِمنم َهوم

 .المَواِدي
نِ  فـََقدم َبَطَل َأممرُ   .َهاَواَل تـَُعذم بََِحد  ِمَن اْلِم

ِ : َوَمنم ُُمَمٌَّد َهَذا؟ قَالَ : فـَُقلمُت َلهُ : قَالَ  َم ااِلثـمنَـنيم  .َنِبٌّ َعَريبٌّ، اَل َشرمِقيٌّ َواَل َغرميبٌّ، بُِعَث يـَوم
َكُنُه؟ قَالَ : قـُلمتُ  لِ : َوَأيمَن َمسم  .يـَثمِرُب َذاُت النَّخم
ُ َعَليمِه فـَرَِكبمُت رَاِحَلِِت ِحنَي بـََرَق يلَ الصُّبمُح وَ : قَالَ  ُت المَمِديَنَة، فـََرآين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر َحىتَّ تـََقحَّمم َجَددمُت السَّيـم

ُت  َلمم ََلِم فََأسم ًئا َوَدَعاين ِإََل اْلمِسم َثيِن حبَِديِثي قـَبمَل َأنم َأذمُكَر َلُه ِمنمُه َشيـم  ( .5)َوَسلََّم َفَحدَّ
ُ ِفيِه قَاَل َسِعيُد بمُن ُجبَـريم  وَ  ن  )ُكنَّا نـََرى َأنَُّه ُهَو الَِّذي َأنـمَزَل اَّللَّ نمِس يـَُعوُذوَن ِبرَِجال  ِمَن اْلِم َوَأنَُّه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اْلمِ

 ( .فزادوهم رهقا
َاِعيَل بن َْحَّاد بن َأىب حنيَفة، َعن َداُود ابم  ََراِئِطيُّ ِمنم َطرِيِق ِإبـمَراِهيَم بمِن ِإمسم رَِمَة، َعِن ابمِن َوَرَوى اْلم ، َعنم ِعكم َسنيم ن اْلُم



، قَالَ  ، َعنم َعِلي    .ِإَذا ُكنمَت ِبَواد  خَتَاُف السَّبمَع فـَُقلم أعوذ بدانيال واْلب، من َشر  االسد: َعبَّاس 
__________ 

َثرَهاَوَهَذا َأيمضا ممَّا اَل يـَتَـَرتَّب على ثـُُبوته شئ، َوُهَو من أساطري المَعَرب َعن اْلمِ ( 5)  .ن  َوَما َأكم
)*( 
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َثيِن َُيم  َحاَق، َحدَّ َاِرِث، َوَرَوى المبَـَلِويُّ َعنم ُعَمارََة بمِن زَيمد ، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ََي بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم
ُ َعَليمِه َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِقصََّة ِقَتاِل َعلِ  َفِة ِحنَي بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُحم نَّ ِِبلمِبئمِر َذاِت المَعَلِم الَِِّت ِِبْلم ي   اْلِم

لمَو فـَنَـَزَل ِإلَيمِهمم، َوِهَي ِقصٌَّة ُمَطوََّلةٌ  َعُه َوَقَطُعوا الدَّ َتِقي هَلُُم المَماَء فََأرَاُدوا َمنـم ُ َأعمَلمُ ُمنمَكَرٌة  َوَسلََّم َيسم ا َواَّللَّ  .ِجدًّ
ََراِئِطيُّ  ِبيَل : َوقَاَل اْلم ثـََنا ُسَليمَمان ابمن بِنمِت ُشَرحم ُرُه، َحدَّ ِقيُّ َوَغيـم َمشم َاِرِث ُُمَمَُّد بمُن ُمصمَعب  الدِ  َثيِن َأبُو اْلم ، َحدَّ ِقيُّ َمشم الدِ 

ثـََنا َعبمُد المُقدُّوِس بمُن اْلمجَّاج، َحدثَنا َخاِلد بم  ُكنمُت ِف جَممِلِس ُعَمَر بمِن : ُن َسِعيد ، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم رَُجل  قَالَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـََتَذاَكُروَن َفَضاِئَل المُقرم  َطَّاِب َوِعنمَدُه مَجَاَعٌة ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َخَواتِيُم ُسورَِة : آِن فـََقاَل بـَعمُضُهمم اْلم

 .لِ النَّحم 
 .ُسورَُة يس: َوقَاَل بـَعمُضُهمم 

ُعوَن كلمة ِف كل كلمة برَكة: فَأَيمَن َأنـمُتمم َعنم َفِضيَلِة آيَِة المُكرمِسي ِ : َوقَاَل َعِليٌّ   .أما ِإنَـَّها َسبـم
رو بن معدى كرب اَل ُيُِرُي َجَواًِب، فـََقالَ : قَالَ  م َعمم ِم اَّللَِّ : وىف المَقوم ثـمَنا :  الرَّْحمَِن الرَِّحيِم؟ فـََقاَل ُعَمرُ َأيمَن َأنـمُتمم َعنم ِبسم َحدِ 

 .ََي َأَِب ثـَومر  
ُت فـََرِسي ِف المبَـر ِيَِّة َفَما َأَصبمُت ِإالَّ بـَيمضَ : قَالَ  ُوُع فََأقمَحمم َاِهِليَِّة ِإذم َجَهَدين اْلم َنا َأََن ِف اْلم َنا َأََن َأِسرُي ِإَذا  بـَيـم النـََّعاِم، فـَبَـيـم
َتأمِسرم َثِكَلتمَك ُأمُّكَ : هُ َشيمخ  َعَريب   ِف َخيمَمة ، َوِإََل َجانِِبِه َجارِيٌَة َكأَنَـَّها مَشمٌس طَاِلَعٌة َوَمَعُه ُغنَـيمَماٌت َلُه، فـَُقلمُت لَ َأََن بِ   .اسم

 .ونًَة َأَعنَّاكَ ََي فـَىَت ِإنم َأَردمَت ِقًرى فَانمِزلم َوِإنم َأَردمَت َمعُ : فـََرَفَع رََأَسُه ِإيَلَّ َوقَالَ 
َتأمِسرم : فـَُقلمُت َلهُ   .اسم

َنا َعَليمَك النـُّزمَل ِمنَّا َتَكرًُّما : فـََقالَ  ََشائِمِ * َعَرضم ًَل َكِفعمِل اَأم  فـََلمم تـَرمَعِوي َجهم
َتان  َوُزور  َوُدوَن َما  َتُه ِبلبيض * َوِجئمَت بِبـُهم َبًة َوُهَو يـَُقولُ َوَوَثَب ِإيَلَّ وَ : حز الغَلصم قَالَ ( 5)مَتَنـَّيـم ِم هللا الرَّْحمَن : ثـم ِبسم

 .الرَِّحيم
 .َفَكَأين ِ مثلت حَتمَتهُ 

__________ 
 .ابـمَنته وحرُيه: يقمصد ِبلبيض ُهَنا( 5)
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تـُُلَك َأمم ُأَخلِ ي َعنمَك؟ قـُلمتُ : مثَّ قَالَ   .َبلم َخلِ  َعينِ  : َأقـم
 .َفَخلَّى َعينِ  : قَالَ 

 .فِسي جاذبتين ِِبلمُمَعاَوَدةِ مثَّ ِإن نَ 
َتأمِسرم َثِكَلتمَك أُمَُّك فـََقالَ  ِم اَّللَِّ َوالرَّْحمَِن فـُزمََن : فـَُقلمُت اسم * ُهَناِلَك َوالرَِّحيِم ِبِه قـََهرمََن َوَما تـُغميِن َجََلَدُة ِذي ِحَفاظ  * بِِبسم

ًما  َبًة َكَأين ِ َمثـَلمُت حَتمَتهُ ِلَمعمرََكة  بـََرزمََن مثَّ َوَثَب يل ( 5)ِإَذا يـَوم  .َوثـم
تـُُلَك َأمم ُأَخلِ ي َعنمَك؟ قَالَ : فـََقالَ   .قـُلمُت َبلم َخلِ  َعينِ  : َأقـم

َر بَِعيد    .َفَخلَّى َعينِ  فَانمطََلقمُت َغيـم
َهُرَك َهَذا الشَّيمخُ : مثَّ قـُلمُت ِف نـَفمِسي ُرو َأيـَقم ٌر لَ ! ََي َعمم ُت َخيـم ََياِة، فـََرَجعمُت ِإلَيمِه فـَُقلمتُ َواَّللَِّ َللمَموم َتأمِسرم : َك ِمَن اْلم اسم

 .َثِكَلتمَك ُأمُّكَ 
َبًة َوُهَو يـَُقولُ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم َفَكَأين ِ َمثـَلمُت حَتمَتُه، فـََقالَ : فـََوَثَب ِإيَلَّ َوثـم تـُُلَك َأمم ُأَخلِ ي َعنمَك؟ قـُلمتُ : ِبسم َبلم َخلِ  : َأقـم

 .َعينِ  
يَةِ : فـََقالَ  َهاَت، ََي َجارِيَُة ائمِتييِن ِِبلمُمدم  .َهيـم

تَـعمَبَدتمهُ  يَِة َفَجزَّ ََنِصَيِِت، وََكاَنِت المَعَرُب ِإَذا َظِفَرتم ِبَرُجل  َفَجزَّتم ََنِصيَـَتُه اسم ِدُمُه ُمدَّةً فَأَتـَتمُه ِِبلمُمدم  .، َفُكنمُت َمَعُه َأخم
ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم َلَواِثقٌ ََي َعمم : مثَّ ِإنَُّه قَالَ   .ُرو ُأرِيُد َأنم تـَرمَكَب َمِعَي المبَـر ِيََّة َولَيمَس ىب ِمنمك َوجل، فإىن بِِبسم

َنا َواِدًَي َأِشًبا ُمَهوِ اًل ُمَغوِ اًل : قَالَ   .َفِسرمََن َحىتَّ َأتـَيـم
م اَّللَِّ الرَّْحمَِن ال  .رَِّحيمِ فـََناَدى بَِعمَلى َصوته بِبسم

ٌر ِف وَكره ِإالَّ طَار  .فـََلمم يـَبمَق طَيـم
َت فَِإَذا ََنمُن حبََبِشي   َقدم  َنا ِمَن المَواِدي   مثَّ أَعاد الَقومل فـََلمم يـَبمَق َسبمٌع ِف َمرمِبِضِه ِإالَّ َهَرَب، مثَّ َأَعاَد الصَّوم َخَرَج َعَليـم

َلِة السَُّحوِق، فـََقاَل َل ََن فـَُقلم ََي عَ : َكالنَّخم تَـَنا َقِد احتََّدم رو ِإَذا رََأيـم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ : مم  .َغَلَبُه َصاِحِب بِِبسم
ُهَما َقِد احتَََّدا قـُلمتُ : قَالَ  ًئا: فـََلمَّا رََأيـمتـُ َنِع الشَّيمُخ َشيـم ِت َوالمُعزَّى فـََلمم َيصم  .َغَلَبُه َصاِحِب ِِبلَلَّ

يل : الَ فـََرَجَع ِإيَلَّ َوقَ  ُت َأنََّك َقدم َخاَلفمَت قـَوم  .َقدم َعِلمم
ُت بَِعائِد  : قـُلمتُ   .َأَجلم َوَلسم
 ِإَذا رََأيـمتَـَنا: فـََقالَ 

ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ  ََن فـَُقلم َغَلَبُه َصاِحِب بِِبسم  .َقِد احتََّدم
 .َأَجلم : فـَُقلمتُ 

 فـََلمَّا رََأيـمتـُُهَما َقِد احتَََّدا
__________ 

م: االصل( 5* )  .يـَوم
)*( 



(5/911) 

 
 

رَ : قـُلمتُ  َتخم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، فاتكأ َعَليمِه الشَّيمخ فبعجه ِبَسيمِفِه فاشتق َبطمنه، فَاسم ًئا  َغَلَبُه َصاِحِب بِِبسم َج ِمنمُه َشيـم
َوِد مثَّ قَالَ  َسم َئِة المِقنمِديِل اَأم ُرو هَ : َكَهيـم  .َذا ِغشُُّه َوِغلُّهُ ََي َعمم

َارِيَُة؟ قـُلمتُ : مثَّ قَالَ  ِري َمنم تِلمَك اْلم  .اَل : َأَتدم
ن  : قَالَ   .تِلمَك الفارعة بنت السَِّليل اْلرمهى من ِخَيار اْلِم

مِ  ُ َعَليمِه بِِبسم ُهمم ُكلَّ َعام  رَُجٌل يـَنمُصُرين اَّللَّ َها يـَغمُزوين ِمنـم  .اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ  َوَهُؤاَلء َأهلَها بَنو َعمِ 
 .َقدم رََأيمَت َما َكاَن ِمينِ  ِإََل اْلبشى: مثَّ قَالَ 

ُت بَِفَرِسي المبَـر ِيََّة َفَما َأَصبمُت ِإالَّ بـَيمَض النـََّعاِم، فَأَتَـ  ُوع فائتين بشئ آُكُلُه، فََأقمَحمم تُُه َوقد غلب على اْلم ُتُه بِِه فـََوَجدم يـم
َبار ، َفَضَربم ََنئًِما، َوإِ  َعِة َأشم ٌر ِف َسبـم تَـَللمُتُه فَِإَذا ُهَو َسيمٌف َعرمُضُه ِشبـم َشَبِة، فَاسم َئِة اْلَم ُت َساقـَيمِه َضرمبًَة َذا حَتت رَأسه شئ َكَهيـم

ُ َما َأغمدَ  رِِه َوُهَو يـَُقوُل قَاتـََلَك اَّللَّ تَـَوى على قفا َظهم ، َفاسم ِ  .َرَك ََي َغدَّارُ أبنت السَّاقـَنيم َمَع المَقَدَمنيم
 .فـََلمم َأَزلم َأضمرِبُُه ِبَسيمِفي َحىتَّ َقطَّعمُتُه ِإرمًِب ِإرمِبً : مثَّ َماَذا َصنَـعمَت؟ قـُلمتُ : قَاَل ُعَمرُ 

ََلِم َعنم َكَثب  : قَاَل فـََوَجَم ِلَذِلَك مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ  سم ِر نِلمَت َأَخا اْلمِ عمُت َكذَ * ِِبلمَغدم ُم َما ِإنم مسَِ ا ِف َساِلِف المَعَرِب َوالمُعجم
َتُه َكَرًما  َلَتُه * أتَمَنُف مَمَّا ِجئـم ََرِب ِإين ِ ََأَعمَجُب َأين ِ نِلمَت ِقتـم َتُه ِف السَّيِ ِد اَأم نمِب ملَم * تـَبًّا ِلَما ِجئـم َأمم َكيمَف َجازَاَك ِعنمَد الذَّ

ََلِم َما فـََعُلوا * تم تـَُنِب؟ ِقرمٌم َعَفا ِعنمَك َمرَّات  َوَقدم َعِلقَ  ِضَع المَعَطِب َلوم ُكنمُت آُخُذ ِف اْلمِسم ِم ِمنمَك َيَداُه َموم سم ِف * ِِبْلِم
يل ُمَشطِ َبٌة  ُل الشِ رمِك َوالصُُّلِب ِإًذا لََنالَتمَك ِمنم َعدم َاِهِليَِّة َأهم ََرِب قَالَ ( * 5)اْلم ُعو ِلَذائِِقَها ِِبلمَويمِل َواْلم َما َكاَن ِمنم  مثَّ : َتدم

َارِيَِة؟ قـُلمتُ  َارِيَةَ : َحاِل اْلم  .مثَّ ِإين ِ َأتـَيمُت اْلم
، فـََقاَلتم : َما فـََعَل الشَّيمُخ؟ قـُلمتُ : فـََلمَّا رََأتميِن قَاَلتم  ََبِشيُّ ِرَك مثَّ َأنمَشَأتم تَقول: قـَتَـَلُه اْلم  :َكَذبمَت َبلم قـَتَـلمَتُه َأنمَت بَِغدم

__________ 
 .ي مهلكةأَ ( 5)

)*( 

(5/911) 

 
 

ُ ُجوِدي ِللمَفاِرِس المِمغمَواِر  َحِقيَقًة [ ذى]ر بواف * مثَّ ُجوِدي ِبَواِكَفات  غزار اَل متلى المبكاء ِإذم خانك الده * ََي َعنيم
َم المَفَخاِر هَلمَف نـَفمِسي عَ * َصبَّاِر َوتَِقي   َوِذي َوقَار  َوِحلمم   ُرو َوَعِديِل المَفَخاِر يـَوم َعمَماُر * َلى بـََقاِئَك َعمم َلَمتمَك اَأم َأسم

ِري َلوم ملَم ترمه بغدر  َقمَداِر َوَلَعمم َيمَمَة : رمت ليثا كصارم بِتَّاِر َقالَ * ِلَلم تَـَللمُت َسيمِفي َوَدَخلمُت اْلم هُلَا فَاسم َفَظيِن قـَوم فََأحم
َيمَمِة َأَحًدا تـَُلَها فـََلمم َأَر ِف اْلم  .َِأَقـم

تَـ  ِليفَاسم ُت المَماِشَيَة َوِجئمُت ِإََل َأهم  .قم
 ( .5)َوَهَذا َأثـٌَر َعِجيٌب 



مِ  َلَم َوتـََعلََّم المُقرمآَن، َوِفيَما تـََعلََّمُه ِبسم َانِ  وََكاَن ممَّنم َأسم  . اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ َوالظَّاِهُر َأنَّ الشَّيمَخ َكاَن ِمَن اْلم
 .وََكاَن يـَتَـَعوَُّذ هِبَا
ََراِئِطيُّ  ثـََنا ُعَمارَُة بمُن زَيمد ، قَالَ : َوقَاَل اْلم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد  المبَـَلِويُّ، َحدَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن المَعََلِء، َعنم ِهَشاِم : َحدَّ َحدَّ

ر ، قَا َاَء بِنمِت َأيب َبكم تِِه َأمسم َفل  يَذمُكَراِن َأنَـُّهَما : َلتم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدَّ ، َوَوَرَقُة بمُن نـَوم ِرو بمِن نـَُفيمل  َكاَن زَيمُد بمُن َعمم
يُكمم اصمُدقَاين َأيُـَّها المُقَرِشيَّاِن َهلم ُوِلَد فِ : فـََلمَّا َدَخلمَنا َعَليمِه قَاَل لََنا: َأتـََيا النََّجاِشيَّ بـَعمَد رُُجوِع َأبـمَرَهَة ِمنم َمكََّة، قَااَل 

ُلوٌد َأرَاَد أَبُوُه َذحبمَُه َفَضَرَب َعَليمِه ِِبلمِقَداِح َفَسِلَم َوَنَُِرتم َعنمُه ِإِبٌل َكِثريٌَة؟ قـُلمَنا  .نـََعمم : َموم
 .َحاِمًَل َوَخَرجَ تـََزوََّج اممَرَأًة يـَُقاَل هَلَا آِمَنُة بِنمُت َوهمب  تـَرََكَها : فـََهلم َلُكَما ِعلمٌم بِِه َما فـََعَل؟ قـُلمَنا: قَالَ 
َفل  : قَالَ  َلًة َقدم ِبتُّ ِعنمَد َوَثن  لََنا ُكنَّا نُِطيُف ِبِه، : فـََهلم تـَعمَلَماِن ُوِلَد َأمم اَل؟ قَاَل َوَرَقُة بمُن نـَوم رِبَُك َأيُـَّها المَمِلُك، َأين ِ لَيـم ُأخم

فه هاتفا يـَُقول عمُت من َجوم  :َونـَعمُبُدُه ِإذم مسَِ
__________ 

 .بل ُهَو أسطورة اَل َسِبيل ِإََل تصديقها (5)
)*( 

(5/917) 

 
 

َممََلُك  ِرو بمِن نـَُفيمل  * ُوِلَد النَِّبُّ َفَذلَِّت اَأم ِهِه فـََقاَل زَيمُد بمُن َعمم َراُك مثَّ انـمَتَكَس الصََّنُم َعَلى َوجم : َوَنََى الضَََّلُل َوَأدمبـََر اْلمِشم
 .َمِلكُ ِعنمِدي َكَخرَبِِه َأيُـَّها الم 

ِلي َوُهمم يَذمُكُروَن َْحمَل آمِ : َهاِت قَالَ : قَالَ  ُت ِمنم ِعنمِد َأهم َلِة الَِِّت ذََكَر ِفيَها َحِديثَُه َخَرجم َنَة َحىتَّ َأََن ِف ِمثمِل َهِذِه اللَّيـم
ُُلوَّ ِفيِه َِأَممر  رَاَبيِن، ِإذم رََأيمُت  َضَراِن، فـََوَقَف َعَلى َأيب َأتـَيمُت َجَبَل َأيب قـُبَـيمس  ُأرِيُد اْلم رَُجًَل نزل ِمَن السََّماِء َلُه َجَناَحاِن َأخم

َرَف َعَلى َمكََّة فـََقالَ  َِمنيُ : قـُبَـيمس  مثَّ َأشم  .ذل الشَّيمطَان َوَبطَلت االوَثن، ولد اَأم
َوى ِبِه ََنمو الممشرق واملغوب ًِب َمَعُه َوَأهم  .مثَّ َنَشَر ثـَوم

 .َجلََّل َما حَتمَت السََّماِء َوَسَطَع نُوٌر َكاَد َأنم خَيمَتِطَف َبَصِري َوَهاَليِن َما رََأيمتُ  فـََرَأيـمُتُه َقدم 
َرَقتم َلُه هِتَاَمةُ  َاِتُف جبََناَحيمِه َحىتَّ َسَقَط َعَلى المَكعمَبِة، َفَسَطَع َلُه نُوٌر َأشم  .َوَخَفَق اهلم

َرمُض َوَأدَّتم رَبِ : َوقَالَ   .يَعَهاذََكِت اَأم
َناِم الَِِّت َكاَنتم َعَلى المَكعمَبِة َفَسَقَطتم ُكلَُّها َصم َمأَ ِإََل اَأم  .َوَأوم

َلِة الَِِّت ذََكرممُتَا ِف قـُبَّة  َوقمَت َخلمَوِت : قَاَل النََّجاِشيُّ  رِبُُكَما َعمَّا َأَصاَبيِن، ِإين ِ لََنائٌِم ِف اللَّيـم َليَّ ِمَن ، ِإذم َخَرَج عَ َوُيمَُكَما ُأخم
َرمِض ُعُنٌق َورََأٌس، َوُهَو يـَُقولُ  َرمم : اَأم َشم يلم َهَلَك اَأم ٌر َأَِببِيلم، حبَِجارَة  ِمنم ِسجِ  ُهمم طَيـم َحلَّ المَويمُل بَِصمَحاِب المِفيلم، َرَمتـم

ََرِميُّ، َمنم  ، المَمكِ يُّ اْلم ُمِ يُّ رِمم، َوُوِلَد النَِّبُّ اَأم ، َوَمنم َأَِبُه عتد المُمعمَتِدي المُمجم  .َأَجابَُه َسَعدم
َرمَض فـََغاَب َفَذَهبمُت َأِصيُح فـََلمم ُأِطِق المَكََلَم، َورُممُت المِقَياَم فـََلمم ُأِطِق المِقَياَم، َفصَ  َرعمُت المُقبََّة بَِيِدي، َفَسِمَع مثَّ َدَخَل اَأم

ِلي َفَجاُءوين فـَُقلمتُ  ُجُبوا َعينِ  : ِبَذِلَك َأهم ََبَشَة، َفَحَجُبوُهمم َعينِ  مثَّ أطلق َعن لساين ورجلي احم  .اْلم



َرى ِف ُسُقوط َأربع عشَرة شرفة من إيوانه، ومخود نريانه ورؤَي ( 5)وسيأتى  ِإن َشاَء هللا تـََعاََل ِف قصَّة املولد ُرؤمَي كسم
 .موبذانه، َوتـَفمِسري سطيح لَذِلك على يدى عبد المَمِسيح

َا َداِد بم َوَرَوى اْلم َاِرِث بمِن َهاِنِئ بمِن املدجل بن ابمن المِمقم ر و ِفُظ َأبُو المَقاِسِم بمُن َعَساِكَر ِف اَتِرخِيِه ِف تـَرممَجَِة اْلم ِن زَممِل ِبِن َعمم
رو العذري، ِه، َعنم َأبِيِه َعنم َزِمِل بن َعمم ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِريِ   المُعذم

__________ 
 .ِلكقد مر ذَ ( 5)

)*( 

(5/915) 

 
 

رََة َصَنٌم يـَُقاُل َلُه صمام، وََكانُوا يـَُعظِ ُمونَُه، وََكاَن ِف َبيِن ِهنمِد بمِن حَرام ابمن ضبة بن عب: قَالَ  ( 5)د بن َكِبري َكاَن لَِبيِن ُعذم
رََة، وََكاَن َساِدنُُه رَُجًَل يـَُقاَل َلُه طَاِرٌق، وََكانُوا يـَعمرِتُوَن ِعنم   .َدهُ بمِن ُعذم
اًت يـَُقولُ  عمَنا َصوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مسَِ ، َظَهَر اْلمق وأودى صمام، َوَدَفَع : فـََلمَّا َظَهَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َبيِن ِهنمِد بمِن َحَرام 

ََلمُ   .الشِ رمَك اْلمِسم
 .فـََفزِعمَنا ِلَذِلَك َوَهالََنا: قَالَ 

ًما مثَّ  َنا َأَيَّ اًت َوُهَو يـَُقولُ َفَمَكثـم عمَنا َصوم ، َصدََع َصادٌِع بَِرمِض : مسَِ ي  ََنِطقم ، ِبَوحم ، بُِعَث النَِّبُّ الصَّاِدقم ََي طَاِرُق ََي طَاِرقم
ِم المِقَياَمةم   .هِتَاَمةم، لَِناِصرِيِه السَََّلَمةم، َوِْلَاِذلِيِه النََّداَمةم، َهَذا المَوَداُع ِمينِ  ِإََل يـَوم

ِههِ : ِملٌ قَاَل زَ   .فـََوَقَع الصََّنُم ِلَوجم
ِمي َوَأنم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع نـََفر  ِمنم قـَوم تُُه ِشعمًرا قـُلمُتهُ فَابـمتَـعمُت رَاِحَلًة َوَرَحلمُت َحىتَّ َأتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِإلَيمَك : َشدم

ًرا ُمَؤزَّرًا وكلفتها حزَن و * َرُسوَل اَّللَِّ َأعمَملمُت َنصَها  َر النَّاِس َنصم َوَأعمِقُد َحبمًَل ِمنم ِحَباِلَك ِف * غورا ِمَن الرَّممِل َِأَنمُصَر َخيـم
ُرُه  َهُد َأن هللا اَل شئ َغيـم بَـرمََنُه مبَا مسَِ : َأِديُن ِبِه َما َأثـمَقَلتم َقَدِمي نـَعمِلي قَالَ * َحبمِلي َوَأشم ُت َوَِبيـََعتمُه، َوَأخم َلمم : عمَنا فـََقالَ فََأسم

نِ  "   ".َذاَك ِمنم َكََلِم اْلِم
َدُه، وأىن : " مثَّ قَالَ  َََنِم َكافًَّة، َأدمُعوُهمم ِإََل ِعَباَدِة اَّللَِّ َوحم َرُسوله َوَعبده، ََي معشر المَعَرب، إىن َرُسول هللا ِإلَيمُكم َوِإََل اَأم

َنَُّة نـُُزاَل، َوَمنم َعَصاين َكاَنِت َوَأن حَتُجُّوا المبَـيمت وتصوموا شهرا من أثىن عشر  شهرا َوُهَو َرَمَضاَن، َفَمنم َأَجاَبيِن فـََلُه اْلم
َقَلًبا   ".النَّاُر َلُه ُمنـم

َنا َوَعَقَد لََنا ِلَواءً : قَالَ  َلمم  .فََأسم
َخُتهُ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِمنم ُُمَمَّد  : " وََكَتَب لََنا ِكَتاًِب ُنسم َلَم َمَعُه َخاصًَّة، ِإين ِ  ِبسم ر و َوِمنم َأسم َرُسوِل اَّللَِّ ِلَزِمِل بمِن َعمم

َلَم َفِفي ِحزمِب اَّللَِّ َوَرُسوِلهِ  ِمِه َعاِمًدا، َفِمنم َأسم ُتُه ِإََل قـَوم  .بـََعثـم
َريمنِ   .َوَمنم َأىَب فـََلُه َأَماُن َشهم

 ".االنصاري  َشِهَد َعِليُّ بمُن َأيب طَالب َوُُمَم د بن مسلمة



__________ 
 .كثري َوُهَو حَتمرِيف: االصل( 5)

)*( 

(5/913) 

 
 

 ( .5)َغرِيٌب ِجدًّا : مثَّ قَاَل ابمُن َعَساِكرَ 
َُمِويُّ ِف ُمَغازِيهِ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َسِعيد  : َوقَاَل َسِعيُد بمُن َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم َل ُُمَمَُّد بمُن قَا: قَالَ  -يـَعميِن َعمَُّه  -َحدَّ

نِ  َعَلى َأيب قـُبَـيمس  فـََقالَ : ِإنَُّه ذُِكَر يل َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : المُمنمَكِدرِ  * قـَبََّح هللا رَأميُكمم آل فهر : َهَتَف َهاِتٌف من ِمَن اْلِم
َها  نُّ ِجنَّ ُبصمَرى َعَليمُكُم ِديَن آَِبئَِها اْلمُ * َما أدق المُعُقول واالفهام ِحني تغضي ِلَمنم يَِعيُب َعَليـم * َماِة المِكَراِم َحاَلَف اْلِم

َها  َيمُل َأنم تـََروم َم ِف َحَرام  هِبَاِم ِهلم َكِرمٌي ِمنمُكُم َلُه نـَفمُس ُحر   * تـََهاَدى ( 1)َورَِجاَل النَِّخيِل واْلطام يُوشك اْلم ُتُل المَقوم * تـَقم
َعمَمامِ  َبَح َهَذا الشِ عمُر : َوَرَواًحا ِمنم ُكرمبَة  َواغمِتَماِم قَاَل ابمُن َعبَّاس  * َضاِرٌب َضرمبًَة َتُكوُن َنَكااًل  َماِجُد المَواِلَديمِن َواَأم فََأصم

نَـُهمم  َة يـَتَـَناَشُدونَُه بـَيـم ِل َمكَّ  .َحِديثًا َِأَهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ ُُممزِيِه َهَذا َشيمطَاٌن : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعٌر، َواَّللَّ ََثِن، يـَُقاَل َلُه ِمسم َوم َفَمَكثُوا " ُيَكلِ ُم النَّاَس ِف اَأم

ََبِل يـَُقولُ  ِتُف َعَلى اْلم م  فَِإَذا َهاِتٌف يـَهم َعَرا : َثََلثََة َأَيَّ ًفا * ََنمُن قـَتَـلمَنا ِف َثََلث  ِمسم ن  َوسن المُمنكر قـَنـَّعمُتُه َسيـم ِإذم سفه اْلِم
َهَرا حُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ * َساًما ُمشم ُُه مَسمٌج آَمَن : " ِبَشتمِمِه نَِبيـََّنا المُمَطهََّرا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نِ  امسم رِيٌت ِمَن اْلِم َهَذا ِعفم

م   بَـَرين َأنَُّه ِف طََلِبِه َثََلثََة َأَيَّ ، َأخم ُتُه َعبمَد اَّللَِّ ُ خريا ََي َرُسول هللا: اَل َعِليٌّ فـَقَ " يب مَسَّيـم  .َجَزاُه اَّللَّ
__________ 

َها ِبَنَـَّها َغرِيَبة جدا( 5) لقد َكاَن االوَل نبذها وىف الثَّاِبت ! َوَما الذى ُيمل على ِرَوايَة االخبار المَواِهَية مثَّ التـَّعمِليق َعَليـم
 .الصَِّحيح غنية َعن الغرائب والعجائب

 .هاَأن ترد: ط( 1)
 .َوُهَو حَتمرِيف

)*( 

(5/970) 

 
 

َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئِل قَالَ  ثـََنا َأبُو المَفضمِل ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد : َوَقدم َرَوى اْلم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر ، َحدَّ َحدَّ
، الرَّْحمَِن بمِن ُموَسى بمِن َأيب َحرمب  الصَّفَّارُ  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب ََثِبت  ثـََنا َعبَّاُس بمُن المَفَرِج الر ََِيِشيُّ، َحدَّ ، َحدَّ

، َعنم َسعمِد بمِن ُعَبادَ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِر بمِن َحومَشب  ، َعنم َشهم َرام  َِميِد بمِن بـَهم َثيِن َرُسوُل اَّللَِّ بـَعَ : َة قَالَ َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اْلم
َرِة، َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت ِف بـَعمِض الطَّرِيقِ  جم َرَمومَت ِف َحاَجة  قـَبمَل اهلِم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َحضم  َساَعًة ِمَن اللَّيمِل َفَسِمعمُت َصلَّى اَّللَّ



ر و تـََناَوَبيِن : َهاتًِفا يـَُقولُ  ِر ِعَصابَة  َسَلُفوا َوَِبُدوا َورَاَح ال* السُُّهوُد ( 5)َأَِب َعمم ُُجوُد ِلذِكم ُم َواممتَـَنَع اهلم َلمِق * نـَّوم وَُكلُّ اْلم
ا َوارِِديَن ِإََل المَمَناََي  ُرُهُم يَِبيُد تـََولَّوم ا ِلَسِبيِلِهمم َوبَِقيُت َخلمًفا * َقصم َهَلَها المُوُروُد َمَضوم َوِحيًدا لَيمَس * ِحِياًضا لَيمَس َمنـم

ِعُفيِن  َتِطيُع ِعََلَج َأممر  ُيسم ُل المَولِيُد َفََلمًَي َما بَِقيُت ِإََل ُأََنس  *  َوِحيُد ُسًدى اَل َأسم ِلِكَها * ِإَذا َما َعاجَلَ الطِ فم َوَقدم َِبَتتم مبَهم
؟ ِإنَّ : آَخرُ  مثَّ َصاَح بِهِ : َسَواٌء ُكلُُّهمم ِإَرٌم َحِصيُد قَالَ * مَثُوُد َوَعاٌد َوالمُقُروُن ِبِذي ُشُعوب   ، َذَهَب ِبَك المَعَجبم ََي َخرمَعبم

َرَة َويـَثمِربم  َ زُهم  .المَعَجَب ُكلَّ المَعَجبم بـَنيم
؟ َقالَ : قَالَ  ََرامم إِ : َوَما َذاَك ََي َشاِحبم ُرجم ِمَن المبَـَلِد اْلم َََنمم، فَاخم يِع اَأم ََل ُنَِيل  َنِبُّ السَََّلمم، بُِعَث ِبَريمِ المَكََلمم ِإََل مجَِ

 .َوآطَامم 
ُمِ يُّ المُمَفضَّلم؟ قَاَل رَُجٌل ِمنم َوَلِد ُلَؤيِ  بمنِ : قَالَ  ، َواَأم ِر بمِن َماِلِك  َما َهَذا النَِّبُّ المُمرمَسلم َوالمِكَتاُب المُمنَـزَّلم َغاِلِب، بمِن ِفهم

 .بمِن النَّضر بن كَنانَة
__________ 

 .َنوبىن: َخ ط( 5)
)*( 

(5/975) 

 
 

َر بمَن ِكَنانََة نـَرمِمي َغَرًضا َوا: قَالَ  ، َوَذَهَب َعنمُه َزَميِن، َلَقدم رََأيـمُتيِن َوالنَّضم َهاَت فَاَت َعنم َهَذا ِسينِ  َرُب َحَلًبا َهيـم ِحًدا، َوَنشم
ُت بِِه ِمنم َدومَحة  ِف َغَداة  َشِبَمة   َمُع َويـُثمِبُت َما وطلع َمَع الشَّممس َوغرب ( 5)َِبرًِدا، َوَلَقدم َخَرجم َمعَها، ويروى َما َيسم

ُف، َوُدِحَض الز ََِن، َوَهَلَك الر ِبَ  َوم  .يـُبمِصُر، َولَِئنم َكاَن َهَذا ِمنم َوَلِدِه َلَقدم ُسلَّ السَّيمُف َوَذَهَب اْلم
رِبمين َما يكون؟ قَالَ : قَالَ  ُة وَ : فََأخم  .الشََّجاَعةم ِإالَّ بَِقيًَّة ِف ُخَزاَعةم ذهبت الضراء والبؤس َوالمَمَجاَعةم، َوالشِ دَّ

سِ  َوم َزمرَِج َواَأم  .َوَذَهبت الضراء والبؤس، واْللق املنفوس ِإالَّ بَِقيًَّة ِمَن اْلم
ر   ُر، ِإالَّ بَِقيًَّة ِف َبيِن َبكم ُر، َوالنَِّميَمُة َوالمَغدم َُيََلُء َوالمَفخم  .َوَذَهَبِت اْلم

 .يـَعميِن ابمَن َهَواِزنَ 
مم َوالمَعَمُل المُمَؤمثِ م، ِإالَّ بَِقيًَّة ِف َخثـمَعمم   .َوَذَهَب المِفعمُل المُمَندِ 

رِبمين َما َيُكوُن؟ قَالَ : قَالَ  َرةم، َوِإَذا ُكفَّ السَََّلمم، َوُقِطَعِت : َأخم جم ُرجم ِمنم ِبََلِد اهلِم ُرَّةم، فَاخم ِإَذا ُغِلَبِت المبَـرَّةم، وكظمت اْلم
َرمَحا ََرامم اَأم ُرجم ِمَن المبَـَلِد اْلم  .مم، فَاخم

رِبمين َما َيُكوُن؟ قَالَ : قَالَ   .َلوماَل ُأُذٌن تسمع، َوعني تلمع، الخربتك مبَا تفزع: َأخم
أمَتُه بَِنِعيم  : مثَّ قَالَ  َلى، َفَذَهَب مثَّ َصرمَصَر َصرمَصَرًة كَ : ََي ابمَن َغومط  َواَل َصَباٌح َأاَتََن قَالَ * اَل َمَناٌم َهدَّ أَنَـَّها َصرمَصَرُة ُحبـم

ُر، َفَذَهبمُت َِأَنمظَُر فَِإَذا َعظَايٌَة   .َوثـُعمَباٌن َميِ َتانِ ( 1)المَفجم
َِديثِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهاَجَر ِإََل المَمِديَنِة ِإالَّ هِبََذا اْلم ُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َفَما َعِلمم
ِر بمِن َسلَمة، َعن حسان ابمن ُعَباَدَة بمنِ مثَّ  ، َعِن النَّضم  ُموَسى، َعنم َعبمِد َرَواُه َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر ، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َعِلي  



ر ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َعنم َسعمِد بمِن ُعَباَدةَ  ، َعنم َشهم َرام  َِميِد بمِن بـَهم  .اْلم
َاج، قَالَ َلمَّا َِبيـَعم : قَالَ  َلَة المَعَقَبِة خرجت ِإََل َحضرَمومت لَبعض اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم فـََقَضيمُت : َنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَـلمُت َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت بِبَـعمِض الطَّرِيِق َّنمُت، فـََفِزعمُت ِمَن اللَّيمِل بصائح يـَُقول  :َحاَجِِت مثَّ َأقـم
__________ 

 .َِبرَِدة: شبمة( 5)
 .دويبة ملساء متشى مشيا َسرِيعا مثَّ تقف: العظاية( 1)

)*( 

(5/971) 

 
 

ر و تـََناَوَبيِن السُُّهوُد  َلُه ِبطُوِلهِ * َأَِب َعمم ُُجوُد َوذََكَر ِمثـم ُم َوانـمَقَطَع اهلم  .َورَاَح النـَّوم
ثـََنا َأبُو َغزِيََّة ُُمَمَُّد بمُن َحدثَنا ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر ، َحدَّ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   ُر بمُن َسَلَمَة َحدَّ ثـََنا النَّضم ، َحدَّ ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َعِلي  

عمُت مَتِيًما الدَّاِريَّ يـَُقولُ : ُموَسى، َعِن المَعطَّاِف بمِن َخاِلد  الوصاىب، َعنم َخاِلِد بمِن َسِعيد ، َعنم َأبِيِه قَالَ  اِم ُكنمُت ِِبلشَّ : مسَِ
ُت لِبَـعمِض َحاَجِِت فََأدمرََكيِن اللَّيملُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَخَرجم  .ِحنَي بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َلةَ : فـَُقلمتُ   .َأََن ِف ِجَواِر َعِظيِم َهَذا المَواِدي اللَّيـم
نَّ اَل َتُِرُي َأَحًدا َعَلى اَّللَِّ ُعذم ِبِ : فـََلمَّا أخذت مضجعي ِإذا َأَن مبنادي يـَُناِدي اَل َأرَاهُ : قَالَ  ، فَِإنَّ اْلِم  .َّللَِّ

ُجونِ : تـَُقوُل؟ فـََقالَ [ َما]فـَُقلمُت اميمُ هللا  َنا َخلمَفُه ِِبْلَم ، َوَصلَّيـم ُمِ يِ نَي َرُسوُل اَّللَِّ  .َقدم َخَرَج َرُسوُل اَأم
نِ  َورُمِ  َنا َواتَـّبَـعمَناُه، َوَذَهَب َكيمُد اْلِم َلمم ِلمم فََأسم  .َيتم ِِبلشُُّهِب، فَانمطَِلقم ِإََل ُُمَمَّد  َرُسوِل َربِ  المَعاَلِمنَي فََأسم

َبَـرَ : قَاَل مَتِيمٌ  بَـرمتُُه اْلم ُت َذَهبمُت ِإََل َديمِر َأيُّوَب، َفَسأَلمُت رَاِهًبا َوَأخم  .فـََلمَّا َأصمَبحم
َرَ : فـََقاَل الرَّاِهبُ  َبقم ِإلَيمهِ َقدم َصَدُقوَك، خَيمُرُج ِمَن اْلم َنمِبَياِء َفََل ُتسم ُر اَأم ََرُم، َوُهَو َخيـم  .ِم، َوُمَهاَجُرُه اْلم

َلممتُ : قَاَل مَتِيمٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأسم  .فـََتَكلَّفمُت الشُُّخوَص َحىتَّ ِجئمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِعيَل، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  َُذيلِ ، َعنم َأبِيِه قَالَ  َوقَاَل َحاُِتُ بمُن ِإمسم َُذيلِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َساِعَدَة اهلم ُكنَّا ِعنمَد َصَنِمَنا : بمِن يَزِيَد اهلم

َناَها ِمنمُه لَِنطمُلَب بَـ  نـَيـم َنا ِإلَيمِه َغَنًما لََنا ِمائـََِتم َشاة  َقدم َأَصابـََها َجَرٌب، فََأدم ، َوَقدم َجَلبـم ِف  رََكَتُه،ُسَواع  َفَسِمعمُت ُمَناِدًَي ِمنم َجوم
ُُه َأْحمَدُ : الصََّنِم يـَُناِدي نِ  َورُِميَنا ِِبلشُُّهِب، لَِنِب   امسم  .َقدم َذَهَب َكيمُد اْلِم
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 .قَاَل َفقلت غويت َوهللا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فصدفت َوجه غنمي منجدا ِإََل أهلى فـََرَأيمت َرُجًَل، َفَخبـََّرين ِبظُُهوِر النَِّبِ    .َصلَّى اَّللَّ

 .ذََكَرُه َأبُو نـَُعيمم  َهَكَذا ُمَعلًَّقا



ثـََنا ُمَُ : مثَّ قَالَ  ثـََنا ُعَمُر بمُن ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر ، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن السندي، َحدثَنا النَّضر ابمن َسَلَمَة، َحدَّ َلَمَة َحدَّ مَُّد بمُن َمسم
ُزوِميُّ،  ثـََنا َُيمََي بمُن ُسَليمَماَن، َعنم َحِكيِم بمِن َعطَاء  الظََّفِريِ  المَمخم َعنم  -ِمنم َبيِن ُسَليمم  ِمنم َوَلِد رَاِشِد بمِن َعبمِد رَبِ ِه  -َحدَّ

ِه، َعنم رَاِشِد بمِن َعبمِد رَبِ ُه قَالَ  ط َتِديُن َلُه ُهَذيمٌل َوبـَُنو َكاَن الصََّنُم الَِّذي يـَُقاَل َلُه ُسَواٌع ِبِ : َأبِيِه، َعنم َجدِ  لمَمعمََلِة ِمنم َرهم
، فََأرمَسَلتم بـَُنو ظََفر  رَاِشَد بمَن َعبمِد رَب ِِه هِبَِديَّة  ِمنم ُسَليمم  ِإََل ُسَواع    .ظََفِر بمِن ُسَليمم 

، َفِإَذا: قَاَل رَاِشدٌ  ِر ِإََل َصَنم  قـَبمَل َصَنِم ُسَواع  ِفهِ  فَأَلمَقيمُت َمَع المَفجم المَعَجُب ُكلُّ المَعَجبم ِمنم : َصارٌِخ َيصمُرُخ ِمنم َجوم
َناِم، َوُحِرَسِت السََّماءُ  َصم بمَح ِلَلم ، ُُيَر ُِم الز ََِن َوالر َِِب َوالذَّ ، المَعَجُب ُكلُّ ُخُروِج َنِب   ِمنم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلبم  َورُِميَنا ِِبلشُُّهبم

 .المَعَجبم 
ِفهِ مثَّ َهَتَف صَ  ، ُيَصلِ ي الصَََّلَة َوَيَمُمُر ِِبلزََّكاِة َوالصِ َياِم، َوالمرِبِ  : َنٌم آَخُر ِمنم َجوم تُِرَك الضمار وََكاَن يعبد، خرج النَِّب َأْحمَدم

َرمَحامِ   .َوالصِ ََلِت ِلَلم
ِف َصَنم  آَخَر َهاِتٌف يـَُقولُ  َُدى ِإنَّ الَِّذي َوِرَث النـُّ : مثَّ َهَتَف ِمنم َجوم َة َواهلم بـَعمَد ابمِن َمرممَي من قـَُريمش مهتدى نىب َأَتى * بـُوَّ
م َحًقا َأو َغد  .خيرب مبَا سبق، َومبَا يكون الميَـوم

َدى َلُه، مثَّ يعوجا: قَاَل رَاِشدٌ  َلُه، َوَيَمُكََلِن َما يـُهم ِر َوثـَعمَلَباِن يـَلمَحَساِن َما َحوم هلَِِما، فَأَلمَفيمُت ُسَواًعا َمَع المَفجم ن َعَليمِه بِبَـوم
َلَقدم َذلَّ َمنم ِبَلتم َعَليمِه الثَـَّعاِلُب َوَذِلَك ِعنمَد َُممَرِج * َأَربٌّ يـَُبوُل الثَـّعمَلَباِن بـََرأمِسِه : َفِعنمَد َذِلَك يـَُقوُل رَاِشُد بمُن َعبمِد رَبِ هِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُمَهاَجرِِه إِ   ََل المَمِديَنِة َوَتَساَمَع النَّاُس بِِه،النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
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ُم رَاِشد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َوَمَعُه َكلمٌب َلُه، َواسم َمِئذ   َفَخَرَج رَاِشٌد َحىتَّ َأَتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  يـَوم
ُم َكلمِبِه رَاِشٌد، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ   .ظَاملٌِ : قَالَ " َما امسمَُك؟ "  َعَليمِه َوَسلََّم ظَاملٌ، َواسم

ُم َكلمِبَك؟ : " قَالَ  ُم َكلمِبَك ظَاملٌِ " رَاِشٌد، قَاَل : َقالَ " َفَما اسم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! " امسمَُك رَاِشٌد، َواسم  .َوَضِحَك النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قطيعة بوهاط  َوَِبَيَع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  -َوَسلََّم َوَأقَاَم مبَكََّة َمَعُه، مثَّ طََلَب ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يَـُتُه َثََلَث  -َوَوَصَفَها َلُه  ُ َعَليمِه َوسلم ِبملعَلة من وهاط َشأمَو المَفَرِس، َورَمم َمرَّات  حبََجر ، فََأقمَطَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فـََفَعلَ " فرغها ِف أعَل القطيعة َواَل متنع النَّاس َفضلَها " َوَأعمطَاُه ِإَداَوًة مَممُلوَءًة ِمنم َماء  َوتـََفَل ِفيَها َوقَاَل َلُه 

َها الن خل ِم، فغرس َعَليـم  .َفَجَعَل المَماَء َمِعيًنا جَيمِري ِإََل الميَـوم
َرُب ِمنمُه، َفَسمَّاَها النَّاُس َماَء الرَُّسوِل صلى هللا َعَليمِه َوسلمَويـَُقال ِإن وهاط ُكلَّهَ   .ا َتشم

 .َوأهل وهاط يغتسلون هبَا
َجِر، َوَغَدا رَاِشٌد َعَلى ُسَواع  َفَكَسَرهُ   .َوبَلغت رمية رَاشد الركب الذى يـَُقال َلُه ركب اْلَم

ثـََنا ُسَليمَماُن بم : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   ثـََنا َأبُو ُُمَمَّد  َعبمُد اَّللَِّ بم َحدَّ َواِزيُّ، َحدَّ َهم َُزاِعيُّ اَأم ثـََنا َعِليُّ بمُن ِإبـمَراِهيَم اْلم ُن ُن َأْحمََد، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َاِعيل بن مسرع بن ََيسر ابمن ُسَويمد  َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِث بن ِإمسم ثـََنا َأيب، َعنم ، َداُوَد بمِن ِدهلم َحدَّ

رِِع بمِن ََيِسر ، َأنَّ  ثَُه َعنم َأبِيِه ُمسم ، َعنم َأبِيِه ِإمسمَاِعيَل، َأنَّ َأَِبُه َعبمَد اَّللَِّ َحدَّ َاث  رو ابمن ُمرََّة َأبِيِه ِدهلم  َأَِبُه ََيسر َحدثُه َعن َعمم



ُث قَالَ  َُهيِنِ ، َأنَُّه َكاَن ُُيَدِ  ُت َحاجًّا: اْلم َاِهِليَّةِ  َخَرجم ِمي ِف اْلم  .ِف مَجَاَعة  ِمنم قـَوم
َعِر جُ  َنَة فـََرَأيمُت ِف المَمَناِم َوَأََن مبَكََّة نُورًا َساِطًعا ِمَن المَكعمَبِة َحىتَّ َأَضاَء ِف َجَبِل يـَثمِرَب َوَأشم  ( .5)َهيـم

اًت ِف النُّوِر َوُهَو يـَُقولُ   .َماُء، َوَسَطَع الضِ َياُء، َوبُِعَث َخاَُتُ االنبياءانـمَقَشَعِت الظَّلم : َفَسِمعمُت َصوم
__________ 

َنة( 5)  .جبل ينحدر على يـَنمبع من َأعمََلهُ : أشعر ُجَهيـم
 .ُمعمجم المبلَدانِ 

)*( 

(5/971) 

 
 

ريَِة َوَأبـمَيِض المَمَداِئِن  َرى َحىتَّ َنَظرمُت ِإََل ُقُصوِر اْلِم  ( .5)مثَّ َأَضاَء ِإَضاَءًة ُأخم
اًت ِف النُّوِر َوُهَو يـَُقولُ  َناُم،: َفَسِمعمُت َصوم َصم ََلُم، وَُكِسَرِت اَأم  َظَهَر اْلمِسم

َرمَحام  .ووصلت اَأم
بَـرمتـُُهمم مبَا رََأيمتُ : فانتبهت َفزًعا، َفقلت لقومي يِ  ِمنم قـَُريمش  َحَدٌث، َوَأخم ُدَثنَّ ِف َهَذا اْلَم  .َوهللا لََيحم

تَـَهيـم  رَبته مبَا رَأَ فـََلمَّا انـم د قد بعث، فَأَتـَيمته فََأخم بَـَرََن َأنَّ رَُجًَل يـَُقاَل َلُه َأْحم ََي : " يمت فـََقالَ َنا ِإََل ِبََلِدََن َجاَءََن رَُجٌل فََأخم
ََلِم، َوآُمُرُهمم  ُرو بمَن ُمرََّة، ِإين ِ المُمرمَسُل ِإََل المِعَباِد َكافًَّة َأدمُعوُهمم ِإََل اْلمِسم َرمَحاِم، َوِعَباَدِة اَّللَِّ َعمم َماِء َوِصَلِة اَأم ِن الدِ  حبَقم

ُر َرَمَضاَن، َفَمنم َأَجاَب فـََلُه اْلمَ  ًرا َوُهَو َشهم  .نَّةُ َورَفمِض االصنام، َوحج المبَـيمت، َوِصَيام شهر ِمِن اثـميَنم َعَشَر َشهم
ُرو بمَن ُمرَّ  ُ ِمنم ََنِر َجَهنََّم َوَمنم َعَصى فـََلُه النَّاُر، فَآِمنم ََي َعمم  ".َة يـَُؤمِ نمَك اَّللَّ

، وَ : فـَُقلمتُ  ، آَمنمُت ِبُكلِ  َما ِجئمَت بِِه ِمنم َحََلل  َوَحَرام  ُ َوَأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ِإنم َأرمَغَم َذِلَك َكِثريًا ِمَن َأشم
تُُه َأبـميَ  َواِم، مثَّ َأنمَشدم َقـم ُت ِإلَيمِه َفَكَسرمتُُه مثَّ ْلَِ اَأم عمُت ِبِه، وََكاَن لََنا َصَنٌم وََكاَن َأيب َساِدًَن َلُه، فـَُقمم ُت النَِّبَّ ااًت قـُلمتُـَها ِحنَي مسَِ قم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن َأُقولُ  َ َحقٌّ َوَأنَّيِن : َصلَّى اَّللَّ ُت بَِنَّ اَّللَّ جَ * َشِهدم َحم اِر َأوَُّل اَتِرِك َفَشمَّرمُت َعنم َساِقي ِإزَاَر ِْلهِلَِة اَأم
َر بـَعمَد الدََّكاِدِك * ُمَهاِجر   َر النَّاِس نـَفمًسا َوولدا ( 1)ِإلَيمَك َأِدبُّ المَغوم ََباِئِك * َِأَصمَحَب َخيـم َق اْلم َرُسوَل َمِليِك النَّاِس فـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رو بن مر ة : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".َمرمَحًبا ِبَك ََي َعمم
َ َأنَّ َُيُنَّ يب َعَليمِهمم َكَما َمنَّ ِبَك على: َفقلت ِمي، َلَعلَّ اَّللَّ  .ََي َرُسول بىب أت َوُأمِ ي، ابـمَعثم يب ِإََل قـَوم

__________ 
َرى: َأبيض المَمَداِئن( 5)  .قصر كسم
االرض : ِإلَيمك أجوب الدعث بعد الدكادك والدكادك* زار ُمَهاجرا فشمرت َعن ساقى اال: الوفا واْلصائص( 1)

 .املستوية
)*( 
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ًا: " فـَبَـَعَثيِن ِإلَيمِهمم َوقَالَ  ِل السَِّديِد، َواَل َتُكنم َفظًّا َواَل ُمَتَكربِ   َعَليمَك ِِبلمَقوم
 ".َواَل َحُسوًدا 

ِمي فـَُقلمُت هَلُمم  َنَِّة، َوُأَحذ ِ ََي َبيِن : فَأَتـَيمُت قـَوم َنَة، ِإين ِ َرُسوٌل ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ ِإلَيمُكمم، َأدمُعوُكمم ِإََل اْلم رُُكُم رَِفاَعَة مثَّ ََي َبيِن ُجَهيـم
َناِم، َوَحجِ  المبَـيم  َصم ، َوَرفمِض اَأم َرمَحاِم، َوِعَباَدِة اَّللَِّ َماِء، َوِصَلِة اَأم ِن الدِ  ر  النَّاَر، َوآُمرُُكمم حبَقم ِر َرَمَضاَن، َشهم ِت، َوِصَياِم َشهم

ًرا  .ِمِن اثـميَنم َعَشَر َشهم
َنَّةُ   .َفَمنم َأَجاَب فـََلُه اْلم

َنةَ  ُد، َجَعَلُكمم ِخَياَر َمنم َأنـمُتمم ِمنمُه، َوبـَغََّض ِإلَيمُكمم ِف : َوَمنم َعَصى فـََلُه النَّاُر، ََي َمعمَشَر ُجَهيـم َمم َجاِهِليَِّتُكمم َما  ِإنَّ اَّللََّ، َوَلُه اْلم
ِ، َوخَيمُلُف الرَُّجُل َعَلى امم  تَـنيم ُخم َ اَأم ِر َحبََّب ِإََل َغريمُِكمم ِمَن الرََّفِث، َِأَنَـُّهمم َكانُوا جَيمَمُعوَن بـَنيم َاِت ِف الشَّهم َرَأِة َأبِيِه، َوالرتِ 

ََرامِ   .اْلم
ِخَرِة، َسارُِعوا  فََأِجيُبوا َهَذا النَِّبَّ المُمرمَسَل َصلَّى اَّللَُّ  نـمَيا وََكَراَمَة اْلم ، تـََناُلوا َشَرَف الدُّ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َبيِن ُلَؤيِ  بمِن َغاِلب 

 .َسارُِعوا ِف َذِلك يكون َلُكمم َفِضيَلٌة ِعنمَد اَّللَِّ 
ُهمم قَاَم فـََقالَ  ُرو بمَن ُمرََّة، َأمر : فََأَجابُوا ِإالَّ رَُجًَل ِمنـم ، َأأتَمُمُرََن َأن َأنم نـَرمُفَض آهِلَتَـَنا َونـَُفرِ َق !هللا َعَليمك عيشكََي َعمم

ِل هِتَاَمَة؟ اَل َواَل َمرمَحًبا وَ  ُعو َهَذا المُقَرِشيُّ ِمنم َأهم ِإن ا؟ ن : اَل َكَراَمَة، مثَّ أنشأ يـَُقولمَجَاَعتَـَنا مبَُخاَلَفِة ِديِن آَِبئَِنا ِإََل َما َيدم
َلُه َوفـََعاَلُه * َتى مبََقاَلة  ُمرََّة َقدم أَ  َسُب قـَوم ًما َوِإن طَال الزََّمان رَيحا أنسفه * لَيمَستم َمَقاَلَة َمنم يُرِيُد َصََلَحا ِإين ِ ََأَحم يـَوم

َياَخ ممَّنم َقدم َمَضى  َشم ُرو بمُن ُمرَّةَ * اَأم ُ َعيمَشُه َوَأبمَكَم المَكاِذُب : َمنم رَاَم َذِلَك اَل َأَصاَب َفََلَحا فـََقاَل َعمم ِمينِ  َوِمنمَك َأَمرَّ اَّللَّ
َمَه َبَصَرهُ   .ِلَسانَُه، َوَأكم

ُرو بمُن ُمرَّةَ   .َواَّللَِّ َما َماَت َحىتَّ َسَقَط ُفوُه، وََكاَن اَل جيَُِد َطعمَم الطََّعاِم، َوَعِمَي َوَخِرسَ : قَاَل َعمم
َلَم  ُرو بمُن ُمرََّة َوَمنم َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََرحَّبَ َوَخَرَج َعمم ِمِه َحىتَّ َأتـَوم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ِمنم قـَوم
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َخُتهُ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمنم : " هِبِمم َوَحَباُهمم، وََكَتَب هَلُمم ِكَتاًِب َهِذِه ُنسم  ِبسم
َنَة بمِن زَيمد  اَّللَِّ َعَلى ِلَساِن َرُسوِل اَّللَِّ  َُهيِنِ ، ِْلَُهيـم ِرو بمِن ُمرََّة اْلم ، َمَع َعمم ، َوَحق   ََنِطق  ِإنَّ َلُكمم بُطُوَن : ِبِكَتاب  َصاِدق 

َربُوَن َصاِفَيهُ  َن نـََباَتُه َوَتشم ِديَِة َوظُُهوَرَها، تـَرمَعوم َوم َرمِض َوُسُهوهَلَا، َوِتََلَع اَأم  .اَأم
َتَمَعَتا، َوِإنم تـََفرَّقـََتاَعَلى َأنم تُِقرُّوا ِِبْلمُ  َِة َشااَتِن ِإِن اجم َس، َوِف التَِّبَعِة َوالصَُّرُيم َمم ِس، َوُتَصلُّوا الصََّلَواِت اْلم  .َفَشاٌة َشاةٌ  مم

ِل الممريَة َصَدَقة، لَيمَس الوردة اللبقة   ".لَيمَس َعَلى َأهم
ِلِمنَي ِبِكَتابِ  ُهمم  َوَشِهَد َمنم َحَضَرََن ِمَن المُمسم ُ َعنـم  .قـَيمِس بمِن مَشَّاس  َرِضَي اَّللَّ

ُرو بمُن ُمرَّةَ  َ َأظمَهَر ِديَنُه : َوَذِلَك ِحنَي يـَُقوُل َعمم * َوبـَنيََّ بـُرمَهاَن المُقَراِن ِلَعاِمِر كتاب من الرَّْحمَن نور ْلمعنا * َأملَم تـََر َأنَّ اَّللَّ
َرمِض ُكلِ َها وأخَلفنا ِف ُكلِ  َِبد  َوَحاِضِر ِإََل َخريمِ  َأطَعمَنا َرُسوَل ( 5)َوَأفمَضِلَها ِعنمَد اعمِتَكاِر الضََّرائِِر *  َمنم َُيمِشي َعَلى اَأم



لََنا * اَّللَِّ َلمَّا تـََقطََّعتم  ُد َحوم ُن قَِبيٌل َقدم ُبيِنَ المَمجم ََواِطِر فـََنحم َرمب هام* بُطُوُن االعادي ِبلظىب َواْلم  ِإذا اجتلبت ِف اْلم
َنمَصاَر حَتمِمي َأِمريَُهمم * َييد َطِويَلة  ( 1)االكابر بَنو اْلرب نقريها  َلُه اَأم ( * 9)َوبِيض  َتََلمََأَ ِف َأُكفِ  المَمَغاِوِر تـََرى َحوم

َرمُب َداَرتم ِعنمَد ُكلِ  َعِظيَمة   ِر المَعَوايل َوالصِ َفاِح المبَـَواتِِر ِإَذا اْلم ُن َوَداَرتم رَحَ * ِبُسمم ََواِصِر تـَبَـلََّج ِمنمُه اللَّوم اَها ِِبللِ ُيوِث اهلم
ُهُه  َُمِويُّ ِف َمَغازِيهِ * َوازمَداَد َوجم َ الزََّواِهِر َوقَاَل َأبُو ُعثمَماَن َسِعيُد بمُن َُيمََي اَأم ِر بـَنيم ثـََنا عبد هللا، : َكِمثمِل ِضَياِء المَبدم َحدَّ

ثَـ  ، َحدَّ َنةَحدثَنا بو َعبمِد اَّللَِّ َلُح، َعن الشعىب، َحدََّثىن شيخ من ُجَهيـم َجم  َنا المُمَجاِلُد بمُن َسِعيد ، َواَأم
__________ 

 .نفريها، َوَما أثمبته َعن الوفا: ط خَ ( 1)الصرائر، َوَما أثمبته َعن الوفا : ط خَ ( 5)
 .ُيمُموَن سربه: الوفا( 9)
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َرُه َوَهيَّأمََن َأممَرُه، فَُأغمِمَي َعَليمهِ َمِرَض ِمنَّا رَُجٌل َمَرًضا : قَالَ   َشِديًدا فـَثـَُقَل َحىتَّ َحَفرمََن َلُه قـَبـم
نَـيمِه َوَأفَاَق فـََقالَ  َفرمُُتم يل؟ قَاُلوا: مثَّ فـََتَح َعيـم ا َصاِلٌح َمرَّ آنِفً : قـُلمَنا -َوُهَو ابمُن َعم   َلُه  -َفَما فـََعَل المَفصمُل : نـََعمم، قَالَ : َأحم

َأُل َعنمكَ   .َيسم
َرِت، ِإنَُّه َأاَتين آت  ِحنَي ُأغمِمَي َعَليَّ فـََقالَ : قَالَ  تَـَثلم، : َأَما ِإنَُّه يُوِشُك َأنم جُيمَعَل ِف ُحفم َرَتَك تـُنـم ابمِك ُهَبلم، َأَما تـََرى ُحفم

، مثَّ َمََلمََنَها ِبْلندل، وقذفنا ِفيَها المَفصمل، الَِّذي َمَضى َوأُمَُّك َقدم َكاَدتم تـَثمَكلم؟ َأرََأيـمُتَك ِإنم َحوَّلمَناَها َعنمَك ِِبلم  َولم ِمحم
َرَك َوَضلَّ؟ قَالَ  ُكُر ِلَربِ َك َوُتَصلِ ، َوَتدَُع ِديَن َمنم َأشم َعلم، َأَتشم ، َوَظنَّ َأنم َلنم يـَفم َزَأكم  .قـُلمُت نـََعمم : فََأجم

 .ُقمم َقدم بَرِئت: قَالَ 
 .فربئ الرجل: قَالَ 

 .َمات المَفصمل َفجعل ِف حفرتهوَ 
ََثَن َويـََقُع ِفيَها: قَاَل اْلهيىن َوم  .فـََرَأيمت اْلهيىن بـَعمَد َذِلَك ُيَصلِ ي َوَيُسبُّ اَأم

َُمِويُّ  ، قَالَ : َوقَاَل اَأم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ ُ َعنمُه ِف جَممِلس  يـَتَ : َحدَّ طَّاِب َرِضَي اَّللَّ َنَما ُعَمُر بمُن اْلَم ، فـََقاَل ُخَرميمُ بـَيـم نِ  ثُوَن َعِن اْلِم َحدَّ
ََسِديُّ  ََلِمي؟ قَالَ : بمُن فَاِتك  اَأم ُثَك َكيمَف َكاَن ِإسم  .بـََلى: َأاَل ُأَحدِ 

َها َعَلى َأثَر  تـَنمَصُب وتصعد، َحىتَّ ِإذا كنت ببرق العزاف : قَالَ  ًما ِف طََلِب َذومد  يل َأََن ِمنـم رَاِحَلِِت َأَُنمُت ( 5)ِإين ِ يـَوم
ِتُف يب : َوقـُلمتُ  ََلِل : َأُعوُذ بَِعِظيِم َهِذِه المبَـلمَدِة، َأُعوُذ ِبَرئِيِس َهَذا المَواِدي، فَِإَذا هِبَاِتف  يـَهم * َوُيمََك، ُعذم ِِبَّللَِّ ِذي اْلَم

َنـمَفاِل  فمَضاِل مثَّ اتمُل آََيت  ِمَن اَأم ِد والعلياء َواْلمِ ِد اَّللََّ * َوالمَمجم َفُذِعرمُت ُذعمًرا َشِديًدا مثَّ رجعت ِإََل :  َواَل تـَُبايل قَالَ َوَوحِ 
 :نَفِسي َفقلت

__________ 
 .َماء لبىن َأسد ِف َطرِيق القاصد ِإََل المَمِديَنة من المَبصمَرة: أبرق العزاف( 5)



 .أبرق المعَراق َوُهَو حَتمرِيف: وىف االصل واملطبوعة
 .أورِب 57/  5ِئل ومعجم المبلَداِن َوَما أثمبته َعن الدَّاَل 
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َاِتُف َما تـَُقوُل  ِليُل؟ * ََي َأيُـَّها اهلم َِويُل * َأَرَشٌد ِعنمَدَك َأمم َتضم ُ َما اْلم م َهَداَك اَّللَّ  ( *5)بـَنيِ 
َراِت : فـََقالَ : قَالَ  َيـم ُعو ِإََل النَّجَ * َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ ُذو اْلم ََناِت َقاَل * اِة َيََممُر ِِبلمرِبِ  َوِِبلصَََّلِة بِيَـثمِرَب َيدم َويـَزَُع النَّاَس َعِن اهلم

 .َواَّللَِّ اَل َأبـمَرُح َحىتَّ آتَِيُه َوُأوِمَن ِبهِ : قـُلمُت َلهُ 
ين ُهِديَتا : فَنصبت رجلى َغرمِز رَاِحَلِِت َوقـُلمتُ  ين َأرمِشدم َت َواَل َعرِ * َأرمِشدم َت سيدا مقيتا اَل ُجعمَت َما ِعشم َلو * يَتا َواَل بَرِحم

َر الَِّذي أُتِيَتا  َيـم ثِِر اْلم نِ  َما بَِقيَـَتا * تـُؤم يِع اْلِم َلَكا : فـََقالَ * َعَلى مجَِ ُ َوَأدَّى رَحم َر َوَعاىَف نـَفمَسَكا * َصاَحَبَك اَّللَّ َجم َوَعظََّم اَأم
َلَج رىب حقكا  رِبَُه ِإَذا َقِدممَت َعَليمِه؟ : قـُلمتُ : رََكا قَالَ وانصره نصرا َعزِيًزا َنصم * آِمنم ِبِه َأفـم ُ، َحىتَّ ُأخم َمنم َأنمَت َعافَاَك اَّللَّ

 .فـََقاَل َأََن ملك بن ملك، َوَأََن نَِقيُبُه َعَلى ِجنِ  َنِصيِبنيَ 
ِلَك ِإنم َشاَء اَّللَُّ   .وََكَفيمُت ِإبَِلَك َحىتَّ َأُضمََّها ِإََل َأهم

ُت حَ : قَالَ  ُ َعَليمِه وَ َفَخَرجم ِجِد، َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُُمَعِة َوالنَّاُس َأرمَساٌل ِإََل المَمسم َم اْلم رَبِ  ىتَّ َأتـَيمُت المَمِديَنَة يـَوم َسلََّم َعَلى المِمنـم
ِجِد َحىتَّ ُيَصلِ َي َوَأدمخُ  ُر خَيمُطُب النَّاَس، فـَُقلمُت أُنِيُخ َعَلى َِبِب المَمسم ََلِمي، فـََلمَّا َكأَنَُّه المَبدم رِبُُه َعنم ِإسم ُل َعَليمِه فَُأَسلِ ُم َوُأخم

ََلُمَك، فَادمُخلم َفَصل ِ : َأَُنمُت َخَرَج ِإيَلَّ َأبُو َذر  فـََقالَ  ًَل َقدم بـََلغََنا ِإسم ًَل َوَسهم  .َمرمَحًبا َوَأهم
 فـََفَعلمُت، مثَّ ِجئمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صلى

__________ 
 .َبني هداك هللا َما السَِّبيل: ِئل والوفاالدَّاَل ( 5)

)*( 

(5/950) 

 
 

ََلِمي بَـَرين إبِِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم  .اَّللَّ
ُد َّلِلَِّ : فـَُقلمتُ  َمم  .اْلم

ِلَك : " قَالَ  ُل َذِلَك، َوَأدَّى ِإبَِلَك ِإََل َأهم  ".َأَما ِإنَّ َصاِحَبَك َقدم َوىفَّ َلَك َوُهَو َأهم
ثـََنا: ِف تـَرممَجَِة ُخَرميِم بمِن فَاِتك  ِمنم ُمعمَجِمِه المَكِبرِي قَاِئًَل ( 5)َواُه الطَّبَـَراينُّ َوَقدم رَ   َحدَّ

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإبـمَراِهيَم الشَّاِميُّ، َحدَّ َحاَق المَيِسرِييُّ، َحدَّ ُ بمُن ِإسم َُسنيم َكنمدَ اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد ُموَسى اْلمِسم ِريُّ، َحدَّ
رُبِيِ ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  َحاَق، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َسِعيد  المَمقم َطَّابِ : بمُن ِإسم ََي َأِمرَي : قَاَل ُخَرميمُ بمُن فَاِتك  ِلُعَمَر بمِن اْلم



ََلِمي؟ قَا ُء ِإسم رِبَُك َكيمَف َكاَن بَدم ِمِننَي َأاَل ُأخم  .بـََلى: لَ المُمؤم
َر َأنَُّه قَالَ  يُق فـََقالَ : َفذََكَرُه، َغيـم ر  الصِ دِ  ََلُمَك، فـَُقلمتُ : َفَخَرَج ِإيَلَّ َأبُو َبكم ِسُن الطُُّهورَ : ادمُخلم، فـََقدم بـََلغََنا ِإسم  .اَل ُأحم

ُ َعَليمهِ  ِجَد فـََرَأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِن، َفَدَخلمُت المَمسم ُر َوُهَو يـَُقوُل  فـََعلِ مم ِلم  تـََوضََّأ " َوَسلََّم َكأَنَُّه المَبدم َما ِمنم ُمسم
نَّة  َسَن المُوُضوَء مثَّ َصلَّى َصََلًة َُيمَفظَُها َويـَعمِقُلَها ِإالَّ دخل اْلم  ".فََأحم

 .لتأتني َعَلى َهَذا بِبَـيِ َنة  َأوم ََأَُنكِ َلنَّ ِبكَ : فـََقاَل َل عمر
 .يمُخ قـَُريمش  ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن فََأَجاَز َشَهاَدتَهُ َفَشِهَد يل شَ 

َبَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن تيم، َعن ُُمَمَّد ابمن َخليَفة، َعن ُمَُ  مَّد بن اْلمسن، َعنم َأبِيِه مثَّ َرَواُه َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُعثمَماَن بمِن َأيب َشيـم
َطَّاِب ْلُِ : قَالَ  ثميِن حبَِديث  يـُعمِجُبيِن : َرميِم بمِن فَاِتك  قَاَل ُعَمُر بمُن اْلم  .َحدِ 

َوَِّل َسَواءً  َياِق اَأم  .َفذََكَر ِمثمَل السِ 
ِقيُّ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   َمشم ثـََنا َأبُو َعبمِد المَمِلِك َأْحمَُد بمُن ِإبـمَراِهيَم المُقَرِشيُّ الدِ  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَمان ، حَ َحدَّ دَّ

َباين ِ  ر و الشَّيـم ، َعنم َُيمََي بمِن َأيب َعمم َاِعيُل بمُن َعيَّاش  ثـََنا ِإمسم ِبيَل، َحدَّ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن بن عبد الرَّْحمَن ابمن بِنمِت ُشَرحم
، قَالَ  يـمَلِميِ  َ َخَلَقُه، ملَم خَيمُلقم ِمنم َبيِن آدم َشيمئابـََلغََنا َأنََّك تَ : َأَتى َرُجٌل ابمَن َعبَّاس  فـََقالَ : الدَّ  ذمُكُر َسِطيًحا، تـَزمُعُم َأنَّ اَّللَّ

__________ 
 .َهِذه الرِ َوايَة لَيست ِف ا( 5)

)*( 

(5/955) 

 
 

ِبُهُه؟ قَالَ  َ َخَلَق َسِطيًحا المَغسَّاينَّ ْلَمًما َعَلى َوَضم  : قَالَ : ُيشم َيُكنم ِفيِه َعظمٌم َواَل َعَصٌب ِإالَّ  َوملَم ( 5)نـََعمم ِإنَّ اَّللَّ
ُجَمُة، َوالمَكفَّانِ  ُمم  .اْلم

َليمِه ِإََل تـَرمقـَُوتِِه َكَما يطوى الثَـّومب، َومل يكن ِفيِه شئ يـََتَحرَُّك ِإالَّ ِلَسانُهُ   .وََكاَن يُطمَوى ِمنم رِجم
َل َعَلى َوَضِمِه فَ  ُُروَج ِإََل َمكََّة ْحُِ ، َوَهاِشٌم ابـمَنا َعبمِد : ُأِتَ ِبِه َمكََّة، َفَخَرَج ِإلَيمِه َأرمبـََعٌة ِمنم قـَُريمش  فـََلمَّا َأرَاَد اْلم َعبمُد مَشمس 

،  َمَناِف بمِن ُقَصي  
ا ِإََل َغريمِ َنَسِبِهمم َوقَاُلوا ، فَانـمَتَموم ر ، َوَعِقيُل بمُن َأيب َوقَّاص   َوُص بمُن ِفهم َحم َناَك، بـََلغََنا ُقُدوُمَك ََنمُن ُأََنٌس َمنم مجَُ : َواَأم َح َأتـَيـم

َنا َك َحقٌّ َلَك َواِجٌب َعَليـم َيانـََنا ِإَيَّ  .فـََرَأيـمَنا َأنَّ ِإتـم
ََراِم، لَيَـ  َدى ِإلَيمِه َعِقيٌل َصِفيَحًة ِهنمِديًَّة، َوَصعمَدًة رَُديمِنيًَّة، فـَُوَضِعتم َعَلى َِبِب المبَـيمِت اْلم  .ا َسِطيٌح َأمم اَل نمظُُروا َأَهلم يـََراهَ َوَأهم

 .ََنِولميِن َيَدكَ : ََي َعِقيلُ : فـََقالَ 
مَِّة المَوِفيَّةم، َوالمَكعمَبِة المَمبمِنيَّةم، إِ : فـََناَوَلُه َيَدُه فـََقالَ  َِطيَّةم، َوالذِ  َِفيَّةم، َوالمَغاِفِر اْلم َِديَّةم، ََي َعِقيُل َوالمَعاملِِ اْلم نََّك للجائى ِِبهلم

ِنمِديَّةم، َوالصَّعمَدِة الرَُّديمِنيَّةم الصَِّفيَحِة   .اهلم
 .َصَدقمَت ََي َسِطيحُ : قَاُلوا



،: فـََقالَ  ِل َوالرَُّطِب َوالمبَـَلحم ، َوالنَّخم َبِطحم ، َواللَِّطيِم المُمنـم ، َوَسائِِر المَفَرحم ِس قـَُزحم ، َوقـَوم ِت ِِبلمَفَرحم ِإنَّ المُغَراَب َحيمُث َمرَّ  َواْلم
، فَأَ  ، قَاُلواَسَنحم ، َوَأنَّ َنَسبَـُهمم ِمنم قـَُريمش  ِذي المِبَطحم َم لَيمُسوا َمنم مُجَحم بَـَر َأنَّ المَقوم ُل المبَـيمِت : خم َصَدقمَت ََي َسِطيُح ََنمُن َأهم

رِبمََن َعمَّا َيُكوُن ِف زََمانِنَ  َناَك لِنَـُزوَرَك ِلَما بـََلَغَنا ِمنم ِعلمِمَك، فََأخم ََراِم، َأتـَيـم ا َهَذا َوَما َيُكوُن بـَعمَدُه، فـََلَعلَّ َأنم َيُكوَن ِعنمَدَك اْلم
 .ِف َذِلَك ِعلممٌ 

ََرِم، سَ : قَالَ  َي، َأنـمُتمم ََي َمعمَشَر المَعَرِب ِف زََماِن اهلم َاِم اَّللَِّ ِإَيَّ ُتمم، ُخُذوا ِمينِ  َوِمنم ِإهلم َن َصَدقـم َواء بصائركم وبصائر اْلم
ُلُغوَن المَعجم، اَل علم عنمد  ِسُروَن الصََّنَم، َويـَبـم ُكمم َواَل فهم، وينشو من عقبكم َذُوو فهم، يطملُبوَن َأنـمَواع المعلم، فـََيكم

تُـُلوَن المَعَجمم، َيطمُلُبوَن المغنم  .الرَّدمَم، َويـَقم
__________ 

 .شرائح من جريد الن خل: المَوضم( 5)
)*( 

(5/951) 

 
 

َوالمبَـيمت ذى االركان، واالمن والسكان، لينشأن ِمنم َعِقِبُكمم ِولمَداٌن، : وُن ُأولَِئَك؟ فـََقاَل هَلُمََي َسِطيُح َفِمنم َيكُ : قَاُلوا
ِن،  ََثَن، َويـُنمِكُروَن ِعَباَدَة الشَّيمطَاِن، َويـَُوحِ ُدوَن الرَّْحمََن، َويـَنمُشُروَن ِديَن الدََّيَّ َوم ِسُروَن اَأم َياَن، وَ َيكم نـم رُِفوَن المبـُ ُتوَن ُيشم تَـفم َيسم

َيانَ   .المِفتـم
ِل َمنم َيُكوُن ُأولَِئَك؟ قَالَ : قَاُلوا َقاِف، : ََي َسِطيُح ِمنم َنسم َحم َراِف، واملفضى لَلشراف، َوالمُمَزعمزِِع اَأم َشم َرِف اَأم َوَأشم

 َوالمُمضمِعفِ 
، ُنشُ  اَلُف ِمنم َعبمِد مَشمس  َوَعبمِد َمَناف  َضمَعاِف، لَيَـنمَشُؤنَّ اْلم ِتََلفاَأم  .وًءا َيُكوُن ِفيِه اخم

، : ََي سوأاته ََي سطيح ممَّا خُتمرِبََُن ِمَن المِعلمِم بَِممرِِهمم، َوِمنم َأيِ  بـََلد  خَيمُرُج ُأولَِئَك؟ فـََقالَ : فالوا ََمدم ، َوالمَباِلِغ اَأم َبَدم َوالمَباِقي اَأم
ِدي ِإََل  ، فـَىًت يـَهم ُرَجنَّ َمنم َذا المبَـَلدم ، يـَعمُبُد َرِبًّ انـمَفَردم، مثَّ يـَتَـَوفَّاُه لََيخم َرأُ ِمنم ِعَباَدِة الضِ د  ، يـَبـم ، يـَرمُفُض يـَُغوَث َوالمِفَندم الرََّشدم

ُهوًدا ُقوًدا، َوِف السََّماِء َمشم َرمِض َمفم ُ َُممُموًدا، ِمَن اَأم  .اَّللَّ
ُُقوِق اَل  ُرُك مثَّ يلى أمره الص ديق ِإذا قضى صدق، ِف َردِ  اْلم ، َويـَتـم ، جُمَرِ ٌب ِغطمرِيفم َِنيفم ، مثَّ يَِلي َأممَرُه اْلم  َخِرٌق َواَل َنِزقم

ِنيفم  َكَم التَّحم ، َوَأحم ، َقدم َضاَف المَمِضيفم َل المَعِنيفم  .قـَوم
َمًة َعَليمِه  تُـُلونَُه نِقم َبُح ِإَرًِب، مثَّ يلى أمره َداعيا المره جمرِب، فتجتمع َلُه مُجُوًعا َوُعَصًبا، فـَيَـقم َوَغَضًبا، فـَيـُؤمَخُذ الشَّيمُخ فـَُيذم

 .فـَيَـُقوُم ِبِه رَِجاٌل خطبا
، مثَّ يَِلي بـَعمَدهُ  َرمِض المَعَساِكرم ، خَيمِلُط الرَّأمي ِبَرأمي املناكر، يُظمِهُر ِف اَأم ابـمُنُه َيَمُخُذ مَجمَعُه َويَِقلُّ َْحمُدُه،  مثَّ يَِلي َأممَرُه النَّاِصرم

، اَل َشكَّ الدَّ َوَيَم  ُة ُمُلوكم ، مثَّ ُخُذ المَماَل َوَيَمُكل َوحده، َويكثر املَال بعقبه ِمنم بـَعمِدِه، مثَّ يَِلي ِمنم بـَعمِدِه ِعدَّ ُفوكم ُم ِفيِهمم َمسم
، َيطمِويِهمم َكَطيِ  الدُّرمنُوكم   ( .5)بـَعمِدِهُم الصُّعمُلوكم

رِِه يقمضى ا( 1)مثَّ يَِلي من بعده عظهور  َرمَض افمِتَتاًحا ُمنمَكًرا، مثَّ يَِلي َقِصرُي المَقاَمةم، ِبَظهم َتِتُح اَأم ق ويدىن مصر، يـَفم ْلم



اًت َوَسََلَمةم   .َعََلَمةم، َُيُوُت َموم
َممَواِل َوالمَمَناِبرم مثَّ  ك المملك ِبئر، يلى َأُخوُه بسنته َسائِر، خَيمَتصُّ ِِبَأم  يَِلي ِمنم بـَعمِدِه أهوج، مثَّ يلى َقِليَل ِبكر، يرتم

__________ 
 .نوع من المبسط َلُه مخل: الدرنوك( 5)
 )*(عظري كإردب، َوُهَو القوى الغليظ : المَمومُجود ِف املعاجم( 1)

(5/959) 

 
 

، يـََتَشاَورُُه ُمَعاِشُرُه َوَذُووُه، ينهضون ِإلَيمِه خيلعونه َيَمُخذ  تـُُلونَُه، مثَّ يَِلي َأممَرُه ِمنم بـَعمِدِه َصاِحُب ُدنـمَيا َونَِعيم  ُُممِلجم المُملمِك َويـَقم
، بـَُنوُه ِف ملكه كاملشوه َجامع، ِعنمَد َذِلَك َيطمَمُع ِف المُملمِك ُكلُّ عُ  ُرُك المُملمَك َُمََلًّ َضاِئعم ، يـَتـم ، َويَِلي َأممَرُه السَّاِبعم رمََينم

َفانم   .اللَّهم
مِئذ  صنفانيـُرمِضي نَِزارًا مَجمُع َقحم  َناَن، يصنف الميمن يـَوم َياَن َولُبـم َ بـُنـم َق مَجمَعانم بـَنيم ، ِإَذا المتَـَقَيا ِبِدَمشم صنف املشورة، : طَانم

ُذولِ   .َوِصنمُف المَمخم
 .اَل تـََرى ِإالَّ ِحَباًء َُممُلولم 

َ المِقَرابِ  ، بـَنيم  َوَأِسريًا َمغمُلولم
ُُيولم   .َواْلم

ََلَفَة َواِئلم، فـَتَـغمضَ ِعنمَد َذِلَك خُتمَرُب الم  ، َوَتطمُلُب اْلِم ََواِملم، َوَتظمَهُر الزَّاَلِزلم ِقُط اْلم َرَاِملم، َوُتسم َلُب اَأم ، َمَناِزلم َوُتسم ُب نَِزارم
َيارم  َخم َممثَاَل َواَأم ، َوتـُقمِصي اَأم َرارم َشم ين المَعِبيَد َواَأم  .فـَُتدم

َعارم ِف صفر االصفار يقت َسم َنـمَهارم َوتـَغمُلو اَأم َجارم َتُصدُّ َلُه اَأم َعار  َوَأشم ل كل َحيا ِمنمُه، مثَّ َيِسريُوَن ِإََل َخَناِدَق َوِإنَـَّها َذاُت َأشم
ٌم َواَل قـََرارم  َفُعُهمم نـَوم َيارم َفََل يـَنـم َخم ، َتظمَهُر اَأم زُِمُهمم َأوََّل النـََّهارم  .َويـَهم

، َممَصارم ًرا ِمَن اَأم ُخَل ِمصم رَِكُه المَقَضاء واالقدار َحىتَّ يَدم  .فـَُيدم
َُماةم  ِر اْلم  .مثَّ جِيئ الرَُّماةم تـَُلفُّ ُمَشاةم، ِلَقتمِل المُكَماةم، َوَأسم

َرُك ِف َأعمَلى المِمَياهم   .وهتلك المُغَواةم، ُهَناِلَك يُدم
َطُع  ، َوتـُقم َفُر الزَّبُورم ، َوُتكم ُُمورم َلُب اَأم يُن، َوتـُقم ، مثَّ تـَُبوُر مثَّ يـَُبوُر الدِ  ِلُت ِإالَّ َمنم َكاَن ِف َجَزائِِر المُبُحورم ، َفََل يـُفم ُسورم اْلُم

، ِف زَمان عصيب، َلو َكاَن ل ِل المُفُسوِق َوالر ِيبم ، َعَلى َأهم ، لَيمَس ِفيِهمم ُمِعيبم ََعارِيبم ، َوَتظمَهُر اَأم ُُبوبم م َحيا، َوَما اْلم لمَقوم
 .تـُغميِن المُمىَن 

ُ َعَلى رَأمِسِه المِفنَتم : مثَّ َماَذا ََي َسِطيُح؟ قَالَ  :قَاُلوا ِهُب اَّللَّ ، يُذم ِل المَيَمنم َكالشََّطنم  .مثَّ َيظمَهُر رَُجٌل َمنم َأهم
َناُه ِلَغَرابَِتِه َوَما َتَضمََّن ِمَن المِفنَتِ َوالمَمََلِحِم   ( .5)َوَهَذا َأثـٌَر َغرِيٌب َكتَـبـم

ُ َعَليمِه َوَقدم تـََقدََّم ِقصَّ  َوَسلََّم، ُة ِشق   َوَسِطيح  َمَع رَبِيَعَة بمِن َنصمر  َمِلِك المَيَمِن، وََكيف بشر ِبُوُجوِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِتِه َعبمِد المَمِسيِح، ِحنَي َأرمَسَلُه َمِلُك َبيِن َساَساَن، اِل  َم ِقصَُّة َسِطيح  َمَع ابمِن ُأخم يَواِن، َومُخُوِد النِ ريَاِن، وََكَذِلَك تـََقدَّ رمَِتَاِس اْلمِ



ََي المُموبََذانِ   .َوُرؤم
َدمََينِ  ِلِد الَِّذي ُنِسَخ ِبَشرِيَعِتِه َسائُِر اَأم َلَة َموم  .َوَذِلَك لَيـم

__________ 
 .بل ُهَو هذَين َما َكاَن ينبغى َأن يسطر ِف المكتب( 5)

 ! )*(َوَما أشبهه بتنبؤات الفلكيني

(5/957) 

 
 

ء المَوحمي  َِبب َكيمفيَّة بَدم
ِر أول شئ أُنمِزَل َعَليمِه ِمَن المُقرمآِن المَعِظيمِ ) ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِذكم ُ َعَليمِه ( ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكاَن َذِلَك َوَلُه َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلََّم ِمَن المُعُمِر َأرمبـَُعوَن َسَنةً 
 َأنَُّه َكاَن ُعُمُرُه ِإذم َذاَك َثََلَثً : َجرِير  َعِن ابمِن َعبَّاس  َوَسِعيِد بمِن المُمَسيَّبِ َوَحَكى ابمُن 
 .َوَأرمبَِعنَي َسَنةً 

، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعِن ابمِن ِشَهاب  ثـََنا اللَّيمُث، َعنم ُعَقيمل  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ بـَريمِ، َعنم َعاِئَشَة َحدَّ
َها َأنَـَّها قَاَلتم  ُ َعنـم ََي الصادقة : َرِضَي اَّللَّ ِي الرُّؤم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَوحم ِف الن وم، ( 5)َأوَُّل َما بُِدَئ ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََي ِإالَّ َجاَءتم ِمثمَل فـََلِق الصُّبمحِ   .وََكاَن اَل يـََرى ُرؤم
ََلُء، َفَكاَن  اللََّيايلَ َذَواِت المَعَدِد قـَبمَل َأنم يـَنمزَِع ِإََل  -َوُهَو التـََّعبُُّد  -خَيمُلو بَِغاِر ِحَراء  فـَيَـَتَحنَُّث ِفيِه ( 1)مثَّ ُحبِ َب ِإلَيمِه اْلَم

ِلِه َويـَتَـَزوَُّد ِلَذِلَك، مثَّ يـَرمِجُع ِإََل َخِدجَيَة فـَيَـتَـَزوَُّد ملثلهَ   .اَأهم
َقُّ َوُهَو ِف َغاِر ِحَراء    .َحىتَّ َجاَءُه اْلم

َرأم : َفَجاَءُه المَمَلُك فـََقالَ   .اقـم
 .َما َأََن بَِقاِرئ  : فـََقالَ 
ُد مثَّ َأرمَسَليِن : قَالَ  َهم  .فََأَخَذين فـََغطَّيِن َحىتَّ بـََلَغ ِمينِ  اْلم

َرأم : فـََقالَ   .اقـم
 .َما َأََن بَِقاِرئ  : فـَُقلمتُ 

ُد مثَّ َأرمَسَليِن فََأخَ  َهم  .َذين فـََغطَّيِن الثَّانَِيَة َحىتَّ بـََلَغ ِمينِ  اْلم
َرأم : فـََقالَ   .اقـم

دُ : فـَُقلمتُ  َهم ، فََأَخَذين فـََغطَّيِن الثَّالَِثَة َحىتَّ بـََلَغ ِمينِ  اْلم  .َما َأََن بَِقاِرئ 
ِم رَبِ َك الَّذِ : " مثَّ َأرمَسَليِن فـََقالَ  َرأم ِِبسم  .ي َخَلقَ اقـم

َرمُ  َكم َرأم َورَبَُّك اَأم ، اقـم نمَساَن ِمنم َعَلق   .َخَلَق اْلمِ
 .الَِّذي َعلََّم ِبلقلم



نمَسان َما مل يعلم   ".علم اْلمِ
__________ 

 .الصَّاِْلَة: الُبَخاِري  ( 5)
 .وََكانَ : الُبَخاِري  ( 1)

)*( 
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 .َزمِ ُلوين َزمِ ُلوين : َعَليمِه َوَسلََّم يـَرمُجُف فـَُؤاُدُه، َفَدَخَل َعَلى َخِدجَيَة بِنمِت ُخَويمِلد ، فـََقالَ  فـََرَجَع هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
 .فـََزمَُّلوُه َحىتَّ َذَهَب َعنمُه الرَّومعُ 

َبَـَر  -فـََقاَل ِْلَِدجَيَة  بَـَرَها اْلم  .َلَقدم َخِشيُت َعَلى نـَفمِسي: -َوَأخم
ُ َأبًَدا: جَيةُ فـََقاَلتم َخدِ  ، َواَّللَِّ اَل خُيمزِيَك اَّللَّ  .َكَلَّ

ِسُب المَمعمُدوَم، َوتُِعنُي َعَلى نـََواِئِب اْلمَ   .ق ِ ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحَم َوتـَقمِري الضَّيمَف، َوحَتمِمُل المَكلَّ، َوُتكم
َفل بن َأسد بن ع  .بد المُعزَّى ابمن َعم َخِدجَيةفَانمطََلَقتم ِبِه َخِدجَيُة َحىتَّ َأَتت ورقة بن نـَوم

جنمِيِل  ُتُب ِمَن اْلمِ َراينَّ، فـََيكم ُتُب المِكَتاَب المِعبـم َاِهِليَِّة، وََكاَن َيكم ُتبَ وََكاَن اممَرًءا قد تـََنصََّر ِف اْلم ُ َأنم َيكم َرانِيَِّة َما َشاَء اَّللَّ  .ِِبلمِعبـم
 .وََكاَن َشيمًخا َكِبريًا َقدم َعِميَ 

 .امسمَعم ِمِن ابمِن َأِخيكَ ! ََي بمَن َعم ِ : َلُه َخِدجَيةُ  فـََقاَلتم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخبَـَر َما رََأى: فـََقاَل َلُه َوَرَقةُ  بَـَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي بمَن َأِخي َماَذا تـََرى؟ فََأخم
ُمكَ َهَذا النَّاُموُس الَِّذي َكاَن ينزل عَ : فـََقاَل َلُه َوَرَقةُ  َتيِن َأُكوُن َحيًّا، ِإذم خُيمرُِجَك قـَوم َتيِن ِفيَها َجَذًعا، لَيـم  .َلى ُموَسى، ََي لَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  نـََعمم، ملَم َيَمِت َأَحٌد مبِثمِل َما ِجئمَت ِبِه ِإالَّ ُعوِدَي، : فـََقالَ ! " َأو ُمرجى ُهمم؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًرا ُمَؤزَّرًاَوإِ  ُمَك َأنمُصرمَك َنصم يِن يـَوم رِكم  .نم يُدم

ُي  َرةً ( 5)مثَّ ملَم يـَنمَشبم َورََقُة َأنم تـُُوِفِ َ َوفـَتَـَر المَوحم  .فـَتـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َِبالِ ُحزمًَن َغَدا ِمنمُه ِمَرارًا َكيم يـَتَـ  -ِفيَما بـََلَغَنا  -َحىتَّ َحِزَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َردَّى ِمنم رُُءوِس َشَواِهِق اْلم

ِيُل فـََقالَ  ىَف ِبذرمَوِة جبل لَكي يلِقي نَفسه تبدى َلُه ِجربم  .ََي ُُمَمَُّد، ِإنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َحقًّا: َفُكلََّما َأوم
ُسُه، فـَيَـرمِجعُ  ُكُن ِلَذِلَك َجأمُشُه، َوتـََقرُّ نـَفم  .فـََيسم

َرة الوحى َغدا َكمثل َذِلكفَِإذا طَاَلتم َعَليمِه فَـ   .تـم
ِيُل فـََقاَل َلهُ : قَالَ   .ِمثمَل َذِلكَ : فَِإذا أوىف بذورة َجَبل  تـََبدَّى َلُه ِجربم

 .َهَكَذا َوَقَع ُمَطوَّاًل ِف َِبِب التـَّعمِبرِي من الُبَخاِري  
__________ 

ء ( 5)  )*( 9/  5الوحى ِإََل ُهَنا ِرَوايَة الُبَخاِري  ِف َصِحيحه ِف َِبب بَدم
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َنمَصاِريَّ َقاَل : قَاَل ابمُن ِشَهاب   بَـَرين َأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َأنَّ َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ اَأم َرِة  -َوَأخم ُث َعنم فـَتـم َوُهَو ُُيَدِ 
ِي  َنا َأََن َأممِشي ِإذم مسَِ : " فـََقاَل ِف َحِديِثهِ  -المَوحم اًت ِمَن السََّماِء، فـََرفـَعمُت َبَصِري فَِإَذا المَمَلُك الَِّذي َجاَءين بـَيـم عمُت َصوم

َرمضِ  َ السََّماِء َواَأم  .َزمِ ُلوين، َزمِ ُلوين : فـَُرِعبمُت ِمنمُه، فـََرَجعمُت فـَُقلمتُ : حبَِراء  َجاِلٌس َعَلى ُكرمِسي   بـَنيم
 ُ َز فاهجر ََي َأيُـَّها الممُ " فَأَنـمَزَل اَّللَّ ، َوالرُّجم ، َورَبََّك َفَكربِ م، َوثَِياَبَك َفَطهِ رم ث ُِر، ُقمم فَأَنمِذرم ُي َوتـََتاَبعَ " دَّ  .َفَحِمَي المَوحم

، يـَعميِن َعن اللَّيمث، َواَتبعه ِهََلل ابمن َردَّاد  : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ِري ِ ( 5) اَتبـََعُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َوَأبُو َصاِلح   .َعِن الزُّهم
 ( .1)بـََواِدرُُه  -: َوقَاَل يُوُنُس َوَمعمَمرٌ 

َنا  ُ ِف ِكَتابِِه ِف َمَواِضَع ِمنمُه، َوَتَكلَّمم َماُم المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَّ َِديُث َقدم َرَواُه اْلمِ َعَليمِه ُمَطوَّاًل ِف َأوَِّل َشرمِح المُبَخاِريِ  َوَهَذا اْلم
ُد َوالمِمنَّةُ ِف كِ  َمم ًنا َوَّلِلَِّ اْلم َناًدا َوَمتـم ِي ِإسم ِء المَوحم  .َتاِب بَدم

ِريِ  َكَما عَ  ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث اللَّيمِث بِِه، َوِمنم َطرِيِق يُوُنَس َوَمعمَمر  َعِن الزُّهم َرَجُه ُمسم ُهَما، َوَأخم لََّقُه المُبَخاِريُّ َعنـم
ِل َورََقةَ َوَقدم رََمزمََن ِف  ُد، َوانـمتَـَهى ِسَياقُُه ِإََل قـَوم َمم ِلم  َوِرَواََيتِِه، َوَّلِلَِّ اْلم ََواِشي َعَلى ِزََيَداِت ُمسم ًرا ُمَؤزَّرًا:  اْلم  .َأنمُصرمَك َنصم

ِمِننَي َعاِئَشَة  ُل ُأمِ  المُمؤم ََي الصادقة َفَكاَن اَل " فـََقوم ََي ِإالَّ َجاَءتم ِمثمَل فـََلِق الصُّبمِح َأوَُّل َما بُِدَئ ِبِه من الوحى الرُّؤم  يـََرى ُرؤم
َحاَق بمِن َيَسار  َعنم ُعبَـيمِد بمِن ُعَمريم  اللَّيمِثيِ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى "  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ يـَُقوِ ي َما ذََكَرُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َفَجاَءين : " اَّللَّ

ِيُل َوَأََن ََنئٌِم بِ   .َنَمط  ِمنم ِديَباج  ِفيِه ِكَتابٌ ِجربم
َرأم، فـَُقلمتُ : فـََقالَ  ُت، مثَّ َأرمَسَليِن : اقـم َرُأ؟ فـَغَتَّيِن، َحىتَّ ظَنَـنمُت َأنَُّه المَموم  .َوذََكَر ََنمَو َحِديِث َعاِئَشَة َسَواءً " َما َأقـم

ِطَئِة ِلَما َيَمِت بـَعمَدُه ِمَن الميَـَقظَ  ، َأنَُّه رََأى َفَكاَن َهَذا َكالتـَّوم ِريِ  َبَة َعِن الزُّهم ِة، َوَقدم َجاَء ُمَصرًَّحا هِبََذا ِف َمَغاِزي ُموَسى بمِن ُعقم
 .َذِلَك ِف المَمَناِم، مثَّ َجاَءُه المَمَلُك ِف الميَـَقَظةِ 

بَـَهاينُّ  َصم َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  اَأم ِة َداَلِئِل النـُّ " ِف ِكَتابِِه : َوَقدم قَاَل اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأْحمَدَ ": بـُوَّ  َحدَّ
__________ 

 .َداُود: االصل واملطبوعة( 5)
 .يرجف فـَُؤاده: َأي ترجف بوادره بدل ِرَوايَة( 1)َوُهَو حَتمرِيف 

)*( 

(5/957) 

 
 

َبَة، َحدثَنا جناب بمُن ا ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُعثمَماَن بمِن َأيب َشيـم َسِن، َحدَّ َلِح، َعنم ِإبـمَراِهيَم، ابمن اْلَم َجم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن اَأم َاِرِث، َحدَّ ْلم
، قَالَ  ُي بـَعمُد : َعنم َعلمَقَمَة بمِن قـَيمس  َدَأ قـُُلوبـُُهمم، مثَّ يـَنمِزُل المَوحم َنمِبَياُء ِف المَمَناِم َحىتَّ تـَهم َتى بِِه اَأم  ( .5)ِإنَّ َأوََّل َما يـُؤم

َلُه َويـَُؤيِ دُه َما بعده َوَهَذا ِمنم ِقَبلِ  ِسِه، َوُهَو َكََلٌم َحَسٌن يـَُؤيِ ُدُه َما قـَبـم  .َعلمَقَمَة بمِن قـَيمس  نـَفم
 ذكر عمره َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلم َوقت بعثته َواَتِرخِيَها



َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َداُوَد بمِن : قَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َعِدي    َأيب ِهنمَد، َعنم َعاِمر  َحدَّ
ُة َوُهَو ابمُن َأرمبَِعنيَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََزَلتم َعَليمِه النـُّبـُوَّ َراِفيُل َثََلَث  الشَّعمِبِ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسَنًة، فـَُقِرَن بِنُـبـُوَّتِِه ِإسم

ِيُل، فـَنَـَزَل المُقرمآُن َعَلى ِسِنني، َفَكاَن يُعلمُه المَكِلَمة والشئ، َوملَم يَـ  نمِزِل المُقرمآُن، فـََلمَّا َمَضتم َثََلُث ِسِننَي ُقِرَن بِنـُبـُوَّتِِه ِجربم
ًرا ِِبلمَمِديَنةِ  ًرا مبَكََّة َوَعشم رِيَن َسَنًة، َعشم  .ِلَسانِِه ِعشم

 .َفَماَت َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي َسَنةً 
َناٌد َصِحيٌح إِ  َرمبَِعنَي َثََلَث ِسِننَي، مثَّ َجاَءُه ِجربمِ فـََهَذا ِإسم َراِفيَل ُقِرَن َمَعُه بـَعمَد اَأم َتِضي َأنَّ ِإسم  .يلُ ََل الشَّعمِبِ ، َوُهَو يـَقم

يِن َأبُو َشاَمَة فَِإنَُّه َقدم قَالَ   .َوَحِديُث َعاِئَشَة اَل يـَُناِف َهَذا: َوَأمَّا الشَّيمُخ ِشَهاُب الدِ 
ِة الَِِّت َكاَن خَيمُلو فِ فَِإنَُّه جيَُ  َراِفيُل ِف تِلمَك المُمدَّ َل ِبِه ِإسم يَها حبَِراء ، َفَكاَن يـُلمِقي ِإلَيمِه وُز َأنم َيُكوَن َأوَُّل َأممرِِه الرُّؤمََي، مثَّ وُكِ 

ِرجًيا َلُه َومتَمرِيًنا، ِإََل َأنم َجا ، َفَحَكتم َعاِئَشُة َما المَكِلَمَة ِبُسرمَعة  َواَل يُِقيُم َمَعُه َتدم ِيل َفعلمه بعد َما َغطَُّه َثََلَث َمرَّات  َءُه ِجربم
 َجَرى َلُه َمعَ 

__________ 
 .لَيمَس ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة املطبوع( 5)
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ِتَصارًا ِللمَحِديِث، َأوم ملَم َتُكنم  َراِفيَل اخم ِيل َومل َنك َما َجَرى َلُه َمَع ِإسم َراِفيلَ  ِجربم  .َوقـََفتم َعَلى ِقصَِّة ِإسم
د رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  : َوقَاَل االمام َأْحم ، َعنم ِعكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن : َحدثَنا ُيَي بن ِهَشام  أُنمِزَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ًرا، َوِِبلممَ  ًرا، َوَماَت َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ َثََلث  َوَأرمبَِعنَي، َفَمَكَث مبَكََّة َعشم  .ِديَنِة َعشم
 .َوَهَكَذا َرَوى َُيمََي بمُن َسِعيد ، َوَسِعيُد بمُن المُمَسيَّبِ 

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَ  ، َعنم ِعكم بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : الَ مثَّ َرَوى َأْحمَُد َعنم ُغنمَدر ، َويَزِيَد بمِن َهاُروَن، ِكََلمُهَا َعنم ِهَشام 
َرةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوأُنمِزَل َعَليمِه المُقرمآُن َوُهَو ابمُن َأرمبَِعنَي َسَنًة، َفَمَكَث مبَكََّة َثََلَث َعشم َر ِسِننيَ اَّللَّ  . َسَنًة، َوِِبلمَمِديَنِة َعشم

 .َوَماَت َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي َسَنةً 
َبَأََن َعمَّاُر بمُن َأيب َعمَّار ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : َماُم َأْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ  ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َأنـم ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َأقَاَم النَِّبُّ : َحدَّ

َرَة َسَنًة، َسبمَع ِسِننَي يـََرى الضَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكََّة مَخمَس َعشم َت، َومَثَاينَ ِسِننَي يُوَحى ِإلَيمِه، َوَأقَاَم َصلَّى اَّللَّ َمُع الصَّوم َء َوَيسم وم
َر ِسِننيَ   .ِِبلمَمِديَنِة َعشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـََرى َعَجاِئَب قـَبمَل بِعمثَِتهِ : قَاَل َأبُو َشاَمةَ   .َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلم  َعنم َجاِبِر بمِن مَسَُرَة قَالَ َفِمنم َذِلَك َما ِف َصِحيِح مُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : سم ِإين ِ ََأَعمِرُف َحَجًرا : " َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َن   ".مبَكََّة َكاَن ُيَسلِ ُم َعَليَّ قـَبمَل َأنم أُبـمَعَث، ِإين ِ ََأَعمرِفُُه اْلم
 .انـمتَـَهى َكََلُمهُ 



َا َكاَن َرُسولُ  ِمِه، ِلَما يـََراُهمم َعَليمِه ِمَن الضَّ  َوِإَّنَّ ََلَء َوااِلنمِفَراَد َعنم قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيُِبُّ اْلَم ََلِل المُمِبنِي، ِمنم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناِم، َوَقِوَيتم َُمَبـَُّتُه ِللمَخلمَوِة ِعنمَد ُمَقارَبَةِ  َصم ََثِن َوالسُُّجوِد ِلَلم َوم  .ِإَُياِء اَّللَِّ ِإلَيمِه، َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمهِ  ِعَباَدِة اَأم
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َيان بن المَعََلء بن َحارِثَة  َحاَق، َعنم َعبمِد المملك بن عبد هللا بن أيب ُسفم  -وََكاَن َواِعَيًة : قَالَ  -َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ِل المِعلمِم قَالَ  ًرا ِمَن السََّنِة يـَتَـنَ : َعنم بـَعمِض َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُرُج ِإََل ِحَراء  ِف ُكلِ  َعام  َشهم سَُّك وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِهِليَِّة، يُطمِعُم َمنم َجاَءُه ِمَن المَمَساِكنِي، َحىتَّ ِإَذا انمَصَرَف مِ  َتُه ِفيِه، وََكاَن ِمنم ُنُسِك قـَُريمش  ِف اْلم ُخلم بـَيـم نم جُمَاَورَتِِه ملَم يَدم
 .َحىتَّ َيطُوَف ِِبلمَكعمَبةِ 

ُث َعبمَد اَّللَِّ بمَن الزُّبـَريمِ مِ  َع ُعبَـيمَد بمَن ُعَمريم  ُُيَدِ  ِب بمِن َكيمَساَن َأنَُّه مسَِ  .ثمَل َذِلكَ َوَهَكَذا َرَوى َعنم َوهم
 .المُمتَـَعبِ ِديَن ِف قـَُريمش  َأنَـُّهمم جُيَاِوُروَن ِف ِحَراء  لِلمِعَباَدةِ َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى َأنَّ َهَذا َكاَن َعاَدِة 

ُهورَةِ  ر  َوَمنم َأرمَسى ثَِبريًا َمَكانَُه : َوهِلََذا قَاَل َأبُو طَاِلب  ِف َقِصيَدتِِه المَمشم َورَاق  لريقى ِف ِحَراء  َوََنِزِل َهَكَذا َصوَّبَُه * َوثـَوم
َاِفظُ  َعَلى ِرَوايَةِ   َهَذا المبَـيمِت َكَما ذََكَرُه السَُّهيمِليُّ َوَأبُو َشاَمَة َوَشيمُخَنا اْلم

ُ، َوَقدم َتَصحََّف َعَلى بـَعمِض الرَُّواِة فـََقاَل ِفيهِ  جَّاِج المِمزِ يُّ َرِْحَُهُم اَّللَّ َوَهَذا رَِكيٌك  -وراق لريقى ِف حر َوََنِزِل : َأبُو اْلَم
 .َوابِ َوُُمَاِلٌف لِلصَّ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َها َعنم َيَسا َرُف َوُُيمَنُع، َوُهَو َجَبٌل بَِعمَلى َمكَّة على َثََلثَة َأممَيال  ِمنـم ِر المَمارِ  ِإََل ِمىًن، َلُه قـُلٌَّة َوِحَراٌء يـُقمَصُر َوُُيَدُّ، َوُيصم

رَِفٌة َعَلى المَكعمَبِة ُمنمَحِنَيٌة، َوالمَغاُر ِف تِلمكَ  َيةِ  ُمشم َنـم  .اْلم
بَُة بمُن المَعجَّاجِ  َسَن َما قَاَل ُرؤم ِمَناِت المُقطَِّن : َوَما َأحم َِديثِ * َفََل َوَربِ  اْلم لُُه ِف اْلم ن  ِمنم ِحَراء  ُمنمَحيِن َوقـَوم : " َوَربِ  رُكم

َيِة تـَفمِسرٌي ِِبلمَمعمىَن، َوِإالَّ َفَحِقيَقُة التََّحنُّ " التـََّعبُُّد : َوالتََّحنُّثُ  الدُُّخوُل ِف : ِفيَما قَاَلُه السَُّهيمِليُّ ( 5)ِث ِمنم َحيمُث المِبنـم
ِنمثِ   .اْلم

َعتم َألمَفاٌظ َقِليَلٌة ِف   َوَلِكنم مسُِ
__________ 

 .من حنث البنية: االصل واملطبوعة( 5)
 .من حنث الثَّنية وَكله حَتمرِيف: وىف ا
)*( 

(5/930) 

 
 



ِنمثِ اللَُّغة َمعمَناَها اْلمُ   .ُروج من َذِلك الشئ كتحنث َأيم َخَرَج ِمَن اْلم
 .َوحَتَوََّب َوحَتَرََّج َوأتََمثََّ 

ُم لِلصَََّلةِ  ُُجوِد َوُهَو النـَّوم  .وهتجد ُهَو تـَرمُك اهلم
 .َوتـََنجََّس َوتـََقذَّرَ 

 .َأومَرَدَها َأبُو َشاَمةَ 
ِلِه  َعمَرايبِ  َعنم قـَوم  ".َتَحنَُّث َأيم يـَتَـَعبَُّد يَـ " َوَقدم ُسِئَل ابمُن اَأم

َِنيِفيَِّة ِديِن ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلمُ : فـََقالَ  َا ُهَو يـََتَحنَُّف ِمَن اْلم  .اَل َأعمِرُف َهَذا، ِإَّنَّ
 .التََّحنُُّث َوالتََّحنُّفُ : َوالمَعَرُب تـَُقولُ : قَاَل ابمُن ِهَشام  

بَةُ يـُبمِدُلوَن المَفاَء ِمَن الثَّاء، َكمَ  َجاِري َمَع االجذاف : * ا َقالُوا جدف وجذف، َكَما قَاَل ُرؤم َداثَ * َلوم َكاَن َأحم َجم  .يُرِيُد اَأم
ِضِع مثَّ : قَالَ  َثيِن َأبُو ُعبَـيمَدَة، َأنَّ المَعَرَب تـَُقوُل ُفمَّ ِف َموم  .َوَحدَّ

 .اَد ثُوُمَهاَأنَّ المُمرَ " وفومها : " َومن َذِلك َقول بعض المُمَفس رين: قـُلمتُ 
تَـَلَف المُعَلَماُء ِف تـََعبُِّدِه َعَليمِه السَََّلُم قـَبمَل المبَـعمَثِة َهلم َكاَن َعَلى َشرمع  َأمم اَل؟ َوَما   َذِلَك الشَّرمُع؟َوَقِد اخم

 .َشرمُع نُوح  : َفِقيلَ 
 .َشرمُع ِإبـمَراِهيمَ : َوِقيلَ 

َقـمَوى َبُه اَأم َشم  .َوُهَو اَأم
 .َوِقيَل ُموَسى
 .َوِقيَل ِعيَسى

 .ُكلُّ َما ثـََبَت َأنَُّه َشرمٌع ِعنمَدُه اتَـّبَـَعُه َوَعِمَل بِهِ : َوِقيلَ 
ُ َأعمَلمُ  ِه َواَّللَّ َواِل َوُمَناَسَباهِتَا َمَواِضُع ُأَخُر ِف ُأُصوِل المِفقم َقـم ِط َهِذِه اَأم  .َولَِبسم

لُُه  َقُّ َوُهَو بَِغاِر ِحَرا" َوقـَوم ِعد ، َكَما قَاَل تـََعاََل " ء  َحىتَّ فجأه اْلم َوَما ُكنمَت تـَرمُجو َأنم يـُلمَقى : " َأيم َجاَء بـَغمَتًة َعَلى َغريمِ َموم
يَة( " 5)ِإلَيمَك المِكَتاُب ِإالَّ َرْحمَة من رَبك   .اْلم

__________ 
ل ( 5)  .51ُسورَة النَّمم

)*( 
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ِر َهِذِه السُّورَ  نمَساَن ِمنم َعَلق  )ِة المَكِرُيَِة َوِهَي َوَقدم َكاَن نـُُزوُل َصدم ِم رَبِ َك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اْلمِ َرأم ِِبسم  .اقـم
َرمُ  َكم َرأم َورَبَُّك اَأم  .اقـم
 .الَِّذي َعلََّم ِبلقلم



نمَسان َما مل يعلم ِم ، َوِهَي َأوَُّل َما نـََزَل ِمَن المُقرمآِن َكَما قـَرَّرمََن َذِلَك ِف التـَّ ( علم اْلمِ فمِسرِي وََكَما َسَيأمِت َأيمًضا، ِف يـَوم
 ِ  .ااِلثـمنَـنيم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلم  َعنم َأيب قـََتاَدَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ؟ فـََقالَ : َكَما ثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم ِم ااِلثـمنَـنيم ِم يـَوم : " ُسِئَل َعنم َصوم
ُت ِفيِه، وَ  ٌم ُوِلدم ٌم أُنمِزَل َعَليَّ ِفيِه َذاَك يـَوم  ".يـَوم

ِ : َوقَاَل ابمُن َعبَّاس   َم ااِلثـمنَـنيم ِ، ونىب يـَوم م ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .ُوِلَد نَِبيُُّكمم ُُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
ُر َواِحد  ِمَن ا َم َوَهَكَذا قَاَل ُعبَـيمُد بمُن ُعَمريم  َوَأبُو َجعمَفر  المَباِقُر َوَغيـم لمُعَلَماِء َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ُأوِحَي ِإلَيمِه يـَوم

نَـُهمم  ِ، َوَهَذا َما اَل ِخََلَف ِفيِه بـَيـم  .ااِلثـمنَـنيم
َم َعِن ابمِن َعبَّاس  َوَجاِبر  َأنَُّه ُوِلَد َعَليم : مثَّ ِقيلَ  َوَِّل، َكَما تـََقدَّ ِر رَبِيع  اَأم ِه السَََّلُم، ِف الثَّاين َعَشَر ِمنم رَبِيع  َكاَن َذِلَك ِف َشهم

، َوِفيِه بُِعَث، َوِفيِه ُعرَِج ِبهِ  ِ َم ااِلثـمنَـنيم َوَِّل يـَوم  اَأم
 .ِإََل السََّماءِ 

ِر َرَمَضاَن، َكَما َنص على َذِلك عبيد ابمن ُعَمريم  ُهوُر َأنَُّه بُِعَث َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِف َشهم َحاق َوالمَمشم ، َوُُمَم د بن ِإسم
 .َوَغريمَها

ُ تـََعاََل  َتِدالًّ َعَلى َذِلَك مبَا قَاَل اَّللَّ َحاَق ُمسم ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنمِزَل ِفيِه المُقرمآُن ُهًدى للنَّاس : " َوقَاَل ابمُن ِإسم : َفقيل" َشهم
رِهِ   .ِف َعشم

م : َفر  المَباِقِر َأنَُّه قَالَ َوَرَوى المَواِقِديُّ ِبَسَنِدِه َعنم َأيب َجعم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكاَن ابمِتَداُء المَوحم
رِيَن ِمنمهُ  َلًة َخَلتم ِمنم َرَمَضاَن، َوِقيَل ِف الرَّاِبِع َوالمِعشم َرَة لَيـم ِ، ِلَسبمَع َعشم  .ااِلثـمنَـنيم

(5/931) 

 
 

َمامُ  َراُن َأبُو المَعوَّاِم، َعنم قـََتاَدَة َعنم َأيب المَمِليِح،: َأْحمَدُ  قَاَل اْلمِ ثـََنا ِعمم ، َحدَّ ََل َبيِن َهاِشم  ثـََنا َأبُو َسِعيد  َموم َعنم َواثَِلَة بمِن  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َقِع، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسم َلة  ِمنم َرَمَضاَن، َوأُنمزَِلِت التـَّومرَاُة أُنمزَِلتم ُصُحُف ِإبـم : " اَأم َراِهيَم ِف َأوَِّل لَيـم

َلًة َخَلتم ِمنم َرَمَضاَن، َوأُنمِزَل المُقرمآُن َِأَرم  َرَة لَيـم َ ِمنم َرَمَضاَن، َواْلمِجنمِيُل لَِثََلَث َعشم رِيَن َخَلتم ِمنم َلسمت  َمَضنيم َبع  َوِعشم
 .َدَويمِه ِف تـَفمِسريِِه َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َمرمُفوًعا ََنمَوهُ َوَرَوى ابمُن َمرم : َرَمَضانَ 

رِينَ  َلُة َأرمَبع  َوِعشم ِر لَيـم َلَة المَقدم  .َوهِلََذا َذَهَب مَجَاَعٌة ِمَن الصََّحابَِة َوالتَّابِِعنَي، ِإََل َأنَّ لَيـم
ِيَل  ُل ِجربم َرأم " َوَأمَّا قـَوم َلُه " َأََن بَِقاِرئ   َما: " فـََقالَ " اقـم ُت ممَّنم ُُيمِسُن " َما َأََن بَِقاِرئ  " فَالصَِّحيُح َأنَّ قـَوم نـَفمٌي، َأيم َلسم

 .المِقَراَءةَ 
َلُه الشَّيمُخ َأبُو َشاَمةَ   .َومِمَّنم رَجََّحُه النـََّوِويُّ َوقـَبـم
لُُه بَِعيٌد، َِأَنَّ  َهاِميٌَّة فـََقوم ِتفم ثـمَباتِ  َوَمنم قَاَل ِإنَـَّها اسم  .المَباَء اَل تـَُزاُد ِف اْلمِ

َوََّل ِرَوايَُة َأيب نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث المُمعمَتِمِر بمِن ُسَليمَماَن َعنم َأبِيهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوُهَو : َويـَُؤيِ ُد اَأم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرأُ َما قـََرأمُت ِكَتاًِب : " َخاِئٌف يـُرمَعدُ  ُتُب َوَما َأقـم ِسُنُه، َوَما َأكم ِيُل فـََغتَُّه َغتًّا َشِديًدا" َقطُّ َواَل ُأحم  .فََأَخَذُه ِجربم



َرأم : مثَّ تـَرََكُه فـََقاَل َلهُ   .اقـم
 فـََقاَل ُُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَُّ 

ُتُب " َعَليمِه َوَسلََّم  َرأُُه، َوَما َأقَرأ، َوَما َأكم ًئا َأقـم  ."َما َأَرى َشيـم
ِ " فـََغطَّيِن : " يـُرمَوى ُد " َخنَـَقيِن : َأيم " َقدم َغتَّيِن " َويـُرمَوى " وغتىن " َكَما ِف الصَِّحيَحنيم َهم يـُرمَوى " َحىتَّ بـََلَغ ِمينِ  اْلم

ِيِم َوفـَتمِحَها َوِِبلنَّصمِب َوِِبلرَّفمعِ   .ِبَضمِ  اْلم
 .َوفـََعَل ِبِه َذِلَك َثََلَثً 

َطَّايبُّ قَاَل َأبُو ُسَليممَ  ِتَماِل َما َكلََّفُه ِبِه ِمنم أَ : اَن اْلم َرُه َوُُيمِسَن أتَمِديَبُه، فـَيَـرماَتَض اِلحم ُلَو َصبـم َا فـََعَل َذِلَك ِبِه لِيَـبـم عمَباِء َوِإَّنَّ
ُموِم، َوأتَمُخُذُه الرَُّحَضاُء َأيِ  ِة، َوِلَذِلَك َكاَن يـَعمرَتِيِه ِمثمُل َحاِل المَمحم ُر َوالمَعَرقُ : النـُّبـُوَّ  .المبـُهم

ُرهُ  َا فـََعَل َذِلَك َِأُُمور  : َوقَاَل َغيـم تَـيمِقَظ ِلَعَظَمِة َما يـُلمَقى ِإلَيمِه بعد َهَذا: ِإَّنَّ َها َأنم َيسم  ِمنـم
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 .الصَِّنيِع المُمِشقِ  َعَلى النـُُّفوسِ 
ُهُه، َوهلَِ ( 5( )ِإَنَّ سنلقي َعَليمك قوال ثقيَل)َكَما قَاَل تـََعاََل  ُي َُيمَمرُّ َوجم َذا َكاَن َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِإَذا َجاَءُه المَوحم

ِم الشَِّديِد المبَـرمدِ  ِبِل، َويـَتَـَفصَُّد َجِبيُنُه َعَرقًا ِف الميَـوم ُر ِمَن اْلمِ  .َويَِغطُّ َكَما يَِغطُّ المَبكم
لُهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َخِدجَيَة يـَرمُجُف فـَُؤاُدُه فـََرَجَع هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : " َوقـَوم  ".ى اَّللَّ

 .مَجمُع َِبِدرَة  " بـََواِدرُُه : " َوِف ِرَوايَة  
َ المَمنمِكِب َوالمُعُنقِ : قَاَل َأبُو ُعبَـيمَدة  .َوِهَي ْلَمَمٌة بـَنيم

ُرهُ   .ِهَي ُعُروٌق َتضمطَِّرُب ِعنمَد المَفزَعِ : َوقَاَل َغيـم
 .بـَعمِض الرِ َواََيِت تـَرمُجُف آَبِدلُُه، َواِحَدتـَُها َِبِدَلةٌ  َوِف 

َ المُعُنِق َوالتـَّرمقـَُوةِ   .َوِقيَل َِبِدٌل، َوُهَو َما بـَنيم
يِ   .َوِقيَل َأِصُل الثَّدم

ِ : َوِقيلَ  يـَنيم  .ْلَمُم الثَّدم
ُر َذِلكَ   .َوِقيَل َغيـم

بَـَرَها َما َكاَن ِمَن ! " ماَل؟ َأي شئ َعَرَض يل؟ : " َهَب َعنمُه الرَّومُع قَاَل ِْلَِدجَية، فـََلمَّا ذَ "َزمِ ُلوين َزمِ ُلوين : " فـََقالَ  َوَأخم
َممرِ   .اَأم

ُه قـَبمَل َذِلَك، َواَل َكاَن ِف َخَلِدهِ " َلَقدم َخِشيُت َعَلى نـَفمِسي : " مثَّ قَالَ   .َوَذِلَك َِأَنَُّه َشاَهَد َأممًرا ملَم يـَعمَهدم
ُ َأبًَدا: َذا قَاَلتم َخِدجَيةُ َوهلَِ  ، َكَلَّ َواَّللَِّ اَل خُيمزِيَك اَّللَّ  .َأبمِشرم

زمِي، َوِقيلَ : ِقيلَ  ُزمنِ : ِمَن اْلِم  .ِمَن اْلم
يَل المَعَوائِِد ِف ُخُلِقِه، َأنَّ َمنم َكاَن ُمتَِّصًفا ِبِصَفاِت اْلمَ  ُ ِبِه مجَِ َرى اَّللَّ نـمَيا َواَل ِف ريمِ َوَهَذا ِلِعلمِمَها مبَا َأجم  اَل خُيمَزى ِف الدُّ



ِخَرةِ   .اْلم
َسَنةِ  َِليَلِة َما َكاَن ِمنم َسَجاََيُه اْلَم  .مثَّ ذََكَرتم َلُه ِمنم ِصَفاتِِه اْلم

َِديَث : " فـََقاَلتم  ُهورًا ِبَذِلَك َصَلَواُت اَّللَِّ وَ " ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحَم َوَتصمُدُق اْلم َسََلُمُه َعَليمِه ِعنمَد المُمَواِفِق َوَقدم َكاَن َمشم
 .َوالمُمَفاِرقِ 

نَِة ِعَياله" َوحَتمِمُل المَكلَّ "  َلِة َما يُِرُُيُه ِمنم ثَِقِل ُمؤم  .َأيم َعنم َغريمَِك، تـُعمِطي َصاِحَب المَعيـم
__________ 

 .1ُسورَة املزمل ( 5)
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ِسُب المَمعمُدوَم "  بِ " َوَتكم ِسُب َحَسنَـَتُه قـَبمَل َغريمِكَ َأيم َتسم ريمِ فـَتـَُباِدُر ِإََل ِإعمطَاِء المَفِقرِي فـََتكم  .ُق ِإََل ِفعمِل اْلَم
تَـَراَح مبَِ : َوُيَسمَّى المَفِقرُي َمعمُدوًما َِأَنَّ َحَياتَُه ََنِقَصٌة، فـَُوُجوُدُه َوَعَدُمُه َسَواٌء َكَما قَاَل بـَعمُضُهمم  َا * يمت  لَيمَس َمنم َماَت فَاسم ِإَّنَّ

، ِفيَما نـََقَلُه َعنمُه المَقاِضي ِعَياٌض ِف َشرمِح ُمسم  َسِن التِ َهاِميُّ َياِء َوقَاَل َأبُو اْلَم َحم ِر َميِ ًتا : ِلم  المَميمُت َميِ ُت اَأم ُعدَّ َذا المَفقم
َطَّايبُّ * وَِكَساُه  َرا َوقَاَل اْلم ِسُب المُمعمَدَم " اُب الصَّوَ : َكَفًنا َِبلًِيا َوَمأمَواُه قـَبـم َأيم تبذل ِإلَيمِه َأو يكون تكسب املعدم " َوُتكم
 .َمااًل يَِعيُش ِبهِ ( 5)بعطيته 

َاِفُظ َأبُو اْلمجَّاج املزى َأن املَُراد ِبملعدوم َهُهَنا المَماُل المُمعمَطى، َأيم يـُعمِطي المَمالَ  َتاَر َشيمُخَنا اْلم  . ِلَمنم ُهَو َعاِدُمهُ َواخم
َسُب ِِبَتََّاِرَك المَماَل المَمعمُدوَم، َأِو النَِّفيَس المَقِليَل النَِّظرِي، فـَقَ وَ  َعَة، َوَأغمَرَق ِف َمنم قَاَل ِإنَّ المُمَراَد َأنََّك َتكم دم َأبـمَعَد النُّجم

ُ النـَّزمِع، َوَتَكلََّف َما لَيمَس َلُه ِعلمٌم، فَِإنَّ ِمثمَل َهَذا اَل ُُيمَدُح بِِه َغالِ  ُرمُهَا َواَّللَّ َل ِعَياٌض َوالنـََّوِويُّ َوَغيـم ًبا، َوَقدم َضعََّف َهَذا المَقوم
 .َأعمَلمُ 

ِري الضَّيمَف "  َساِن َمأمَواهُ " َوتـَقم ِدمِي ِقَراُه، َوِإحم رُِمُه ِف تـَقم  .َأيم ُتكم
َقِ  "  ريمِ " َويـُرمَوى " َوتُِعنُي َعَلى نـََواِئِب اْلم َت َمَع َصاِحِبَها َحىتَّ ، َأيم ِإَذا وَ "اْلَم قـََعتم ََنئَِبٌة َِأََحد  ِف َخريم  َأَعنمَت ِفيَها، َوُقمم

 .جيََِد ِسَداًدا ِمنم َعيمش  َأوم قـََواًما ِمنم َعيمش  
لُهُ  ، وََكاَن َشيمًخا َكبِ : " َوقـَوم َفل  َها َوَرَقَة بمِن نـَوم  ".ريًا َقدم َعِمَي مثَّ َأَخَذتمُه فَانمطََلَقتم بِِه ِإََل ابمِن َعمِ 

ُ، َوَأنَُّه َكاَن ممَّ  ِرو بمِن نـَُفيمل  َرِْحَُه اَّللَّ ِر زَيمِد بمِن َعمم َاِهِليَِّة، فـََفارَقـَُهمم َوَقدم َقدَّممَنا َطَرفًا ِمنم َخرَبِِه َمَع ِذكم ن؟ ؟ صر ِف اْلم
رو َوُعثمَمان بن اْلمُ   َويمِرث،َوارمحَتََل ِإََل الشَّاِم، ُهَو َوزيد بن َعمم

__________ 
 .َأو يكون تلبس المَعَدم بعطية: ُمرفة ِبالصل( 5)
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َق ِ  َدمََيِن ِإذم َذاَك ِإََل اْلم َرَب اَأم ، فـَتَـَنصَُّروا ُكلُُّهمم، َِأَنَـُّهمم َوَجُدوُه َأقـم  .َوُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش 
ِرو بمِن نـَُفيمل  فَِإنَّ  ُه رََأى ِفيِه َدَخًَل َوخَتمِبيطًا َوتـَبمِديًَل َوحَتمرِيًفا َوأتَمِويًَل، فَأَبت فطرته الدُُّخول ِفيِه َأيمضا، وبشره ِإالَّ زَيمَد بمَن َعمم

تَـَرَب َأَوانُهُ  َباُن ِبُوُجوِد َنِب   َقدم َأِزَف َزَمانُُه َواقـم َباُر َوالرُّهم َحم  .اَأم
َتَمرَّ عَ   .َلى ِفطمَرتِِه َوتـَومِحيِدهِ فـََرَجَع يـََتطَلَُّب َذِلَك، َواسم

تَـَرَمتمُه المَمِنيَُّة قـَبمَل المِبعمَثِة المُمَحمَِّديَّةِ   .َلِكِن اخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َكَما َقدَّ  َفل  وََكاَن يـَتَـَومسََُّها ِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا، مبَا َكاَنتم َخِدجيَ َوَأدمرََكَها َورََقُة بمُن نـَوم َعُتُه َلُه َوَتِصُفُه مم ُة تـَنـم

َيَ  َِميَلِة َوَما َظَهَر َعَليمِه ِمَن الدَّاَلِئِل َواْلم  .تِ َلُه، َوَما ُهَو ُمنمَطو  َعَليمِه ِمَن الصِ َفاِت الطَّاِهَرِة اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ابمَن َعمِ ، : َم َوَجاَءتم بِِه ِإلَيمِه، فـََوقـََفتم ِبِه َعَليمِه َوقَاَلتم َوهِلََذا َلمَّا َوَقَع َما َوَقَع َأَخَذتم بَِيِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .امسمَعم ِمِن ابمِن َأِخيكَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخبَـَر َما رََأى، قَاَل َوَرَقةُ  ِذي أُنمِزَل َعَلى ُسبُّوٌح ُسبُّوٌح، َهَذا النَّاُموُس الَّ : فـََلمَّا َقصَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ُموَسى
َلةً  َمًة َوُمَكمِ  ًرا بـَعمَد ُموَسى، َِأَنَُّه َكاَنتم َشرِيَعُتُه ُمَتمِ   َوملَم يَذمُكرم ِعيَسى َوِإنم َكاَن ُمَتَأخِ 

ِل المُعَلَماءِ   .ِلَشرِيَعِة ُموَسى َعَليمِهَما السَََّلُم، َوَنَسَختم بـَعمَضَها َعَلى الصَِّحيِح ِمنم قـَوم
نُّ ( 5( )َوَِأُِحلَّ لكم بعض الذى حرم َعَليمُكم)َما قَاَل كَ  ُل َورََقَة َهَذا َكَما قَاَلِت اْلِم عمَنا ِكَتاًِب أُنمِزَل : )َوقـَوم َمَنا ِإَنَّ مسَِ ََي قـَوم

َتِقيم ق َوِإََل َطرِيق ُمسم ِدي ِإََل اْلم َ يََديمِه يـَهم قًا ِلَما بـَنيم  .( 1( )ِمنم بـَعمِد ُموَسى ُمَصدِ 
َتيِن ِفيَها َجَذًعا : " مثَّ قَاَل َوَرَقةُ  ًنا من االُيان َوالمعلم النافع َوالمَعَمل الصَّاحل" ََي لَيـم َم َشاِبًّ ُمَتَمكِ  َتيِن َأُكوُن الميَـوم  .َأيم ََي لَيـم

__________ 
 )*( 90ُسورَة االحقاف ( 1) 10ُسورَة آل عمَران ( 5)
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َتيِن َأُكونُ "  ُمَك  ََي لَيـم َرَج َمَعَك َوَأنمُصَركَ " َحيًّا ِحنَي خُيمرُِجَك قـَوم  .يـَعميِن َحىتَّ ُأخم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َا قَاَل َذِلَك، َِأَنَّ ِفَراَق المَوَطِن : قَاَل السَُّهيمِليُّ " َأو ُمرجى ُهمم؟ : " َفِعنمَدَها قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإَّنَّ

ُمَك َأنمُصرمَك نصرا ! نـََعمم : " ى النـُُّفوِس، فـََقالَ َشِديٌد َعلَ  يِن يـَوم رِكم ِإنَُّه ملَم َيَمِت َأَحٌد مبِثمِل َما ِجئمَت ِبِه ِإالَّ ُعوِدَي، َوِإنم يُدم
ًرا َعزِيًزا َأبًَدا" مؤزرا   .َأي نصرك َنصم
لُُه  ُ َوَرِضَي َعنمُه، فَِإنَّ ِمثمَل َهَذا الَِّذي َصَدَر َأيم تـُوُ " مثَّ ملَم يـَنمَشبم َوَرَقُة َأنم تـُُوِفِ َ " َوقـَوم ، َرِْحَُه اَّللَّ ِفِ َ بـَعمَد َهِذِه المِقصَِّة بَِقِليل 

َبلِ  تَـقم ِي، َونِيٌَّة َصاِْلٌَة ِللمُمسم ِديٌق مبَا َوَجَد، َوِإُيَاٌن مبَا َحَصَل ِمَن المَوحم  .َعنمُه َتصم
َماُم َأْحمَدُ  َوِد، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ َخِدجَيَة َسأََلتم حَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ َسم َثيِن َأبُو اَأم ثـََنا َحَسٌن، َعِن ابمِن هَلِيَعَة، َحدَّ دَّ

َفل  فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َوَرَقَة بمِن نـَوم َسُبُه َلوم َكاَن ِمنم َقدم رََأيـمُتُه فـََرَأيمُت َعَليمِه ثَِيا: " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فََأحم َب بـََياض 



ِل النَّاِر ملَم َيُكنم َعَليمِه ثَِياُب بـََياض    ".َأهم
ِريُّ َوِهَشاٌم َعنم ُعرمَوَة ُمرمَسًَل  َناٌد َحَسٌن، َلِكنم َرَواُه الزُّهم  .َوَهَذا ِإسم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َاِفُظ َأبُو يعلى، َعن ُشَريمح بمِن يُ  ، َأنَّ َرُسوَل َوَرَوى اْلم وُنَس، َعنم ِإمسمَاِعيَل، َعنم جُمَاِلٌد، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ

َفل  فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسِئَل َعنم َورََقَة بمِن نـَوم َنَِّة َقدم رََأيـمُتُه فـََرَأيمت َعَليمِه ثَِياب بـََياض، َأبمَصرمتُ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه ِف بُطمَناِن اْلم
 ".َوَعَليمِه السُّنمُدُس ( 5)

ِرو بمِن نـَُفيمل  فـََقاَل  َدُه " َوُسِئَل َعنم زَيمِد بمِن َعمم َم المِقَياَمِة ُأمًَّة َوحم َعُث يـَوم  ".يـُبـم
َرة  ِمنم َجَهنََّم ِإََل َضحم : " َوُسِئَل َعنم َأيب طَاِلب  فـََقالَ  ُتُه ِمنم َغمم َرجم َها َأخم  ".َضاح  ِمنـم

َكاِم المُقرمآِن، فـََقالَ   أبصرهتا: " َوُسِئَل َعنم َخِدجَيَة، َِأَنَـَّها َماَتتم قـَبمَل المَفَراِئِض َوَأحم
__________ 
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َنَِّة ِف بـَيمت  ِمنم َقَصب  اَل َصَخَب ِفيِه َواَل َنَصبَ   ". َعَلى نـََهر  ِف اْلم
َناٌد َحَسٌن، َولِبَـعمِضِه َشَواِهُد ِف الصَِّحيحِ   .ِإسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة : َوقَاَل اْلم ثـََنا ُعبَـيمُد بمُن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم  ِ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اَل َتُسبُّوا َوَرَقَة، فَِإين ِ رََأيمُت َلُه َجنًَّة َأوم َجنـَّتَـنيم
، َعنم َأبِي ََشجِ ، َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َعنم ِهَشام  َناٌد وََكَذا َرَواُه ابمُن َعَساِكَر ِمنم َحِديِث َأيب َسِعيد  اَأم ِه، َعنم َعاِئَشَة، َوَهَذا ِإسم

 .َجيِ دٌ 
َبهُ   .َوُرِوي ُمرمَسًَل َوُهَو َأشم

َاِفظَانِ  َهِقيُّ َوَأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتابـَيمِهَما: َوَرَوى اْلم  .المبَـيـم
ِة "  ر و، َعنم َأبِ " َداَلِئِل النـُّبـُوَّ ِبيَل، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ِمنم َحِديِث يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعنم يُوُنَس بمِن َعمم ِرو بمِن ُشَرحم يِه، َعنم َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِْلَِدجَيةَ  عمُت نَِداًء، َوَقدم َخِشيُت َواَّللَِّ َأنم َيُكوَن هِلََذا َأممٌر : " َصلَّى اَّللَّ ِدي مسَِ ُت َوحم  ".ِإين ِ ِإَذا َخَلوم
، َما َكاَن ليف: قَاَلتم  َِديثَ َمَعاَذ اَّللَِّ ََمانََة، َوَتِصُل الرَِّحَم، َوَتَصُدُق اْلم  .عل َذِلك بك، فو هللا ِإنََّك لَتـَُؤدِ َي اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ ذََكَرتم َلُه َخِدجَيُة فـََقالَ  ر  َولَيمَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  :تم فـََلمَّا َدَخَل َأبُو َبكم
 .مَّد  ِإََل َوَرَقةَ ََي َعِتيُق اذمَهبم َمَع ُمَُ 

ر   َذ بَِيِدِه َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم  .فـََلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .انمطَِلقم بَِنا ِإََل َوَرَقةَ : فـََقالَ 
بَـَرَك؟ : " قَالَ   .َخِدجَيةُ : قَالَ " َوَمنم َأخم

 .فَانمطََلَقا ِإلَيمِه فـََقصَّا َعَليمهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقالَ  عمُت نَِداًء َخلمِفي: " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِدي مسَِ ُت َوحم  .ََي ُُمَمَُّد ََي ُُمَمَّدُ : ِإين ِ ِإَذا َخَلوم

َرمِض   ".فَأَنمطَِلُق َهاِرًِب ِف اَأم
 .اَل تـَفمَعلم : فـََقاَل َلهُ 

 .َلَك، مثَّ ائتىن فََأخمربين  ِإَذا َأاَتَك فَاثـمُبتم َحىتَّ َتَسَمَع َما يـَُقولُ 
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ُد َّلِلَِّ َربِ  المَعاَلِمنيَ )ََي ُُمَمَُّد، ُقلم : فـََلمَّا َخََل ََنَداهُ  َمم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم اْلم اَل ِإَلَه ِإالَّ : ُقلم ( َواَل الضَّال ني)َحىتَّ بلغ ( ِبسم
 .اَّللَُّ 

 .َأبمِشرم مثَّ َأبمِشرم : ُه َذِلَك، فـََقاَل َلُه َوَرَقةُ فَأََتى َوَرَقَة َفذََكَر لَ 
َهُد َأنََّك الَِّذي َبشََّر ِبَك ابمُن َمرممَيَ، َوِإنََّك َعَلى ِمثمِل ََنُموِس ُموَسى، َوِإنََّك َنِبٌّ ُمرمسَ  َهاِد بـَعمَد فََأََن َأشم َمُر ِِبْلِم ٌل، َوِإنََّك َستـُؤم

ِمَك َهَذا، َولَِئنم   .َأدمرََكيِن َذِلَك ََأَُجاِهَدنَّ َمَعكَ يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َقيِن : " فـََلمَّا تـُُوِفِ َ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِيِر، َِأَنَُّه آَمَن يب َوَصدَّ َنَِّة َعَليمِه ثَِياُب اْلم َلَقدم رََأيمُت المَقسَّ ِف اْلم

 .يـَعميِن َوَرَقةَ " 
ُن المَفاحِتَِة َأوََّل َما نـََزلَ َهَذا َلفمُظ ا ، َوُهَو ُمرمَسٌل، َوِفيِه َغَرابٌَة َوُهَو َكوم َهِقيِ   .لمبَـيـم

ِدِه َعَليمِه َوأتََكُِّدِه ِعنمَدُه، َوَذِلكَ  ُيَاَن َوَعقم بَـَرتمُه َخِدجَيُة َماَوَقدم َقدَّممَنا ِمنم ِشعمرِِه َما يَُدلُّ َعَلى ِإضمَمارِِه اْلمِ َكاَن ِمنم    ِحنَي َأخم
َناَها قـَبمَل َهَذا، َأممرِِه َمَع ُغََلِمَها َميمَسَرَة، وََكيمَف َكاَنِت المَغَماَمُة ُتظَلِ ُلُه ِف َهِجرِي المَقيمِظ، فـََقاَل َوَرَقُة ِف ذَ  َعارًا َقدَّمم ِلَك َأشم

لُهُ  َها قـَوم َرى َْلُوًجا : ِمنـم ُت وَُكنمُت ِف الذ ِكم فـََقدم طَاَل * َما بـََعَث النَِّشيَجا َوَوصمف  ِمنم َخِدجَيَة بـَعمَد َوصمف  َِأَممر  طَالَ * ْلََجم
ِ َعَلى رََجاِئي  َباِن * َحِديَثِك َأنم َأَرى ِمنمُه ُخُروًجا مبَا خربتنا من َقول قس * انمِتظَاِري ََي َخِدجَيا بَِبطمِن المَمكَّتَـنيم من الرُّهم

َرُه َأنم يـَُعوَجا  َأكم
ًما بَِنَّ ُمَُ  يُِقيُم ِبِه المرَبِيََّة َأن تعوجا فـَيَـلمَقى * َوخَيمِصُم َمنم َيُكوُن َلُه َحِجيَجا َويُظمِهُر ِف المِبََلِد ِضَياَء نُور  * مًَّدا َسَيُسوُد قـَوم

تُ * َويـَلمَقى َمنم ُيَساِلُمُه فلوجا فياليىت ِإَذا َما َكاَن َذاُكمم * َمنم ُُيَارِبُُه َخَسارًا   وَُكنمُت َأوَّهَلُمم ولوجا َشِهدم
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يًعا * َكرَِهتم قـَُريمٌش ( 5)ُوُلوًجا ِف الَِّذي  ِإََل ِذي المَعرمِش ِإذم َسَفُلوا * َوَلوم َعجَّتم مبكتها عجيجا أرجي ِِبلَِّذي َكرُهوا مجَِ
ا وأبق تكن  َقوم َرى َيِضجُّ المَكاِفُروَن هَلَا* أُُموٌر ( 1)ُعُروَجا فَِإنم يـَبـم ُخم ق  : َضِجيَجا َوقَاَل َأيمًضا ِف َقِصيَدتِِه اَأم َباَر ِصدم َوَأخم



َُها َعنمُه ِإَذا َغاَب ََنِصُح بَِنَّ ابمَن َعبمِد اَّللَِّ َأْحمََد ُمرمَسٌل * َخبـََّرتم َعنم ُُمَمَّد   ِإََل ُكلِ  من ضمت َعَليمِه اَأِبطح وظين * خُيَربِ 
َعُث صَ  َف يـُبـم ق * ُهوٌد َوَصاحل وُموَسى َوِإبـمَراِهيم َحىتَّ يرى َلُه : َكَما ُأرمِسَل المَعبمَدانِ * اِدقًا بِِه َأن َسوم هباء ومنشور من اْلم

بَـُعُه َحيًّا ُلَؤيُّ بمُن َغاِلب   رك النَّاس دهره * َواِضُح َويـَتـم تَـبمشِ * َشَبابـُُهمم واَأشيبون اْلحاجح فَِإن أبق َحىتَّ يدم ر  فَِإين ِ ِبِه ُمسم
َحاقَ * الود فارح َوِإالَّ فَِإين ِ ََي َخِدجَيُة فَاعمَلِمي  : َعنم َأرمِضِك ِف االرض العريضة سائح َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم

ََن فََأْحمَُد ُمرمَسُل َوِجربمِ * فَِإنم َيُك َحقًّا ََي َخِدجَيُة فَاعمِلِمي : قَاَل َوَرَقةُ  ٌي * يُل َيَمتِيِه َوِميَكاُل َمَعُهَما َحِديَثِك ِإَيَّ ِمَن اَّللَِّ َوحم
بَة   َزُل يـَُفوُز ِبِه َمنم فَاَز ِفيَها بِتَـوم َر ُمنـم َرُح الصَّدم ُهمم ِفرمَقٌة ِف ِجَنانِِه * َيشم * ويشقى بِِه العاىن المَغرِيُر المُمَضلَُّل َفرِيَقاِن ِمنـم

ِحيِم تـَُعلَّ  َواِز اْلَم َرى بَِحم ا ِِبلمَويمِل ِفيَها تـََتابـََعتم َوُأخم َعلُ * ُل ِإَذا َما َدَعوم  َمَقاِمُع ِف َهاَماهِتِمم مثَّ ُتشم
ِوي الر ََِيُح بَِممرِِه  َعُل َوَمنم َعرمشه َفوق السََّمَوات كلَها * َفُسبمَحاَن َمنم تـَهم ِم َما َشاَء يـَفم ََيَّ وأقضاؤه ِف * َوَمنم ُهَو ِف اَأم

 دلخلقه اَل تب
__________ 

 .َوَلو َكاَن الذى: َخ ط( 5)
َمة اِلبمِن كثري، وهى المُمَوافَقة اِلبمِن ِهَشام والصحيحة َأيمضا  .َوَما أثمبته ُهَو الرِ َوايَة المُمتَـَقد 

 .يكن أمورا، َوُهَو حَتمرِيف: املطبوعة( 1)
)*( 
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ِر َوالمقدر  ََي لِلر َِجاِل َوَصرمفِ : َوقَاَل َوَرَقُة َأيمًضا رِبََها * الدَّهم ُعوين َِأُخم ُ ِمنم ِغرَيِ َحىتَّ َخِدجَيُة َتدم َأممًرا * َوَما لشئ َقَضاُه اَّللَّ
عمُت ِبِه  ِر َوالمُعُصِر بَِنَّ َأْحمََد َيَم * ُأرَاُه َسَيأمِت النَّاَس ِمنم ُأَخِر وخربتين بَِممر  َقدم مسَِ رِبُُه ِفيَما َمَضى ِمنم َقِدمِي الدَّهم * تِيِه فـَُيخم

ُعوٌث ِإََل المَبَشِر فـَُقلمُت َعلَّ الَِّذي تـَرمِجنَي يـُنمِجُزُه  ِيُل َأنََّك َمبـم َنا َكيم * ِجربم َر َوانـمَتِظِري َوَأرمِسِليِه ِإلَيـم َيـم َلُه فـََرجِ ي اْلم َلِك اْلمِ
ِم َوالسََّهِر فـَقَ * ُنَسائَِلُه  ِلمِد َوالشََّعِر ِإين ِ رََأيمُت * اَل ِحنَي َأاَتََن َمنمِطًقا َعَجًبا َعنم َأممرِِه َما يـََرى ِف النـَّوم يَِقفُّ ِمنمُه َأَعايل اْلم

َعُرين * َأِمنَي اَّللَِّ َواَجَهيِن  ُف يَذم َوم َتَمرَّ َفَكاَد اْلم ِمَلتم ِمنم َأعمَظِم الصَُّوِر مثَّ اسم يل * ِف ُصورَة  ُأكم ِمَن  ممَّا ُيَسلِ ُم ِمنم َحوم
َف يبليك ِإنم َأعمَلنمَت َدعمَوتـَُهمم * الشََّجِر فـَُقلمُت َظينِ  َوَما َأدمِري َأَيصمُدُقيِن  َزَل السَُّوِر َوَسوم ُلو ُمنـم َعُث يـَتـم َف يـُبـم ِمَن * َأنم َسوم

َهِقيُّ ِف الدَّ  َاِفُظ المبَـيـم َهاِد ِبََل َمن   َواَل َكَدِر َهَكَذا َأومَرَد َذِلَك اْلم ُ َأعمَلمُ اْلِم ِتَها َعنم َوَرَقَة َنَظٌر َواَّللَّ  .اَلِئِل َوِعنمِدي ِف ِصحَّ
َحاقَ  َيان بمِن المَعََلِء بمِن َجارِيََة الثَـَّقِفيُّ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد المملك بن عبد هللا بن أيب ُسفم  -( 5)وََكاَن َواِعَيًة  -َحدَّ

ِل المِعلمِم، َأنَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنيَ  َعنم بـَعمِض َأهم  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِة، َكاَن ِإذا خرج ِْلَاَجِتِه  ُ كرامته وابتدأه ِِبلنـُّبـُوَّ  (9)أبعد َحىتَّ ُيسر المبُيوت ( 1)َأرَاَد اَّللَّ

__________ 
 .املطبوعة َداِعَية( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف



 .ْلَاَجة: املطبوعة( 1)
 .َوُهَو حَتمرِيف

 .الثَـّومب: َخ ط( 9)
 .َوُهَو حَتمرِيف شنيع

)*( 
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ِديَِتَها، َفََل َُيُرُّ حبََجر  َواَل َشَجر  ِإالَّ قَالَ  َة َوبُطُوِن َأوم  .السَََّلُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َعنُه َويـُفمِضي ِإََل ِشَعاِب َمكَّ
َلُه َعنم َُيِيِنِه وَ : قَالَ  َمُع َما َشاَء فـَيَـلمَتِفُت َحوم َجارََة، َفَمَكَث َكَذِلَك يـََرى َوَيسم َعنم مِشَاِلِه َوَخلمَفُه َفََل يـََرى ِإالَّ الشََّجَر َواْلِم

ِيُل َعَليمِه السَََّلُم مبَا َجاَء ِمنم َكَراَمِة اَّللَِّ َوُهَو حبَِراء  ِف رَ  ُ َأنم َُيمُكَث، مثَّ َجاَءُه ِجربم  .َمَضانَ اَّللَّ
َحاقَ  قَالَ  ََل آِل الزبري، قَاَل مسَِعت عبد هللا ابمن الزُّبـَريمِ َوُهَو يـَُقوُل ِلُعبَـيمِد بمِن : ابمُن ِإسم ُب بمُن َكيمَساَن َموم َثيِن َوهم ُعَمريمِ َوَحدَّ

ثـمَنا ََي ُعبَـيمدُ : بمِن قـََتاَدَة اللَّيمِثي ِ  ُء َما ابـمُتِدَئ بِِه َرُسوُل اَّللَِّ : َحدِ  ِة ِحنَي َجاَءُه َكيمَف َكاَن بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن النـُّبـُوَّ  َصلَّى اَّللَّ
ِيلُ   .ِجربم

ُث عبد هللا ابمن الزُّبـَريمِ َوَمنم ِعنمَدُه ِمَن النَّاسِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : فـََقاَل ُعبَـيمٌد َوَأََن َحاِضٌر، ُُيَدِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِف حراء ِف كل سنة شهرا يـََتَحنَّثجُيَاِوُر 

َاِهِليَِّة، َوالتََّحنُّثُ ( 5)وََكاَن َذِلَك ممَّا حَتَنَُّث : قَالَ   .التـَّبَـرُّرُ : بِِه قـَُريمٌش ِف اْلم
َر ِمنم ُكلِ  َسَنة  يُطمِعمُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم جُيَاِوُر َذِلَك الشَّهم َمنم َجاَءُه ِمَن المَمَساِكنِي، فَِإَذا َقَضى  َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُخلَ  رِِه َذِلَك َكاَن َأوََّل َما يـَبمَدأُ ِبِه ِإَذا انمَصَرَف ِمنم ِجَوارِِه المَكعمَبَة قـَبمَل َأنم يَدم ًعا َأوم َما ِجَوارَُه ِمنم َشهم َتُه، فـََيطُوُف هِبَا َسبـم  بـَيـم
ُ ِمنم َذِلَك، مثَّ يـَرمجِ   .ُع ِإََل بـَيمِتهِ َشاَء اَّللَّ

ُ ِبِه ِفيِه َما َأرَاَد ِمنم َكَراَمِتِه ِمَن السََّنِة الَِِّت بـََعَثُه  ُر الَِّذي َأرَاَد اَّللَّ ُر َرَمَضاُن، َخَرَج َحىتَّ ِإَذا َكاَن الشَّهم ِفيَها، َوَذِلَك الشَّهم
ُلُه،  ُ ِفيَها ِبِرَسالَِتِه َوَرِحَم المِعَباَد بِِه َجاَءُه ِإََل ِحَراء  َكَما َكاَن خَيمُرُج ْلَِِوارِِه َوَمَعُه َأهم َرَمُه اَّللَّ َلُة الَِِّت َأكم َحىتَّ ِإَذا َكاَنِت اللَّيـم

ِيل بَِممر هللا تـََعاََل   .ِجربم
__________ 

 .ُيبب: َخ ط( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َرأم : َفَجاَءين َوَأََن ََنئٌِم بَِنَمط  ِمنم ِديَباج  ِفيِه ِكَتاٌب، فـََقالَ : " مَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اقـم
َرُأ؟ قَالَ : قـُلمتُ  َرأم : فـَغَتَّيِن َحىتَّ ظَنَـنمُت َأنَُّه المَمومُت، مثَّ َأرمَسَليِن فـََقالَ : َما َأقـم  .اقـم
َرُأ؟ قَالَ : قـُلمتُ  َرأم : َأنَُّه المَمومُت مثَّ َأرمَسَليِن فـََقالَ  فـَغَتَّيِن َحىتَّ ظَنَـنمتُ : َما َأقـم  .اقـم
َرُأ؟ قَالَ : قـُلمتُ  َرأم : فـَغَتَّيِن َحىتَّ ظَنَـنمُت َأنَُّه المَمومُت مثَّ َأرمَسَليِن فـََقالَ : َما َأقـم  .اقـم
َرُأ؟ َما َأُقوُل َذِلَك ِإالَّ افمِتَداًء : قـُلمتُ   .ثمِل َما َصَنَع يب ِمنمُه َأنم يـَُعوَد يل مبِِ ( 5)َماَذا َأقـم
ِم رَبِ َك الَِّذي َخَلقَ : " فـََقالَ  َرأم ِِبسم  .اقـم

نمَساَن ِمنم َعَلق    .َخَلَق اْلمِ
َرمُ  َكم َرأم َورَبَُّك اَأم  .اقـم
 .الَِّذي َعلََّم ِبلقلم

نمَسان َما مل يعلم   ".علم اْلمِ
، َوَهبَـ : قَالَ  َا َكَتَب ِف قـَلمِب ِكَتاِبً فـََقَرأمتـَُها مثَّ انـمتَـَهى َوانمَصَرَف َعينِ  ِمي َفَكَأَّنَّ  .بمُت ِمنم نـَوم
اًت ِمَن السََّماِء يـَُقولُ : قَالَ  عمُت َصوم ََبِل مسَِ ُت َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت ِف َوَسط  ِمَن اْلم ِيلُ : َفَخَرجم  .ََي ُُمَمَُّد َأنمَت َرُسوُل اَّللَِّ َوَأََن ِجربم
ِيُل ِف ُصورَِة رَُجل  َصاف   َقَدَميمِه ِف أُُفِق السََّماِء يـَُقولُ َفرفعت رَأمِسي ِإََل السَّمَ : قَالَ  ََي ُُمَمَُّد َأنمَت : اء، فَأنمظر فَِإَذا ِجربم

ِيلُ   .َرُسوُل اَّللَِّ َوَأََن ِجربم
ِهي َعنمُه  ُم َوَما َأأتََخَُّر، َوَجَعلمُت َأصمِرُف َوجم ُت أُنمظُُر ِإلَيمِه َفَما َأتـََقدَّ َها ِإالَّ فـََوقـَفم ِف آَفاِق السََّماِء َفَما َأنمظُُر ِف ََنِحَية  ِمنـم

 .رََأيـمُتُه َكَذِلكَ 
ُم َأَماِمي َوَما َأرمِجُع َورَاِئي َحىتَّ بـََعَثتم َخِدجَيُة ُرُسَلَها ِف طََلِب، فـَبَـلَ  َها َوَأََن َفَما زِلمُت َواِقًفا َما َأتـََقدَّ ُغوا َمكََّة َورََجُعوا ِإلَيـم

 .اِقٌف ِف َمَكاين َذِلَك، مثَّ انمَصَرَف َعينِ  وَ 
َها، فـََقاَلتم  ُت ِإََل َفِخِذَها ُمِضيًفا ِإلَيـم ِلي َحىتَّ َأتـَيمُت َخِدجَيَة َفَجَلسم ََي َأَِب المَقاِسِم َأيمَن كنت؟ فو : َوانمَصَرفمُت رَاِجًعا ِإََل َأهم

 . بـََلُغوا َمكَّة َورََجُعوا ِإََل هللا َلَقدم بـََعثمُت ُرُسِلي ِف طََلِبَك َحىتَّ 
__________ 

 .اقتدا َوُهَو حَتمرِيف: ط( 5)
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ثـمتـَُها ِِبلَِّذي رََأيمُت فـََقاَلتم  ُس َخِدجَيَة بَِيِدِه ِإين ِ ََأَرمُجو َأنَّ َتُكوَن َنِبَّ َهِذِه : مثَّ َحدَّ َأبمِشرم ََي ابمن المعم واثبت، فو الذى نـَفم
 .مَّةِ اَأمُ 

بَـَرهَ  بَـَرتمُه مبَا َأخم ، فََأخم َفل  َها ثَِيابـََها مثَّ انمطََلَقتم ِإََل َوَرَقَة بمِن نـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ قَاَمتم َفَجَمَعتم َعَليـم ا ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُس َورََقَة بِيَ : فـََقاَل َوَرَقةُ  بَـُر الَِّذي َكاَن ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس، َوالَِّذي نـَفم َكم ِدِه لَِئنم ُكنمِت َصَدقمِتيِن ََي َخِدجَيُة ِلَقدم َجاَءُه النَّاُموُس اَأم



ُمَِّة، َوُقويل َلُه فـَلميَـثـمُبتم   .َيَمِت ُموَسى، َوِإنَُّه لََنِبُّ َهِذِه اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِل َوَرَقةَ فـََرَجَعتم َخِدجَيُة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرتمُه بَِقوم  .َم فََأخم

َنُع، بََدَأ ِبِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِجَوارَُه َوانمَصَرَف َصَنَع َكَما َكاَن َيصم لمَكعمَبِة َفطَاَف هِبَا، فـََلِقَيُه َوَرَقُة فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفل  َوُهَو َيطُوُف ِِبلمَكعمَبِة فـَقَ  عمتَ : الَ بمُن نـَوم رِبمين مبَا رََأيمَت َومسَِ  .ََي ابمَن َأِخي، َأخم

بَـَرُه، فـََقاَل َلُه َورََقةُ  بَـُر الَِّذي َجاَء ُموَسى: فََأخم َكم ُمَِّة، َوَلَقدم َجاَءَك النَّاُموُس اَأم ، َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ِإنََّك لََنِبُّ َهِذِه اَأم
َذيَـ  بـَنَّهم َولَتـُؤم َرَجنَّهم َولَتُـَقاتـََلنَّهم َولَُتَكذَّ ًرا يـَعمَلُمهُ ( 5)نَّهم َولَُتخم َم ََأَنمُصَرنَّ اَّللََّ َنصم ُت َذِلَك الميَـوم  .، َولَِئنم َأََن َأدمرَكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل   . َمنمزِِلهِ مثَّ َأدمىَن رَأمَسُه ِمنمُه فـََقبََّل َيَمُفوَخُه مثَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِطَئِة ِلَما َجاَء بـَعمَدُه ِمَن الميَـَقَظِة، َكمَ  ُ َوَهَذا الَِّذي ذََكَرُه ُعبَـيمُد بمُن ُعَمريم  َكَما ذََكرمََنُه َكالتـَّوم ِل َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َم ِمنم قـَوم ا تـََقدَّ

َها ََي ِإالَّ َجاَءتم ِمثمَل فـََلِق الصُّ : َعنـم  .بمحِ َفَكاَن اَل يـََرى ُرؤم
َلَتِئذ    .َوُُيمَتَمُل َأنَّ َهَذا المَمَناَم َكاَن بـَعمَد َما رَآُه ِف الميَـَقَظِة َصِبيَحَة لَيـم

 .َوُُيمَتَمُل َأنَُّه َكاَن بعده مبدَّة
 .َوهللا أعلم

__________ 
َاء ُهَنا للسكت( 5)  .اهلم
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َبةَ  ِري ِ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ُ : َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، قَالَ  َعِن الزُّهم وََكاَن بـََلغََنا َأوََّل َما رََأى، يـَعميِن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ تـََعاََل َأرَاُه ُرؤمََي ِف المَمَناِم، َفَشقَّ َذِلَك َعَليمِه، َفذََكَرَها اِلممَرَأتِهِ  ِذيِب َخِدجَيَة، فَـ  َعَليمِه َوَسلََّم، َأنَّ اَّللَّ ُ َعِن التَّكم َعَصَمَها اَّللَّ

ِديِق فـََقاَلتم  َرَها ِللتَّصم ًرا: َوَشَرَح َصدم َنَع ِبَك ِإالَّ َخيـم  .َأبمِشرم فَِإنَّ اَّللََّ مل َيصم
بَـَرَها َأنَُّه رََأى َبطمَنُه ُشقَّ مثَّ ُغِسَل وَ  َها، فََأخم َر مثَّ ُأِعيَد َكَما َكانَ مثَّ ِإنَُّه َخَرَج ِمنم ِعنمِدَها مثَّ َرَجَع ِإلَيـم  .طُهِ 

ٌر فَأَبمِشرم : قَاَلتم   .َهَذا َواَّللَِّ َخيـم
، َكاَن النَِّبُّ َصلَّ  َلَسُه َعَلى جَممِلس  َكِرمي  ُمعمِجب  ِيُل َوُهَو بَِعمَلى َمكََّة فََأجم تَـعمَلَن َلُه ِجربم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ مثَّ اسم : ى اَّللَّ

َلَسيِن عَ  َئِة الدُّرمنُوِك َأجم ُلُؤ، فبشره برسالة هللا عزوجل، َحىتَّ اطمَمَأنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ( ؟)َلى ِبَساط  َكَهيـم ِفيِه المَياُقوُت َواللُّؤم
َرأم  ِيُل اقـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه ِجربم  .اَّللَّ

َرُأ؟ فـََقالَ : فـََقالَ  ِم رَب ِ : " َكيمَف َأقـم َرأم ِِبسم َرُم، الَِّذي َعلََّم اقـم َكم َرأم َورَبَُّك اَأم نمَساَن ِمنم َعَلق  اقـم َك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اْلمِ
نمَسان َما مل يعلم   ".ِبلقلم، علم اْلمِ

ث ُِر " َويـَزمُعُم ََنٌس َأنَّ : قَالَ  ُ َأعمَلمُ " ََي َأيُـَّها المُمدَّ  .أول ُسورَة نزلت َعَليمِه َواَّللَّ
ِيُل ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ فـَقَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِرَساَلَة رَب ِِه َواتَـَّبَع َما َجاَءُه ِبِه ِجربم  .ِبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َقِلًبا ِإََل بـَيمِتِه َجَعَل اَل َُيُرُّ َعَلى َشَجر  َواَل َحَجر  ِإالَّ َسلََّم َعَليمِه، فـََرَجعَ  ُرورًا ُموِقًنا َأنَُّه َقدم  فـََلمَّا انمَصَرَف ُمنـم ِلِه َمسم ِإََل َأهم
تَـعمَلَن ِإََل، : رََأى َأممًرا َعِظيًما، فـََلمَّا َدَخَل َعَلى َخِدجَية قَالَ  ِيُل اسم أرأيتك الَّىِت كنت حدثتك َأين ِ رََأيـمُتُه ِف المَمَناِم؟ فَِإنَُّه ِجربم

 .أرمسلُه ِإََل رىب عزوجل
بَـَرَها ِِبلَّذِ  َع ِمنمُه، فـََقاَلتَوَأخم  أبشر فو هللا اَل يفعل: ي َجاَءُه ِمَن اَّللَِّ َوَما مسَِ

__________ 
 .نوع من المبسط َلُه مخل: الدرنوك( 5)

)*( 
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َبِل الَِّذي َجاَءَك ِمنم َأممِر اَّللَِّ فَِإنَُّه َحقٌّ، َوَأبمِشرم فَِإنَّكَ  ًرا، َواقـم ُ ِبَك ِإالَّ َخيـم  اَّللَّ
 .ل هللا َحًقاَرُسو 

ِل نِينَـ  َرانِيًّا ِمنم َأهم ، َنصم َبَة بمِن رَبِيَعَة بمِن َعبمِد مَشمس  َوى يـَُقاُل َلُه َعدَّاٌس فـََقاَلتم مثَّ انمطََلقت من َمَكانـََها، فََأَتتم ُغََلًما ِلُعتـم
بَـرمَتيِن : َلهُ  ُرَك ِِبَّللَِّ ِإالَّ َما َأخم ِيَل؟ فـََقالَ َهلم ِعنمَدَك : ََي َعدَّاُس ُأذَكِ  ِيَل يُذمَكُر : ِعلمٌم ِمنم ِجربم ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس، َما َشأمُن ِجربم

َومََثنِ  ُل اَأم ُلَها َأهم َرمِض الَِِّت َأهم  .هِبَِذِه اَأم
رِبمين بِِعلمِمَك ِفيهِ : فـََقاَلتم   .َأخم

َ النَِّبيِ نَي، َوُهَو َصا: قَالَ  َنُه َوبـَنيم  .ِحُب ُموَسى َوِعيَسى َعَليمِهَما السَََّلمُ فَِإنَُّه َأِمنُي اَّللَِّ بـَيـم
، َفذََكَرتم َلُه َما َكاَن ِمنم َأممِر النَِّبِ  َصلَّى  َفل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَما َألمَقاُه ِإلَيمِه فـََرَجَعتم َخِدجَيُة ِمنم ِعنمِدِه َفَجاَءتم َورََقَة بمَن نـَوم اَّللَّ

ِيُل، فـََقاَل هَلَا َوَرَقةُ  تُ  :ِجربم ُل المِكَتاِب الَِّذي جيَُِدونَُه َمكم َتِظُر َأهم وًِب ََي بـُنَـيََّة َأِخي، َما َأدمِري َلَعلَّ َصاِحَبِك النَِّبُّ الَِّذي يـَنـم
ُه مثَّ َأظمَهَر َدعمَواُه َوَأَن حى اَل  ِن  ِعنمَدُهمم ِف التـَّومرَاِة َواْلمِجنمِيِل، َوأُقمِسُم ِِبَّللَِّ لَِئنم َكاَن ِإَيَّ َ ِف طَاَعِة َرُسوِلِه َوُحسم بلني اَّللَّ

 .ُمَؤاَزرَتِِه ِللصَّربمِ َوالنَّصمرِ 
 .َفَماَت َورََقُة َرِْحَُه اَّللَُّ 

ِريُّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل الزُّهم  .َفَكاَنتم َخِدجَيُة َأوََّل َمنم آَمَن ِِبَّللَِّ َوَصدََّق َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ بـَعمَد ِإيَراِدِه َما ذََكرمََنهُ قَاَل اْلمَ  َوالَِّذي ذُِكَر ِفيِه ِمنم َشقِ  َبطمِنِه ُُيمَتَمُل َأنم َيُكوَن ِحَكايًَة ِمنمُه ِلَما ُصِنَع ِبِه ِف : اِفُظ المبَـيـم

َرى، مثَّ   . ََثلَِثًة ِحنَي ُعرَِج بِِه ِإََل السََّماءِ صباه، يعمىن شق  َبطمنه َعنُه َحِليَمَة، َوُُيمَتَمُل َأنم َيُكوَن ُشقَّ َمرًَّة ُأخم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َناِدِه ِإََل ُسَليمَماَن بمِن طرخان التيمى قَالَ ( 5)َوَقدم  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِف تـَرممَجَِة َوَرَقَة إبِِسم  :ذََكَر اْلم
__________ 

ثَـ ( 5) َهِقيُّ َحدَّ َخة امن ُهَنا ِإََل َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ َساِقط من النُّسم  .َنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
)*( 
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 .بـََلَغَنا َأنَّ اَّللََّ تـََعاََل بـََعَث ُُمَمًَّدا َرُسواًل َعَلى رَأمِس مَخمِسنَي َسَنًة ِمنم بَِناِء المَكعمَبةِ 
ِة َوالمَكَراَمِة رُ  َتصَُّه ِبِه ِمَن النـُّبـُوَّ ََي َكاَن يـََراَها، فـََقصَّ َذِلَك َعَلى َزومَجِتِه َخِدجَيَة بِنمِت خويلد فـََقاَلت َلهُ وََكاَن أول شئ اخم : ؤم

ًرا ُ ِبَك ِإالَّ َخيـم َعُل اَّللَّ  .أبشر فو هللا اَل يـَفم
ِمِه، ِإذم نـََزَل َعَليمِه ِجربمِ  م  ِف ِحَراء ، وََكاَن يَِفرُّ ِإلَيمِه ِمنم قـَوم َنَما ُهَو َذاَت يـَوم ُ فـَبَـيـم يُل، َفَدََن ِمنمُه، َفَخاَفُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ َكِتَفيمِه، فـََقالَ  رِِه َوِمنم َخلمِفِه بـَنيم ِيُل يََدُه َعَلى َصدم َرحم : َعَليمِه َوَسلََّم َُمَاَفًة َشِديَدًة، فـََوَضَع ِجربم ُططم ِوزمرَُه، َواشم اللَُّهمَّ احم
رَُه، َوَطهِ رم قـَلمَبُه، َرأم ! ََي ُُمَمَُّد َأبمِشرم  َصدم ُمَِّة، اقـم  .فَِإنََّك َنِبُّ َهِذِه اَأم

َرأُ : َوُهَو َخاِئٌف يـُرمَعدُ : فـََقاَل َلُه َنِبُّ اَّللَِّ  ُتُب َوَما َأقـم ِسُنُه، َوَما َأكم  .َما قـََرأمُت ِكَتاًِب َقطُّ َواَل ُأحم
ِيُل فـََغتَُّه َغتًّا َشِديًدا مثَّ  َرأم : تـَرََكُه، مثَّ قَاَل َلهُ فََأَخَذُه ِجربم  .اقـم

َلهُ   .فََأَعاَد َعَليمِه ِمثـم
ُلِؤ َوالمَياُقوِت َوقَاَل لَ  َئِة اللُّؤم ِنِه َكَهيـم َلَسُه َعَلى ِبَساط  َكَهيَئِة الدرنوك فـََرأى ِفيِه من صفائه َوُحسم َرأم ِبسم رَبك : " هُ فََأجم اقـم

ََيِت، مثَّ قَاَل َلهُ " الذى خلق   . خَتَفم ََي ُُمَمَُّد، ِإنََّك َرُسوُل اَّللَِّ اَل : اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَهُُّه، فـََقالَ  َبَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمي؟ : مثَّ انمَصَرَف، َوَأقـم َنُع وََكيمَف َأُقوُل ِلَقوم مثَّ قَاَم َرُسوُل ! َكيمَف َأصم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِيُل ِمنم َأَماِمِه َوُهَو ِف صعرته اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه ( 5)َم َوُهَو َخاِئٌف، فََأاَتُه ِجربم ، فـََرَأى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِيلُ  رَُه، فـََقاَل َلُه ِجربم ِيلُ : َوَسلََّم َأممًرا َعِظيًما َمََلَ َصدم ، ِجربم ِيُل َرُسوُل اَّللَِّ َرُسوُل اَّللَِّ ِإََل َأنمِبَيائِِه  اَل خَتَفم ََي ُُمَمَُّد، ِجربم

 .َوُرُسِلِه، فَأَيمِقنم ِبَكَراَمِة اَّللَِّ فَِإنََّك َرُسوُل اَّللَِّ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل َُيُرُّ َعَلى َشَجر  َواَل َحَجر  ِإالَّ ُهَو َساِجدٌ   فـََرَجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َأي َعظمته( 5)

)*( 
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 .السَََّلُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : يـَُقولُ 
هُ  ُسُه َوَعَرَف َكَراَمَة اَّللَِّ ِإَيَّ  .فَاطمَمأَنَّتم نـَفم

 فـََلمَّا انـمتَـَهى
َزَعَها َذِلَك، فـََقاَمتم ِإلَيمهِ  نِِه، فََأفـم ِهِه ِمنم تـََغريُِّ َلوم ، فـََلمَّا َدَنتم ِمنمُه َجَعَلتم متَمَسُح َعنم ِإََل َزومَجِتِه َخِدجَيَة َأبمَصَرتم َما ِبَوجم

ِهِه َوتـَُقولُ  مِ : َوجم َمُع قـَبمَل الميَـوم  .َلَعلََّك لِبَـعمِض َما ُكنمَت تـََرى َوَتسم
َت الَِّذي ُكنمُت َأمسمَُع ِف الميَـَقَظِة وَ : فـََقالَ  ِيُل َقِد ََي َخِدجَيُة َأرََأيمِت الَِّذي ُكنمُت َأَرى ِف المَمَناِم َوالصَّوم ُأَهاُل ِمنمُه؟ فَِإنَُّه ِجربم



بَـَرين َأين ِ َنِبُّ َهِذِه  تَـعمَلَن يل وََكلََّميِن َوَأقـمَرَأين َكََلًما َفزِعمُت ِمنمُه، مثَّ َعاَد ِإيَلَّ َفَأخم بَـلمُت َعَلى اسم بَـلمُت رَاِجًعا فََأقـم ُمَِّة، َفَأقـم اَأم
 .ُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ السَََّل : َشَجر  َوِحَجارَة  فـَُقلمنَ 

ُمَّ : فـََقاَلتم َخِدجَية َهُد َأنََّك َنِبُّ َهِذِه اَأم ًرا، َوَأشم َعَل ِبَك ِإالَّ َخيـم َ َلنم يـَفم َتِظُرُه أبشر فو هللا َلَقدم ُكنمُت َأعمَلُم َأنَّ اَّللَّ ِة الَِّذي تـَنـم
بَـَرين ِبِه ََنِصٌح ُغََلِمي  رِيَن َسَنةً الميَـُهوُد، َقدم َأخم ثـََر ِمنم ِعشم  .َوحبَِريَى الرَّاِهُب، َوَأَمَرين َأنم َأتـََزوََّجَك ُمنمُذ َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َطِعَم َوَشِرَب َوَضِحكَ   .فـََلمم تـََزلم ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
؟ فـََقاَلتم : َلمَّا َدَنتم ِمنمُه َوعرفَها، قَالَ مثَّ َخَرَجتم ِإََل الرَّاِهِب وََكاَن َقرِيًبا ِمنم َمكََّة فَـ  بَـلمُت : َمالك ََي َسيِ َدَة ِنَساِء قـَُريمش  َأقـم

ِيلَ  رِبَين َعنم ِجربم  .ِإلَيمَك لُِتخم
ِيَل يُذمَكُر ِف َهِذِه المِبََلِد الَِِّت يـَعمُبُد أَ ! ُسبمَحاَن اَّللَِّ رَب َِنا المُقدُّوسِ : فـََقالَ  ََثَن؟ َما َِبُل ِجربم َوم ُلَها اَأم ِيُل َأِمنُي اَّللَِّ ! هم ِجربم

 .َوَرُسولُُه ِإََل َأنمِبَيائِِه َوُرُسِلِه َوُهَو َصاِحُب ُموَسى َوِعيَسى
 .فـََعَرفمُت َكَراَمَة اَّللَِّ ِلُمَحمَّد  

َبَة بمِن رَبِيَعَة يـَُقاُل َلُه َعدَّاٌس، َفَسأَلَتمُه فََأخم  بَـَرَها بِِه الرَّاِهُب َوَأزميََد، قَالَ مثَّ َأَتتم َعبمًدا ِلُعتـم ِيُل َكاَن َمَع : بَـَرَها مبِثمِل َما َأخم ِجربم
نَ  ُ ِفرمَعوم  ُموَسى ِحنَي َأغمَرَق اَّللَّ
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ُ َعَلى الط ور، َوُهَو َصاحب ِعيَسى بن َمرممَيَ الَِّذي َأيََّدُه ا َمُه، وََكاَن َمَعُه ِحنَي َكلََّمُه اَّللَّ ُ بِهِ َوقـَوم  .َّللَّ
ِيَل، فـََقاَل هَلَا ِمثمَل َذِلكَ  َفل  َفَسأَلَتمُه َعنم ِجربم  .مثَّ قَاَمتم ِمنم ِعنمِدِه فَأََتتم َوَرَقَة بمَن نـَوم

ُتَم َما تـَُقوُل َلُه، َفَحَلَف هَلَا فـََقاَلتم َلهُ : مثَّ َسَأهَلَا َلَفتمُه َأنم َيكم َبَـُر؟ فََأحم ِد اَّللَِّ ذََكَر يل، َوُهَو َصاِدٌق َأَحِلَف ِإنَّ ابمَن َعبم : َما اْلم
بَـَرُه َأنَُّه َنِبُّ َهِذِه ا ِيُل حبَِراء ، َوَأنَُّه َأخم َرَأُه آََيت  ُأرمِسَل هِبَاِِبَّللَِّ َما َكَذَب َواَل ُكِذَب، َأنَُّه نـََزَل َعَليمِه ِجربم ُمَِّة َوَأقـم  .َأم

َرمِض، َوَما : الَ َفُذِعَر َوَرَقُة ِلَذِلَك َوقَ : قَالَ  ِل اَأم َرمِض َلَقدم نـََزَل َعَلى َخريمِ َأهم تَـَقرَّتم َقَدَماُه َعَلى اَأم ِيُل َقِد اسم لَِئنم َكاَن ِجربم
ُتِك َعنمهُ  ُ ِإلَيمِهمم، َوَقدم َصَدقـم َنمِبَياِء َوالرُُّسِل يـُرمِسُلُه اَّللَّ ، َوُهَو َصاِحُب اَأم أَلُُه ، َفأَ نـََزَل ِإالَّ َعَلى َنِب   رمِسِلي ِإيَلَّ ابمَن َعبمِد اَّللَِّ َأسم

ِيَل، فَِإنَّ بـَعمَض الشََّياِطنِي يـََتَشبَّ  َر ِجربم ثُُه، فَِإين ِ َأَخاُف َأنم َيُكوَن َغيـم ِلِه َوُأَحدِ  ُه بِِه لُِيِضلَّ بِِه بـَعمَض َبيِن آَدَم َوَأمسمَُع ِمنم قـَوم
ًا جَممُنوَنً  َويـُفمِسُدُهمم، َحىتَّ َيِصرَي الرَُّجلُ  ِل الرَِّضيِ  ُمَدهلَّ  .بـَعمَد المَعقم

ًرا، فـََرَجَعتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ  َعَل ِبَصاِحِبَها ِإالَّ َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَمتم ِمنم ِعنمِدِه َوِهَي َواثَِقٌة ِِبَّللَِّ َأنم اَل يـَفم  َصلَّى اَّللَّ
بَـَرتمُه مبَا قَاَل َورََقُة، فَ  ُ تـََعاََل فََأخم  .ن: " أَنـمَزَل اَّللَّ

طُُرونَ   .َوالمَقَلِم َوَما َيسم
ُنون   ََيتِ " َما َأنمَت بِِنعمَمِة رَبِ َك مبَجم  .اْلم

ِيلُ : فـََقاَل هَلَا  .َكَلَّ َواَّللَِّ ِإنَُّه ْلَِربم
ِديَهُ : فـََقاَلتم َلهُ  رِبَُه َلَعلَّ اَّللََّ َأنم يـَهم  .ُأِحبُّ َأنم أتَمتَِيُه فـَُتخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه َورََقةُ  بَـَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َفَجاَءُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا الذى َجاَءَك ِف نُور  َأوم ظُلمَمة ؟ فََأخم



ِيَل َوَما رَآُه ِمنم َعَظَمِتِه َوَما َأومَحاهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم ِصَفِة ِجربم  .ِإلَيمهِ  اَّللَّ
ُر نـُبـُوَّة ، فَ : فـََقاَل َوَرَقةُ  َمَك، َوِإنَُّه ََأَمم ِيُل، َوَأن َهَذا َكََلم هللا، فقد َأمرك بشئ تـُبَـلِ ُغُه قـَوم َهُد َأنَّ َهَذا ِجربم ِإنم ُأدمِركم َأشم

 .زََماَنَك َأتَِّبعمكَ 
ُ بِهِ َأبمِشِر ابمَن َعبمِد المُمطَِّلِب مبَا َبشََّرَك : مثَّ قَالَ   .اَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَشقَّ َذِلَك َعَلى المَمََلِ ِمنم : قَالَ  ُل َوَرَقَة َوَتصمِديُقُه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمهِ َوَذاَع قـَوم  . قـَوم
ُي، فـََقاُلوا: قَالَ   .هللا قَله َلوم َكاَن ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ لَتَـَتاَبَع َوَلِكنَّ : َوفـَتَـَر المَوحم

 .ِبَكَماهلَِِما" أمل نشرح " و " َوالضَُّحى " فَأنمزل هللا 
َهِقيُّ  ثَـ : َوقَاَل المبَـيـم َبَّاِر، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َنا يُوُنُس، َعِن ابمِن َحدَّ

َحاقَ  َاِعيل بن َأىب َحِكيم موَل آل الزبري، َأنه َحدثُه َعنم َخِدجَيَة بِنمِت ُخَويمِلد  َأنَـَّها قَاَلتم ِلَرُسولِ ِإسم  اَّللَِّ َصلَّى ، َحدََّثىن ِإمسم
ُ ِبِه ِمنم نـُبـُوَّتِهِ  َرَمُه اَّللَّ َنُه ممَّا َأكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـَيـم تَ : اَّللَّ ِطيُع َأنَّ خُتمرِبَين ِبَصاِحِبَك َهَذا الَِّذي َيَمتِيَك ِإَذا ََي ابمَن َعمِ  َتسم

 .نـََعمم : َجاَءَك؟ فـََقالَ 
رِبمين : فـََقاَلتم   .ِإَذا َجاَءَك فََأخم

ِيُل، فـََرآُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَدَها ِإذم َجاَء ِجربم َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ فـَبَـيـم ََي َخِدجَيُة، : َّللَّ
ِيلُ   .َهَذا ِجربم

َن؟ قَالَ : فـََقاَلتم   .نـََعمم : َأتـََراُه اْلم
َنِ : قَاَلتم  َُيم ِلسم ِإََل ِشقِ َي اَأم  .فَاجم

 .فـََتَحوََّل َفَجَلسَ 
َن؟ قَالَ : فـََقاَلتم   .نـََعمم : َأتـََراُه اْلم
ِلسم ِف : قَاَلتم  ِريفـََتَحوَّلم فَاجم  . ِحجم

رَِها، فـََقاَلتم  َن؟ قَالَ : فـََتَحوََّل َفَجَلَس ِف ِحجم  .نـََعمم : َهلم تـََراُه اْلم
َقالَ  رَِها فـَ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِف ِحجم َن؟ قَالَ : تم فـََتَحسََّرتم رَأمَسَها َفَشاَلتم مِخَاَرَها َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َهلم تـََراُه اْلم

 .اَل 
 .َما َهَذا ِبَشيمطَان  ِإنَّ َهَذا َلَمَلٌك ََي ابمَن َعمِ ، فَاثـمُبتم َوَأبمِشرم : قَاَلتم 

َقُّ   .مثَّ آَمَنتم بِِه َوَشِهَدتم َأنَّ َما َجاَء بِِه ُهَو اْلم
َحاقَ  َِديَث فـََقالَ : قَاَل ابمُن ِإسم عم : َفَحَدثمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن َحَسن  َهَذا اْلم ُث هِبََذا َقدم مسَِ ِ حُتَدِ  َُسنيم ُت أُمِ ي فَاِطَمَة بِنمَت اْلم

عمتـَُها تـَُقولُ  َِديِث َعنم َخِدجَيَة، ِإالَّ َأين ِ مسَِ َ ِدرمِعَها َفَذَهَب ِعنمَد : اْلم َأدمَخَلتم َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم بَينَها َوبـَنيم
ِيُل َعَليمِه السَََّلم  .َذِلَك ِجربم
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ِتَياطًا ِلِديِنَها َوَتصمِديًقا: قَالَ  َممَر احم تَـثمِبُت ِبِه اَأم نَـُعُه َتسم  .البيهقى َوَهَذا شئ َكاَن ِمنم َخِدجَيَة َتصم
ََيتِ  ِيُل َوَأرَاُه ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقدم َكاَن َوِثَق مبَا قَاَل َلُه ِجربم  فََأمَّا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  الَِِّت  َجِر َعَليمِه َصلَّى اَّللَّ ِليِم الشََّجِر َواْلَم َرى، َوَما َكاَن ِمنم َتسم ِليًماذََكرمََنَها َمرًَّة بـَعمَد ُأخم  .َم َتسم
ِلٌم ِف َصِحيِحهِ  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم  : َوَقدم قَاَل ُمسم َبَة، َحدَّ ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم َثيِن َحدَّ َماَن، َحدَّ ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َطهم ، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعنمُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َجاِبِر بمِن مَسَُرَة، َرِضَي اَّللَّ ِإين ِ ََأَعمِرُف َحَجًرا مبَكََّة  : "  َقالَ مِسَاُك بمُن َحرمب 
َن َكاَن ُيَسلِ ُم َعَليَّ قـَبمَل   ".َأنم أُبـمَعَث ِإين ِ ََأَعمرِفُُه اْلم

، َعنم َجاِبِر بمِن مَسَُرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن ُمَعاذ ، َعنم مِسَاِك بمِن َحرمب   َحدَّ
 ".جرا َكاَن ُيَسلِ ُم َعَليَّ لََيايل بُِعثمُت ِإين ِ ََأَعمرِفُُه ِإَذا َمَررمُت َعَليمِه ِإنَّ مبَكََّة ْل: " َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ 

َاِعيَل بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن السُّدِ يِ  المَكِبرِي، َعنم َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ِإمسم  ، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َوَرَوى المبَـيـم
ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ

بَـَلُه شَ : قَالَ  تَـقم َة َفَخَرَج ِف بـَعمِض نـََواِحيَها َفَما اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكَّ : َجٌر َواَل َجَبٌل ِإالَّ قَالَ ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .السَََّلُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ 

 .السَََّلم َعَليمُكم ََي َرُسول هللا َوَأَن أمسعهُ : َأيـمُتيِن َأدمُخُل َمَعُه المَواِدَي َفََل َُيُرُّ حبََجر  َواَل شجر ِإالَّ قَالَ َلَقدم رَ : َوِف ِرَوايَة  
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َمةِ  ٌل قَاَل المُبَخاِريُّ ِف ِرَوايَِتِه المُمتَـَقدِ   َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـََلَغَنا ُحزمًَن َغَدا ِمنمُه مثَّ فرت الوحى َحىتَّ َحِزَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ : َفصم
ىَف ِبذرمَوِة جبل لَكي يلِقي نَفسه تبدى َلُه ِجربمِ  َِباِل، َفُكلََّما َأوم ََي ُُمَمَُّد : يُل فـََقالَ ِمَرارًا َكيم يـَتَـَردَّى ِمنم رُُءوِس َشَواِهِق اْلم

 .ِإنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َحقًّا
كُ  ُسُه فـَيَـرمِجعُ فـََيسم  .ُن ِلَذِلَك َجأمُشُه َوتـََقرُّ نـَفم

ِيلُ  ىَف ِبِذرمَوِة َجَبل  تـََبدَّى َلُه ِجربم ِي َغَدا ِلِمثمِل َذِلَك، فَِإَذا َأوم َرُة المَوحم  فَِإَذا طَاَلتم َعَليمِه فـَتـم
 .فـََقاَل َلُه ِمثمَل َذِلكَ 

ِ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاقِ  ِريِ ، قَالَ َوِف الصَِّحيَحنيم ُث َعنم َجاِبِر : ، َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم عت َأَِب َسلَمة َعبمِد الرَّْحمَِن ُُيَدِ  مسَِ
ِي قَالَ : بمِن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  َرِة المَوحم ُث َعنم فـَتـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُيَدِ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَما َأََن َأممشِ : مسَِ اًت فـَبَـيـم عمُت َصوم ي مسَِ

ثيت ِمنمُه، ِمَن السََّماِء، َفرفعت بصرى قبل السََّماء فَِإَذا المَمَلُك الَِّذي َجاَءين حبَِراء  قَاِعٌد َعَلى كرسى َبني السََّماء، فج
ِلي فـَُقلمُت َزمِ ُلوين َزمِ ُلوين  َرمِض، َفِجئمُت َأهم  .فـََرقًا َحىتَّ َهَويمُت ِإََل اَأم

ث ُِر ُقمم فَأَنمِذرم : " َل اَّللَُّ فَأَنـمزَ   .ََي َأيُـَّها المُمدَّ
 .َورَبََّك َفَكربِ م 



 .َوثَِياَبَك فطهر
 ".َوالرجز فاهجر 

ُي َوتـََتاَبعَ : قَالَ  َي المَوحم  .مثَّ ْحَِ
ِي اَل ُمطمَلًقا، َذاَك قَـ  َرِة المَوحم لُُه فـََهَذا َكاَن َأوََّل َما نـََزَل ِمَن المُقرمآِن بـَعمَد فـَتـم ِم رَبك الذى خلق ( " 5)وم َرأم ِِبسم  ".اقـم

ِئُق َْحمُل َكََلِمِه َما َأممَكَن َعَلى َما قـُلمَناُه، فَِإنَّ ِف ِسَياِق َكََلِمِه " ََي َأيَها املدثر " َوَقدم ثـََبَت َعنم َجاِبر  َأنَّ َأوََّل َما نزل  َوالَلَّ
 ا مبَا عرفهَما يدل على تقدم جمئ المملك الذى عرفه ََثنِيً 

__________ 
َرأ " َأي َأن أول َما نزل ُمطلًقا ُهَو ( 5)  ".اقـم

)*( 
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 .بِِه َأوَّاًل ِإلَيمهِ 
لُهُ  ِي : " مثَّ قـَوم َرِة المَوحم ُث َعنم فـَتـم َُياءِ " ُُيَدِ  ِي َعَلى َهَذا اْلمِ ِم المَوحم  .َدلِيٌل َعَلى تـََقدُّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َومزَاِعيِ  ِكََلمُهَا َعنم َُيمََي بمِن أَ  َوَقدم ثـََبتَ  ِلم  َواَأم ِ ِمنم َحِديِث َعِليِ  بمِن المُمَباَرِك َوِعنمَد ُمسم َسَألمُت : يب َكِثري  قَالَ ِف الصَِّحيَحنيم

 ".ر ََي َأيَها املدث: " َأيُّ المُقرمآِن أُنمِزَل قـَبمُل؟ فـََقالَ : َأَِب َسَلَمَة بمَن َعبمِد الرَّْحمَنِ 
ث ُِر : " َأيُّ المُقرمآِن أُنمِزَل قـَبمُل؟ فـََقالَ : َسأَلمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ : ؟ فـََقالَ "اقـمَرأ ِبسم رَبك " و : َفقلت  "ََي َأيُـَّها المُمدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ؟ فـََقالَ "واقرأ ِبسم رَبك : " َفقلت ًرا، فـََلمَّا َقَضيمُت ِإين ِ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َجاَورمُت حبَِراء  َشهم

َ َيَديَّ َوَخلمِفي َوَعنم َُيِييِن َوَعنم مِشَايل  تَـبمطَنمُت المَواِدَي، فـَُنوِديُت، فـََنَظرمُت بـَنيم ًئا، مثَّ َنَظرمُت  ِجَواِري نـََزلمُت فَاسم فـََلمم َأَر َشيـم
ََواِء، فََأَخَذتميِن رِعمَدٌة ِإََل السََّماِء فَِإَذا ُهَو َعَلى المَعرم  َشٌة  -ِش ِف اهلم فَأَتـَيمُت َخِدجَيَة فََأَمرمتـُُهمم َفَدثَـُّروين،  -َأوم قَاَل َوحم

 ".وثيابك فطهر " َحىتَّ بلغ " ََي َأيَها املدثر : " فَأنمزل هللا
َرمِض فجثيت ِمنمُه فَِإَذا المَمَلُك الَِّذي َجاَءين حبَِراء  َجالِ : " َوقَاَل ِف ِرَوايَة   َ السََّماِء َواَأم  ".ٌس َعَلى ُكرمِسي   بـَنيم

َي ِمَن اَّللَِّ َعَليمِه َكَما ذََكرمََنهُ  َيانِِه ِإلَيمِه َوِإنـمَزاِلِه المَوحم ِم ِإتـم  .َوَهَذا َصرِيٌح ِف تـََقدُّ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُهمم َمنم َزَعَم َأنَّ َأوََّل َما نـََزَل بـَعمَد  ِي ُسورَُة َوِمنـم َرِة المَوحم ِإََل " َوالضَُّحى َواللَّيمِل ِإَذا َسَجى َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قلى " فـَتـم
 .آِخرَِها

َحاقَ   .قَاَلُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأوَّهلَِ : َوقَاَل بـَعمُض المُقرَّاءِ   .ا فـََرًحاَوهِلََذا َكبـََّر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم ِمنم ِرَوايَِة َصاِحِبَِ الصَِّحيِح، ِمنم َأنَّ َأوََّل المُقرمآِن نـُُزواًل  ٌل بَِعيٌد يـَُردُُّه َما تـََقدَّ  َوُهَو قـَوم
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يِ  َرِة المَوحم ث ُِر ُقمم فَأَنمذر : " بـَعمَد فـَتـم َرى َكاَنتم لََيايلَ َيِسريَةً  "َوالضَُّحى " َوَلِكنم نـََزَلتم ُسورَُة " ََي َأيُـَّها المُمدَّ َرة  ُأخم  .بـَعمَد فـَتـم
، َعنم ُجنمَدِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَبجَ  َوِد بمِن قـَيمس  َسم ِ َوَغريمِمِهَا ِمنم َحِديِث اَأم  .ِلي ِ َكَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَلَ : قَالَ  َتَكى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َأوم َثََلًَث، فـََقاَلِت اممَرَأةٌ اشم َلتَـنيم َلًة َأوم لَيـم َما َأَرى َشيمطَاَنَك ِإالَّ : مم يـَُقمم لَيـم
 .تـَرََككَ 

 ُ  ".َوالضَُّحى َواللَّيمِل ِإَذا َسَجى َما َودََّعَك رَبك َوَما قلى " فَأَنـمَزَل اَّللَّ
رمَساُل ِإََل النَّاِس وَ  َممِر َحَصَل اْلمِ ةُ َوهِبََذا اَأم َوَِّل َحَصَلِت النـُّبـُوَّ  .ِِبَأم

، َأو سنتَـنيم َونصفا: َوَقدم قَاَل بـَعمُضُهمم  ُة الفرتة َقرِيبا من سنتَـنيم  .َكاَنتم ُمدَّ
تَـَرَن َمَعُه ِميَكائِيلُ  ُة الَِِّت اقـم ُ َأعمَلُم، َأنَـَّها المُمدَّ  .َوالظَّاِهُر، َواَّللَّ

ُرهُ   .َكَما قَاَل الشَّعمِبُّ َوَغيـم
ِيَل ِإلَيمِه َأوَّاًل وَ  َم ِإَُياِء ِجربم  ".اقـمَرأ ِبسم رَبك الذى خلق " اَل يـَنمِفي َهَذا تـََقدُّ

ِيُل بـَعمَد نـُُزوِل  تَـَرَن بِِه ِجربم ث ُِر ُقمم فَأَنمِذرم َورَبََّك َفَكربِ م َوثَِياَبَك فطهر َوالرجز فاهجر " مثَّ اقـم  ".ََي َأيُـَّها المُمدَّ
َي الم  ُي بـَعمَد َهَذا َوتـََتاَبَع، َأيم تدارك َشيمئا بعد شئمثَّ ْحَِ  .َوحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الرِ َساَلِة َأَُتَّ المِقَياَم، َومَشََّر َعنم َساقِ  المَعزمِم، َوَدَعا ِإََل اَّللَِّ المَقرِيَب َوالمَبِعيَد،  َوقَاَم ِحيَنِئذ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرا َحم َيانِِه ُكلُّ جَ َواَأم َتَمرَّ َعَلى ُُمَاَلَفِتِه َوِعصم  .بَّار  َعِنيد  َر َوالمَعِبيَد، فَآَمَن بِِه ِحيَنِئذ  ُكلُّ لَِبيب  جنَِيب  َسِعيد ، َواسم

يقُ  ر  الصِ دِ  َراِر َأبُو َبكم َحم ِديِق ِمَن الر َِجاِل اَأم  .َفَكاَن َأوََّل َمنم َِبَدَر ِإََل التَّصم
 .لمَماِن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوِمَن المغِ 

 .َوِمَن النِ َساِء َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  َزومَجُتُه َعَليمِه السَََّلمُ 
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ُهمم َوَأرمَضاُهمم  ُ َعنـم  .َوِمَن المَمَوايلَ َموماَلُه زَيمُد بمُن َحارِثََة المَكلمِبُّ َرِضَي اَّللَّ
َم المَكََلُم َعلَ  ُ َعنمهُ َوتـََقدَّ َرِة َرِضَي اَّللَّ ِي َوَماَت ِف المَفتـم َفل  مبَا َوَجَد ِمَن المَوحم  .ى ِإُيَاِن َوَرَقَة بمِن نـَوم

ِع ِحنَي أُنمِزَل المُقرمآُن لَِئَلَّ خَيمَتِطَف  رِتَاِق السَّمم َانِ  َوَمَرَدِة الشََّياِطنِي ِمَن اسم وم َحرمفًا َواِحًدا َأَحُدُهمم ِمنمُه َولَ َفصمٌل ِف َمنمِع اْلم
ِلِه َولُ  َقُّ َفَكاَن ِمنم َرْحمَِة اَّللَِّ َوَفضم َممُر َوخَيمَتِلُط اْلم طمِفِه ِبَلمِقِه َأنم َحَجبَـُهمم َعِن السََّماِء،  فـَيـُلمِقيِه َعَلى ِلَساِن َولِيِ ِه فـَيَـلمَتِبُس اَأم

لِ  ُهمم ِف قـَوم َبارًا َعنـم ُ تـََعاََل ِإخم ََنَها ُمِلَئتم َحَرًسا َشِديًدا وسهبا: " هِ َكَما قَاَل اَّللَّ َنا السََّماَء فـََوَجدم  .َوَأَنَّ َلَمسم
 َوَأَنَّ 

ِري َأشَ  َن جيَِدم َلُه ِشَهاًِب َرَصًدا، َوَأَنَّ اَل َندم َتِمِع اْلم ِع َفَمنم َيسم َها َمَقاِعَد ِللسَّمم ُعُد ِمنـم َرمِض أم أَ ُكنَّا نـَقم رَاَد رٌّ ُأرِيَد مبَنم ِف اَأم
 ( .5" )هبم َرهبم رشدا 



َتِطيُعونَ : " َوقَاَل تـََعاََل   .َوَما تنزلت بِِه الشََّياِطني َوَما ينبغى هَلُم َوَما َيسم
 ( .1" )ِإنَـُّهم َعن الس مع ملعزولون 

َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم   ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، َوُهَو الطَّبَـَراينُّ، َحدَّ : قَاَل اْلم ثـََنا َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َسِعيِد بمِن َأيب َمرممَيَ، َحدَّ
َحاَق، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمنِ  َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ِإسم نُّ : َعبَّاس  قَالَ  ُُمَمَُّد بمُن يُوُسَف المِفرمََييبُّ، َحدَّ َكاَن اْلِم

ًعا، َفَأمَّا المَكِلَمُة فـََتُكوُن َحًقا، َوأما مَ َيصمَعُدوَن ِإََل  َتِمُعون الوحى، فَِإذا حفظوا المَكِلَمَة زَاُدوا ِفيَها ِتسم ا زادوا السََّماء َيسم
 .فَتكون َِبِطَل

__________ 
ن  ( 5)  .ُسورَة اْلِم
 .ُسورَة َمرمميَ ( 1)

)*( 
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 ُ بمِليَس، َوملَم َتُكِن النُُّجوُم يـُرمَمى هِبَا قـَبمَل َذِلكَ فـََلمَّا بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ، َعَليمِه َوَسلََّم ُمِنُعوا َمَقاِعَدُهمم، َفذََكُروا َذِلَك ِْلِ
َرمضِ : فـََقاَل هَلُمم ِإبمِليسُ   .َهَذا َِأَممر  َقدم َحَدَث ِف اَأم

ُه فأخربوه فـََقالَ  فـَبَـَعَث ُجُنوَدُه فـََوَجُدوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ، فَأَتـَوم ِ َ َجبَـَلنيم َهَذا االمر : َعَليمِه َوَسلََّم قَائًِما ُيَصلِ ي بـَنيم
َرمضِ   .الذى َحَدَث ِف اَأم

ر ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  : َوقَاَل َأبُو َعَوانَةَ   .َعنم َأيب ِبشم
َ َخرَبِ  انمطََلَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: قَالَ  َ الشََّياِطنِي َوبـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه َعاِمِديَن ِإََل ُسوِق ُعَكاظ  َوَقدم ِحيَل بـَنيم اَّللَّ

َ : قَاُلوا: مالكم: السََّماِء َوُأرمِسَلتم َعَليمِهُم الشُُّهُب، فـََرَجَعِت الشََّياِطنُي ِإََل َقومهمم فـََقاُلوا نَـَنا َوبـَنيم  َخرَبِ السََّماِء ِحيَل بـَيـم
 .َوُأرمِسَلتم علينا الشهب

َرمِض َوَمَغارِبـََها: فقالو  .َما َذاك ِإالَّ من شئ َحَدَث، فَاضمرِبُوا َمَشاِرَق اَأم
، َوُهوَ  ل َعاِمِديَن ِإََل ُسوِق ُعَكاظ   َفَمرَّ النـََّفُر الَّذين أخُذوا ََنمو هتَاَمة، َوُهَو بَِنخم

َتَمُعوا َلُه، فـََقاُلوا ُيَصلِ ي بَِصمَحاِبهِ  ُعوا المُقرمآَن اسم ِر، فـََلمَّا مسَِ َ َخرَبِ السََّماءِ : َصََلَة المَفجم نَـَنا َوبـَنيم  .َهَذا الَِّذي َحاَل بـَيـم
ِمِهمم فـََقاُلوا ِد َفآمَ : " فـََرَجُعوا ِإََل قـَوم ِدي ِإََل الرُّشم عمَنا قـُرمآًَن َعَجًبا، يـَهم َمَنا ِإَنَّ مسَِ " نا ِبِه، َولنم نشمرك بربنا أحدا ََي قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ن  فقالو ِإَنَّ مسعَنا قـُرمآًَن عجبا : " فَأوحى هللا ِإََل نبيه َصلَّى اَّللَّ َتَمَع نـََفٌر ِمَن اْلِم " ُقلم ُأوِحَي ِإيَلَّ َأنَُّه اسم
 ِ َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َأخم

ِر بمُن َأيب َشيـم  ، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  : َبةَ َوقَاَل َأبُو َبكم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُفَضيمل   .َحدَّ
َعِت المَمََلئِ : قَالَ  ُي مسَِ ِع، فَِإَذا نـََزَل المَوحم نِ  ِإالَّ َوهَلُمم َمَقاِعُد ِللسَّمم َِديَدِة كَ ِإنَُّه ملَم َتُكنم قَِبيَلٌة ِمَن اْلِم ِت اْلم اًت َكَصوم ُة َصوم

تَـَها َعَلى الصََّفا  .َألمَقيـم
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َعِت المَمََلِئَكُة َخرُّوا ُسجًَّدا فـََلمم يـَرمفـَُعوا ُرُؤوَسُهمم َحىتَّ يـَنمِزَل، فَِإَذا نـََزَل قَاَل بـَعمُضهُ : قَالَ  َماَذا قَاَل : مم لِبَـعمض  فَِإَذا مسَِ
َقَّ َوُهَو المَعِليُّ المَكِبريُ : ممَّا َيُكوُن ِف السََّماِء قَاُلوارَبُُّكمم؟ فَِإنم َكاَن   .اْلم

َرمِض َتَكلَُّموا  َرمِض ِمنم َأممِر المَغيمِب َأوم َمومت  َأوم شئ ممَّا َيُكوُن ِف اَأم  .َيُكوُن َكَذا وََكَذا: بِِه فـََقاُلواَوِإنم َكاَن ممَّا َيُكوُن ِف اَأم
َمُعُه ا لَِيائِِهمم فـََتسم  .لشََّياِطنُي فـَيـُنمزُِلونَُه َعَلى َأوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُدِحُروا ِِبلنُُّجوِم، َفَكاَن َأوََّل َمنم َعِلَم هِبَا ثَ   .ِقيفٌ فـََلمَّا بعث النَِّب ُُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
َبُح ُكلَّ  ُهمم يـَنمَطِلُق ِإََل َغَنِمِه فـََيذم رََع النَّاُس ِف َأممَواهلِِمم  َفَكاَن ُذو المَغَنِم ِمنـم م  بَِعريًا، فََأسم ِبِل فـَيَـنمَحُر ُكلَّ يـَوم م  َشاًة، َوُذو اْلمِ  .يـَوم

َتُدوَن هِبَا، َوِإالَّ فَِإنَُّه َِأَممر  َحَدثَ : فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض   َعُلوا، فَِإنم َكاَنِت النُُّجوُم الَِِّت يـَهم  .اَل تـَفم
َها شئ، َفَكفُّوافـََنَظُروا فَِإذَ  َتَدى هِبَا َكَما ِهَي مل يزل ِمنـم  .ا النُُّجوُم الَِِّت يـُهم

نَّ َفَسِمُعوا المُقرمآَن، فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا َأنمِصُتوا ُ اْلِم  .َوَصَرَف اَّللَّ
بَـُروهُ   .َوانمطََلَقِت الشََّياِطنُي ِإََل ِإبمِليَس فََأخم

َرمِض،َهَذا َحَدٌث َحَدَث ِف : فـََقالَ    اَأم
ُه بِتـُرمبَةِ   .فَأمتُوين ِمنم ُكلِ  َأرمض  بِتـُرمبَة  فَأَتـَوم

َاِكُم ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئبِ : هِتَاَمَة فـََقالَ  َهِقيُّ َواْلم ََدُث َوَرَواُه المبَـيـم  .َهاُهَنا اْلم
َثيِن ُأسَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعِن َكعمب  قَالَ َحدَّ َلَم، َعنم ُعَمَر بمِن َعبمَداَن المَعبمِسيِ  م  ُمنمُذ رُِفَع : اَمُة بمُن زَيمِد بمِن َأسم ملَم يـُرمَم بَِنجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُرِمَي هِبَا، فـََرَأتم قـَُريمٌش َأممًرا ملَم َتكُ  تـََراُه َفَجَعُلوا ُيَسيِ ُبوَن َأنـمَعاَمُهمم  نم ِعيَسى َحىتَّ تـَنَـبََّأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َل الطَّاِئِف، فـََفَعَلتم ثَقِ   .يٌف َمَثَل َذِلكَ َويـُعمِتُقوَن َأرِقَّاَءُهمم َيظُنُّوَن َأنَُّه المَفَناُء، فـَبَـَلَغ َذِلَك ِمنم ِفعمِلِهمم َأهم

ر و َما َصنَـَعتم ثَِقيفٌ   .فـَبَـَلَغ َعبمَد ََيلِيَل بمَن َعمم
َعلمُتمم َما َأَرى؟ قَاُلوا: قَالَ   .رُِمَي ِِبلنُُّجوِم فـََرَأيـمَناَها تـََهاَفُت ِمَن السََّماءِ : َوملَ فـَ

 ِإنَّ ِإفَاَدَة المَماِل بـَعمَد َذَهابِِه َشِديٌد َفََل تعجلوا: فـََقالَ 
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 .، َوِإنم َكاَنتم جُنُوًما اَل تـُعمَرُف فـَُهَو َِأَممر  َقدم َحَدثَ ( 5)ِس َوانمظُُروا، فَِإنم َتُكنم جُنُوًما تـُعمَرُف فـَُهَو ِعنمَدََن من النَّا
بَـُروُه، فـََقالَ  َلٌة بـَعمُد، َهَذا ِعنمَد ظُُهوِر َنِب   : فـََنَظُروا فَِإَذا ِهَي اَل تـُعمَرُف، َفَأخم َممُر ِفيِه ُمهم  .اَأم

َر النُُّجوِم، فـََقاَل َأبُو َفَما َمَكثُوا ِإالَّ َيِسريًا َحىتَّ َقِدَم َعَليمِهمم  َياَن بمُن َحرمب  ِإََل َأممَواِلِه، َفَجاَء َعبمُد ََيلِيَل َفَذاَكَرُه َأمم َأبُو ُسفم
َيانَ   .َظَهَر ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ يَدَِّعي َأنَُّه َنِبٌّ ُمرمَسلٌ : ُسفم

 .َفِعنمَد َذِلَك رُِمَي هِبَا: فـََقاَل َعبمُد ََيلِيلَ 
َكاَنِت النُُّجوُم اَل يـُرمَمى هِبَا َحىتَّ بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل َسِعيُد بمُن َمنمُصور ، َعنم َخاِلِد بمِن َحِصني ، َعنم َعاِمر  الشَّعمِبِ  قَالَ وَ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَسيـَُّبوا َأنـمَعاَمُهمم َوَأعمتَـُقوا َرِقيَقُهمم   .َصلَّى اَّللَّ
ممر  َقدم انمظُُروا، فَِإنم َكاَنِت النُُّجوُم الَِِّت تـُعمَرَف فـَُهَو ِعنمَد فـََناِء النَّاِس، َوِإنم َكاَنتم اَل تـُعمَرُف فـَُهَو َِأَ : ُد ََيلِيلَ فـََقاَل َعبم 

 .َحَدَث، فـََنَظُروا فَِإَذا ِهَي اَل تـُعمَرفُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فََأممِسُكوا، فـََلمم يـَلمبَـثُوا ِإالَّ َيِسريًا َحىتَّ : قَالَ   .َجاَءُهمم ُخُروُج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِفِ  َعِن ابمِن َعبَّاس  َقالَ  َاِكُم ِمنم َطرِيِق المَعوم َهِقيُّ َواْلم َ ِعيَسى َوُُمَمَّد  : َوَرَوى المبَـيـم َرِة بـَنيم نـمَيا حُتمَرُس ِف المَفتـم ملَم َتُكنم مَسَاُء الدُّ
 .يمِهَما َوَسََلُمهُ َصَلَواُت اَّللَِّ َعلَ 

َِديَث ِمنم فـََلَعلَّ ُمَراَد َمنم نـََفى َذِلَك َأنَـَّها ملَم َتُكنم حُتمَرُس ِحَراَسًة َشِديَدًة، َوجيَُِب َْحمُل َذِلَك َعَلى َهَذا، لِ  َما ثـََبَت ِف اْلم
، َعنم على ابمن اْلمُ  ِريِ  ُهَماَطرِيِق َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم الزُّهم ُ َعنـم ِ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ َنا َرُسوُل اَّللَِّ : َسنيم بـَيـم

تَـَناَر فـََقالَ  م  فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِإذم رُِمَي بَِنجم ُتم تَقوُلوَن ِإذا رمى هِبََذا؟ : " َصلَّى اَّللَّ  ُكنَّا نُقول َماتَ : قَاُلوا" َما ُكنـم
__________ 

 .فـَُهَو ِعنمد فَناء النَّاس: فاالو ( 5)
)*( 
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 .َعِظيم، ولد َعِظيمٌ 
 ..".اَل َوَلِكنم : " فـََقالَ 

َلمِق  ِء اْلم َِديَث َكَما ذكرََن ِعنمَد َخلمِق السََّماِء َوَما ِفيَها ِمَن المَكَواِكِب ِف َأوَِّل بَدم دُ ( 5)َفذََكَر اْلم َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َحاَق ِف السِ ريَِة ِقصََّة رَممِي النُُّجوِم، َوذََكَر َعنم َكِبرِي ثَِقيف  َأنَُّه قَاَل هَلُمم ِف النََّظِر ِف النُّ  َوَقدم ذََكَر ابمنُ  ِإنم َكاَنتم : ُجومِ ِإسم

َرَها  .َأعمََلَم السََّماِء َأوم َغيـم
َرو بمَن ُأَميَّةَ   .َوَلِكنم مَسَّاُه َعمم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َرمِض َنِبٌّ َأوم ِديٌن َّلِلَِّ ظَاِهٌر، وََكاَنِت الشََّياِطنيُ : لسُّدِ يُّ َوقَاَل ا قـَبمَل ُُمَمَّد  َصلَّى  ملَم َتُكِن السََّماُء حُتمَرُس ِإالَّ َأنم َيُكوَن ِف اَأم

َتِمُعوَن مَ  نـمَيا َيسم ََذِت المَمَقاِعَد ِف مَسَاِء الدُّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِد اختَّ  .ا َُيمُدُث ِف السََّماِء ِمنم َأممر  اَّللَّ
َلًة ِمَن اللََّيايل، فـََفزَِع لِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم نَِبيًّا ُرمِجُوا لَيـم ُ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ ُل الطَّاِئِف فـََقاُلوافـََلمَّا بـََعَث اَّللَّ ُل : َذِلَك َأهم َهَلَك َأهم

ِة ال! السََّماءِ  ِتََلِف الشُُّهِب، َفَجَعُلوا يـُعمِتُقوَن َأرِقَّاَءُهمم، َوُيَسيِ ُبوَن َمَواِشيَـُهمم ِلَما رََأوما ِمنم ِشدَّ  .نَّاِر ِف السََّماِء َواخم
ِرو بمِن ُعَمريم   ِل الطَّاِئفِ : فـََقاَل هَلُمم َعبمُد ََيلِيَل بمُن َعمم َواِلُكمم َوانمظُرُ ! َوُيمَُكُم ََي َمعمَشَر َأهم وا ِإََل َمَعاملِِ َأممِسُكوا َعنم َأمم

َا ُهَو من ابمنِ  ُل السََّماِء، َوِإَّنَّ ِلكم َأهم َتِقرًَّة ِف َأممِكَنِتَها فـََلمم يـَهم َها فقد  النُُّجوِم، فَِإنم رََأيـمُتُموَها ُمسم َأيب َكبمَشَة، َوِإنم َأنـمُتمم ملَم تـََروم
ُل السََّماءِ   .أهلك َأهم

َها، َفَكفُّوا عَ   .نم َأممَواهلِِمم فـََنَظُروا فـََرَأوم



ا ِإبمِليَس فـََقالَ  َلِة فَأَتـَوم  ائـمُتوين ِمنم ُكلِ  َأرمض  بَِقبمَضة  : َوَفزَِعِت الشََّياِطنُي ِف تِلمَك اللَّيـم
 .ِمنم تـَُراب  

ُه َفَشمَّ، فـََقالَ   .َصاِحُبُكمم مبَكَّةَ : فَأَتـَوم
َعَة نـََفر  ِمنم ِجنِ  َنِصيِبنَي فـََقِدُمو  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـَبَـَعَث َسبـم  ا َمكََّة فـََوَجُدوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
ُزمء االول من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة( 5)  .ِف اْلم

)*( 
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ا ِمنمُه ِحرمًصا َعَلى المُقرمآِن َحىتَّ َكاَدتم كَ  َرأُ المُقرمآَن، َفَدنـَوم ََراِم يـَقم ِجِد اْلم ُ ِف المَمسم َلُموا، فَأَنـمَزَل اَّللَّ ََلِكُلُهمم ُتِصيُبُه مثَّ َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأممَرُهمم َعَلى نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ

َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َصاِلح  َعِن ابمِن َأيب َحِكيم  : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َحاق  -َحدَّ ُهَريـمَرَة  َعن َعطاء ابمن َيَسار ، َعنم َأيب  -يعمىن ِإسم
َبَح كل صنم ُمَنكًسا، فَأََتت الشََّياِطني فـََقاُلوا َلهُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأصم َرمِض : َلمَّا بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما َعَلى اَأم

َبَح ُمَنكًَّسا  .ِمنم َصَنم  ِإالَّ َوَقدم َأصم
َرمََيفِ َهَذا َنِبٌّ َقدم بُِعَث فَالمَتِمسُ : قَالَ   .وُه ِف قـَُرى اَأم

هُ : فَالمَتَمُسوُه فـََقاُلوا  .ملَم جنَِدم
 .َأََن َصاِحُبهُ : فـََقالَ 

فالتمسه هبَا َفوجَد هِبَا ِعنمَد قـَرمِن الثَـَّعاِلِب، َفَخَرَج ِإََل  -يعمىن َمكَّة  -( 5)َعَليمك جبنبة المَباب : َفَخَرَج يلتمسه فنودى
ِيُل، َفَما عنمدُكمم إِ : الشََّياِطنِي فـََقالَ  تُُه َمَعُه ِجربم  .ين ِ َقدم َوَجدم

 .نزين الشََّهَوات ِف عني َأصمَحابِِه َوَُنَبِ بـَُها ِإلَيمِهمم : قَاُلوا
 .َفََل آَسى ِإًذا: قَالَ 

ر و، َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن طَلمَحُة بمُن َعمم ر و َقالَ َحدَّ ُم الَِّذي تـَنَـبََّأ :  بمِن َعمم َلمَّا َكاَن الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم منعت الشََّياِطني من السََّماء ورموا ِِبلشُُّهِب، َفَجاُءوا ِإََل ِإبم  ِليَس َفذََكُروا َذِلَك َلُه ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرائِيلَ َأممٌر َقدم َحَدَث، َهَذا نَ : فـََقالَ  َسِة َُممَرِج َبيِن ِإسم َرمِض المُمَقدَّ  .ِبٌّ َقدم َخَرَج َعَليمُكمم ِِبَأم
 .لَيمَس هِبَا َأَحدٌ : َفَذَهُبوا ِإََل الشَّاِم مثَّ َرَجُعوا ِإلَيمِه فـََقاُلوا: قَالَ 

 .َأََن َصاِحُبهُ : فـََقاَل ِإبمِليسُ 
ِيُل، فـََرَجَع ِإََل َأصمَحاِبِه فـََقالَ َفَخَرَج ِف طََلِبِه مبَكََّة، فَِإَذا َرُسو  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبَِراء  ُمنمَحِدرًا َمَعُه ِجربم َقدم : ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِيُل، َفَما ِعنمدَُكمم؟ قَاُلوا نـمَيا َُنَبِ بـَُها ِإََل النَّاسِ : بُِعَث َأْحمَُد َوَمَعُه ِجربم  .الدُّ
 .َفَذاَك ِإًذا: قَالَ 



ر و، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : المَواِقِديُّ  قَالَ  َثيِن طَلمَحُة بمُن َعمم  َكاَنت: َوَحدَّ
__________ 

 .َعَليمك حبَبَّة المقلب َمكَّة: َداَلِئل النـُّبـُوَّة والوفا( 5)
)*( 
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َي، فـََلمَّا بُِعَث ُُمَمٌَّد صَ  َتِمُعوَن المَوحم ا َذِلَك ِإََل ِإبمِليَس فـََقالَ الشََّياِطنُي َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمِنُعوا، َفَشَكوم َلَقدم َحَدَث : لَّى اَّللَّ
 .َأممرٌ 

ُ َعلَ  َرمِض، فـََرَأى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوُهَو َأوَُّل َجَبل  ُوِضَع َعَلى َوجه اَأم َق َأيب قـُبَـيمس  َخلمَف  يمِه َوَسلََّم ُيَصلِ يفـََرِقَي فـَوم
 .المَمَقامِ 
ِسُر ُعنُـَقهُ : فـََقالَ   .َأذمَهُب فََأكم

َضًة َطَرَحُه ِف َكَذا وََكَذا، فـََوَلَّ الشَّيمطَاُن َهارِبً  ِيُل رَكم ِيُل ِعنمَدُه، فـَرََكَضُه ِجربم  .َفَجاَء خَيمِطُر َوِجربم
، َعنم قـَيمِس بمِن َسعمد ، َعنم جُمَاِهد  مثَّ َرَواُه المَواِقِديُّ َوَأبُو َأْحمََد الزُّبـَريمِيُّ ِكََلمهَُ   .ا َعنم َرَِبِح بمِن َأيب َمعمُروف 

ِلِه فـََرَماُه بَِعَدنَ : َفذََكَر ِمثمَل َهَذا، َوقَالَ   .فـَرََكَضُه ِبرِجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم  ِي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياِن المَوحم ِيُل ِف َأوَِّل َمرَّة ، َوََثين َمرَّة   َفصمٌل ِف َكيمِفيَِّة ِإتـم َم َكيمِفيَُّة َما َجاَءُه ِجربم تـََقدَّ

 .َأيمًضا
َها: َوقَاَل َماِلكٌ  ُ َعنـم َاِرَث بمَن ِهَشام  َسَألَ : َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ  .َأنَّ اْلم

 .َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
ُي؟ فـََقالَ : قَالَ  ِصُم َعينِ  َوَقدم : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َكيمَف َيَمتِيَك المَوحم ، فـَيَـفم ُه َعَليَّ ََرِس، َوُهَو َأَشدُّ َياًَن َيتيين مثل صلصة اْلم َأحم

َياًَن يـََتَمثَُّل يل المَمَلُك رجَل يكلمين فََأِعي   ".َما يـَُقوُل َوَعيمُت َما قَاَل، َوَأحم
َها ُ َعنـم ِم الشَِّديِد المبَـرمِد فـَيَـفمصِ : قَاَلتم َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ ُي ِف الميَـوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنمِزُل َعَليمِه المَوحم ُم َعنمُه َوَلَقدم رََأيـمُتُه َصلَّى اَّللَّ

 .َوِإنَّ َجِبيَنُه لَيَـتَـَفصَُّد َعَرقًا
َرَجاُه ِف الصَّحِ  ِ ِمنم َحِديِث َماِلك  بِهِ َأخم  .يَحنيم
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، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة بِِه ََنمَوهُ  َماُم َأْحمَُد َعنم َعاِمِر بمِن َصاِلح   .َوَرَواُه اْلمِ
 .وََكَذا َرَواُه َعبمَدُة بمُن ُسَليمَماَن َوَأَنُس بمُن ِعَياض  َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوةَ 

َاِرِث بمِن ِهَشام  َأنَُّه قَالَ َوَقدم َرَواُه َأيُّ  ِتَياينُّ َعنم ِهَشام  َعنم َأبِيِه، َعِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : وُب السَّخم َسأَلمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُي؟ َفذََكُرُه، َوملَم يَذمُكرم َعاِئَشةَ   .فـَُقلمُت َكيمَف َيَمتِيَك المَوحم
ِل المبَـيمِت َحىتَّ : اِئَشةَوِف َحِديِث االفك قَاَلت عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل َخَرَج َأَحٌد ِمنم َأهم فو هللا َما رَاَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُمانِ  ُر ِمنمُه ِمثمُل اْلم ، من   ِمنَ أُنمِزَل َعَليمِه، فََأَخَذُه َما َكاَن َيَمُخُذُه ِمَن المبـَُرَحاِء َحىتَّ َأنَُّه َكاَن يـََتَحدَّ م  َشات  المَعَرِق، َوُهَو ِف يـَوم
 .ثقل الوحى الذى نزل َعَليمهِ 

َماُم َأْحمَدُ  ، قَاَل َأممَلى َعَليَّ يُوُنُس بمُن يَزِيَد، َعِن ابمِن ِشهَ : َوقَاَل اْلمِ بَـَرين يُوُنُس بمُن ُسَليمم  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأخم ، َعنم َحدَّ اب 
َطَّاِب يـَُقولُ ُعرمَوة بن َعبمِد الرَّ  عمُت ُعَمَر بمَن اْلم ُ َعَليمِه : ْحمَِن بمِن َعبمِد المَقاِريِ ، مسَِ َكاَن ِإَذا نـََزَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل، َوذََكَر مَتَاَم اْلَِديث ِف نُزول  ِهِه َكَدِويِ  النَّحم َمُع ِعنمَد َوجم ُي ُيسم ِمُنونَ قد َأفملح الم )َوَسلََّم المَوحم  ( .ُمؤم
 .وََكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاقِ 

، َواَل نـَعمرِفُهُ : مثَّ قَاَل النََّساِئيُّ  َر يُوُنَس بمَن ُسَليمم   .ُمنمَكٌر اَل نـَعمِرُف َأَحًدا َرَواُه َغيـم
ِِه ِمنم َحِديِث ا ِلم  َوَغريم ، َعنم ُعَباَدَة بمِن الصَّاِمِت قَالَ َوِف َصِحيِح ُمسم َسِن، َعنم ِحطَّاَن بمِن َعبمِد اَّللَِّ الرَّقَاِشيِ  َكاَن : ْلَم

ُههُ  ُي َكَربَُه َذِلَك َوتـََربََّد َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا نـََزَل َعَليمِه المَوحم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نَـيم   .هِ َوِف ِرَوايَة  َوَغمََّض َعيـم

 .وَُكنَّا نـَعمِرُف َذِلَك ِمنمهُ 
ِ َحِديُث زَيمِد بمِن ََثِبت  ِحنَي نـََزَلتم  ِمِننَي " َوِف الصَِّحيَحنيم َتِوي المَقاِعُدوَن ِمَن المُمؤم ُتوم  " اَل َيسم فـََلمَّا َشَكى ابمُن ُأمِ  َمكم

 ".غري أوَل الضََّرر " َضَرارَتَُه نـََزَلتم 
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ُتُب، فـََلمَّا نـََزلَ وَكَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َفِخِذي َوَأََن َأكم  اَنتم َفِخُذ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُي َكاَدتم َفِخُذُه تـَُرضُّ َفِخِذي  .المَوحم

ِلم  ِمنم َحِديِث مَهَّاِم بمِن َُيمََي، َعن َعطاء، َعنم يـَعمَلى بمِن ُأَميَّةَ   .َوِف َصِحيِح ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يُوَحى ِإلَيمِه؟ فـََرَفَع َطَرَف الثَـّ : اَل قَاَل يل ُعَمرُ قَ  ِب َعنم َأَيُسرَُّك َأنم تـَنمظَُر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وم

هِ  عمَرانَِة، فَِإَذا ُهَو ُُممَمرُّ المَوجم ِهِه َوُهَو يُوَحى ِإلَيمِه ِِبْلِم  .َوجم
ُر   َوُهَو يَِغطُّ   ( .5)َكَما يَِغطُّ المَبكم

َدَة َخَرَجتم بـَعمَد َذِلَك ِإََل الم  َجاُب، َوِإنَّ َسوم ِ ِمنم َحِديِث َعاِئَشَة َلمَّا نـََزَل اْلِم َمَناِصِع لَيمًَل، فـََقاَل َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
َدةُ : ُعَمرُ  َناِك ََي َسوم  .َقدم َعَرفـم

ُ ِإلَيمِه وَ  فـََرَجَعتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسأَلَتمُه َوُهَو َجاِلٌس يـَتَـَعشَّى َوالمَعرمُق ِف َيِدِه، فََأومَحى اَّللَّ المَعرمُق ِف َصلَّى اَّللَّ
َن ِْلَاَجِتُكنَّ : " يَِدِه، مثَّ رََفَع رَأمَسُه فـََقالَ   ".ِإنَُّه َقدم ُأِذَن َلُكنَّ َأنم خَتمُرجم

ُقِط المعَ َفَدلَّ َهذَ  َساَسُه ِِبلمُكلِ يَِّة، ِبَدلِيل َأنه َجالس َوملَم َيسم ُي يـَُغيِ ُب َعنمُه ِإحم رمُق َأيمًضا ِمنم يَِدِه ا َعَلى َأنَُّه ملَم َيُكِن المَوحم
 .َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َدائًِما َعَليمهِ 



ثـََنا َعبَّادُ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  رَِمُة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َحدَّ ثـََنا ِعكم ُ : بمُن َمنمُصور ، َحدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهُه َوَأممَسَك َعنم َأصمَحابِِه َوملَم  ُي تـََربََّد ِلَذِلَك َجَسُدُه َوَوجم هُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا أُنمِزَل َعَليمِه المَوحم ُه َأَحٌد ِمنـم  .مم  يَُكلِ مم

ِرو بمِن الموَ  ، َعنم َعمم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  ِِه ِمنم َحِديِث ابمِن هَلِيَعَة َحدَّ َنِد َأْحمََد َوَغريم ر و َوِف ُمسم لِيِد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
ِي؟ قَالَ : قـُلمتُ  َل مثَّ َأثـمُبُت ِعنمَد َذِلَك، َوَما ِمنم َمرَّة  يُوَحى ِإيَلَّ ِإالَّ نـََعمم َأمسمَُع َصََلصِ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهلم حتُِسُّ ِِبلمَوحم

 ".ِمنمُه ( 1)ظَنَـنمُت َأنَّ نـَفمِسي َتِفيُظ 
ِصِليُّ  ثـََنا َعبمُد المَواِحد بن ِزََيد، َحدثَنا: َوقَاَل َأبُو يـَعمَلى المَموم جَّاِج، َحدَّ ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن اْلَم  َحدَّ

__________ 
َها: المبكر( 5)  .ولد النَّاقة، َأو المَفىت ِمنـم
 .تقبض: تفيظ( 1)

)*( 
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ثـََنا َأيب، َعنم َخاِلِه العليان بمِن َعاِصم  قَالَ  ، َحدَّ  ُكنَّا ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ : َعاِصُم بمُن ُكَليمب 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوأُنمِزَل َعَليمِه، وََكاَن إِ  ُتوَحة َوفـَرََّغ مَسمَعُه َوقـَلمَبُه ِلَما َيَمتِيِه ِمَن اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ذا أنزل َعَليمِه َداَم َبَصره َوَعيناُه َمفم

 .عزوجل
، َعن َأىب عَوا َوِص بمِن َحِكيم  َحم ، َعِن اَأم ثـََنا َعِليُّ بمُن ُغَراب  َبَة، َحدَّ يِد بمِن نَة، َعنم َسعِ َوَرَوى َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث قـُتَـيـم

ِنَّا: المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  ُي ُصدَِع َوَغلََّف رَأمَسُه ِِبْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا نـََزَل َعَليمِه المَوحم  .ءِ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ا َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو : َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّ ِر بمِن َحدَّ ثـََنا َأبُو ُمَعاِويَة ِسَنان، َعن لَيمث، َعن َعنم َشهم النَّضمِر، َحدَّ

َاَء بِنمِت يَزِيَد قَاَلتم  ، َعنم َأمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإذم نـََزَلتم َعَليمِه : َحومَشب  َباِء ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإين ِ َْلِخَذٌة ِبزَِماِم المَعضم
 .ئَِدُة ُكلَُّها، وََكاَدتم ِمنم ثَِقِلَها َتُدقُّ َعُضَد النَّاَقةِ المَما

 .َوَقدم َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث الثَـّومِريِ  َعنم لَيمِث بمِن َأيب ُسَليمم  بِهِ 
َماُم َأْحمَُد َأيمًضا ثـََنا حسن، َحدثَنا ابمن هَلِيَعة، َحدََّثىن جرب بمنُ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم  َحدَّ ُُبِليِ  ، َعنم َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن اْلم َعبمِد اَّللَِّ
ر و قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسورَُة المَمائَِدِة َوُهَو رَاِكٌب َعَلى رَاِحَلِتِه، فـَلَ : َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم مم أُنمزَِلتم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتِطعم َأنم حَتمِمَلهُ  َها َتسم  .فـَنَـَزَل َعنـم
ر و، َعنم َعم ِ  ثـَتميِن ُأمُّ َعمم َوِل، َحدَّ َحم ، َعنم َعاِصم  اَأم ل  َها َأنَُّه َكاَن ِف َمِسري  َمَع َوَرَوى ابمُن َمرمَدَويمِه ِمنم َحِديِث َصبَّاِح بمِن َسهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَنَـَزَلتم َعَليمِه ُسورَ   .ُة المَمائَِدِة، فَانمَدقَّ ُعُنُق الرَّاِحَلِة ِمنم ثَِقِلَهاَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هِ   .َوَهَذا َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِ نـُُزوُل ُسورَِة المَفتمِح َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  مثَّ َقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
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َُديمِبَية،   .َوُهَو على رَاِحَلتهمرجعه من اْلم
َالِ   َفَكاَن َيُكوُن اَترًَة َواَترًَة حبََسِب اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأوَِّل َشرمِح المُبَخاِريِ  َوَما ذََكرَ  ِي ِإلَيمِه َصلَّى اَّللَّ ُرُه ِمَن اَأمَ َوَقدم ذََكرمََن َأنـمَواَع المَوحم َِليِميُّ َوَغيـم ِئمَِّة َرِضَي ُه اْلم

ُهم ُ َعنـم  .اَّللَّ
ُ تـََعاََل  ٌل قَاَل اَّللَّ َنا مَجمَعُه َوقـُرمآنَُه، فَِإَذا قـََرأمََنُه فَاتَِّبعم قـُرمآنَُه،: " َفصم َنا  اَل حُتَرِ كم ِبِه ِلَساَنَك لِتَـعمَجَل بِِه، ِإنَّ َعَليـم مثَّ ِإنَّ َعَليـم

 ( ".5)بـََيانه 
 ( ".1)عمَجلم ِِبلمُقرمآِن ِمنم قـَبمِل َأنم يـُقمَضى ِإلَيمك وحيه، َوقل رب زدىن علما َواَل تَـ : " َوقَاَل تـََعاََل 

ِذِه ِمَن المَمَلِك َما يُوحى ِإلَ  يمِه َعن هللا عزوجل وََكاَن َهَذا ِف ااِلبمِتَداِء، َكاَن َعَليمِه السَََّلُم ِمنم ِشدَِّة ِحرمِصِه َعَلى َأخم
ِي، َوَتَكفََّل َلُه َأنم جَيمَمَعُه ِف لَُيَساِوقُُه ِف التِ ََل  رَُغ ِمَن المَوحم ُ تـََعاََل َأنم يـُنمِصَت ِلَذِلَك َحىتَّ يـَفم رِِه، َوَأنم  َوِة، َفَأَمَرُه اَّللَّ َصدم

َرُه َويـَُوضِ َحُه، َويُوِقَفُه عَ  َر َعَليمِه ِتََلَوَتُه َوتـَبمِليَغُه، َوَأنم يـُبَـيِ َنُه َلُه َويـَُفسِ   .َلى المُمَراِد ِمنمهُ يـَُيسِ 
 ".َواَل تـَعمَجلم ِِبلمُقرمآِن ِمنم قـَبمِل َأنم يـُقمَضى ِإلَيمك وحيه َوقل رب زدىن علما " َوهِلََذا قَاَل 

َرأُه " وقرآنه " َأي ِف صدرك " اَل حُتَرِ كم ِبِه ِلَساَنَك لِتَـعمَجَل بِِه ِإن علينا مجعه : " َوقَالَ  َأي " أَنه فَِإذا قر " َأي َوَأن تـَقم
َتِمعم َلُه َوَتَدبَـّرمُه " فَاتبع قرآنه " تَله َعَليمك المملك  َنا بـََيانه " َأيم فَاسم ِلهِ " مثَّ ِإنَّ َعَليـم َوُقلم َربِ  زِدمين : " َوُهَو َنِظرُي قـَوم

 ".ِعلمًما 
ُ : بمِن َعبَّاس  قَالَ وىف الصحيحن ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن َأيب َعاِئَشَة، َعنم سعيد بن جبرب، َعِن ا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعَليمِه َوَسلََّم يـَُعاِلُج ِمَن التـَّنمزِيِل شدَّة، َفَكاَن ُُيَرك
__________ 

 )*( 557ُسورَة طه ( 1) 53 - 51ُسورَة المِقَياَمة ( 5)
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 ُ  مجعه: قَالَ " اَنَك لتعجل ِبِه ِإن علينا مجعه وقرآنه اَل حُتَرِ كم بِِه ِلسَ " َشَفتَـيمِه، فَأَنـمَزَل اَّللَّ
َرأُه  َتِمعم َلُه َوَأنمِصتم " فَِإذا قرأَنه فَاتبع قرآنه " ِف صدرك مثَّ تـَقم َنا بـََيانَُه " فَاسم ِيُل : قَالَ " مثَّ ِإنَّ َعَليـم َفَكاَن ِإَذا َأاَتُه ِجربم

 . عزوجلَأطمَرَق، فَِإَذا ذهب قـََرَأُه َكَما وعده هللا
َحاقَ  ٌل قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُمصدق مبَا َجاَءُه ِمنمُه، َوقد قَبِ : َفصم ُي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُه مثَّ تـََتاَبَع المَوحم

ِطِهمم   .بَِقُبوِلِه َوحَتَمََّل ِمنمُه َما َْحََلُه، َعَلى ِرَضا المِعَباِد َوُسخم
ِة َوالمَعزمِم ِمَن الرُُّسلِ َولِ  ُل المُقوَّ ِلُع هِبَا ِإالَّ َأهم َتضم نٌَة اَل َُيمِمُلَها َواَل َيسم ِة َأثـمَقاٌل َوُمؤم َن ِمَن لنـُّبـُوَّ ِفيِقِه ِلَما يـَلمَقوم ِن اَّللَِّ َوتـَوم ، بَِعوم

 .النَّاِس، َوَما يـَُردُّ َعَليمِهمم ممَّا َجاُءوا بِِه َعن هللا عزوجل



ََل َفمَ  ِمِه ِمَن اْلِم ُ، َعَلى َما يـَلمَقى ِمنم قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َما َأَمَر اَّللَّ ََذىَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِف َواَأم
َحاقَ   .َلى َأممرِهِ َوآَمَنتم َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  َوَصدََّقتم مبَا َجاَءُه ِمَن اَّللَِّ َوَواَزرَتمُه عَ : قَاَل ابمُن ِإسم

 .وََكاَنتم َأوََّل َمنم آَمَن ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه، َوَصدََّقتم مبَا َجاَء ِمنمهُ 
زِنُهُ  ِذيب  َلُه فـَُيحم َرُهُه ِمنم َرد   َعَليمِه،، َوَتكم ًئا َيكم َمُع َشيـم ُ ِبَذِلَك َعنم َرُسوِلِه، اَل َيسم ُ َفَخفََّف اَّللَّ َعنمُه هِبَا،  َذِلَك، ِإالَّ فـَرََّج اَّللَّ

ُ َعنـم  َر النَّاِس، َرِضَي اَّللَّ قُُه َوتـَُهوِ ُن َعَليمِه َأمم َها تـُثـَبِ ُتُه َوخُتَفِ ُف َعنمُه، َوُتَصدِ   .َها َوَأرمَضاَهاِإَذا رََجَع ِإلَيـم
َحاقَ  َثيِن ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن جَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه : عمَفر  قَالَ َوَحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، اَل َصَخَب ِفيِه َواَل َنَصَب : " َوَسلَّمَ  َر َخِدجَيَة بِبَـيمت  ِمنم َقَصب   ".ُأِمرمُت َأنم أَُبشِ 
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ِ ِمنم َحِديِث ِهَشام   َِديُث ُُمَرٌَّج ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا اْلم
ُلُؤ المُمَجوَّفُ : َشام  قَاَل ابمُن هِ   .المَقَصُب َهاُهَنا اللُّؤم

َحاقَ  ُ بِِه َعَليمِه َوَعَلى المِعبَ : قَاَل ابمُن ِإسم يَع َما َأنـمَعَم اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيذمُكُر مجَِ ِة ِسرًّا َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اِد ِمَن النـُّبـُوَّ
ِلهِ ِإََل َمنم َيطمَمِئنُّ إِ   .لَيمِه َمنم َأهم

ِري ِ  َبَة َعِن الزُّهم  .َكاَنتم َخِدجَيُة َأوََّل َمنم آَمَن ِِبَّللَِّ َوَصدََّق َرُسوَلُه، قـَبمَل َأنم تـُفمَرَض الصَََّلةُ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم
َراِء، فََأمَّا َأصمُل الصَََّل : قـُلمتُ  َلَة اْلمِسم َس لَيـم َمم َها َكَما يـَعميِن الصََّلَواِت اْلم ُ َعنـم ِة فـََقدم َوَجَب ِف َحَياِة َخِدجَيَة َرِضَي اَّللَّ

بَـيِ ُنهُ   .َسنـُ
َحاقَ   .وََكاَنتم َخِدجَيُة َأوََّل َمنم آَمَن ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه، َوَصدََّق مبَا َجاَء ِبهِ : َوقَاَل ابمُن ِإسم

ِيَل َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي افـمرُتَِضتم َعَليمِه الصَََّلُة فـََهَمَز َلُه بَِعِقِبِه ِف ََنِحَيِة المَواِدي  مثَّ ِإنَّ ِجربم
َعتَـ  ِيُل َوُُمَمٌَّد َعَليمِهَما السَََّلُم، مثَّ َصلَّى رَكم َزَم، فـَتَـَوضَّأَ ِجربم ٌ ِمنم َماِء َزمم ِ َوَسَجَد َأرمَبعَ فَانـمَفَجَرتم َلُه َعنيم ، مثَّ  نيم َسَجَدات 

ُسُه، َوَجاَءُه َما ُيُِبُّ  َنُه، َوطَاَبتم نـَفم ُ َعيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم َأقـَرَّ اَّللَّ  من هللا، فَأخذ َيد َخِدجَيَة َحىتَّ َأَتى رََجَع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِيُل، مثَّ َر  ِ، فـَتَـَوضَّأَ َكَما تـََوضَّأَ ِجربم ، مثَّ َكاَن ُهَو َوَخِدجَيُة ُيَصلِ َياِن ِسرًّاهِبَا ِإََل المَعنيم ِ َوَأرمَبَع َسَجَدات  َعتَـنيم  .َكَع رَكم

قَاَت الصَّ : قـَلمتُ  ِ فـَبَـنيََّ َلُه َأوم َها ِبِه ِعنمَد المبَـيمِت َمرَّتـَنيم ُر الصَََّلِة الَِِّت َصَلَّ ِيَل َهِذِه َغيـم ِس، َأوَّهَلَا َصََلُة ِجربم َمم َلَواِت اْلم
َراءِ وَ  َلَة اْلمِسم  .آِخَرَها، فَِإنَّ َذِلَك َكاَن بـَعمَد فـَرمِضيَِّتَها لَيـم

ََلنُ  ُ َوبِِه الثِ َقُة، َوَعَليمِه التُّكم  .َوَسَيأمِت بـََياُن َذِلَك ِإنم َشاَء اَّللَّ

(5/717) 

 
 

َحاقَ فصل ِف ذكر أول من أسلم، مثَّ ذكر ُمتَـَقدِ مي االسَلم من الصََّحابَة َوَغريهم قَا مثَّ ِإنَّ َعِليِ  بمِن َأيب : َل ابمُن ِإسم
م  َومُهَا ُ َعنمُه َجاَء بـَعمَد َذِلَك بِيَـوم  طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ



ِسِه، َوبـََعَث ِبِه ُرُسَلُه َفَأدمُعوَك ِإََل اَّللَِّ : ََي ُُمَمَّد َما َهَذا؟ قَالَ : ُيَصلِ َياِن، فـََقاَل َعِليٌّ  َطَفى لِنَـفم َدُه اَل َشرِيَك دين هللا اصم  َوحم
ِت َوالمُعزَّى ُفَر ِِبلَلَّ  .َلُه، َوِإََل ِعَباَدتِِه، َوَأنم َتكم

َث ِبِه َأَِب طَاِلب  : فـََقاَل َعِليٌّ  ُت بَِقاض  َأممًرا َحىتَّ ُأَحدِ  ِم، فـََلسم  .َهَذا َأممٌر ملَم َأمسمَعم بِِه قـَبمَل الميَـوم
تَـعمِلَن أمرهَفَكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـُفمِشَي َعَليمِه َسرَُّه قـَبمَل َأنم َيسم

ِلمم : فـََقاَل َلهُ  ُتمم ( 5)ََي على ِإذم ملَم ُتسم  .فَاكم
َبَح َغادِ  ََلَم، فََأصم سم َقَع ِف قـَلمِب َعِلي   اْلمِ َ َأوم َلَة، مثَّ ِإنَّ اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمَكَث َعِليٌّ تِلمَك اللَّيـم ًَي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َحىتَّ َجاَءُه فـََقالَ  ُ : " َماَذا َعَرضمَت َعَليَّ ََي ُُمَمَُّد؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َتشم
َدُه اَل شريك َلُه َوتَ  َنمَداِد َوحم َرأُ ِمَن اَأم َت َوالمُعزَّى، َوتـَبـم ُفُر ِِبلَلَّ َلَم، َوَمَكَث َيَمتِيِه َعَلى َخومف  ِمنم َأيب " كم َفَعَل َعِليٌّ َوَأسم فـَ

ََلَمُه َوملَم يُظمِهرمهُ  ، وََكَتَم َعِليٌّ ِإسم  .طَاِلب 
َلَم ابمُن َحارِثََة، يـَعميِن زَيمًدا، َفَمَكثَا َقرِيًبا مِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن ممَّا َأنـمَعَم َوَأسم ر ، خَيمَتِلُف َعِليٌّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نم َشهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل االسَلم ِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ بِِه َعَلى َعِلي   َأنَُّه َكاَن ِف ِحجم  .اَّللَّ
__________ 

 .مل تسمع فاكتم ِإذم : ِف ا( 5)
)*( 

(5/715) 

 
 

َحاقَ  ، َعن جُمَاِهد قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ابمُن َأيب جنَِيح  ُهمم َأزمَمٌة : َحدَّ ُ ِبِه َعَلى َعِلي   َأنَّ قـَُريمًشا َأَصابـَتـم وََكاَن ممَّا َأنـمَعَم اَّللَّ
ِه المَعبَّاِس، وََكاَن ِمنم َأيمَسِر َبيِن َشِديَدٌة، وََكاَن َأبُو طَاِلب  َذا ِعَيال  َكِثريَة ، فـََقا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَعمِ  َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َزمَمِة، فَانم : " َهاِشم   فِ َف طَِلقم َحىتَّ ُنَُ ََي َعبَّاُس ِإنَّ َأَخاَك َأَِب طَاِلب  َكِثرُي المِعَياِل، َوَقدم َأَصاَب النَّاَس َما تـََرى ِمنم َهِذِه اَأم
ُه ِإلَيمِه، فـََلمم يـََزلم َمَع َرُسوِل اَّللَِّ صَ " َعنمُه ِمنم ِعَياِلِه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليًّا َفَضمَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَّى اَّللَّ

ُ نَِبيًّا، فَاتَـّبَـَعُه َعِليٌّ َوآَمَن ِبهِ  َقهُ  َحىتَّ بـََعَثُه اَّللَّ  .َوَصدَّ
لِ  َعِث المِكنمِديُّ ِمنم َأهم َشم َحاَق، َحدثيِن َُيمََي بمُن َأيب اَأم َاِعيُل  َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َثيِن ِإمسم المُكوَفِة، َحدَّ

، وََكانَ  ِه ُعَفيِ ف  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َعِث بمِن قـَيمس  َِأُمِ ِه، َأنَُّه قَالَ  بمُن َأيب ِإََيِس بمِن ُعَفيِ ف  َشم كنت أمرءا : ُعَفيِ ٌف َأَخا اَأم
ُتُه َأبـمَتاُع ِمنم  جِ ، وََكاَن المَعبَّاُس بن عبد الممطلب اممَرًءا اَتِجًرا، فَأَتـَيـم َم اْلَم  .ُه َوَأبِيُعهُ اَتِجًرا فـََقِدممُت ِمىًن َأَيَّ

َنا ََنمُن ِإذم َخَرَج رَ : قَالَ   ُجٌل َمنم ِخَباء  فـََقاَم ُيَصلِ ي َِتَاَه المَكعمَبِة، مثَّ َخَرَجِت اممَرَأٌة فـََقاَمتم ُتَصلِ ي، َوَخَرَج ُغََلٌم فـََقامَ فـَبَـيـم
 .ُيَصلِ ي َمَعهُ 

ِري َما ُهوَ : فـَُقلمتُ  يَن َما نَدم يُن؟ ِإنَّ َهَذا الدِ  ، يـَزمُعُم َأنَّ اَّللََّ َأرمَسَلُه، َهَذا ُُمَمَُّد بم : فـََقالَ ! ََي َعبَّاُس َما َهَذا الدِ  ُن َعبمِد اَّللَِّ
َتُح َعَليمِه، َوَهِذِه اممَرَأتُُه َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  آَمَنتم بِِه، َوَهذَ  َرى َوقـَيمَصَر َستُـفم ِه َعِليُّ بمُن َأيب َوَأنَّ ُكُنوَز ِكسم ا المُغََلُم ابمُن َعمِ 

 .طَاِلب  آَمَن بِهِ 



َمِئذ  َفُكنمُت َأُكوُن ََثنًِيا: يِ فٌ قَاَل ُعفَ  َتيِن ُكنمُت آَمنمُت يـَوم َحاَق، َوقَاَل ِف ! فـََليـم َواَتبـََعُه ِإبـمَراِهيُم بمُن َسعمد  َعِن ابمِن ِإسم
َِديثِ   ِإذم َخَرَج رَُجلٌ : اْلم

(5/713) 

 
 

 .دم َماَلتم قَاَم ُيَصلِ يِمنم ِخَباء  َقرِيب  ِمنمُه، فـََنَظَر ِإََل السََّماِء فـََلمَّا رَآَها قَ 
 .مثَّ ذََكَر ِقَياَم َخِدجَيَة َورَاَءهُ 

ثـََنا َسِعيُد بن خثيم، َعن َأسد ابمن َعبدة البجلى، َعن ُيَي بن : َوقَاَل ابمُن َجرِير   َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُعبَـيمد  المُمَحاِريبُّ، َحدَّ َحدَّ
َاِهِليَّ : ُعَفيِ ف  قَالَ  ُس َوَحلََّقتم ِف ِجئمُت َزَمَن اْلم ِة ِإََل َمكََّة، فـَنَـَزلمُت َعَلى المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، فـََلمَّا طََلَعِت الشَّمم

َبَل المَكعمبَ  تَـقم َبَل َشابٌّ فـََرَمى بَِبَصرِِه ِإََل السََّماِء، مثَّ اسم ِبَلَها، فـََلمم يـَلمَبثم َحىتَّ َة فـََقاَم مُ السََّماِء َوَأََن َأنمظُُر ِإََل المَكعمَبِة َأقـم تَـقم سم
َكَع المُغََلُم َوالمَمرمَأُة، فـََرَفَع َجاَء ُغََلٌم فـََقاَم َعنم َُيِيِنِه، فـََلمم يـَلمَبثم َحىتَّ َجاَءِت اممَرَأٌة فـََقاَمتم َخلمَفُهَما، فـَرََكَع الشَّابُّ فـَرَ 

 الشَّابُّ َساِجًدا الشَّابُّ فـََرَفَع المُغََلُم َوالمَمرمَأُة، َفَخرَّ 
 .َفَسَجَدا َمَعهُ 

 .َأممٌر َعِظيمٌ : فـََقالَ ! ََي َعبَّاُس َأممٌر َعِظيمٌ : فـَُقلمتُ 
ِري َمنم َهَذا؟ فـَُقلمتُ : فـََقالَ   .اَل : َأَتدم
 .َهَذا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب ابمُن َأِخي: فـََقالَ 

ِري َمِن المُغََلمُ   .اَل : ؟ قـُلمتُ َأَتدم
ُ َعنمُه  -َهَذا َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  : قَالَ  ِري َمنم َهِذِه المَمرمَأُة الَِِّت َخلمَفُهَما؟ قـُلمتُ  -َرِضَي اَّللَّ  .اَل : َأَتدم
 .َهِذِه َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  َزومَجُة ابمِن َأِخي: قَالَ 

َثيِن َأنَّ رَبََّك َربَّ السَّ  َرمِض ُكلِ َها َأَحًداَوَهَذا َحدَّ ِر اَأم ُ اَّللَِّ َما َأعمَلُم َعَلى َظهم  َماء واالرض َأَمَرُه هِبََذا الَِّذي تـََراُهمم َعَليمِه، َواميم
َر َهُؤاَلِء الثَََّلثَةِ  يِن َغيـم  .َعَلى َهَذا الدِ 

ثـََنا ِعيَسى بن سَوادَ : َوقَاَل ابمُن َجرِير   َثيِن ابمُن ُْحَيمد ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المُمنمَكِدِر َورَبِيَعُة بمُن َأيب َحدَّ َعمِد، َحدَّ ة بن َأىب اْلم
 .َعبمِد الرَّْحمَِن َوَأبُو َحازِم  َوالمَكلمِبُّ 

َلمَ : قَاُلوا  .َعِليٌّ َأوَُّل َمنم َأسم
ِع ِسِننيَ : قَاَل المَكلمِبُّ  َلَم َوُهَو ابمُن ِتسم  .َأسم

(5/790) 

 
 

ثـََنا  َحاقَ َوَحدَّ ثـََنا َسَلَمُة َعِن ابمِن ِإسم  .ابمُن ُْحَيمد ، َحدَّ
، َوُهَو ابمُن عَ : قَالَ  َقُه َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِر ِسِننَي وََكاَن ِف َأوَُّل ذََكر  آَمَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا َعَليمِه َوسلم َمَعُه َوَصدَّ شم



ُ َعلَ  ِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلمِ ِحجم  .يمِه َوَسلََّم قـَبمَل اْلمِسم
، َعنم جُمَاِهد  قَالَ : قَاَل المَواِقِدي   ، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح  ِر ِسِننيَ : أخربََن ِإبـمَراِهيم، َعن ََنِفع  َلَم َعِليٌّ َوُهَو ابمُن َعشم  .َأسم
لَ : قَاَل المَواِقِديُّ   .َم بـَعمَد َما تـَنَـبََّأ َرُسوُل اَّللَِّ ِبَسَنة  َوَأمجمََع َأصمَحابـَُنا َعَلى َأنَّ َعِليًّا َأسم

َلَم َعلِ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َكعمب   ر  َوَعِليٌّ، َوَأسم َلَما َأبُو َبكم ِ َأسم ُمَِّة َخِدجَيُة، َوَأوَُّل َرُجَلنيم َلَم ِمنم َهِذِه اَأم يٌّ قـَبمَل َأيب َأوَُّل َمنم َأسم
ُتمُ  ر ، وََكاَن َعِليٌّ َيكم فًا ِمنم َأبِيِه، َحىتَّ َلِقَيُه َأبُوُه قَالَ  َبكم َت؟ قَالَ : ِإُيَانَُه َخوم َلمم  .نـََعمم : َأسم

 .َوآِزِر ابمَن َعمِ َك َوانمُصرمهُ : قَالَ 
ََلمَ  يُق َأوََّل َمنم َأظمَهَر اْلمِسم ر  الصِ دِ   .قَاَل وََكاَن َأبُو َبكم

، َعِن ابمِن َعبَّاس  َوَرَوى ابمُن َجرِير  ِف اَتِرخِيِه ِمنم َحدِ  ِرو بمِن َميمُمون  ، َعنم َعمم  .يِث ُشعمَبَة َعنم َأيب بـَلمج 
 .َأوَُّل َمنم صلى على: قَالَ 

، َعنم َجاِبر   ثـََنا َشرِيٌك، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِقيل   .َوحدثَنا عبد اْلميد بن ُيَي، َحدَّ
َم الثََُّلََثءِ بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى ا: قَالَ  ِ َوَصلَّى َعِليٌّ يـَوم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َّللَّ

ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َأيب َْحمَزَة  َنمَصاِر  -َوَرَوى ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم َعمم عمُت زَيمَد بمَن َأرمَقَم يـَُقولُ  -رَُجل  ِمَن اَأم َأوَُّل َمنم : مسَِ
َلَم َمعَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب   َأسم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َفذََكرمتُُه لِلنََّخِعيِ  فَأَنمَكَرهُ : قَالَ 
َلمَ : َوقَالَ  ر  َأوَُّل َمنم َأسم  .َأبُو َبكم

ثـََنا المَعََلُء، َعِن ا: مثَّ قَالَ  ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى، َحدَّ عمُت َعِليًّا يـَُقولُ َحدَّ ، مسَِ رو، َعن عباد ابمن َعبمِد اَّللَِّ َهال بن َعمم : لممنـم
بَـُر، َكم يُق اَأم  َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَأُخو َرُسوِلِه، َوَأََن الصِ دِ 
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رَت ، َصلَّيمُت قـَبمَل النَّاِس ِبَسبمِع ِسِننيَ   .اَل يـَُقوهُلَا بـَعمِدي ِإالَّ َكاِذٌب ُمفم
َاِعيَل الرَّاِزيِ ، َعنم عبيد هللا بن ُموَسى الفهمى َوهَ  َوُهَو ِشيِعيٌّ ِمنم رَِجاِل  -َكَذا َرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإمسم

َوقَاَل  -الشِ يَعِة  َكاَن ِمنم ُعُتقِ : َوَلِكنم قَاَل َأبُو َحاُتِ   -َوثَـُّقوُه  -َعِن المَعََلِء بن َصاحل االزدي المُكوِفِ   -الصَِّحيِح 
ر و ثَِقٌة، َوأما َشيمخه بمُن َعبمِد اَّللَِّ : َعِليُّ بمُن المَمِدييِن ِ  َهاُل بمُن َعمم ََسِديُّ المُكوِفُّ  -َرَوى َأَحاِديَث َمَناِكرَي، َوالمِمنـم  -َوُهَو اَأم

َِديِث،: فـََقدم قَاَل ِفيِه َعِليُّ بمُن المَمِدييِن ِ   .ِفيِه َنَظرٌ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ُهَو َضِعيُف اْلم
 .َوذََكَرُه ابمُن ِحبَّاَن ِف الثِ َقاتِ 

ُ َعنمُه، وََكيمَف ُُيمِكُن َأنم ُيَصلِ َي قَـ  ، َواَل يـَُقولُُه َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ َِديُث ُمنمَكٌر ِبُكلِ  َحال  َهَذا ! بمَل النَّاِس ِبَسبمِع ِسِننَي؟ َوَهَذا اْلم
 .ُر َأصمًَل اَل يـَُتَصوَّ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
يقُ : َوقَاَل آَخُرونَ  ر  الصِ دِ  ُمَِّة َأبُو َبكم َلَم ِمنم َهِذِه اَأم  .َأوَُّل َمنم َأسم



َواِل ُكلِ َها َقـم َ اَأم ُع بـَنيم َمم َياقَاِت : َواْلم َلَم ِمَن النِ َساِء، َوظَاِهُر السِ  َوَأوَُّل َمنم  -لر َِجاِل َأيمًضا َوقـَبمَل ا -َأنَّ َخِدجَيَة َأوَُّل َمنم َأسم
َلَم ِمَن المَمَوايل زَيمُد بمُن َحارِثَةَ   .َأسم

هُ  ، فَِإنَُّه َكاَن َصِغريًا ُدوَن المبُـُلوِغ على المَمشم َلَم ِمَن المِغلمَماِن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ور، َوَهُؤاَلء َكانُوا ِإذا َذاَك َوَأوَُّل َمنم َأسم
َل المبَـيم   .تِ َأهم

ََلِم مَ  ََلُمُه َكاَن َأنـمَفَع ِمنم ِإسم يُق، َوِإسم ر  الصِ دِ  َراِر َأبُو َبكم َحم َلَم ِمَن الر َِجاِل اَأم رًا َوَأوَُّل َمنم َأسم ُرُهمم ِإذم َكاَن َصدم َم ِذكم نم تـََقدَّ
، َوَداِعَيًة ِإََل  ََلِم، وََكاَن ُُمَبـًَّبا ُمَتأَلِ ًفا يـَبمُذُل المَماَل ِف طَاَعِة اَّللَِّ ُمَعظًَّما، َورَئِيًسا ِف قـَُريمش  ُمَكرًَّما، َوَصاِحَب َمال  اْلمِسم

 .َوَرُسوِلهِ 
ِصيُلهُ   .َكَما َسَيأمِت تـَفم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم يَق َلِقَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  الصِ دِ   مثَّ ِإنَّ َأَِب َبكم
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ِفرِيَك آَِبَءََن؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ : فـََقالَ  ُ َأَحقٌّ َما تـَُقوُل قـَُريمٌش ََي ُُمَمَُّد؟ من َتركك آهِلَتَنا، وتسفيهك عفولنا، َوَتكم  َصلَّى اَّللَّ
َقِ ، فو هللا ِإنَُّه لَلمَحقُّ، َأدمُعوَك ََي َأَِب بـََلى، ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ َونَِبيُُّه، بـََعَثيِن َِأُبـَلِ َغ ِرَسالَ : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  َتُه َوَأدمُعَوَك ِإََل اَّللَِّ ِِبْلم

َرُه َوالمُمَوااَلِة َعَلى طَاَعِتِه  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َواَل تـَعمُبدم َغيـم ر  ِإََل اَّللَِّ َوحم  ".َبكم
 .رم َوقـََرَأ َعَليمِه المُقرمآَن، فـََلمم يُِقرَّ َوملَم يـُنمكِ 

مِ  ر  َوُهَو ُمؤم ََلِم، َورََجَع َأبُو َبكم َنمَداَد َوَأقـَرَّ حبَقِ  اْلمِسم َناِم، َوَخَلَع اَأم َصم َلَم وََكَفَر ِِبَأم  .ٌن ُمَصدِ قٌ فََأسم
َحاقَ  ِ التَّمِ : قَاَل ابمُن ِإسم َصنيم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلُم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحدَّ يِميُّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر ، َما َعَكمَ : " قَالَ  َوٌة َوتـََردٌُّد َوَنَظٌر، ِإالَّ َأَِب َبكم ََلِم ِإالَّ َكاَنتم ِعنمَدُه َكبـم ُت َأَحًدا ِإََل اْلمِسم  َعنمُه ِحنَي ذََكرمتُُه، َواَل َما َدَعوم
 ".تـََردََّد ِفيِه 

 .َأيم تـََلبَّثَ : َعَكمَ 
ِلهِ  َحاَق ِف قـَوم َرُه ذََكُروا َأنَُّه َكاَن َصاِحَب " فـََلمم يُِقرَّ َوملَم يـُنمِكرم : " َوَهَذا الَِّذي ذََكَرُه ابمُن ِإسم َحاَق َوَغيـم ُمنمَكٌر، فَِإنَّ ابمَن ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل المبَـعمَثِة، وَ  ََلِقِه َما َُيمنَـُعُه ِمَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِن َسِجيَِّتِه وََكرمِم َأخم ِقِه َوَأَمانَِتِه َوُحسم َكاَن يـَعمَلُم ِمنم ِصدم
َ َأرمَسَلُه ِبَ  ؟ َوهِلََذا مبَُجرَِّد َما ذََكَر َلُه َأنَّ اَّللَّ ِذُب َعَلى اَّللَِّ َلمِق َفَكيمَف َيكم ِديِقِه َوملَم المَكِذِب َعَلى اْلم  يـَتَـَلعمَثمم، َواَل َدَر ِإََل َتصم

 .َعَكمَ 
ََلِمِه ِف ِكَتابَِنا الَِّذي َأفـمَردمََنُه ِف ِسريَتِِه، َوَأومَردمََن َفَضائَِلُه َومشََ  بَـعمَنا َذِلَك ِبِسريَِة المَفاُروِق َأيمًضا، َوَقدم ذََكرمََن َكيمِفيََّة ِإسم ائَِلُه َوَأتـم

ُهمَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَأومَردمََن َما َرَواُه ُكلٌّ ِمنـم  ا َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
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ََثِر واالحكام والتفاوى، فـَبَـَلَغ َذِلَك َثََلَث جُمَلََّدات  َوَّلِلَِّ اْلمَ  ََحاِديِث، َوَما َرَوى َعنمُه ِمَن اْلم ُد َوالمِمنَّةُ ِمَن اَأم  .مم
ُهَما ِمَن اْلمُُصوَمِة، َوَقدم ثـََبَت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم َأيب  ُ َعنـم ر  َوُعَمَر َرِضَي اَّللَّ َ َأيب َبكم  الدَّرمَداِء ِف َحِديِث َما َكاَن بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوِفيهِ  ر  : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ بـََعَثيِن ِإلَيمُكمم فـَُقلمُتمم َكَذبمَت، َوقَاَل َأبُو َبكم  .َصَدقَ : ِإنَّ اَّللَّ
ِسِه َوَماِلِه فـََهل َأنـمُتم اتركو يل َصاِحِب  ِ " َوَواَساين بِنَـفم  .َمرَّتـَنيم

 .َفَما ُأوِذَي بـَعمَدَها
ُ َعنمهُ  َلَم َرِضَي اَّللَّ  .َوَهَذا َكالنَّصِ  َعَلى َأنَُّه َأوَُّل َمنم َأسم

َرَة َعنم َأيب َسِعيد  َوَقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن ِحبَّاَن ِمنم َحِديِث ُشعم  َرِيِريِ ، َعنم َأيب َنضم  .َبَة َعنم َسِعيد  اْلم
ُ َعنمهُ : قَالَ  يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  ُت َصاِحَب َكَذا؟ َوَرَوى : قَاَل َأبُو َبكم َلَم، َأَلسم ُت َأوََّل َمنم َأسم ُت َأَحقَّ النَّاِس هِبَا، َأَلسم َأَلسم

عمُت َعِليًّا يـَُقولُ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِ  َاِرِث، مسَِ َحاَق السَِّبيِعيُّ َعِن اْلم ثـََنا َأبُو ِإسم ُلوِل بمِن ُعبَـيمد ، َحدَّ َلَم : يِق بـُهم َأوَُّل َمنم َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن ا يُق، َوَأوَُّل َمنم َصلَّى َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ر  الصِ دِ   .لر َِجاِل َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِمَن الر َِجاِل َأبُو َبكم

ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َأيب َْحمَزَة، َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم قَالَ : َوقَاَل ُشعمَبةُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأبُو : َعنم َعمم َأوَُّل َمنم َصلَّى َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
يقُ  ر  الصَّدِ   .َبكم

د َوالرتِ م   .َحَسٌن َصِحيح: ِمِذي  َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َرَواُه َأْحم
ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َأيب َْحم  َِديِث ِمنم َطرِيِق ُشعمَبَة، َعنم َعمم َم ِرَوايَُة ابمِن َجرِير  هِلََذا اْلم  َأوَّلُ : َزَة، َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم قَالَ َوَقدم تـََقدَّ

َلَم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب    .َمنم َأسم
ُرو بمُن ُمرَّةَ  بـمَراِهيَم النََّخِعيِ  فَأَنمَكَرُه، َوقَالَ : قَاَل َعمم ُ َعنمهُ : َفذََكرمتُُه ِْلِ يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  َلَم َأبُو َبكم  َأوَُّل َمنم َأسم
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َلَم َأبُو : َأيب َأرمَوى الدَّومِسيِ  وأىب ُمسلم بن عبد الرَّْحمَن ِف مَجاَعة ِمَن السََّلفِ  َوَرَوى المَواِقِديُّ بََِسانِيِدِه َعنم  َأوَُّل َمنم َأسم
يقُ  ر  الصِ دِ   .َبكم

َنَة، َعنم َمالك ا َياُن بمُن ُعيَـيـم ثـََنا ُسفم َُميمِديُّ، َحدَّ ر  اْلم ثـََنا َأبُو َبكم َياَن َحدَّ ُسِئَل : بمن ِمغمَول  َعنم رَُجل  قَالَ َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم
َل َحسَّانَ : َمنم َأوَُّل َمنم آَمَن؟ فـََقالَ : ابمُن َعبَّاس   عمَت قـَوم يُق، َأَما مسَِ ر  الصِ دِ  ًوا ِمنم َأِخي ثَِقة  : َأبُو َبكم * ِإَذا َتذَكَّرمَت َشجم

َر المرَبِيَّةِ  ر  مبَا فـََعََل َخيـم فَاَها َوَأعمَدهَلَا  فَاذمُكرم َأَخاَك َأَِب َبكم َهُدُه * َأوم ُموَد َمشم * بـَعمَد النَِّبِ  َوَأوماَلَها مبَا َْحَََل َوالتَّايلَ الثَّاينَ المَمحم
ُهمم َصدََّق الرُُّسََل َعاَش ْحيدا المر هلل ُمتَِّبًعا  ِر بمُن  بَِممِر َصاِحِبِه المَماِضي َوَما انـمتَـَقََل َوَقدم * َوَأوََّل النَّاِس ِمنـم َرَواُه َأبُو َبكم

ثـََنا َشيمٌخ لََنا َعنم جُمَاِلد ، َعنم َعاِمر  قَالَ  َبَة، َحدَّ َأيُّ النَّاِس َأوَُّل  -َأوم ُسِئَل ابمُن َعبَّاس   -َسأَلمُت ابمَن َعبَّاس  : َأيب َشيـم
ََلًما؟ قَالَ  عمَت َقول حسان ابمن ََثِبت  َفذََكَرهُ : ِإسم  .َأَما مسَِ

، َعنم جُمَاِلد  َعنم َعاِمر  الشَّعمِبِ ، َسأَلمُت ابمَن َعبَّاس  َفذََكَرهُ َوَهكَ  َثُم بمُن َعِدي   َيـم  .َذا َرَواُه اهلم
ثـََنا يُوُسُف بمُن المَماِجُشوِن قَالَ : َوقَاَل َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ  َثيِن ُسَريمُج بمُن يُوُنَس، َحدَّ َيَختَـ : َحدَّ ُت َمشم ُهمم ُُمَمَُّد َأدمرَكم َنا ِمنـم

ََلًما َأبُو بمُن المُمنمَكِدِر، َورَبِيَعُة بمُن َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن، َوَصاِلُح بمُن َكيمَساَن، َوُعثمَماُن بمُن ُُمَمَّد ، اَل َيشُ  ِم ِإسم كُّوَن َأنَّ َأوََّل المَقوم



ُ َعنمهُ  يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ   .َبكم
، َوُُمَمَُّد بمُن ِسريِيَن، َوَسعمُد بمُن ِإبـمَراِهيَم، َوُهَو الممَ َوَهَكَذا : قـُلمتُ  ، َوُُمَمَُّد بمُن َكعمب  ُهوُر َعنم مُجمُهوِر قَاَل ِإبـمَراِهيُم النََّخِعيُّ شم

ِل الس نة  .َأهم
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ََنِفيَّ  ََلًما، َوَلِكنم َكاَن َأفمَضَلُهمم : ِة َأنَـُّهَما قَااَل َوَرَوى ابمُن َعَساِكَر َعنم َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  َوُُمَمَِّد بمِن اْلم ملَم َيُكنم َأوَّهَلُمم ِإسم
ََلًما  .ِإسم

َلُه مَخمَسةٌ : قَاَل َسعمدٌ   .َوَقدم آَمَن قـَبـم
َاِرِث، َعنم َعمَّاِر بمِن ََيِسر  قَالَ  ُ َعَليمِه رَ : َوثـََبَت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديِث مَهَّاِم بمِن اْلم َأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر    .َوَسلََّم َوَما َمَعُه ِإالَّ مَخمَسُة َأعمُبد ، َواممَرَأاَتِن، َوَأبُو َبكم
ُعود  قَالَ  َماُم َأْحمَُد َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َعاِصِم بمِن َأيب النَُّجوِد، َعنم ِزر  ، َعِن ابمِن َمسم ََلَم : َوَرَوى اْلمِ َأوَُّل َمنم َأظمَهَر اْلمِسم

َعةٌ  ر ، َوَعمَّاٌر، َوأُمُُّه مُسَيَُّة، َوُصَهيمٌب، َوِبََلٌل، وَ : َسبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأبُو َبكم َدادُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .المِمقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمنَـَعُه اَّللَُّ  ِمِه، َوَأمَّا َسائُِرُهمم فََأَخَذُهُم فََأمَّا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ بَِقوم ر  َفَمنَـَعُه اَّللَّ ِه، َوَأمَّا َأبُو َبكم  ِبَعمِ 

ُهمم ِمنم َأَحد  ِإالَّ َوَقدم َوااتَ  ِس، َفَما ِمنـم َِديِد َوَصَهُروُهمم ِف الشَّمم رُِكوَن فَأَلمَبُسوُهمم َأدمرَُع اْلم ِإالَّ ِبََلاًل  ُهمم َعَلى َما َأرَاُدوا،المُمشم
ُه المِولمَداَن َفَجَعُلوا َيطُ  ِمِه، فََأَخُذوُه فََأعمَطوم ، َوَهاَن َعَلى قـَوم ُسُه ِف اَّللَِّ وُفوَن بِِه ِف ِشَعاِب َمكََّة َوُهَو فَِإنَُّه َهاَنتم َعَليمِه نـَفم

 .َأَحٌد َأَحدٌ : يـَُقولُ 
 .جُمَاِهد  ُمرمَسًَل  َوَهَكَذا َرَواُه الثَـّومِريُّ َعنم َمنمُصور  َعنم 

ثـََنا ِكَنانَُة بمُن َجبَـَلَة َعنم : فََأمَّا َما َرَواُه ابمُن َجرِير  قَاِئًَل  بَـَرََن ابمُن ُْحَيمد ، َحدَّ  َأخم
َعمِد، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َسعمدِ  ، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َساملِِ بمِن َأيب اْلم َماَن، َعنم َحجَّاج  قـُلمُت : بمِن َأيب َوقَّاص  قَالَ  ِإبـمَراِهيَم بمِن َطهم

ََلًما؟ قَالَ : َِأَيب  ر  َأوَُّلُكمم ِإسم ََلًما: َأَكاَن َأبُو َبكم ثـَُر ِمنم مَخمِسنَي، َوَلِكنم َكاَن َأفمَضَلَنا ِإسم َلُه َأكم َلَم قـَبـم  .اَل، َوَلَقدم َأسم
ًنا َناًدا َوَمتـم  .فَِإنَُّه َحِديٌث ُمنمَكٌر ِإسم

َلَم زَيمُد بمُن َحارِثََة، مثَّ روى من: َوقَاَل آَخُرونَ : ير  قَاَل ابمُن َجرِ   َكاَن َأوََّل َمنم َأسم
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ِريَّ  ، َسأَلمُت الزُّهم َلَم ِمَن النِ َساِء؟ قَالَ : َطرِيِق المَواِقِديِ  َعِن ابمِن َأيب ِذئمب   .َخِدجَيةُ : َمنم َأوَُّل َمنم َأسم
 .زَيمُد بمُن َحارِثَةَ : قَالَ  َفِمَن الر َِجاِل؟: قـُلمتُ 

ُر َواِحد   َلَم ِمَن الر َِجال زيد ابمن َحارِثَةَ : وََكَذا قَاَل ُعرمَوُة َوُسَليمَماُن بمُن َيَسار  َوَغيـم  .َأوَُّل َمنم َأسم
َواِل بَِنَّ  َقـم َ َهِذِه اَأم ِع بـَنيم َمم ُ َعنمُه ِِبْلم ر ، َوِمَن َوَقدم َأَجاَب َأبُو َحِنيَفَة َرِضَي اَّللَّ َراِر َأبُو َبكم َحم َلَم ِمَن الر َِجاِل اَأم َأوََّل َمنم َأسم



 .النِ َساِء َخِدجَيُة، َوِمَن المَمَوايل زَيمُد بمُن َحارِثََة، َوِمَن المِغلمَماِن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  
ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
َحاقَ  ََلَمُه َدَعا ِإََل هللا عزوجلفـَلَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ر  َوَأظمَهَر ِإسم َلَم َأبُو َبكم  .مَّا َأسم

، َوَأعمَلَم قـَُريمش  مبَا َكاَن فِ  ًَل، وََكاَن َأنمَسَب قـَُريمش  ِلُقَريمش  ِمِه ُمبا َسهم  .يَها ِمنم َخريم  َوَشر   وََكاَن َأبُو بكر رجَل مألفا ِلَقوم
 .ُخُلق  َوَمعمُروف  وََكاَن رَُجًَل اَتِجًرا َذا 

ِن جُمَا َممِر، ِلِعلمِمِه َوَِتَارَتِِه َوُحسم ِمِه َيَمتُونَُه َوَيَمَلُفونَُه ِلَغريمِ َواِحد  ِمَن اَأم  .َلَسِتهِ وََكاَن رَِجاُل قـَوم
ِمِه ممَّنم يـَغمَشاُه َوجَيمِلُس ِإلَيم  ََلِم َمنم َوِثَق ِبِه ِمنم قـَوم سم ُعو ِإََل اْلمِ  .هِ َفَجَعَل َيدم

َلَم َعَلى يََديمِه ِفيَما بـََلَغيِن  ، َوعَ : فََأسم ، َوَسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  ُر بمُن المَعوَّاِم، َوُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن، َوطَلمَحُة بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمُد الزُّبـَيـم
ُهمم  ُ َعنـم  .الرَّْحمَِن بمُن َعومف  َرِضَي اَّللَّ

ََلمَ فَانمطََلُقوا ِإََل َرُسوِل  ر ، فـََعَرَض َعَليمِهُم اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُهمم َأبُو َبكم  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََلِم َفآَمُنوا سم َبَأُهمم حبَقِ  اْلمِ  .َوقـََرَأ َعَليمِهُم المُقرمآَن، َوَأنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوآَمُنوا ( [ 5)صلوا و ف]وََكاَن َهُؤاَلِء النـََّفُر الثََّمانَِيُة الَِّذيَن َسبَـُقوا ِف االسَلم،  صدُقوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .مبَا َجاَء من ِعنمد هللا
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .ويَلحظ َأن لفظ ابمن ِهَشام ُُممَتلف َعمَّا ُهَنا كثريا

)*( 
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َثيِن الضَّحَّاُك بمُن ُعثمَماَن، َعنم َُممَرَمَة بمِن ُسَليمَماَن المَواِلِبِ  َعن ِإبـمَراِهيم بن ُُمَمَّد بن َأىب َحدَّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر المَواِقِديُّ 
َمَعِتِه يـَُقولُ : قَاَل طَلمَحُة بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ : طَلمَحَة قَالَ  َل الم : َحَضرمُت ُسوَق ُبصمَرى، فَِإَذا رَاِهٌب ِف َصوم ِسمِ َسُلوا َأهم َأِفيِهمم : َموم

ََرِم؟ قَاَل طَلمَحةُ  ِل اْلم  .نـََعمم َأَنَ : قـُلمتُ : رَُجٌل َمنم َأهم
ُرُه الَِّذي خَيمُرُج ِفيِه، َوُهَو : َوَمنم َأْحمَُد؟ قَالَ : َهلم َظَهَر َأْحمَُد بـَعمُد؟ قـُلمتُ : فـََقالَ  ابمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َهَذا َشهم
َبَق ِإلَيمهِ  آِخرُ  َك َأنم ُتسم ، فَِإَيَّ ََرِم، َوُمَهاَجُرُه ِإََل َُنمل  َوَحرَّة  َوِسَباخ  َنمِبَياِء، َُممَرُجُه ِمَن اْلم  .اَأم

ُت َسرِيًعا َحىتَّ َقِدممُت َمكََّة، فـَُقلمتُ : قَاَل طَلمَحةُ  نـََعمم، ُُمَمَُّد : واَهلم َكاَن من َحِديث؟ قَالُ : فـََوَقَع ِف قـَلمِب َما قَاَل، َفَخَرجم
َِمنُي قد تنبأ، َوقد اتبعُه َأبُو بكر ابمن َأىب ُقَحاَفة  .بمُن َعبمِد اَّللَِّ اَأم

ر ، فـَُقلمتُ : قَالَ  ، نـََعمم، فَانمطَِلقم ِإلَيمِه فَادمُخلم َعَليمِه فَاتَِّبعمهُ : َأتَِبعمَت َهَذا الرَُّجَل؟ قَالَ : َفخرجت َحىتَّ قدمت َعَلى َأيب َبكم
َق ِ  ُعو ِإََل اْلم  .فَِإنَُّه يَدم

بَـَرُه طَلمَحُة مبَا قَاَل الرَّاِهبُ   .فََأخم



َلَم طَلمَحُة،  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأسم ر  ِبطَلمَحَة َفَدَخَل بِِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َفَخَرَج َأبُو َبكم بَـَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَأخم
 .َوَسلََّم مبَا قَاَل الرَّاِهُب، َفسَُّر ِبَذِلكَ  َعَليمهِ 

َعى َأَسَد قُـ  َفُل بمُن ُخَويمِلِد بمِن المَعَدِويَِّة، وََكاَن يُدم ر  َوطَلمَحُة َأَخَذمُهَا نـَوم َلَم َأبُو َبكم ، َفَشدَّمُهَا ِف َحبمل  َواِحد ، فـََلمَّا َأسم َريمش 
، فَ  ِ َوملَم َُيمنَـعمُهَما بـَُنو تـَيمم  ر  َوطَلمَحُة المَقرِينَـنيم  .ِلَذِلَك مُسِ ي َأبُو َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِفَنا َشرَّ ابمِن المَعَدِويَِّة : " َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".اللَُّهمَّ اكم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

َثَمُة بمُن ُسَليمَمان االطراب َسِن َخيـم َاِفُظ َأبُو اْلَم  َحدثَنا عبيد هللا بن ُُمَمَّد: لسىَوقَاَل اْلم
ر  َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن إِ  ثـََنا َأبُو َبكم َراَن بمِن ابمن َعبمِد المَعزِيِز المُعَمِريُّ قَاِضي المِمصِ يَصِة، َحدَّ َحاَق بمِن ُُمَمَِّد بمِن ِعمم سم

َثيِن  ، َحدَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ ُموَسى بمِن طَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ ، َحدَّ   َأيب ُعبَـيمُد اَّللَِّ
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َراَن، َعِن المَقاسِ [ بمُن ُُمَمَّدِ ] َثيِن َأيب ُُمَمَُّد بمُن ِعمم َراَن بمِن ِإبـمَراِهيَم بمِن ُُمَمَِّد بمِن طَلمَحَة، قَاَل َحدَّ ِم بمِن ُُمَمَِّد بمِن َأيب بمِن ِعمم

ر ، َعنم َعاِئَشةَ  َها قَاَلتم  َبكم ُ َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن َلُه َصِديًقا ِف : َرِضَي اَّللَّ ر  يُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرَج َأبُو َبكم
َاِهِليَِّة، فـََلِقَيُه فـََقالَ  ِمَك، َواتَـَّهُموَك ِِبلمَعيمِب ِْل : اْلم َت ِمنم جَمَاِلِس قـَوم  .َِبئَِها َوأُمََّهاهِتَاََي َأَِب المَقاِسِم فُِقدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر ، فَانمطََلَق َعنمُه " ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ َأدمُعوَك ِإََل اَّللَِّ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم َأبُو َبكم فـََلمَّا فرغ َكََلِمِه َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َومَ  ر  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِم َأيب َبكم ثـَُر ُسُرورًا ِمنمُه إبِِسم ِ َأَحٌد َأكم َشبَـنيم َخم َ اَأم  .ا بـَنيم

ر  فـََراَح ِلُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن َوطَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ َوالزُّبـَريمِ بمِن المَعوَّاِم َوسعد  َلُمواَوَمَضى َأبُو َبكم  .ابمن َأيب َوقَّاص  فََأسم
، َوَأيب َسَلَمَة بم مثَّ َجاَء ا َرَّاِح، َوَعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ، َوَأيب ُعبَـيمَدَة بمِن اْلم َرمَقِم لمَغَد ِبُعثمَماَن بمِن َمظمُعون  ََسِد، َواَأم ِن َعبمِد اَأم

ُهمم  ُ َعنـم َلُموا َرِضَي اَّللَّ َرمَقِم، فََأسم  .بمِن َأيب اَأم
َراَن، َعِن المَقاِسِم بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد   َثيِن َأيب ُُمَمَُّد بمُن ِعمم َتَمَع َأصمَحاُب : َفَحدَّ َلمَّا اجم

ر  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكانُوا مَثَانَِيًة َوَثََلِثنَي َرُجًَل َأحلَّ َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الظُُّهوِر، النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
ر  ِإَنَّ َقِليٌل : " فـََقالَ   ".ََي َأَِب َبكم

ِلُمونَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوتـََفرََّق المُمسم ر  يُِلحُّ َحىتَّ َظَهَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد كُ فـََلمم يـََزلم َأبُو َبكم لُّ رَُجل  ِف  ِف نـََواِحي المَمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس، َفَكانَ  ر  ِف النَّاِس َخِطيًبا، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأوََّل َخِطيب  َدَعا ِإََل اَّللَِّ  َعِشريَتِِه، َوقَاَم َأبُو َبكم

رُِكوَن َعلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوََثَر المُمشم ِجِد َضرمًِب َوِإََل َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي َفُضرِبُوا ِف نـََواِحي المَمسم ر  َوَعَلى المُمسم ى َأيب َبكم
َبُة بن ربيَعة َفجعل يضمربُه بنعلني ر  َوُضِرَب َضرمًِب َشِديًدا، َوَدََن ِمنمُه المَفاِسُق ُعتـم  َشِديًدا، َوُوِطَئ َأبُو َبكم

ِهِه، َونـََزا عَ  ُهُه ِمنم َأنمِفهِ ُمصوفتني َوُُيَر ِفـُُهَما ِلَوجم ر  َحىتَّ َما يـُعمَرُف َوجم  .َلى َبطمِن َأيب َبكم
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ر  ِف ثـَوم  ر ، َوَْحََلتم بـَُنو تـَيمم  َأَِب َبكم رِِكنَي َعنم َأيب َبكم َلِت المُمشم َن فََأجم ب  َحىتَّ َأدمَخُلوُه َمنمزَِلُه َواَل َوَجاَء بـَُنو تـَيمم  يـَتَـَعاَدوم
ِجَد َوقَاُلوا َيُشكُّوَن ِف  تِِه، مثَّ رََجَعتم بـَُنو تـَيمم  َفَدَخُلوا المَمسم َبَة بمَن رَبِيَعةَ : َموم تُـَلنَّ ُعتـم ر  لَنَـقم  .َواَّللَِّ لَِئنم َماَت َأبُو َبكم

ر  َحىتَّ َأجَ  ر ، َفَجَعَل َأبُو ُقَحاَفَة َوبـَُنو تـَيمم  يَُكلِ ُموَن َأَِب َبكم َما فـََعَل : اَب، فـََتَكلََّم آِخَر النـََّهاِر فـََقالَ فـََرَجُعوا ِإََل َأيب َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ َفَمسُّوا ِمنمُه ِبَلمِسَنِتِهمم َوَعَذُلوُه، مثَّ قَاُموا َوقَاُلوا َِأُ  ريمِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا : مِ ِه ُأمِ  اْلَم انمظُِري َأنم ُتطمِعِميِه َشيـم

ِقيِه ِإَيَّ   .ُه؟َأوم َتسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقاَلتم : فـََلمَّا َخَلتم ِبِه َأْلَّتم َعَليمِه َوَجَعَل يـَُقولُ   .َوهللا ماَل َعلمٌم ِبَصاِحِبكَ : َما فـََعَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

أَلِيَها َعنمهُ : فـََقالَ  َطَّاِب فَاسم يِل بِنمِت اْلم  .اذمَهِب ِإََل ُأمِ  مجَِ
يل  فـََقاَلتم َفَخَرجَ  ؟ فـََقاَلتم : تم َحىتَّ َجاَءتم ُأمَّ مجَِ أَُلِك َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ ر  َيسم ر  َواَل : ِإنَّ َأَِب َبكم َما َأعمِرُف َأَِب َبكم

، َوِإنم ُكنمِت حتُِبِ نَي َأنم َأذمَهَب َمَعِك ِإََل ابمِنكِ   .ُُمَمََّد بمَن َعبمِد اَّللَِّ
 .َعمم نَـ : قَاَلتم 

ر  َصرِيًعا َدنًِفا، َفَدَنتم ُأمُّ مجَِيل  َوَأعمَلَنتم ِِبلصِ َياِح َوقَاَلتم وَ  َما ََنُلوا َهَذا َفَمَضتم َمَعَها َحىتَّ َوَجَدتم َأَِب َبكم اَّللَِّ ِإنَّ قـَوم
ُهم َتقم هللا َلك ِمنـم ق  وَُكفمر ، َوِإين ِ الرجو َأن ينـم ُل ِفسم  .ِمنمَك ََأَهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاَلتم َفمَ : قَالَ  َمعُ : ا فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َهِذِه َأمَُّك َتسم
َها: قَالَ   .َفََل شئ َعَليمِك ِمنـم

 .َساملٌ َصاِلحٌ : قَاَلتم 
َرمَقمِ : َأيمَن ُهَو؟ قَاَلتم : قَالَ   .ِف َداِر ابمِن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فَِإنَّ َّلِلَِّ َعَليَّ َأنم اَل َأذُ : قَالَ  َرَب َشَراًِب َأوم َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .وَق طََعاًما َواَل َأشم

ُل َوَسَكَن النَّاُس، َخَرَجَتا بِِه يـَتَِّكُئ َعَليمِهَما َحىتَّ َأدمَخَلَتاهُ   فََأممَهَلَتا َحىتَّ ِإَذا َهَدَأِت الر ِجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقبـََّلهُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ    َعَليمِه َوَسلََّم، قَاَل فََأَكبَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم رِقًَّة َشِديَدةً  ِلُموَن، َوَرقَّ َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَأَكبَّ َعَليمِه المُمسم
ر   ِهي، َوَهِذِه أُمِ ي بـَرٌَّة ِبوَ : فـََقاَل َأبُو َبكم ، لَيمَس يب بَمٌس ِإالَّ َما ََنَل المَفاِسُق ِمنم َوجم َلِدَها، َوَأنمَت بَِيب َوأُمِ ي ََي َرُسوَل اَّللَِّ

تَـنمِقَذَها ِبَك ِمَن النَّا ُ َأنم َيسم َ هَلَا َعَسى اَّللَّ ، َوادمُع اَّللَّ  .رِ ُمَباَرٌك فَادمُعَها ِإََل اَّللَِّ
َلَمتم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَدَعاَها ِإََل اَّللَِّ فََأسم  .َفَدَعا هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعٌة َوَثََلثُوَن رَُجًَل  ًرا َوُهمم ِتسم اِر َشهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الدَّ  .َوَأقَاُموا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  َوَقدم َكاَن َْحم  َم ُضِرَب َأبُو َبكم َلَم يـَوم  .َزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َأسم

َطَّاِب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُعَمَر بمِن اْلم ِل بمِن ِهَشام   -َوَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَح ُعَمُر وََكاَنِت الدَّعمَوُة  -َأو اليب َجهم فََأصم
لَ  َرمبَِعاِء، فََأسم َم اَأم عَ يـَوم ِبريًَة مسُِ ُل المبَـيمِت َتكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأهم َِميِس، َفَكبـََّر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم اْلم تم بَِعمَلى َم ُعَمُر يـَوم



 .َمكَّةَ 
َرمَقِم، َوُهَو َأعمَمى َكاِفٌر، َوُهَو يـَُقولُ  َرمَقِم : َوَخَرَج َأبُو اَأم  .فَِإنَُّه َكَفرَ اللَُّهمَّ اغمِفر لبىن عبيد اَأم

َقِ ، َوَيظمَهُر ِدينـُُهمم َوُهمم َعَلى المَباِطِل؟ قَالَ : فـََقاَم ُعَمُر فـََقالَ  ََي ُعَمُر ِإَنَّ : " ََي َرُسول هللا عَلم ُُنمِفي ِدينَـَنا َوََنمُن َعَلى اْلم
 ".قَِليٌل َقدم رََأيمَت َما َلِقيَنا 

ُيَانَ فو الذى بـََعَثَك ِِبْلمَ : فـََقاَل ُعَمرُ  ِر ِإالَّ َأظمَهرمُت ِفيِه اْلمِ ُت ِفيِه ِِبلمُكفم َقى جَممِلٌس َجَلسم  .قِ  اَل يـَبـم
ِل بمُن ِهَشام   َتِظُرُه، فـََقاَل َأبُو َجهم : يـَزمُعُم َفََلٌن َأنََّك َصَبأمَت؟ فـََقاَل ُعَمرُ : مثَّ َخَرَج َفطَاَف ِِبلمبَـيمِت، مثَّ َمرَّ بُِقَريمش  َوِهَي تـَنـم

َدُه اَل َشرِيَك َلُه َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدُه َوَرُسولُهُ َأشم  ُ َوحم  .َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
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َبَة فـَبَـَرَك َعَليمِه َوجعل يضمربُه، َوأدمخل إصبعه ِف عينه، َفَجَعَل عُ  رُِكوَن ِإلَيمِه، َوَوَثَب َعَلى ُعتـم َبُة َيِصيُح، فـََوَثَب المُمشم تـم
نُو ِمنمُه َأَحٌد ِإالَّ َأَخَذ بشريف ممَّن َدََن ِمنمُه، َحىتَّ َأعمجَ   .َز النَّاسَ فـَتَـَنحَّى النَّاُس، فـََقاَم ُعَمُر َفَجَعَل اَل يَدم

ُيَانَ   .َواتَـَّبَع المَمَجاِلَس الَِِّت َكاَن جُيَاِلُس ِفيَها فـَُيظمِهُر اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ظَاِهٌر َعَليمِهمم، قَالَ  مثَّ انمَصَرَف ِإََل النَِّبِ  َصلَّى  .َما َعَليمَك، بَِيب َوأُمِ ي: اَّللَّ

َر َهاِئب  َواَل َخائِ  ُيَاَن َغيـم ِر ِإالَّ َأظمَهرمُت ِفيِه اْلمِ ِلُس ِفيِه ِِبلمُكفم  .ف  َواَّللَِّ َما بَِقَي جَممِلٌس ُكنمُت َأجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَخَرَج ُعَمُر َأَماَمُه َوَْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب، َحىتَّ طَاَف ِِبلمبَـيمِت َوَصلَّى اَفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ر اَّللَّ لظ هم

َدُه، مثَّ انمَصَرَف النَِّبُّ  َرمَقِم َوَمَعُه ُعَمُر، مثَّ انمَصَرَف ُعَمُر َوحم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُمؤمنا، مثَّ انمَصَرَف ِإََل َداِر اَأم  .َصلَّى اَّللَّ
ََبَشِة، َوَذِلَك ِف السََّنِة ا َلَم بـَعمَد ُخُروِج المُمَهاِجرِيَن ِإََل َأرمِض اْلم َا َأسم  .لسَّاِدَسِة ِمَن المبَـعمَثةِ َوالصَِّحيُح َأنَّ ُعَمَر ِإَّنَّ

ِضِعِه ِإنم َشاَء اَّللَُّ   .َكَما َسَيأمِت ِف َموم
تَـقم  ُهَما ِف ِكَتاِب ِسريهَِتَِما َعَلى انمِفَراِدَها، وَ َوَقِد اسم ُ َعنـم ر  َوُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ََلِم َأيب َبكم َنا َكيمِفيََّة ِإسم َل ُهَناِلَك َصيـم َبَسطمَنا المَقوم
دُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

ِلم   ِرو بمنِ ( 5)َوثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم ُ َعنمُه قَالَ  ِمنم َحِديِث َأيب أَُماَمَة َعنم َعمم َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ : َعَبَسَة السَُّلِميِ  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأوَِّل َما بُِعَث َوُهَو مبَكَّة، َوُهَو ِحيَنِئذ  مستخف فـَُقلمتُ   .َأََن َنِبٌّ : َما َأنمَت؟ قَالَ : َصلَّى اَّللَّ

 .وُل اَّللَِّ َرسُ : َوَما النَِّبُّ؟ قَالَ : فـَُقلمتُ 
ُ َأرمَسَلَك؟ قَالَ : قـُلمتُ   .نـََعمم : آَّللَّ
َرمَحامَ : َِِ َأرمَسَلَك؟ قَالَ : قـُلمتُ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه وتكسر االصنام، وتوصل اَأم  .بَِنم تـَعمُبَد اَّللََّ َوحم
 .بمدٌ ُحرٌّ َوعَ : نِعمَم َما َأرمَسَلَك بِِه، َفمن تبعك َعَلى َهَذا؟ قَالَ : قـُلمتُ : قَالَ 

 .يـَعميِن َأَِب بكر وبَلال
__________ 



رو بن؟ بسة ِف َصِحيح ُمسلم ( 5) ََلم َعمم  .َوَلفظه مطول ُُممَتلف 591َحِديث رقم  113/  5ِإسم
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ٌرو يـَُقولُ  ََلمِ : قَاَل َفَكاَن َعمم  .َلَقدم رََأيـمُتيِن َوَأََن رُبُُع اْلمِسم
َلممتُ : قَالَ   .فََأسم

؟ قَالَ  :قـُلمتُ  ُت َفاتَِّبعميِن : فَأَتَِّبُعَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ رِبمَت َأين ِ َقدم َخَرجم ِمَك، فَِإَذا ُأخم َقم بَِقوم  .اَل َوَلِكِن اْلم
ِلِه َعَليمِه السَََّلُم  ر  َوِبََل " ُحرٌّ َوَعبمٌد " َويـَُقاُل ِإنَّ َمعمىَن قـَوم ، َوتـَفمِسرُي َذِلَك بَِيب َبكم ُم ِجنمس  ل  فـََقطم ِفيِه َنَظٌر، فَِإنَُّه َقدم  اسم

َلَم قـَبمَل ِبََلل  َأيم  ِرو بمِن َعَبَسَة، َوَقدم َكاَن زَيمُد بمُن َحارِثََة َأسم َلُموا قـَبمَل َعمم بَـَر َأنَُّه رُبُُع َكاَن مَجَاَعٌة َقدم َأسم ًضا، فـََلَعلَُّه َأخم
ََلِم حبََسِب علمه، فَِإن المُمؤمِننَي كَ  ََلِمِهمم اَل َيطَِّلُع على َأمرهم كثريا َأَحد  ِمنم قـََراَِبهِتِمم، اْلمِسم َتِسرُّوَن إبِِسم انُوا ِإذم َذاَك َيسم

َعمَرابِ  َل المَباِديَِة ِمَن اَأم ََجاِنَب، دَعم َأهم  .دَِع اَأم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب قَالَ َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َطرِيِق َأيب ُأَساَمَة َعنم َهاشِ  عت : ِم بمِن َهاِشم  َحاق ]مسَِ ( 5)َأَِب ِإسم
ََل : سعد بن َأىب َوقاص يـَُقول[  م  َوِإين ِ لَثـُُلُث اْلمِسم َعَة َأَيَّ ُت ِفيِه، َوَلَقدم َمَكثمُت َسبـم َلمم ِم الَِّذي َأسم َلَم َأَحٌد ِف الميَـوم  .مِ َوَما َأسم

لُهُ  ُت ِفيِه : " َأمَّا قـَوم َلمم ِم الَِّذي َأسم َلَم َأَحٌد ِف الميَـوم ٌل، َويـُرمَوى" َما َأسم م الذى أسلمت ِفيِه : " َفَسهم َوُهَو " ِإالَّ ِف الميَـوم
ََلمِ  سم ُه َأَحٌد ِِبْلمِ ِبقم َتِضي َأنَُّه ملَم َيسم  .ُمشكل، ِإذا يـَقم

يَق َوَعِليًّا َوَخِدجَيةَ  َر  َوَقدم ُعِلَم َأنَّ الصِ دِ  ََلِم َهُؤاَلِء َغيـم ِم ِإسم َاُع َعَلى تـََقدُّ َلُه، َكَما َقدم َحَكى اْلمِمجم َلُموا قـَبـم َوزَيمَد بمَن َحارِثََة َأسم
ُهُم ابمن االثري  .َواِحد ، ِمنـم

َلَم قـَبمَل َأبـمَناِء ِجنمِسهِ   .َوَنص  َأبُو حنيَفة رضى هللا َعنُه َعَلى َأنَّ ُكَلًّ ِمنم َهُؤاَلِء َأسم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
لُهُ  ََلِم : " َوَأمَّا قـَوم م  َوِإين ِ لَثـُُلُث اْلمِسم َعَة َأَيَّ ِكٌل َوَما َأدمِري َعَلى َماَذا يُوَضُع َعَليمِه، ِإالَّ َأنم َيُكوَن " َوَلَقدم َمَكثمُت َسبـم َفُمشم

بَـَر حبََسِب َما َعِلَمهُ   .َأخم
ُ أعلم  .َواَّللَّ

__________ 
 .559/  1يح الُبَخاِري  من َصحِ ( 5)

م الذى أسلمت ِفيِه : " َوالرِ َوايَة ِفيهِ   ".ِإالَّ ِف الميَـوم
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ُعود ، قَالَ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ، َوُهَو ابمُن َمسم ، َعنم ِزر  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم َعاِصم  ُت ُكنم : َحدَّ
َبَة بمِن َأيب ُمَعيمط  مبَكَّةَ   .ُغََلًما ََيِفًعا َأرمَعى َغَنًما ِلُعقم

رِِكنَي، فـََقاَل  ر ، َوَقدم فـَرَّا ِمَن المُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم ِعنمَدَك ََي ُغََلُم : -َأوم فـََقااَل  -فَأََتى َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
قِ  ُت ِبَساِقيُكَما: يَنا، قـُلمتُ َلَُبٌ َتسم مَتٌَن، َوَلسم  .ِإين ِ ُمؤم

ُل بـَعمُد؟ قـُلمتُ : فـََقالَ  َها المَفحم ُز َعَليـم  .نـََعمم : َهلم ِعنمَدَك ِمنم َجَذَعة  ملَم يـَنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ر  َوَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تـُُهَما هِبَا َفاعمتَـَقَلَها َأبُو َبكم ر  فَأَتـَيـم َم الضَّرمَع َوَدَعا، َفَحَفَل الضَّرمُع، َوَأاَتُه َأبُو َبكم

ر  مثَّ َسَقَياين مثَّ قَاَل لِلضَّرمعِ  َرة  ُمتَـَقعِ َرة  َفَحَلَب ِفيَها، مثَّ َشِرَب ُهَو َوَأبُو َبكم  .اقمِلصم : ِبَصخم
 .فـََقَلصَ 

ِل الطَّيِ ِب، يـَعميِن المُقرمآَن، فـََقالَ :  َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقلمتُ فـََلمَّا َكاَن بـَعمُد َأتـَيمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  يِن ِمنم َهَذا المَقوم : " َعلِ مم
ُت ِمنم ِفيِه َسبمِعنَي ُسورًَة َما يـَُناِزُعيِن ِفيَها َأَحدٌ " ِإنََّك ُغََلٌم ُمَعلٌَّم   .فََأَخذم

َماُم َأْحمَُد، َعنم عَ   .فَّاَن، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة ِبهِ َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ
، َعنم َعاِصِم بمِن َأيب النَُّجوِد بِهِ  ِر بمِن َعيَّاش  َسُن بمُن َعَرَفَة، َعنم َأيب َبكم  .َوَرَواُه اْلَم

َهِقيُّ  ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمنُ : َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا  َأخم ِم، َحدَّ َهم َسُن بمُن اْلم ثـََنا اْلَم ِبَهاينُّ، َحدَّ َصم َبطََّة اَأم
ُ بمُن المَفَرِج، َحدثَنا ُُمَمَّد بن عمر، َحدََّثىن َجعمَفر ابمن ُُمَمَِّد بمِن َخاِلِد بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِ  َُسنيم َأوم َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد  -يِه اْلم

َلمَ : قَالَ  -ِرو بمِن ُعثمَماَن اَّللَِّ بمِن َعمم  َوتُُه َأسم ََلُم َخاِلِد بمِن َسِعيِد بمِن المَعاِص َقِدُيًا وََكاَن َأوََّل ِإخم  .َكاَن ِإسم
ََلِمِه َأنَُّه رََأى ِف المَمَناِم َأنَُّه ُوِقَف ِبِه َعَلى َشِفرِي النَّاِر، َفذََكَر ِمنم ِسَعِتَها مَ  ُء ِإسم  . َأعمَلُم ِبهِ ا اَّللَُّ وََكاَن بَدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم آِخًذا حبَقم  فـَُعُه ِفيَها، َويـََرى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل يـََقُع، فـََفزَِع ِمنم ( 5)َويمِه َويرى ِف الن وم َكَأن آت  َأاَتُه َيدم
ِمِه فـََقالَ   .َأَحِلُف ِِبَّللَِّ ِإنَّ َهِذه لرؤَي حق: نـَوم

__________ 
لف: اْلقو (5)  .الكشح، َوُهَو َما َبني اْلاصرة ِإََل الضلع اْلم
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ٌر، َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِر بمَن َأيب ُقَحاَفَة َفذََكَر َذِلك َلُه، فـََقاَل ُأرِيَد ِبَك َخيـم  َعَليمِه َوَسلََّم فَاتَِّبعمُه، فَِإنََّك فـََلِقَي َأَِب َبكم
ُخَل ِفيَها، َوَأبُوَك َواِقٌع ِفيَهاَستَـتَِّبعُ  ََلُم َُيمِجُزَك َأنم َتدم ََلِم، َواْلمِسم سم ُخُل َمَعُه ِف اْلمِ  .ُه َوَتدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو بجياد، فـََقالَ  ُعو؟ قَالَ : فـََلِقَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َأدمُعو : " ََي َرُسول هللا ََي ُُمَمَّد إالم َتدم َك ِإََل اَّللَّ
َدُه اَل َشرِيَك َلُه َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدُه َوَرُسولُُه، َوخَتمَلُع َما َأنمَت َعَليمِه ِمنم ِعَباَدِة َحَجر  اَل يَ  َمُع، َواَل يضر، َواَل يبصرَوحم َواَل : سم

ِري َمنم َعَبَدُه ممَّنم اَل يـَعمُبُدُه  َفُع، َواَل يَدم  ".يـَنـم
َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل َخاِلدٌ  ُ َوَأشم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .فَِإين ِ َأشم



ََلِمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم إبِِسم  .َفُسرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََلِمِه، َفَأرمَسَل ِف طََلِبِه فَُأِت ِبِه، فَأَنَـّ  َرَعة  ِف يَِدِه َحىتَّ َكَسَرَها َعَلى رَأمِسهِ َوتـَغَيََّب َخاِلٌد َوَعِلَم َأبُوُه إبِِسم  .َبُه َوَضَربَُه مبِقم

 .َوهللا المنعنك المُقوت: َوقَالَ 
َ يـَرمزُُقيِن َما َأِعيُش ِبهِ : فـََقاَل َخاِلد  .ِإن َمنَـعمَتيِن فَِإنَّ اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَ  رُِمُه َوَيُكوُن َمَعهُ َوانمَصَرَف ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َكاَن يُكم
ُ َعنمهُ  ََلِم َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َرِضَي اَّللَّ ُر ِإسم  ِذكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم   َحاقَ : َعمِ  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلَم : َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َثيِن َرُجٌل ِمنم َأسم وََكاَن َواِعَيًة  -( 5)َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد الصََّفا فَآَذاُه َوَشَتَمُه َوََنَل مِ  - ل  اعمتَـَرَض َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُه ِمَن المَعيمِب ِلِديِنِه، َأنَّ َأَِب َجهم نمُه َما َيكم

َبَل ََنم  َزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، فََأقـم َها َفذُِكَر َذِلَك ِْلَمم ُه ِمنـم َس َفَضَربَُه هِبَا َضرمبًَة َشجَّ َوُه، َحىتَّ ِإذا قَاَم على رسه رََفَع المَقوم
 .شجة ُمنكَرة

__________ 
 .ممَّن أسلم: املطبوعة( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .قَبيَلة: َوأسلم

)*( 
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ل  ِمنمهُ َوقَاَمتم رَِجاٌل ِمنم قـَُريمش  ِمنم َبيِن َُممُزوم  ِإََل َْحمزَ   .َة لِيَـنمُصُروا َأَِب َجهم
 َوقَاُلوا َما

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : نـََراَك ََي َْحمَزُة ِإالَّ َقدم َصَبأمَت َقاَل َْحمَزةُ  َهُد َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَباَن يل ِمنمُه َما َأشم َوَمنم َُيمنَـُعيِن َوَقِد اسم
ُتمم َصاِدِقنيَ َوَأنَّ الذى يـَُقول حق، فو  نَـُعوين ِإنَّ ُكنـم  .هللا اَل َأنمزُِع، فَامم

ل    .َدُعوا َأَِب ُعَمارََة فَِإين ِ َواَّللَِّ َلَقدم َسبَـبمُت ابمَن َأِخيِه َسبًّا قَِبيًحا: فـََقاَل َأبُو َجهم
ُ َعلَ  َلَم َْحمَزُة َعَرَفتم قـَُريمٌش َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَنَع، َفَكفُّوا َعمَّا َكانُوا يـَتَـَناَوُلوَن ِمنمهُ فـََلمَّا َأسم  .يمِه َوَسلََّم َقدم َعزَّ َوامم

 .َوقَاَل َْحمَزُة ِف َذِلَك ِشعمًرا
َحاقَ  َت ِديَن َأنمَت َسيِ ُد قـَُريمش  اتَـّبَـعمَت َهذَ : مثَّ رََجَع َْحمَزُة ِإََل بـَيمِتِه فََأاَتُه الشَّيمطَاُن فـََقالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ا الصَّاِبَئ َوتـَرَكم

ٌر َلَك ممَّا َصنَـعمتَ  ُت َخيـم  .آَِبِئَك َللمَموم
َعلم يل ممَّا َوقـَعمُت ِفيِه : فَأقبل َْحمَزة على نَفسه َوقَالَ  َعلم َتصمِديَقُه ِف قـَلمِب، َوِإالَّ فَاجم ًدا فَاجم َما َصنَـعمُت اللَُّهمَّ ِإنم َكاَن ُرشم

 .َُممَرًجا
َوَسِة الشَّيمطَانِ فـََباَت بِ  َلة  ملَم يَِبتم مبِثمِلَها ِمنم َوسم  .َليـم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبَح فـََغَدا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َحىتَّ َأصم
َرَج ِمنمُه، َوِإقَاَمُة ِمثمِلي َعَلى َما اَل : فـََقالَ   أدرى َما ُهَو أرشد أم ُهَو ََي ابمن أخى إىن قد َوقعت ِف َأمر َواَل َأعمِرُف المَمخم

َثيِن  تَـَهيمُت ََي ابمن َأِخي َأنم حُتَدِ  ثميِن َحِديثًا، فـََقِد اشم  .َغيٌّ َشِديٌد َفَحدِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذََكَرُه َوَوَعَظُه، َوَخوََّفُه َوَبشََّرهُ  َبَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فََأقـم

ُ ِف قـَلمبِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فَأَلمَقى اَّللَّ ُيَاَن مبَا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِه اْلمِ
ِق، فََأظمِهرم ََي ابمن أخى دينك، فو هللا َما ُأِحبُّ َأنَّ يل َما َأظَلَّتمُه : فـََقالَ  َهُد َأنََّك الصَّاِدُق َشَهاَدَة الصِ دم السََّماُء َوَأين ِ َأشم

َوَّلِ   .َعَلى ِدييِنَ اَأم
ينَ  ُ بِِه الدِ   .َفَكاَن َْحمَزُة ممَّنم َأَعزَّ اَّللَّ
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َبَّاِر، َعنم يُوُنَس ابمن ُبكَ  ََصمِ  َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم  .ريم  بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه المبَـيـم
ُ َعنمهُ  ََلِم َأيب َذر   َرِضَي اَّللَّ ُر ِإسم  ِذكم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا : قَاَل اْلم َاِفُظ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب اْلم َاِفُظ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ُ بمُن َأخم َُسنيم اْلم
ثـََنا ال ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن الرُّوِميِ  رَِمُة بمُن َعمَّار ، َعنم َأيب زَُميمل  مِسَاِك بمِن ُُمَمَِّد بمِن ِزََيد ، َحدَّ ثـََنا ِعكم ُر بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ نَّضم

َلَم قـَبمِلي َثََلثَُة نـََفر  َوَأََن الرَّاِبُع، أَ : المَولِيِد، َعنم َماِلِك بمِن َمرمثَد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َذر  ، قَالَ  ََلِم، َأسم تـَيمُت ُكنمُت رُبَُع اْلمِسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقلمتُ  ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللا: َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .السَََّلُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأشم

ُ َعَليم  ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِتبمَشاَر ِف َوجم  .ِه َوَسلَّمَ فـََرَأيمُت ااِلسم
 .َهَذا ِسَياٌق ُُممَتَصرٌ 

ََلُم َأيب َذر   : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا : ِإسم ، َعِن المُمثـَىنَّ َعنم َأيب مَجمَرَة ( 5)َحدَّ ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َمهم ، َحدَّ ُرو بمُن َعبَّاس  َعمم
 .، َعِن ابمِن َعبَّاس  ( 1)

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َِأَِخيهِ قَاَل َلمَّا بـََلَغ أَ  َعُث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ارمَكبم ِإََل َهَذا المَواِدي فَاعمَلمم يل ِعلمَم َهَذا : َِب َذر   َمبـم
له مثَّ ائتىن رَب من السََّماء، فامسع من قـَوم  .الرَُّجِل الَِّذي يـَزمُعُم َأنَُّه َنِبٌّ َيَمتِيِه اْلَم

َع ِمنم َكََلِمِه، مثَّ رََجَع ِإََل َأيب َذر   فـََقاَل َلهُ ( 9)اْلخر  فَانمطَلق ََلِق وََكََلًما َما ُهَو : َحىتَّ َقِدَمُه َومسَِ َخم ُتُه َيَمُمُر مبََكارِِم اَأم رََأيـم
 .ِِبلشِ عمرِ 

َتيِن ممَّا َأَردمتُ : فـََقالَ   .َما َشَفيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل يـَعم ِفي[ َلهُ ]فـَتَـَزوَُّد َوَْحََل َشنًَّة  ِجَد فَالمَتَمَس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِفُُه، َها َماٌء، َحىتَّ َقِدَم َمكََّة، فَأََتى المَمسم

َأَل َعنمُه، َحىتَّ َأدمرََكُه بـَعمُض اللَّيمِل  َأل فـََرآُه َعِليٌّ فـََعَرَف َأنه َغرِيب، فَـ ( 7[ )اضمَطَجعَ ]وََكرَِه َأنم َيسم َلمَّا رَآُه تبعه َومل يسم
ُهَما َصاحبه َعن شئ َحىتَّ   َواِحد ِمنـم

__________ 



 .َحدََّثىن: الُبَخاِري  ( ؟)
 .َْحمَزة: َخ ط( 1)

 .559/  1َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته من َصِحيح الُبَخاِري  
 .االخ: الُبَخاِري  ( 9)
 .لَيست ِف الُبَخاِري  ( 7)

)*( 
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بَ  ُ َأصم َم َواَل يـََراُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد، َوَظلَّ َذِلَك الميَـوم َتَمَل ِقرمبـََتُه َوزَاَدُه ِإََل المَمسم  َعَليمهِ َح، مثَّ احم
 .َوَسلََّم َحىتَّ َأممَسى، فـََعاَد ِإََل َمضمَجِعهِ 

ُهَما صاجبه يـَعمَلُم ( [ 1)َأن ]للرجل ( 5)َأَما آَن : َفَمرَّ ِبِه َعِليٌّ فـََقالَ  َأل َواِحد ِمنـم َمنمزَِلُه فََأقَاَمُه َفَذَهَب بِِه َمَعُه اَل يسم
 .َعن شئ

ُم الثَّاِلِث فـََعاَد  ثيِن ِبلذى أقدمك؟ قَالَ : َعِليٌّ ِمثمَل َذِلَك، فََأقَاَم َمَعُه فـََقالَ ( [ 1)َعِليٌّ ]َحىتَّ ِإَذا َكاَن يـَوم ِإن : َأاَل حُتَدِ 
 .ميثاقا لرتشدنين فـََعلمتُ َأعمطَيمتيِن عهدا و 

بَـَرهُ   .فـََفَعَل فََأخم
ًئا َأَخاُف عَ ( 9)فَِإنَُّه َحقٌّ، َوِإنَُّه : قَالَ  َت فَاتَِّبعميِن، فَِإين ِ ِإنم رََأيمُت َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَِإَذا َأصمَبحم َليمَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت َكَأين ِ ُأرِيُق المَماَء، وَ  َخِليُقمم ُخَل َمدم  .ِإنم َمَضيمُت فَاتَِّبعميِن َحىتَّ َتدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَدَخَل َمَعُه، َفَسِمَع مِ  ُفوُه َحىتَّ َدَخَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلَم َمَكانَهُ فـََفَعَل، فَانمطََلَق يـَقم ِلِه َوَأسم  .نم قـَوم

ُ َعلَ  رِبمُهمم َحىتَّ َيَمتَِيَك َأممِري : " يمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِمَك فََأخم  ".ارمِجعم ِإََل قـَوم
َقِ  : فـََقالَ  َرانـَيمِهمم ( 7)َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم َ َظهم  .ََأَصمُرَخنَّ هِبَا بـَنيم

تِهِ  ِجَد فـََناَدى بَِعمَلى َصوم َهُد َأنم اَل إِ : َفَخَرَج َحىتَّ َأَتى المَمسم ، مثَّ قَاَم َأشم ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ م ]َلَه ِإالَّ اَّللَّ ( [ 1)المَقوم
 .َفَضَربُوُه َحىتَّ َأضمَجُعوهُ 

ُتمم تـَعمَلُموَن َأنَُّه ِمنم ِغَفار ، َوَأنَّ َطرِيَق َِتَارَِتُكمم ِإََل ! َويـَلمُكمُ : فَأََتى المَعبَّاُس فََأَكبَّ َعَليمِه فـََقالَ  ُهمم ! الشَّاِم؟  َأَلسم  .فَأَنـمَقَذُه ِمنـم
 .َفَضَربُوُه َوََثُروا ِإلَيمِه فََأَكبَّ المَعبَّاُس َعَليمهِ ( 1)مثَّ َعاَد ِمَن المَغِد مبِثمِلَها 

 .َهَذا َلفمُظ المُبَخاِري ِ 
ِهِ  ِلم  َوَغريم ََلُمُه َمبمُسوطًا ِف َصِحيِح ُمسم  .َوَقدم َجاَء ِإسم

َماُم  ثـََنا ُْحَيمُد بمُن ِهََلل  َعنم َعبمِد اَّللَِّ : َأْحمَدُ فـََقاَل اْلمِ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن المُمِغريَِة، َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بمُن َهاُروَن، َحدَّ  بمِن َحدَّ
ََراَم، َأَنَ : الصَّاِمِت قَاَل َأبُو َذر    َر اْلم ِمَنا ِغَفار ، وََكانُوا ُيُِلُّوَن الشَّهم َنا ِمنم قـَوم  .َوَأِخي أُنـَيمٌس َوأُمَُّنا َخَرجم
__________ 



 .أما ََنلَ : الُبَخاِري  ( 5)
 .من الُبَخاِري  ( 1)
 .َوُهَو َرُسول هللا: الُبَخاِري  ( 9)
 .والذى نَفِسي بَِيِدهِ : الُبَخاِري  ( 7)
 .ملثلَها: الُبَخاِري  ( 1)

)*( 
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َنا َحىتَّ نـََزلمَنا َعَلى َخال  لََنا  ُمُه فـََقاُلوا َلهُ فَانمطََلقم َنا، َفَحَسَدََن قـَوم َسَن ِإلَيـم َرَمَنا َخالَُنا َوَأحم َئة ، فََأكم ِإنََّك ِإَذا : ِذي َمال  َوِذي َهيـم
ِلَك َخَلَفَك ِإلَيمِهمم أُنـَيمسٌ  َت َعنم َأهم  .َخَرجم

 .ُروِفَك فـََقدم َكدَّرمتَُه، َواَل مِجَاَع لََنا ِفيَما بـَعمدُ َأمَّا َما َمَضى ِمنم َمعم : فـَُقلمُت َلهُ ( 5)َفَجاَء َخالَُنا فنثى َما ِقيَل َلُه 
بِِه َوَجَعَل يـَبمِكي( 1)فـََقرَّبـمَنا ِصرمَمتَـَنا : قَالَ  َها، وتغطى َخالَنا بِثـَوم َتَملمَنا َعَليـم  .فَاحم
َرَة َمكَّة، قَاَل فنافر أنيس َعنم ِصرمَمِتنَ : قَالَ  َنا َحىتَّ نـََزلمَنا َحضم  .ا َوَعنم ِمثمِلَها، فَأَتـََيا المَكاِهَن َفَخيـََّر أُنـَيمًسافَانمطََلقم

 .فََأاَتََن ِبِصرمَمِتَنا َوِمثمِلَها
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث ِسِننيَ   .َوَقدم َصلَّيمُت ََي بمَن َأِخي، قـَبمَل َأنم َألمَقى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

؟ قَالَ : قَالَ   .َّلِلَِّ : قـُلمُت ِلَمنم
 .َحيمُث َوجََّهيِنَ اَّللَُّ : فَأَيمَن تـََوجَُّه؟ قَالَ : قـُلمتُ 
 .َحىتَّ تـَعمُلَوين الشَّممسُ ( 9)َوُأَصلِ ي ِعَشاًء َحىتَّ ِإذا َكاَن من آخر اللَّيمل ألفيت َكَأين ِ ِخَفاٌء : قَالَ 
 .ِإن َل َحاَجة مبَكَّة فألقىن َحىتَّ آتَِيكَ : فـََقاَل أنيس: قَالَ 
، مثَّ َأاَتين فـَُقلمتُ ( 7)فَانمطََلَق فـََراَث  :قَالَ  َ َأرمَسَلُه َعَلى ِديِنَك، قَالَ : َما َحَبَسَك قَالَ : َعَليَّ : َلِقيُت رَُجًَل يـَزمُعُم َأنَّ اَّللَّ

 .يـَُقوُلوَن ِإنَُّه َشاِعٌر َوَساِحرٌ : َما يـَُقوُل النَّاُس َلُه؟ َقالَ : فـَُقلمتُ 
 .اوََكاَن أُنـَيمٌس َشاِعرً 

له على إقراء الش عمر فو هللا َما يـَلمَتِئُم ِلَساَن َأحَ : فـََقالَ : قَالَ  هلِِمم، َوقد وضعت قـَوم عمُت المُكهَّاَن َفَما يـَُقوُل ِبَقوم د  َأنَُّه َلَقدم مسَِ
 .ِشعمٌر، َوَواَّللَِّ ِإنَُّه َلَصاِدٌق َوِإنَـُّهمم َلَكاِذبُونَ 

ِل َمكََّة َعَلى َحَذر ، فَِإنَـُّهمم قد شنعوا َلُه وَتهموا َلهُ ! نـََعمم : اِفَّ َحىتَّ َأنمطَِلَق؟ قَالَ َهلم َأنمَت كَ : فـَُقلمُت َلهُ : قَالَ   .وَُكنم ِمنم َأهم
__________ 

 .أظهره َوحدث بِهِ : نثى َما قيل َلهُ ( 5)
رين ِإََل الثَََّلِثنَي : الصرمة( 1)  .لكساءا: اْلفاء( 9)المقطَعة من االبل َما َبني المعشم



 .َأبمطَأَ : راث( 7)
)*( 
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ُهم َفقلت: قَالَ   َأيمن َهَذا الرجل الذى: فَانمطََلقمُت َحىتَّ َقِدممُت َمكََّة فـََتَضعَّفمُت رَُجًَل ِمنـم
 .فََأَشاَر ِإََل : يَدُعونَُه الصَّاِبئ؟ قَالَ 

ُل المَواِدي َعَليَّ ِبُكلِ  َمَدرَة  َوَعظمم  َحىتَّ  َخَررمت مغشيا على، مثَّ ارمتـََفعت ِحنَي ارمتـََفعمُت َكَأين ِ ُنُصٌب َأْحمَُر، فَأَتـَيمُت  َفَماَل َأهم
َتارَِها، فـََلِبثمُت ِبِه َيَ  َ المَكعمَبِة َوَأسم َم َوَدَخلمُت بـَنيم َلة  زَممَزَم َفَشرِبمُت ِمنم َمائَِها َوَغَسلمُت َعينِ  الدَّ م َولَيـم بمَن أخى َثََلِثنَي من يـَوم

َفَة ُجوع  م ُت َعَلى َكِبِدي ُسخم  .اَل طََعاٌم ِإالَّ َماُء زَممَزَم، َفَسِمنمُت َحىتَّ َتَكسََّرتم ُعَكُن َبطميِن َوَما َوَجدم
َراء ِإضمِحَيان  َلة  َقمم ُل َمكََّة ِف لَيـم َنا َأهم ِل َمكََّة، َفَما َيطُوُف ِِبلمبَـيم ( 1)َوضرب هللا على أشحمة ( 5)قَاَل فـَبَـيـم ُر َأهم ِت َغيـم

ِ، فَأَتـََتا على ومها يدعوان إساف وَنئلة  .اممَرَأتـَنيم
َخرَ : َفقلت  .أنكحوا َأَحَدمُهَا اْلم

 .َفَما ثـََنامُهَا َذِلكَ 
َشَبة غري َأىن مل أركن: فـَُقلمتُ   .َوُهنَّ مثل اْلَم

 .َلو َكاَن َهُهَنا َأَحٌد ِمنم َأنـمَفارَنَ : فانطلقتا يولوالن ويقوالن: قَالَ 
ََبل فـََقااَل : الَ قَ  ر  َومُهَا َهاِبطَاِن من اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم بَـَلُهَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـقم الصَّاِبُئ : مالكما؟ فـََقالََتا: فَاسم

َتارَِها َ المَكعمَبِة َوَأسم  .بـَنيم
 .ََلُ المَفمَ قَاَل لََنا َكِلَمًة متَم : َما قَاَل َلُكَما؟ قَالََتا: قَااَل 
َجَر َوطَاَف ِِبلمبَـيمِت، مثَّ : قَالَ  تَـَلَم اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُهَو َوَصاَحُبُه َحىتَّ اسم  . َصلَّىَوَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََلمِ : قَالَ  سم ِل اْلمِ ُتُه َفُكنمُت َأوََّل َمنم َحيَّاُه بَِتِحيَِّة َأهم  .فَأَتـَيـم

 .َليمك السَََّلم َوَرْحمَة هللاعَ : " فـََقالَ 
َهِتِه، قَالَ : ِمنم ِغَفار ، قَالَ : قـُلمتُ : قَالَ " من َأنمَت؟  َوى بَِيِدِه فـََوَضَعَها َعَلى َجبـم َتَميمُت : فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي: فََأهم َكرَِه َأِن انـم

 .ِإََل ِغَفار  
 .ُه، وََكاَن أعلم ِبِه مىنفََأَردمُت َأنم آُخَذ بَِيِدِه فـََقَذَفيِن َصاِحبُ : قَالَ 
م: قلت: َمىت كنت َهُهَنا؟ قَالَ : قَالَ  َلة َويـَوم  .كنت َهُهَنا ُمنمُذ َثََلِثنَي من َبني لَيـم

__________ 
 .مضيئة: ِإضمِحَيان( 5)
 .اْلذان: االشحمة( 1)

)*( 
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 َم، َفَسِمنمُت َحىتَّ َتَكسََّرتم َما َكاَن ِإالَّ َماُء َزممزَ : َفَمنم َكاَن يُطمِعُمَك؟ قـُلمتُ : قَالَ 
َفَة ُجوع   ُت َعَلى َكِبِدي ُسخم  .ُعَكُن َبطميِن، َوَما َوَجدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   ".ِإنَـَّها ُمَبارََكٌة، ِإنَـَّها طََعاُم طُعمم  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  : قَالَ  َلةَ ائمَذنم يل ََي : فـََقاَل َأبُو َبكم  .َرُسوَل اَّللَِّ ِف طََعاِمِه اللَّيـم
 .فـََفَعلَ : قَالَ 
ر  َِبًِب َفَجَعَل : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوانمطََلقمُت َمَعُهَما، َحىتَّ فـََتَح َأبُو َبكم ِبُض لََنا ِمنم زَبِيِب فَانمطََلَق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ يـَقم

 .وََّل طََعام  َأَكلمُتُه هِبَاَفَكاَن َذِلَك أَ : الطَّاِئِف، قَالَ 
 .فـََلِبثمُت َما لَِبثمتُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َسبُـَها ِإالَّ يـَثمِرَب، فـََهلم َأنمَت ُمبَـلِ ٌغ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ِإََل َأرمض  َذاِت َُنمل  َواَل َأحم ِإين ِ َقدم ُوجِ هم
َمَك، َلَعلَّ اَّللََّ  َفُعُهمم ِبَك َوَيَمُجُرَك ِفيِهمم  َعينِ  قـَوم َما : فـََقاَل يل : َفانمطََلقمُت َحىتَّ َأتـَيمُت َأِخي أُنـَيمًسا، قَالَ : ؟ قَالَ "يـَنـم

ُت َوَصدَّقمتُ : َصنَـعمَت؟ قَالَ  َلمم  .قـُلمُت َصنَـعمُت َأين ِ َأسم
ُت َوَصدَّ : قَالَ  َلمم  .قمتُ َفَما يب َرغمَبٌة َعنم ِديِنَك فَِإين ِ َقدم َأسم

َنا أُمََّنا فـََقاَلتم  َنا َقومَنا غفار، قَاَل فَ : مثَّ َأتـَيـم ُت َوَصدَّقمُت، فـََتَحمَّلمَنا َحىتَّ َأتـَيـم َلمم َلَم َما يب َرغمَبٌة َعنم ِديِنُكَما، فَِإين ِ َقدم َأسم َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم المَمِديَنَة، وََكاَن يؤمهم خفاف بن أُياء بن رخَصة المِغَفاِريُّ وََكاَن بـَعمُضُهمم قـَبمَل َأنم يـَقم

َمِئذ    .َسيِ َدُهمم يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم أسلمَنا: َوقَاَل بَِقيـَّتـُُهمم   .ِإَذا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوسَ : قَالَ  َلَم بَِقيـَّتـُُهمم فـََقِدَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لََّم فََأسم
َلُم فـََقاُلوا: قَالَ  َلُموا َعَليمهِ : َوَجاَءتم َأسم ِلُم َعَلى الَِّذي َأسم َوانـَُنا ُنسم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلُم َساَلَمهَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ هَلَا، َوَأسم ُ ِغَفاٌر َغَفَر اَّللَّ  ".ا اَّللَّ
بََة بمِن َخاِلد  َعنم ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَِة ِبِه ََنمَوهُ  ِلٌم َعنم ُهدم  .َوَرَواُه ُمسم

ُ َأعمَلمُ  ه  آَخَر َوِفيِه زََِيَداٌت َغرِيَبٌة فَاَّللَّ ََلِمِه َعَلى َوجم  .َوَقدم َرَوى ِقصََّة ِإسم
ََلِم َسلمَماَن المَفا ُر ِإسم َم ِذكم َعِثِه َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلمَوتـََقدَّ  .ِرِسيِ  ِف ِكَتاِب المِبَشارَاِت مبَبـم
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ََلِم ِضَماد   ُر ِإسم  ِذكم
ِرو بن سعيد، َعن سعيد َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َداُوَد بمِن َأيب ِهنمد ، َعنم َعمم ِلٌم َوالمبَـيـم  َرَوى ُمسم

 .ابمن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  



: ُقوُلونَ َقِدَم ِضَماٌد َمكََّة، َوُهَو َرُجٌل ِمنم َأزِِد َشُنوَءَة، وََكاَن يرقى من َهِذه الر ََِيح، َفسمع ُسَفَهاء من سفه َمكَّة يَـ : لَ قَا
 .ِإنَّ ُُمَمًَّدا جَممُنونٌ 

ِفَيُه َعَلى يََديَّ؟ فـََلِقيُت : فـََقالَ  َ َأنم َيشم ِفي : ُُمَمًَّدا فـَُقلمتُ َأيمَن َهَذا الرَُّجُل َلَعلَّ اَّللَّ ِإين ِ َأرمِقي ِمنم َهِذِه الر ََِيِح، َوِإنَّ اَّللََّ َيشم
 .َعَلى يََديَّ َمنم َشاَء، فـََهُلمَّ 

ُ َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَمنم ُيضمِللم َفََل : " فـََقاَل ُُمَمَّدٌ  ِدِه اَّللَّ َتِعيُنُه، َمنم يـَهم َد َّلِلَِّ ََنمَمُدُه َوَنسم َمم َهُد َأنم اَل ِإَلَه  ِإنَّ اْلم َهاِدَي َلُه، َأشم
َدُه اَل َشرِيَك َلهُ  ُ َوحم  .ِإالَّ اَّللَّ

 ".َثََلَث َمرَّات  
عمُت ِمثمَل َهُؤاَلِء الم : فـََقالَ  َل الشَُّعَراِء، َفَما مسُِ َل السََّحَرِة، َوقـَوم َل المَكَهَنِة، َوقـَوم عمُت قـَوم َيَدَك  َكِلَماِت، فـََهُلمَّ َواَّللَِّ َلَقدم مسَِ

ََلمِ  سم  .ُأَِبيِعمَك َعَلى اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلهُ  ِمَك؟ فـََقالَ : فـََبايـََعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمي: َوَعَلى قـَوم  .َوَعَلى قـَوم

ِم ِضَماد   ُ َعَليمِه َوسلم َجيمًشا َفَمرُّوا بَِقوم  .فـَبَـَعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َيمِش لِلسَّرِيَّةِ فـََقاَل صَ  ُهم: اِحُب اْلم ًئا؟ فـََقاَل رجل ِمنـم ِم َشيـم ُتمم ِمنم َهُؤاَلِء المَقوم ُهم مظهرة : َهلم َأَصبـم  ( .5)أصبت ِمنـم

ُم ِضَماد    .فـََقاَل رُدََّها َعَليمِهمم فَِإنَـُّهمم قـَوم
ر( 1)ِء فـََلَقد بلغن قَاُموس َأِعدم َعَليَّ َكِلَماِتَك َهُؤاَل : َوِف ِرَوايَة  فـََقاَل َلُه ِضَمادٌ   .المَبحم

__________ 
 .المَبِعري الَّىِت َأَتت َعَليمِه الظهرية َوُهَو يرمَعى: الممظهر( 5)
ر( 1)  .أبعد َموِضع ِفيِه غورا: قَاُموس المَبحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث َمرَّاتأعد على كلماتك َهُؤاَلِء، فأعادهن َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ صَ : َهَذا َوالرِ َوايَة ِف الوفا  .لَّى اَّللَّ
ر: فـََقالَ  عت مثل كلماتك هوالء َوَلَقد بلغت قَاُموس المَبحم عت َقول الكهنة والسحرة َوالشعَراء َفَما مسَِ  .لقد مسَِ
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َلَم مِ  ََلَم َمنم َأسم ِة ِإسم َصاًء َحَسًنا َرِْحَُه َوَقدم ذََكَر َأبُو نـَُعيمم  ِف َداَلِئِل النـُّبـُوَّ ِتقم تَـقمَصى َذِلَك اسم َعمَياِن َفصمًَل َطِويًَل، َواسم َن اَأم
ُ َوَأََثبَهُ   .اَّللَّ

ُهمم  ُ َعنـم َلَم َقِدُيًا ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي اَّللَّ َاَء َمنم َأسم َحاَق َأمسم  .َوَقدم َسَرَد ابمُن ِإسم
َلَم َأبُو ُعبَـيمَدَة، َوأَ : قَالَ  َاِرِث، َوَسِعيُد بمُن مثَّ َأسم ، َوُعبَـيمَدُة بمُن اْلم َرمَقِم، َوُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  َرمَقُم بمُن َأيب اَأم بُو َسَلَمَة، َواَأم

طَّابِ   .زَيمد ، َواممَرَأتُُه فَاِطَمُة بِنمُت اْلَم
ر ، َوِهَي َصِغريَ  ر ، َوَعاِئَشُة بِنمُت َأيب َبكم َاُء بِنمُت َأيب َبكم  .ةٌ َوَأمسم

، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َمظمُعون    .َوُقَداَمُة بمُن َمظمُعون 



ُعوُد بمُن المَقاِريِ   ُعود ، َوَمسم ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ُر بمُن َأيب َوقَّاص  ، َوُعَميـم ََرتِ  ر و َوَعيَّاُش ( 5)َوَخبَّاُب بمُن اَأم ، َوَسِليُط بمُن َعمم
َاُء بِنمُت َسَلَمَة بمُن َأيب رَبِيَعَة، َواممرَ   .التَِّميِميَُّة، َوُخنَـيمُس بمُن حذاقة، َوَعاِمُر بمُن رَبِيَعةَ ( 9)بمِن ُُمَر ِبََة ( 1)َأتُُه َأمسم

َاُء بِنمُت ُعمَ  ، َواممَرَأتُُه َأمسم ، َوَجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  ، َوَأبُو َأْحمََد بمُن َجحمش   .يمس  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش 
َاِرث   .َواممَرَأته فَاِطَمة بنت اجمللل]َوَحاِطُب بمُن اْلم
َاِرث   .َواممَرَأته فكيها ابمنة َيَسار  ( [ 7)وحطاب بن اْلم

، َوالسَّاِئُب بمُن ُعثمَماَن بمِن َمظمُعون   َُمِحيُّ َاِرِث بمِن َمعمَمر  اْلم  .َوَمعمَمُر بمُن اْلم
م  ( 1)ف َوالمُمطَِّلُب بمُن َأزمَهر بن عبد مَنا َرَة بن سعيد بمِن َسهم ِف بمِن ُصبَـيـم َلُة بِنمُت َأيب َعوم  .، َواممَرَأتُُه َرمم

ََل َأىب بكر، َرَة َموم ُُه نـَُعيمُم بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأِسيد ، َوَعاِمُر بمُن فـَُهيـم  َوالنَّحَّاُم، َوامسم
__________ 

رو بن سعد ( 5) ُعود بن ربيَعة بن َعمم ون ُهَو َمسم بن عبد المُعزَّى بن ْحاَلة بن َغالب بن ُملم بن عائذة بن سبيع ابمن اهلم
َة من القارة  .بن ُخَزُيم

 .والقارة لقب هَلُم
 .وهى قَبيَلة
 .َسَلَمة: ابمن ِهَشام( 1)قد أنصف القارة من راماها : َوهَلُم يـَُقال

 .بته َعن ابمن ِهَشامُمرَمة التيمى، َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثم : االصل واملطبوعة( 9)
 .َسَقطت من االصل وأثبتها من ابمن ِهَشام( 7)
 .عبد َعومف: ابمن ِهَشام( 1)
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َعَد  َنُة َخَلِف بمِن َأسم َنُة ابـم ِرو بمِن عَ ( 1)بمِن َعاِمِر بمِن بـََياَضَة ِمنم ( 5)َوَخاِلُد بمُن َسِعيد ، َوُأَميـم بمِد ُخَزاَعَة، َوَحاِطُب بمُن َعمم
َبَة بمِن رَبِيَعَة، َوَواِقُد بمُن عبد هللا بمنِ  ، َوَأبُو ُحَذيـمَفَة بمُن ُعتـم  مَشمس 

 .َعرِيِن بمِن ثـَعمَلَبَة التَِّميِميُّ َحِليُف َبيِن َعِدي   
َكريمِ بمِن َعبمِد ََيلِيَل بمِن ََنِشِب بمِن ِغيَـَرَة ِمنم َبيِن َوَخاِلُد بمُن المُبَكريمِ، َوَعاِمُر بمُن المُبَكريمِ، َوَعاِقُل بمُن المُبَكريمِ، َوِإََيُس بمُن المبُ 

 .َسعمِد بمِن لَيمث  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاِقًَل، َوُهمم ُحَلَفاُء َبيِن  ُم َعاِقل  َغاِفًَل َفَسمَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعِديِ  بمِن َكعمب  وََكاَن اسم

 .َوُصَهيمُب بمُن ِسَنان   َوَعمَّاُر بمُن ََيِسر ،
َث بِهِ ( [ 9)ِف االسَلم ]مثَّ دخل النَّاس  ََلِم مبَكََّة َوحُتُدِ   .َأرمَسااًل ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء َحىتَّ َفَشا َأممُر اْلمِسم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعم : قَاَل ابمُن ِإسم رِبَ مثَّ َأمر هللا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َد َثََلِث ِسِننَي ِمَن المِبعمَثِة بَِنم َيصمدََع مبَا أُِمَر، َوَأنم َيصم



رِِكنيَ   .َعَلى َأَذى المُمشم
ا ِبصَ : قَالَ  َفوم َتخم ا َذَهُبوا ِف الشِ َعاِب َواسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّوم ِمِهمم  ََلهِتِمم ِمنم وََكاَن َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .قـَوم

رِِكنَي فـَنَ  َنا َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  ِف نـََفر  ُيَصلُّوَن ِبِشَعاِب َمكََّة ِإذم َظَهَر َعَليمِهمم بـَعمُض المُمشم اَكُروُهمم َوَعابُوا َعَليمِهمم َما فـَبَـيـم
نَـُعوَن َحىتَّ قَاتـَُلوُهمم   .َيصم

رِِكنَي بِلَ  َُمِويُّ ِف َمَغازِيِه ِمنم َفَضَرَب َسعمٌد رَُجًَل ِمَن المُمشم ََلِم َوَرَوى اَأم ِي مَجَل  َفَشجَُّه، َفَكاَن أول دم هريق ِف اْلمِسم حم
ِريِ  َعنم َعاِمِر بمِن َسعمد  َعنم َأبِيهِ   .َطرِيِق المَوقَّاِصيِ  َعِن الزُّهم

ُجوَج ُهَو َعبمُد اَّللَِّ   . بمُن َخَطل  َلعنه هللاَفذََكَر المِقصََّة ِبطُوهِلَا، َوِفيِه َأنَّ المَمشم
__________ 

 .سعد َوُهَو حَتمرِيف، َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام: ط، خَ ( 5)
 .من ابمن ِهَشام( 9)ابمن، َوُهَو حَتمرِيف : االصل( 1)
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َاص وَ   المَعام،َِبب َأمر هللا َرُسوله َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلم إببَلغ الرَساَلة ِإََل اْلم
َاِهِلنَي المُمَعانِِدينَ  ِتَماِل، َواْلمِعمَراِض َعِن اْلم  َوَأممرِِه َلُه ِِبلصَّربمِ َوااِلحم

ِر َما َلِقَي ِمنَ  َعمَظِم ِإلَيمِهمم، َوِذكم ُجَِّة َعَليمِهمم، َوِإرمَساِل الرَُّسوِل اَأم ِبنَي بـَعمَد ِقَياِم اْلم ُهمم ُهوَ  المُمَكذِ  َِذيَِّة ِمنـم َوَأصمَحابُُه َرِضَي  اَأم
ُهمم  ُ َعنـم  .اَّللَّ

ُ تـََعاََل  َك َفقل إىن برِ : " قَاَل اَّللَّ ِمِننَي، فَِإنم َعَصوم ِفضم َجَناَحَك ِلَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن المُمؤم َرِبنَي، َواخم َقـم ئ ممَّا َوَأنمِذرم َعِشريََتَك اَأم
 ( ".5)لَِّذي يـََراَك ِحنَي تـَُقوُم، َوتـََقلَُّبَك ِف السَّاِجِديَن، ِإنَُّه ُهَو السَِّميع المَعِليم تـَعمَمُلوَن، َوتـَوَكَّلم َعَلى المَعزِيِز الرَِّحيِم، ا

أَُلون : " َوقَاَل تـََعاََل   ( ".1)َوإنَُّه لذكر َلك ولقومك وسوف تسم
يم ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَليمَك َوَأومَجَب َعَليمَك بتبليغ أَ ( " 9)ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَليمَك المُقرمآَن لرادك ِإََل معاد : " َوقَاَل تـََعاََل 

أَُلَك َعنم َذِلكَ  ِخَرِة َوِهَي المَمَعاُد، فـََيسم  .المُقرمآن لرادك ِإََل َدار اْلم
أَلَنـَُّهمم َأمجمَِعنَي َعمَّا َكانُوا يـَعمَمُلوَن : " َكَما قَاَل تـََعاََل   ".فـََورَبِ َك لََنسم

َنا المَكََلَم َعَلى َذِلَك ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسري، وبسطنا من الَقومل ِف َذِلك  واْلَيت واالحاديث ِف َهَذا َكِثريَة جدا، َوَقدم تـََقصَّيـم
له تـََعاََل ِف ُسورَة الشَُّعَراء   ".وأنذر عشريتك االقربني " ِعنمد قـَوم

 .َوَأومَردمََن َأَحاِديَث مَجًَّة ِف َذِلكَ 
َماُم َأْحمَدُ  :َفِمنم َذِلكَ  رو بن: قَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َّنري، َعن االعمش، َعن َعمم  َحدَّ

__________ 



 .51: المَقَصص( 9) 77: الزخرف( 1) 110 - 157: الشَُّعَراء( 5)
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ا َأنـمَزَل : ُمرََّة، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ُ َلمَّ ُ َعَليمِه " َوَأنمِذرم َعِشريََتَك االقربني " اَّللَّ َأَتى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ََي َصَباَحاُه : " َوَسلََّم الصََّفا َفَصِعَد َعَليمِه مثَّ ََنَدى

َعُث َرُسوَلهُ  َ رَُجل  يـَبـم َتَمَع النَّاس ِإلَيمِه َبني رجل جِيئ ِإلَيمِه َوبـَنيم  .فَاجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرسُ  بَـرمُتُكمم َأنَّ َخيمًَل : " وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر ، ََي َبيِن َكعمب، َأرََأيـمُتمم َلوم َأخم ََي َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، ََي َبيِن ِفهم

ُتُموين؟  ََبِل تُرِيُد َأنم تُِغرَي َعَليمُكمم َصدَّقـم ِح َهَذا اْلم َ يََديم َعَذاب  َشِديد  : " الَ قَ ! نـََعمم : قَاُلوا" ِبَسفم  ".فَِإين ِ نَِذيٌر َلُكمم بـَنيم
، َلَعَنُه اَّللَُّ  مِ : فـََقاَل َأبُو هَلَب  تـََنا ِإالَّ هلََذا! تـَبًّا َلَك َسائَِر الميَـوم  .َأَما َدَعوم

 ".تبت يدا َأىب هَلب َوتب " َوأنزل هللا عزوجل 
َرَجاُه من َحِديث االعمش بِِه ََنوه  .َوَأخم

ثـََنا َعبمُد المَمِلِك بمُن ُعَمريم ، َعنم ُموَسى بمِن طَلمحَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا زَائَِدُة، َحدَّ ر و، َحدَّ ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن َعمم َة، َعنم َأيب َحدَّ
 .ُهَريـمَرةَ 

يَة : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَُريمًشا فـََعمَّ َوَخصَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ " وأنذر عشريتك االقربني " َلمَّا نزلت َهِذه اْلم  .ى اَّللَّ
ََي َمعمَشَر َبيِن َهاِشم   ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َأنمِقُذوا َأنـمُفَسُكمم ِمَن النَّاِر، ََي َمعمَشَر َبيِن َكعمب  َأنمِقُذوا َأنـمُفَسُكمم ِمَن النَّاِر،: " فـََقالَ 

َسِك اِر، ََي َمعمَشَر َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب َأنمِقُذوا َأنـمُفَسُكمم ِمَن النَّاِر، ََي فَاِطَمُة بِنمَت ُُمَمَّد  َأنمِقِذي نَـ َأنمِقُذوا َأنـمُفَسُكمم ِمَن النَّ  فم
ًئا ِإالَّ َأنَّ َلُكمم َرِْحًا َسأَبـُلَُّها بَِبََل   ( ".5)هِلَا ِمَن النَّاِر، فَِإين ِ َواَّللَِّ اَل َأممِلُك َلُكمم ِمَن اَّللَِّ َشيـم

ِريُّ، عَ  ِ ِمنم َحِديِث الزُّهم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم ِلٌم ِمنم َحِديِث َعبمِد المَمِلِك بمِن ُعَمريم ، َوَأخم نم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َوَرَواُه ُمسم
ِهِ َوَأيب َسَلَمَة َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َوَلُه طُُرٌق ُأَخُر َعنم َأيب ُهَريـمَرَة ِف  َنِد َأْحمََد َوَغريم  .ُمسم

د َأيمضا َها: َوقَاَل َأْحم ُ َعنـم  .َحدثَنا وَِكيع بن ِهَشاٌم، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
 :قَاَلت

__________ 
 .ببَلئها: مجع بَلل، وىف االصل: البَلل( 5)

 .َمَع وببَلهلا َأجود َوَأَصح، وببَلها اَل أعرف َلُه َوجهاببَلها َكَذا وَ : َقاَل َأبُو عبد هللا: 517/  9وىف الُبَخاِري  
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ " وأنذر عشريتك االقربني " ملا نزل  ََي َفاِطَمُة بِنمَت ُُمَمَّد ، ََي َصِفيَُّة بِنمَت : " قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتمم  َعبمِد المُمطَِّلِب، ََي َبيِن  ًئا، َسُلوين ِمنم َمايل َما ِشئـم ِلُك َلُكمم ِمَن اَّللَِّ َشيـم  ".َعبمِد المُمطَِّلِب، اَل َأمم

ِلٌم َأيمًضا  .َوَرَواُه ُمسم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو المَعبَّا: َوقَاَل اْلم َاِفُظ، َحدَّ ثـََنا أخربََن ُُمَمَّد بن عبد اْلم ِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ

ثـََنا يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم  َبَّاِر، َحدَّ  َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم
َحاَق، قَالَ  َتَميِن امسمَُه، َعِن ابمِن عَ : ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َتكم ، َواسم َفل  َاِرِث بمِن نـَوم َع َعبمَد اَّللَِّ بمَن اْلم َثيِن َمنم مسَِ ، َعنم َعِليِ  َفَحدَّ بَّاس 

 .بمِن َأيب طَاِلب  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَالَ  يَُة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِفضم جناحك ملن " َلمَّا نـََزَلتم َهِذِه اْلم َرِبنَي، َواخم َقـم َوَأنمِذرم َعِشريََتَك اَأم

 ".اتبعك من المُمؤمِننَي 
َرُه، َفَصَمتُّ : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُهمم َما َأكم ِمي رََأيمُت ِمنـم  .َعَرفمُت َأين ِ ِإنم َِبَدأمُت هِبَا قـَوم

ِيُل َعَليمِه السَََّلُم فـََقالَ  َعلم َما َأمرك بِِه رَبك عذبك ِبلنَّار : َفَجاَءين ِجربم  ".ََي ُُمَمَُّد ِإنم ملَم تـَفم
َرِبنَي، فَاصمَنعم لََنا ََي َعِليُّ َشاًة َعَلى صَ " َل َفَدَعاين فـََقا: قَالَ  َقـم َ َقدم َأَمَرين َأنم أُنمِذَر َعِشرَيِتَ اَأم ، ََي َعِليُّ ِإنَّ اَّللَّ اع  ِمنم طََعام 

 ".َلَُب ، مثَّ امجمَعم يل بىن عبد الممطلب ( 5)َوَأِعدَّ لََنا ُعسَّ 
مِئذ ، و  تمُعوا َلُه يـَوم ُقُصوَن، ِفيِهمم َأعمَماُمهُ َففعلت، فَاجم ، َوَْحمَزُة، : هم َأرمبـَُعوَن َرُجًَل يَزِيُدوَن َرُجًَل َأوم يـَنـم َأبُو طَاِلب 

َِبيثُ   .َوالمَعبَّاُس، َوَأبُو هَلَب  المَكاِفُر اْلم
ُ َعَليمِه َوسَ  َنَة، َفَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفم يًَة فـََقدَّممُت ِإلَيمِهمم تِلمَك اْلم َها ِحذم َنانِِه مثَّ َرَمى هِبَا ِف ( 1)لََّم ِمنـم َفَشقََّها بَِسم

ِم اَّللَِّ : " نـََواِحيَها َوقَالَ  ُم َحىتَّ هَنُِلوا َعنُه، َما نرى ِإالَّ آََثُر َأَصابِِعِهمم، َواَّللَِّ ِإنم َكاَن الرَُّجُل لََيأمُكُل " ُكُلوا ِبسم فََأَكَل المَقوم
َلَها  .ِمثـم

  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللامثَّ 
__________ 

 .المقدح الضخم: المعس( 5)
 .القضعة؟: اْلذية( 1)

)*( 
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ِقِهمم ََي َعِليُّ : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ اَّللَِّ ِإنم َكاَن الرَّجُ " اسم يًعا، َواميم َرُب َفِجئمُت ِبَذِلَك المَقعمب َفَشرِبُوا مته َحىتَّ هنَُِلوا مجَِ ُل لََيشم
 .ِمثـمَلهُ 

 ُ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يَُكلِ َمُهمم َبَدرَُه َأبُو هَلَب  َلَعَنُه اَّللَّ  .هَلَدَّ َما َسَحرَُكمم َصاِحُبُكمم : فـََقالَ فـََلمَّا َأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلَّمَ فـَتَـَفرَُّقوا َوملَم يَُكلِ مم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َممِس ِمَن الطََّعاِم : " فـََلمَّا َكاَن ِمَن المَغِد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عد لنا مثل الَِّذي ُكنمَت َصنَـعمَت لََنا ِِبَأم
عمَت قـَبمَل َأنم   َوالشَراب، فَِإن َهَذا الرجل قد بدر ِإََل َما مسَِ

َم  ُأَكلِ مَ   ".المَقوم
َممِس، فََأَكُلوا َحىتَّ هنَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما َصَنَع ِِبَأم ُ اَّللَِّ ِإنم  َففعلت، مثَّ مجعتهم َلُه وصنع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلوا َعنمُه َواميم

َلَها  .َكاَن الرَُّجُل لََيأمُكُل ِمثـم
ُ اَّللَِّ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  يًعا َواميم ِقِهمم ََي َعِليُّ، َفِجئمُت ِبَذِلَك المَقعمِب َفَشرِبُوا ِمنمُه َحىتَّ هنَُِلوا مجَِ اسم

َرُب ِمثـمَلهُ  ُهمم لََيشم  .ِإنم َكاَن الرَُّجُل ِمنـم
ُ ِإََل المَكََلِم فـََقالَ  فـََلمَّا َأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َأنم ُيَكلِ َمُهمم، بََدرَُه َأبُو هَلَب   هَلَدَّ َما َسَحرَُكمم َصاِحُبُكمم؟ فـَتَـَفرَُّقوا َوملَم : َلَعَنُه اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يَُكلِ مم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َممِس ِمَن  َيَ : " فـََلمَّا َكاَن ِمَن المَغِد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِليُّ ُعدم لََنا مبِثمِل الَِّذي ُكنمَت َصنَـعمَت ِِبَأم

َم  عمَت قـَبمَل َأنم ُأَكلِ َم المَقوم  ".الطََّعاِم َوالشََّراِب، فَِإنَّ َهَذا الرَُّجَل َقدم ِبَدَرين ِإََل َما مسَِ
 .فـََفَعلمُت، مثَّ مَجَعمتـُُهمم َلهُ 
تـُُهمم ِمنم َذِلَك المَقعم  َفَصَنَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َممِس، فََأَكُلوا َحىتَّ هَنُِلوا َعنمُه، مثَّ َسَقيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما َصَنَع ِِبَأم ِب َحىتَّ اَّللَّ

َلَها وليشرب ِمثـمَلَها ُ اَّللَِّ ِإنم َكاَن الرَُّجُل لََيأمُكُل ِمثـم  .هَنُِلوا، َواميم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   ََي َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب ِإين ِ َواَّللَِّ َما َأعمَلُم َشاِبًّ ِمنَ : " ى اَّللَّ
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ِخَرِة  نـمَيا َواْلم ُتُكمم بَِممِر الدُّ ُتُكمم ِبِه، ِإين ِ َقدم ِجئـم َمُه بَِفمَضَل ممَّا ِجئـم  ".المَعَرِب َجاَء قـَوم
َاَهَكَذا َرَواُه المبَـيـم  َحاَق َعنم َشيمخ  َأبـمَهَم امسمَُه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم  .ِرِث بِهِ َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعِن ابمِن ِإسم

َحاَق، َعنم َوَقدم َرَواُه َأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُْحَيمد  الرَّاِزيِ ، َعنم َسَلَمَة بمِن المَفضمِل اَأمَ  بـمَرِش، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
َاِرِث، َعِن ابمنِ  ر و، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم َهاِل بمِن َعمم  َعبَّاس  َعنم َعِلي   َفذََكَر َعبمِد المغفار َأبُو َمرممَيَ بمِن المَقاِسِم، َعِن المِمنـم

 .ِمثـمَلهُ 
له ُ َأنم َأدمُعوَُكمم ِإلَيمِه، فَأَيُُّكمم يـَُؤاِزُرين َعَلى َهَذا وإىن قد ِجئُتُكمم؟: " َوزَاَد بـَعمَد قـَوم ِخَرِة، َوَقدم َأَمَرين اَّللَّ نـمَيا َواْلم  خري الدُّ

َممِر َعَلى َأنم َيُكوَن َأِخي   .وََكَذا وََكَذا" اَأم
َدثـُُهمم سِ : قَالَ  يًعا، َوقـُلمُت َوَْلِين ِ ََأَحم َها مجَِ ُم َعنـم َجَم المَقوم َأََن ََي : نًّا وأرمصهم عينا، وأعظمهم َبطنا، وأمخشهم َساقًافََأحم

 .َنِبَّ اَّللَِّ َأُكوُن َوزِيَرَك َعَليمهِ 
 ".ِإنَّ َهَذا َأِخي وََكَذا وََكَذا فَامسمَُعوا َلُه َوَأِطيُعوا : " فََأَخَذ ِبَرقـََبِِت فـََقالَ 

ُم َيضمَحُكوَن َويـَُقوُلوَن َِأَ : قَالَ  َمَع اِلبمِنَك َوُتِطيعَ : يب طَاِلب  فـََقاَم المَقوم تـََفرََّد بِِه َعبمُد المغفار ابمن المَقاِسِم ! َقدم َأَمَرَك َأنم َتسم
َِديِث، َوَضعََّفُه الم  ُرُه ِبَوضمِع اْلم اٌب ِشيِعيٌّ اتَـَّهَمُه َعِليُّ بمُن المَمِدييِنِ  َوَغيـم  .َباُقونَ َأبُو َمرممَيَ، َوُهَو َكذَّ



َارِِثيِ  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد المُقدُّوِس، : َوى ابمُن َأيب َحاُتِ  ِف تـَفمِسريِِه َعنم َأبِيهِ َوَلِكنم رَ  ِ بمِن ِعيَسى بمِن َميمَسَرَة اْلم َُسنيم َعِن اْلم
َاِرثِ  ر و، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ابمن اْلم َهاِل بمِن َعمم َعمَمِش، َعِن المِمنـم  .َعِن اَأم

يَة : َعِليٌّ  قَالَ : قَالَ  ا نـََزَلتم َهِذِه اْلم  ".وأنذر عشريتك االقربني " َلمَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َوِإََنء  لَبَـًنا، َوادمُع يل َبيِن َهاِشم  : قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل َشاة  ِبَصاع  ِمنم طََعام   .اصمَنعم يل رِجم

مَ  تـُُهمم َوِإنَـُّهمم يـَوم ، َأوم َأرمبـَُعوَن َورجلَفَدَعوم َر رَُجل   .ِئذ  ََأَرمبـَُعوَن َغيـم
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َم ِإََل َأنم قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَكََلمَ : َفذكر المِقصَّة ََنمو َما تـََقدَّ  .َوبََدَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلي؟ َأيُُّكمم يـَقمِضي َعينِ  َديميِن َوَيُكوُن َخِلي: " فـََقالَ   ".َفِِت ِف َأهم
َيَة َأنم ُيُِيَط َذِلَك مبَاِلِه، قَاَل َوَسَكتُّ َأََن ِلِسنِ  المَعبَّاسِ : قَالَ   .َفَسَكُتوا َوَسَكَت المَعبَّاُس َخشم

َرى، َفَسَكَت المَعبَّاُس، فـََلمَّا رََأيمُت َذِلَك قـُلمتُ   .َأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : مثَّ قَاهَلَا َمرًَّة ُأخم
ِ : قَالَ ! َأنمَت؟ : قَالَ  ِ، ضخم المَبطن، مَخش السَّاقـَنيم َئة، وإىن العمش المَعينَـنيم َوُأُهمم َهيـم َمِئذ  ََأَسم  .َوِإين ِ يـَوم

ُ َأعمَلمُ  َم ِإالَّ َأنَُّه ملَم يَذمُكِر ابمَن َعبَّاس  ِفيَها فَاَّللَّ  .َوَهِذِه الطَّرِيُق ِفيَها َشاِهٌد ِلَما تـََقدَّ
ََسِديِ  َورَبِيَعَة بمِن ََنِجذ  َعنم َوَقدم  َنِدِه ِمنم َحِديِث َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ اَأم َماُم َأْحمَُد ِف ُمسم َم  َرَوى اْلمِ َأوم   -َعِلي   ََنمَو َما تـََقدَّ

ُ َأعمَلمُ  -َكالشَّاِهِد َلُه   .َواَّللَّ
َِديثِ  ِلِه ِف َهَذا اْلم ِلي َمنم يـَقمضِ : " َوَمعمىَن قـَوم ُ َعَليمِه "ي َعينِ  َديميِن َوَيُكوُن َخِليَفِِت ِف َأهم ، وََكأَنَُّه َصلَّى اَّللَّ ، يـَعميِن ِإَذا ُمتُّ

رِِكي المَعَرِب  َثَق َمنم يـَُقوُم بـَعمَدُه مبَا يُ ( 5)َوَسلََّم َخِشَي ِإَذا قَاَم إبِِبمََلِغ الرِ َساَلِة ِإََل ُمشم تَـوم تـُُلوُه، فَاسم َلُه، َأنم يـَقم ِلُح َأهم صم
ِلِه تـََعاََل  ُ ِمنم َذِلَك ِف قـَوم َعلم َفَما " َويـَقمِضي َعنمُه، َوَقدم َأمََّنُه اَّللَّ ََي َأيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِ غم َما أُنمِزَل ِإلَيمَك ِمنم رَبِ َك، َوِإنم ملَم تـَفم

يَة( 1" )بـَلَّغمَت ِرَسالََتُه َوهللا يـَعمِصمك من النَّاس   .اْلم
ُعو ِإََل اَّللَِّ تـََعاََل لَيمًَل َونـَهَ وَ  َتَمرَّ َيدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم ارًا، َوِسرًّا َوِجَهارًا، اَل َيصمرِفُُه َعنم المَمقمُصوُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبُع النَّ  اَس ِف َأنمِديَِتِهمم َوجَمَاِمِعِهمم َوَُمَاِفِلِهمم، وىف َذِلَك َصارف َواَل يردُه ح َعن َذِلك راد، َواَل يصده َعن َذِلك َصادٌّ، يـَتـم
ج  .املواسم، ومواقف اْلَم

__________ 
 .إببَلغ مشر؟ كى المَعَرب ِرَساَلة هللا: ا( 5)
 .ُسورَة المَمائَِدة( 1)

)*( 
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، َوَغيِن   َوَفِقري ،  ُعو من لِقيه ُحر   َوَعبمد ، َوَضِعيف  َوَقِوي   َلمِق ِف َذِلَك ِعنمَدُه َشرٌَع َسَواءٌ يَدم يُع اْلم  .مجَِ
ِر  َقمِوََيُء ِمنم ُمشم اُء اَأم َِشدَّ لِيَِّة َوَتَسلََّط َعَليمِه َوَعَلى َمِن اتَـّبَـَعُه ِمنم آَحاِد النَّاِس ِمنم ُضَعَفائِِهُم اَأم َِذيَِّة المَقوم ِكي قـَُريمش  ِِبَأم

 .َوالمِفعمِليَّةِ 
ُُه َعبمُد المُعزَّى بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب، َواممَرَأتُُه ُأمُّ مجَِيل  وََكاَن ِمنم َأشَ  ، َوامسم ُه َأبُو هَلَب  َأرمَوى بِنمُت َحرمِب بمِن دِ  النَّاِس َعَليمِه َعمُّ

َيانَ  ُت َأيب ُسفم  .أَُميََّة، ُأخم
ُه َأبُو طَاِلِب بمُن َعبمِد المُمطَِّلبِ  ًعا، َوَخاَلَفُه ِف َذِلَك َعمُّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَحبَّ َخلمِق اَّللَِّ ِإلَيمِه طَبـم ، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمُه ِف َذِلَك َمَع َأنَُّه َعلَ  مم، ِإالَّ َأنَّ اَّللََّ ى ِديِنِهمم َوَعَلى ُخلَِّتهِ وََكاَن َُيمُنو َعَليمِه َوُُيمِسُن ِإلَيمِه، َويَُداِفُع َعنمُه َوُُيَاِمي، َوخُيَاِلُف قـَوم
َتَحَن قـَلمَبُه حبُبِ ِه َحبًّا طَبمِعيًّا اَل َشرمِعيًّا  .تـََعاََل َقِد امم

َمايَِة،  َمِة اَّللَِّ تـََعاََل، َومِمَّا َصنَـَعُه ِلَرُسوِلِه ِمَن اْلِم ِمِه ِمنم ِحكم َرارُُه َعَلى ِديِن قـَوم ِتمم َلَم َأبُ وََكاَن اسم و طَاِلب  َلَما  ِإذم َلوم َكاَن َأسم
رِِكي قـَُريمش  َوَجاَهٌة َواَل َكِلَمٌة، َواَل َكانُوا يهابونه وُيرتمونه  .َكاَن َلُه ِعنمَد ُمشم

 ( .5)والجرتءوا َعَليمِه، َوَلَمدُّوا َأيمِديـَُهمم َوَألمِسنَـتَـُهمم ِِبلسُّوِء ِإلَيمِه، َورَبَُّك خيلق َما َيَشاء وخيتار 
َناًساَوَقدم َقسََّم َخلمقَ   .ُه َأنـمَواًعا َوَأجم

َضاح  ِمنم َنَ  ، َوَلِكنَّ َهَذا َيُكوُن ِف المِقَياَمِة ِف َضحم ر ، َوَذِلَك ِف الدَّرمِك فـََهَذاَن المَعمَّاِن َكاِفَراِن َأبُو طَاِلب  َوَأبُو هَلَب 
ُ ِفيِه ُسورًَة ِف ِكَتاِبِه تُـ  َفِل ِمَن النَّاِر، َوَأنـمَزَل اَّللَّ َسم َُطِب، تـََتَضمَُّن َأنَُّه َسَيصمَلى اَأم َرأُ ِف المَمَواِعِظ َواْلم َلى َعَلى المَمَناِبِر، َوتـُقم تـم

ََطبِ  ، َواممَرَأتُُه َْحَّاَلَة اْلم  .ََنرًا َذاَت هَلَب 
__________ 

ََلم َغريه من مشيخة قـَُريم ( 5) ش، َويفهم من َكََلم المُمؤلف َأن هللا بل َلو َكاَن َأبُو طَالب أسلم َلَكاَن َذِلك َداعيا ِإََل ِإسم
 .َوُهَو تـَعمِليل غري َساِئغ! ! ُسبمَحانَُه قضى على َأىب طَالب ِبلمكفمر ْحاية لَرُسوله

)*( 
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َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب ا: قَاَل اْلمِ ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َأيب المَعبَّاِس، َحدَّ لز ََِنِد َعنم َأبِيِه، قَاَل أخرب رجل يـَُقال َلُه َحدَّ
َلَم، قَالَ  يِل، وََكاَن َجاِهِليًّا فََأسم َاِهِليَِّة ِف ُسوِق : ربيَعة بن عباد من َبيِن الدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اْلم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلُحوا ََي َأيُـّهَ : " ِذي المَمَجاِز َوُهَو يـَُقولُ  ُ تـُفم َوالنَّاُس جُممَتِمُعوَن َعَليمِه، َوَورَاَءُه رَُجٌل وضئ " ا النَّاُس ُقولُوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ِ يـَُقولُ  َوُل ُذو َغِديَرتـَنيم ِه َأحم  .ِإنَُّه َصاِبٌئ َكاِذبٌ : المَوجم

بَـُعُه َحيمُث َذَهبَ   .يـَتـم
 .َأبُو هَلَب   َهَذا َعمُّهُ : َفَسأَلمُت َعنمُه فـََقاُلوا

ِوهِ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد بَِنحم  .مثَّ َرَواُه ُهَو َوالمبَـيـم
َهِقيُّ َأيمًضا ثـََنا : َوقَاَل المبَـيـم ر  ُُمَمَُّد بمُن اْلمسن المَقطَّاُن، َحدَّ ثـََنا َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو طَاِهر  المَفِقيُه، َحدَّ ثـََنا َحدَّ َزمَهِر، َحدَّ َأبُو اَأم



ثـََنا ُُمَمَّد بن عمر، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر َعنم رَبِيَعَة ا َنمَصاِريُّ، َحدَّ يِلي ِ ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ اَأم  .لدِ 
بَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبِذي المَمَجاِز يـَتـم َوُل رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَورَاَءُه َرُجٌل َأحم ُعوُهمم ِإََل اَّللَِّ ُع النَّاَس ِف َمَنازهلِِمم يَدم

نَـَتاُه َوُهَو يـَُقولُ   َأيُـَّها: تَِقُد َوجم
 .النَّاُس اَل يـَُغرَّنَُّكمم َهَذا َعنم ِديِنُكمم َوِديِن آَِبِئُكمم 

 .َهَذا َأبُو هَلَب  : َمنم َهَذا؟ ِقيلَ : قـُلمتُ 
، َعنم رَُجل  ِمنم ِكَنانََة قَالَ مثَّ َرَوا َعِث بمِن ُسَليمم  َشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُسوِق : ُه ِمنم َطرِيِق ُشعمَبَة َعِن اَأم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلُحو : " ِذي المَمَجاِز َوُهَو يـَُقولُ  ُ تـُفم ِفي َعَليمِه التـَُّراَب، َوِإَذا ُهَو " ا ََي َأيُـَّها النَّاُس ُقولُوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َوِإَذا رَُجٌل َخلمَفُه ُيسم
، َوِإَذا ُهَو يـَُقولُ  ل  ِت َوالمُعزَّ : َأبُو َجهم رُُكوا ِعَباَدَة الَلَّ َا يُرِيُد َأنم تـَتـم  .ىََي َأيُـَّها النَّاُس اَل يـَُغرَّنَُّكمم َهَذا َعنم ِديِنُكمم فَِإَّنَّ

ل  َأبُو : " َكَذا قَالَ  َعِة بَدم "َجهم ِر َوفَاتِِه َوَذِلَك بـَعمَد َوقـم ، َوَسَنذمُكُر بَِقيََّة تـَرممَجَِتِه ِعنمَد ِذكم ر ، ِإنم َشاَء ، َوالظَّاِهُر َأنَُّه َأبُو هَلَب 
ُ تـََعاََل   .اَّللَّ

ُنـُوِ  الطَِّبيِعيِ  َكَما سَ   َيظمَهُر ِمنم َصَنائِِعهِ َوَأمَّا َأبُو طَاِلب  َفَكاَن ِف َغايَِة الشََّفَقِة َواْلم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحاِبِه َرِضيَ  ُهمم  َوَسَجاََيُه، َواعمِتَماِدِه ِفيَما ُُيَاِمي بِِه َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم  .اَّللَّ
بَـَرين َعِقيُل بمُن َأيب طَاِلب  قَالَ َعنم طَلمَحَة بمِن َُيمََي، َعن عبد هللا بن مُ : قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم   َجاَءتم : وَسى بمِن طَلمَحَة، َأخم

ِجِدََن فَانـمَهُه َعنَّا: قـَُريمٌش ِإََل َأيب طَاِلب  فـََقاُلوا  .ِإنَّ ابمَن َأِخيَك َهَذا َقدم آَذاََن ِف ََنِديَنا َوَمسم
 .ََي عقيل انمطلق فأتين مبَُحمد: فـََقالَ 

َر ِ : خرجته من كنس، َأو قَاَل خنس، يـَُقولُ فَانمطََلقت فاست ِة اْلم  .بـَيمت  َصِغري ، َفَجاَء ِبِه ِف الظَِّهريَِة ِف ِشدَّ
َتِه َعنم َأَذاُهمم : فـََلمَّا َأاَتُهمم قَالَ  ِجِدِهمم، فَانـم ِذيِهمم ِف ََنِديِهمم َوَمسم  .ِإنم َبيِن َعمِ َك َهُؤاَلِء َزَعُموا َأنََّك تـُؤم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِبَصرِِه ِإََل السََّماءِ  َفَحلَّقَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َس؟ : " فـََقالَ  َن َهِذِه الشَّمم  ".َفَما َأَن بقدر َأن أدع َذِلك ِمنمُكم على َأن تشتعلوا ِمنمُه بشعلة : " قَالَ ! قَاُلوا نـََعمم " تـََروم

 .َب ابمُن َأِخي َقطُّ فَارمِجُعواَواَّللَِّ َما َكذَ : فـََقاَل َأبُو طَاِلب  
 .َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف التَّارِيِخ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المَعََلِء، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم  

َبَّاِر، َعنمُه ِبِه  ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم ، َعِن اْلم َهِقيُّ َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق  -فمظُُه َوَهَذا لَ  -َوَرَواُه المبَـيـم مثَّ َرَوى المبَـيـم
َحاقَ  َث َأنَّ قـَُريمًشا ِحنَي قَاَلتم َِأَيب : يُوُنَس، َعِن ابمِن ِإسم َنِس، َأنَُّه ُحدِ  َخم َبَة بمِن المُمِغريَِة بمِن اَأم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ طَاِلب  َهِذِه المَمَقاَلَة بـََعَث ِإََل َرُسوِل ا  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِسَك َواَل حُتَمِ لميِن مِ : فـََقاَل َلهُ  َن االمر َماال ُأِطيُق ََي ابمَن َأِخي ِإنم قـَوََّمَك َقدم َجاُءوين َوقَاُلوا َكَذا وََكَذا، فَأَبمِق َعَليَّ َوَعَلى نـَفم

ِمَك َما يكم  ُففم َعنم قـَوم مكَأََن َواَل َأنمَت، فَاكم  .رُهوَن من قـَوم



ِلُمُه،  ِه ِفيِه، َوَأنَُّه َخاِذلُُه َوُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َقدم بََدا ِلَعمِ  َوَضُعَف َعِن المِقَياِم َمَعُه، فـََقاَل َرُسوُل َفَظنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   َعِت الشَّممسُ ََي َعمِ  َلوم ُوضِ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ِلَك ِف طََلِبِه  ُ َأوم َأهم َممَر َحىتَّ يُظمِهَرُه اَّللَّ ُت َهَذا اَأم ُ " ِف َُيِييِن َوالمَقَمُر ِف َيَساِري َما تـَرَكم تَـعمبَـَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ اسم
 .َعَليمِه َوَسلََّم فـََبَكى

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََلمَّا َوَلَّ قَاَل َلُه ِحنيَ  َممُر ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي ابمَن َأِخي: رََأى َما بـََلَغ اَأم
بَـبمت، فو هللا اَل أسلمك لشئ َأبًَدا َبَل َعَليمِه، فـََقاَل اممِض َعَلى َأممِرَك َوافمعل َما َأحم  .فََأقـم

َحاقَ  ِعِهمم : ِلكَ مثَّ قَاَل َأبُو طَاِلب  ِف ذَ : قَاَل ابمُن ِإسم َحىتَّ ُأَوسََّد ِف التـَُّراِب َدِفيَنا فَاممِضي * َواَّللَِّ َلنم َيِصُلوا ِإلَيمَك جبَمم
ُت َأنََّك ََنِصِحي * َِأَممِرَك َما َعَليمَك َغَضاَضٌة  َتيِن َوَعِلمم ُم فـََلَقدم َصَدقمَت وَُكنمَت ِقدم * َأبمِشرم َوقـَرَّ ِبَذاَك ِمنمَك ُعُيوََن َوَدَعوم

َتيِن مَسمًحا ِبَذاَك * ِمنم َخريمِ َأدمََيِن المرَبِيَِّة ِديَنا َلوماَل المَمََلَمُة َأوم َحَذاِرَي ُسبًَّة * َأِميَنا َوَعَرضمَت ِديًنا َقدم َعَرفمُت ِبَنَُّه  َلَوَجدم
َهِقيُّ  َحاَق َِأَيب طَاِلب  ِف : ُمِبيَنا مثَّ قَاَل المبَـيـم َعارًا َوذََكَر ابمُن ِإسم  .َذِلَك َأشم

ُه ِف ِديِنِه، َوَقدم َكاَن يـَعم  ِه َمَع ِخََلِفِه ِإَيَّ َ تـََعاََل َعَصَمُه ِبَعمِ  ِصُمُه َحيمُث اَل َيُكوُن َعمُُّه مبَا َوِف َذِلَك ِداَلَلٌة َعَلى َأنَّ اَّللَّ
ِمهِ  ثَ : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  ..َشاَء، اَل ُمَعقِ َب ِْلُكم َر َقِدُيًا ُمنمُذ ِبضمع  َحدَّ ِل ِمصم َثيِن رَُجٌل ِمنم َأهم َحاَق، َحدَّ يِن ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

َ َرسُ ( 5) رِِكي َمكََّة َوبـَنيم َ ُمشم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف ِقصَّة  َطِويَلة  َجَرتم بـَنيم ُ َعَليمِه َوَأرمبَِعنَي َسَنًة، َعنم ِعكم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َن ِمنم َعيمِب ِديِنَنا، : َوَسلََّم، فـََلمَّا قَاَم َرُسول هللا قَاَل َأبُو جهل ابمن ِهَشام   ََي َمعمَشَر قـَُريمش  ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم َأىَب ِإالَّ َما تـََروم

ََلِمَنا َوَسبِ  آهِلَِتَنا، َوِإين ِ ُأَعاِهُد اَّللََّ ََأَجم  ِفيِه َأحم ُت ِبِه َوَشتمِم آَِبئَِنا َوَتسم ِلُس َلُه َغًدا حبََجر ، فَِإَذا َسَجَد ِف َصََلتِِه َفَضخم
َنعم بـَعمَد َذِلَك بـَُنو َعبمِد َمَناف  َما بََدا هَلُم  .رَأمَسُه، فـَلمَيصم

__________ 
 .بضعا: االصل( 5)

)*( 
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ُ، َأَخَذ َحَجًرا مثَّ  ، َلَعَنُه اَّللَّ ل  َبَح َأبُو َجهم َتِظُرهُ  فـََلمَّا َأصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنـم  .َجَلَس ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلُتُه الشَّامَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما َكاَن يـَغمُدو، وََكاَن ِقبـم  .َوَغَدا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوِد َوالمَيَماين ِ  َسم ِ اَأم نَـنيم َ الرُّكم َ الشَّامِ َفَكاَن ِإَذا َصلَّى َصلَّى بـَنيم َنُه َوبـَنيم  .، َوَجَعَل المَكعمَبَة بـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي، َوَقدم َغَدتم قـَُريمٌش َفَجَلُسوا ِف َأنمِديَِتِهمم يـَنـم  َتِظُروَن، فـََلمَّا َسَجَد َرُسوُل اَّللَِّ فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  نُُه مَ َصلَّى اَّللَّ َبِهًتا مُممَتِقًعا َلوم َبَل ََنمَوُه، َحىتَّ ِإَذا َدََن ِمنمُه رََجَع ُمنـم َجَر مثَّ َأقـم ل  اْلَم َتَمَل َأبُو َجهم رمُعوًِب، َقدم احم



َجَر ِمنم يَِدهِ  رِِه، َحىتَّ َقَذَف اْلَم  .يَِبَستم يََداُه َعَلى ِحجم
 .َوقَاَمتم ِإلَيمِه رَِجاٌل ِمنم قـَُريمش  

ََكِم؟ : اُلوا َلهُ فـَقَ  ُت ِمنمُه َعَرَض يل ُدونَُه : فـََقالَ ! َما ِبَك ََي َأَِب اْلم َعَل َما قـَلمُت َلُكُم المَبارَِحَة، فـََلمَّا َدنـَوم ُت ِإلَيمِه َِأَفـم ُقمم
ِبِل، َواَّللَِّ َما رََأيمُت ِمثمَل َهاَمِتِه، َواَل َقَصَرتِِه  ٌل ِمَن اْلمِ ل  َقطُّ، فـََهمَّ َأنم َيَمُكَليِن َواَل َأنـمَيابِ ( 5)َفحم  .ِه ِلَفحم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِيل،: " َفذُِكَر يل َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َذِلك ِجربم
 ".َوَلو دَن ِمنمُه ََأََخَذُه 

َهِقيُّ  بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلمَ : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأخم ، َحدَّ ارِِميُّ ثـََنا ُعثمَماُن الدَّ ِر المَفِقيُه، َحدَّ بَـَرين َأبُو النَّضم اِفُظ، َأخم
، َحاَق بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب فـَرمَوَة، َعنم َأَِبِن بمِن َصاِلح  ثـََنا اللَّيمُث بمُن َسعمد ، َعنم ِإسم ، َحدَّ َعبمِد اَّللَِّ بمِن  َعنم َعِليِ  بمنِ  َصاِلح 

، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلبِ   .َعبَّاس 
ل  : قَالَ  َبَل َأبُو َجهم ِجِد فََأقـم ًما ِف المَمسم ُ  -ُكنمُت يـَوم ِإنَّ َّلِلَِّ َعَليَّ ِإنم رََأيمُت ُُمَمًَّدا َساِجًدا َأنم َأطَأَ على : فـََقالَ  -َلَعَنُه اَّللَّ

 .رقبته
__________ 

 .أصل المُعُنق: القصرة( 5)
)*( 
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ِل َأيب َجهم  بَـرمتُُه بَِقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َدَخلمُت َعَليمِه فََأخم ُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َباَن َحىتَّ َجاَء َفَخَرجم ، َفَخَرَج َغضم ل 
ُخَل ِمَن  ِجَد، فـََعجََّل َأنم يَدم َاِئطَ المَمسم َتَحَم اْلم  .المَباِب فَاقـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَقَ  ُم َشر  ، فَاتَـَّزرمُت مثَّ اتَـّبَـعمُتُه، َفَدَخَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم رَبِ َك الَِّذي َخَلَق، " َرَأ فـَُقلمُت َهَذا يـَوم َرأم ِِبسم اقـم
نمَساَن من علق  تَـغمىَن "  جهل فـََلمَّا بلغ َشأمن َأىب" َخَلَق اْلمِ نمَساَن لََيطمَغى َأنم رَآُه اسم فـََقاَل ِإنمَساٌن َِأَيب " َكَلَّ ِإنَّ اْلمِ

ل   ََكِم َهَذا ُُمَمَّدٌ : َجهم  .ََي َأَِب اْلم
ل   َن َما َأَرى: فـََقاَل َأبُو َجهم  .َواَّللَِّ َلَقدم َسدَّ ُأُفَق السََّماِء َعَليَّ ! َأاَل تـََروم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم آِخَر السُّورَِة َسَجدَ فـََلمَّا بـََلَغ َرسُ   .وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  رَِمَة، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ بَـَرََن َمعمَمٌر، َعن َعبمِد المَكِرمِي، َعنم ِعكم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأخم قَاَل َأبُو : قَاَل ابمُن َعبَّاس  : َحدَّ

ل  لَِئنم رََأيمتُ   .ُُمَمًَّدا ُيَصلِ ي ِعنمَد المَكعمَبِة ََأَطََأنَّ َعَلى ُعُنِقهِ  َجهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   ".َلوم فـََعَل ََأََخَذتمُه المَمََلِئَكُة ِعَياًَن : " فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِق بِهِ َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َُيمََي َعنم َعبمِد الرَّزَّا
ل  ِِبلنَِّب ِ : قَاَل َداُوُد بمُن َأيب ِهنمد   رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَاَل َمرَّ َأبُو َجهم  .َعنم ِعكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِ ي، فـََقالَ  َت َما هِبَا َأَحدٌ : َصلَّى اَّللَّ ثـََر ََنِدًَي ِمينِ   َأملَم َأنـمَهَك َأنم ُتَصلِ َي ََي ُُمَمَُّد؟ َلَقدم َعِلمم  .َأكم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فَانـمتَـَهَرُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِيلُ   .َواَّللَِّ َلوم َدَعا ََنِديَُه ََأََخَذتمُه َزَِبنَِيُة المَعَذابِ " َفليدع ََنِديه، َسَندع الزََِّبنَِية : " فـََقاَل ِجربم

د َوالرتِ مِمِذي ، َوَصححُه   .النََّساِئي  ِمنم َطرِيِق َداُوَد ِبهِ َرَواُه َأْحم
َماُم َأْحمَدُ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا فـَُراٌت، َعنم َعبمِد المَكِرمِي َعنم ِعكم َاِعيل بن يزِيد َأبُو زيد، َحدَّ : َحدثَنا ِإمسم

ل    .ة يصلى َْلتَِينه َحىتَّ َأطَأ ُعُنقهلَِئن رََأيمت ُُمَمًَّدا ِعنمد المَكعمبَ : قَاَل َأبُو َجهم
 ".َلو فعل الخذته الزََِّبنَِية عَياًَن : " فـََقالَ : قَالَ 
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َحاَق، َعِن المَولِ : َوقَاَل َأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير   ثـََنا يُوُنُس ابمن َأيب ِإسم ، َحدَّ ثـََنا َُيمََي بمُن َواِضح  ثـََنا ابمُن ُْحَيمد ، َحدَّ يِد بمِن َحدَّ
َزاِر، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  تُـَلنَّهُ : قَالَ : المَعيـم ل  لَِئنم َعاَد ُُمَمٌَّد ُيَصلِ ي ِعنمَد المَمَقاِم ََأَقـم  .َأبُو َجهم

ُ تـََعاََل  ِم رَبِ َك الَِّذي َخَلَق : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ َرأم ِِبسم يَِة " اقـم َفًعا ِِبلنَّ " َحىتَّ بـََلَغ ِمَن اْلم  .اِصَيةِ لََنسم
 ".ََنِصَية  َكاِذبَة خاطئة َفليدع ََنِديه َسَندع الزََِّبنَِية 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َفِقيَل َما َُيمنَـُعَك؟ قَالَ  َنُه ِمَن المَكَتاِئبِ : َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َودَّ َما بـَيميِن َوبـَيـم  .َقِد اسم
 .َلوم حَتَرََّك ََأََخَذتمُه المَمََلِئَكُة َوالنَّاُس يـَنمظُُروَن ِإلَيمهِ َواَّللَِّ : قَاَل ابمُن َعبَّاس  

ثـََنا المُمعمَتِمُر، َعنم َأبِيِه، َعنم نـَُعيمِم بمِن َأيب هِ  َعمَلى، َحدَّ ثـََنا ابمُن َعبمِد اَأم ، َعنم َأيب َوقَاَل ابمُن َجرِير  َحدَّ نمد ، َعنم َأيب َحازِم 
 .ُهَريـمَرةَ 

ل   :قَالَ  َ َأظمُهرُِكمم؟ َقالُوا: قَاَل َأبُو َجهم َهُه بـَنيم  .نـََعمم : َهلم يـَُعفِ ُر ُُمَمٌَّد َوجم
ُتُه ُيَصلِ ي َكَذِلك الطأن على رقبته، والعفرن َوجهه ِِبلتـَُّرابِ : فـََقالَ : قَالَ  ِت َوالمُعزَّى لَِئنم رََأيـم  .َوالَلَّ

ُ َعَليم  َبِتِه، قَالَ فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَما فجأهم ِمنمُه ِإالَّ َوُهَو يـَنمُكُص َعَلى َعِقبَـيمِه، : ِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِ ي لَِيطَأَ َعَلى َرقـَ
 .َويـَتَِّقي بيَديمهِ 

ِنَحةً : َمالك؟ قَالَ : َفقيل َلهُ : قَالَ  َنُه َخنمَدقًا ِمنم ََنر  َوَهوماًل َوَأجم  .ِإنَّ بـَيميِن َوبـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فَـ : قَالَ  ًوا : " َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتطََفتمُه المَمََلِئَكُة ُعضمًوا ُعضم  ".َلوم َدََن ِمينِ  اَلخم
ُ تـََعاََل : قَالَ  نمَساَن لََيطمَغى أَ "  -اَل َأدمِري ِف َحِديِث َأيب ُهَريـمَرَة َأمم اَل  -َوَأنـمَزَل اَّللَّ تَـغمىَن َكَلَّ ِإنَّ اْلمِ ِإََل آِخِر " نم رَآُه اسم

 .السُّورَةِ 
َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُمعمَتمر بن ُسَليمَمان ِلٌم َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َأيب َحاُتِ  َوالمبَـيـم ، ِبهِ  َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َوُمسم  .ابمن َطرمَخاَن التـَّيمِميِ 
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َماُم َأْحمَدُ  ثـَنَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ قَالَ َحدَّ ِرو ابمن َميمُمون  َحاَق، َعنم َعمم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم ُب بمُن َجرِير ، َحدَّ : ا َوهم
م  َواِحد ، فَِإنَُّه َكاَن يص َر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا َعَلى قـَُريمش  َغيـم ن قـَُريمش ُجُلوس، لى ورهط مَما رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .وسَل جزور قريب ِمنمهُ 
َبُة بمُن َأيب ُمَعيمط  : فـََقاُلوا رِِه؟ فـََقاَل ُعقم  .َأَنَ : من َيخذا َهَذا السَل فـَيـُلمِقيِه َعَلى َظهم

رِهِ   .فََأَخَذُه فَأَلمَقاُه َعَلى َظهم
رِ   .هِ فـََلمم يـََزلم َساِجًدا َحىتَّ َجاَءتم فَاِطَمُة فََأَخَذتمُه َعنم َظهم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، اللَُّهمَّ َعَليمك ِبعتَبة بن ربيَعة، اللم َعَليمَك : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ َعَليمَك هِبََذا المَمََلِ ِمنم قـَُريمش 
َبَة بمِن رَبِيَعَة، اللَُّهمَّ َعَليمَك بَِيب جهل بن ِهَشام، اللَُّهمَّ َعلَ  ، اللَُّهمَّ َعَليمَك بُِيَبِ  بمِن َخَلف  ِبَشيـم  -يمك بعقبة ابمن َأيب ُمَعيمط 

 .ُشعمَبُة الشَّاكُّ "  -َأوم أَُميََّة بمِن َخَلف  
، َأو أُ : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ  َر ُأيَب   يًعا، مثَّ ُسِحُبوا ِإََل المَقِليِب َغيـم ر  مجَِ َم بَدم ميَّة بن خلف، فَِإنَُّه َكاَن رَُجًَل فـََلَقدم رََأيـمتـُُهمم قُِتُلوا يـَوم

ًما فـَتَـَقطَّعَ   .َضخم
َحاَق ِبهِ  ِلٌم من طرق َعن ابمن ِإسم َدة  ِمنم َصِحيِحِه، َوُمسم  .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع ُمتَـَعدِ 

ر ، َوأَ : َوالصََّوابُ  َم بَدم ، َفِإنَُّه الَِّذي قُِتَل يـَوم م أحد َكَما َسَيأمِت بـََيانهأَُميَُّة بمُن َخَلف  َا قتل يـَوم  .ُخوُه ُأيَبٌّ ِإَّنَّ
 .ُهَو الَِّذي خَيمُرُج َمَع َوَلِد النَّاَقِة َكالمَمِشيَمِة ِلَوَلِد المَمرمَأةِ : والسَل

، َأيم َُيِيُل َهَذا َعَلى َهَذا َوِف بـَعمِض َألمَفاِظ الصَِّحيِح َأنَـُّهمم ملا فعلوا َذِلك استضحكوا َحىتَّ جعل بعضم َُيِيُل َعَلى بـَعم  ض 
ِة الضَِّحكِ   .ِمنم ِشدَّ

 .َلَعنَـُهُم اَّللَُّ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّ : َوِفيهِ  ُهمم، َوَأنَُّه َصلَّى اَّللَّ بَـَلتم َعَليمِهمم َفَسبـَّتـم ُعو ا فـَرََغ ِمنم ِصََلتِِه رََفَع يََديمِه يَ َأنَّ فَاِطَمَة َلمَّا َألمَقتمُه َعنمُه َأقـم دم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُهُم الضَِّحُك، َوَخاُفوا َدعمَوتَُه، َوَأنَُّه َصلَّى اَّللَّ ا َذِلَك َسَكَن َعنـم ُهمم مُجمَلًة، َعَليمِهمم، فـََلمَّا رََأوم َم َدَعا َعَلى المَمََلِ ِمنـم
ِمَيُة  َثِر الرِ َواََيِت َتسم َعًة، َوَقَع ِف َأكم ُهمم َوَعنيََّ ِف ُدَعائِِه َسبـم َبُة، ابـمَنا رَبِيَعةَ : ِستَّة  ِمنـم َبُة، َوَأُخوُه َشيـم  َوُهمم ُعتـم

(5/715) 

 
 

، َوأَُميَُّة بمُن َخَلف   َبُة بمُن َأيب ُمَعيمط  ، َوُعقم ِل بمُن ِهَشام  َبَة، َوَأبُو َجهم  .َوالمَولِيُد بمُن ُعتـم
َحاقَ   .َوَنِسيُت السَّاِبعَ : قَاَل ابمن ِإسم

ِميَـُتُه ِف َصِحيِح المُبَخاِري ِ َوُهَو عُ : قـُلمتُ   .َمارَُة بمُن المَولِيِد، َوَقَع َتسم
رَاِشيِ  قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم   َياَن الثَـَّقِفيُّ قَالَ : ِقصَُّة اْلمِ ثـََنا َعبمُد المَمِلِك بمُن َأيب ُسفم َحاَق، َحدَّ َقِدَم رَُجٌل : َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

رَاِشيُّ َحىتَّ ِمنم ِإرَاش  إبِِبِ  َبَل اْلمِ َاهِنَا، فََأقـم ، َفَمطََلُه بَِمثم ِل بمُن ِهَشام   َوَقَف َعَلى ََنِدي ل َلُه ِإََل َمكََّة، َفابـمَتاَعَها ِمنمُه َأبُو َجهم
ِجِد، فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِف ََنِحَيِة المَمسم  َمعمَشَر قـَُريمش  َمنم رَُجٌل يـُعمِدييِن َعَلى َأيب َيَ : قـَُريمش  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َوَقدم َغَلَبيِن َعَلى َحقِ ي ، فَِإين ِ َغرِيٌب َوابمُن َسِبيل  ََكِم بمِن ِهَشام   .اْلم



ِلسِ  ُل المَمجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ( 5)يهزأون بِِه  -ِإََل َرُسول هللا  -ترى َذِلك : فـََقاَل َأهم َ َصلَّى اَّللَّ َنُه َوبـَنيم ِلَما يـَعمَلُموَن َما بـَيـم
ل  ِمَن المَعَداَوِة   .َعَليمهِ ( 1)اذمَهبم ِإلَيمِه فـَُهَو يـَُؤدِ يَك  -َأيب َجهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذكر َذِلك َلُه، فـََقاَل َمعَ  رَاِشيُّ َحىتَّ َوَقَف َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل اْلمِ ُه قَاَم َمَعُه قَاُلوا ُه، فـََلمَّ فََأقـم ا رََأوم
 .اتبعُه فَانمظُر َما َيصمَنعُ : ِلَرُجل  ممَّن َمَعهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َجاَءُه َفَضَرَب َعَليمِه َِببَهُ   .َفَخَرَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َفَخَرَج ِإلَيمِه : َمنم َهَذا؟ قَالَ : فـََقالَ  ُرجم ُتِقَع َلونهُُمَمٌَّد َفاخم ، َوَقِد انـم ِهِه َقطمَرُة َدم   .َوَما ِف َوجم
 أعمط َهَذا: فـََقالَ 

 .الرجل َحقه
َرحم َحىتَّ ُأعمِطَيُه الَِّذي َلهُ : قَالَ   .اَل تـَبـم
ُ عَ : قَالَ  ق لشأنك: َليمِه َوَسلََّم َوقَاَل لَلراشىَفَدَخَل َفَخَرَج ِإلَيمِه حبَقِ ِه َفَدفـََعُه ِإلَيمِه، مثَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اْلم

رَاِشيُّ  َبَل اْلمِ ِلِس فـََقالَ : فََأقـم ُت الَِّذي َل: َحىتَّ َوَقَف َعَلى َذِلَك المَمجم ًرا، فـََقدم َأَخذم ُ َخيـم  .َجَزاُه اَّللَّ
__________ 

 .يهزون: االصل( 5)
 .َواَل معىن هَلَا

 .َكَذا، ولعلها يعديك( 1)
)*( 
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َواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأنم َضَرَب َعَليمِه َِببَُه ! َعَجًبا ِمَن المَعَجبِ : َوُيمََك َماَذا رََأيمَت؟ َقالَ : َوَجاَء الرَُّجُل الَِّذي بـََعثُوا َمَعُه فـََقاُلوا
 .َأعمِط َهَذا الرَُّجَل َحقَّهُ : َفَخَرَج َوَما َمَعُه ُروُحُه، فـََقالَ 

رَِج ِإلَيمِه َحقَّهُ  نـََعمم : فـََقالَ  َرحم َحىتَّ ُأخم  .اَل تـَبـم
َرَج ِإلَيمِه َحقَُّه فََأعمطَاهُ   .َفَدَخَل فََأخم

 .فو هللا َما رََأيـمَنا ِمثمَل َما َصنَـعمتَ ! َويلك َمالك: مثَّ ملَم يـَلمَبثم َأنم َجاَء َأبُو جهل فـََقاُلوا َلهُ 
ًَل َواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ : َوُيمَُكمُ : فـََقالَ  َق رَأمِسِه َلَفحم ُت ِإلَيمِه َوِإنَّ فـَوم تَُه َفُمِلئمُت رُعمًبا، مثَّ َخَرجم عمُت َصوم   َأنم َضَرَب َعَليَّ َِبيب َومسَِ

ِبِل َما رََأيمُت ِمثمَل َهاَمِتِه، َواَل َقَصَرتِِه َواَل أنيابه لفحل قط ، فو هللا َلو َأبيت الكلىن  .ِمَن اْلمِ
ٌل َوقَاَل الم  َومزَاِعيُّ، َعنم َُيمََي بمِن َأيب : ُبَخاِريُّ َفصم َثيِن اَأم ، َحدَّ ِلم  ثـََنا المَولِيُد بمُن ُمسم ثـََنا َعيَّاُش بمُن المَولِيِد، َحدَّ َكِثري ، َعنم   َحدَّ

َثيِن ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ، َسأَلمُت ابمَن  ، َحدَّ ِرو]ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميِ  رِبمين بََِشدِ  شئ : المَعاِص فـَُقلمتُ ( 5[ )بمنَ  َعمم َأخم
رُِكوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ   .َصنَـَعُه المُمشم

َبُة بمُن َأيب : قَالَ  ِر المَكعمَبة، ِإذم أقبل َعَليمِه ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِف ِحجم َنَما النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ بَهُ  بـَيـم َعَلى  ُمَعيمط  فـََوَضَع ثـَوم



ًقا َشِديًدا( 1)ُعُنِقِه   .َفَخنَـَقُه َخنـم
ُ َعَليمِه وَ  ُ َعنمُه َحىتَّ َأَخَذ مبَنمِكِبِه َوَدفـََعُه َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ر  َرِضَي اَّللَّ َبَل َأبُو َبكم تُـُلوَن َرُجًَل َأنم يـَُقوَل : " َسلََّم َوَقالَ فََأقـم َأتـَقم

ُ َوَقدم َجا يَةَ " ءَُكم ِِبلمبَـيِ َناِت من ربُكم َريبِ َ اَّللَّ  .اْلم
َحاَق قَالَ  بَـَرين َُيمََي بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َقالَ : اَتبـََعُه ابمُن ِإسم  قـُلمتُ : َأخم

ر و  .ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
، َعنم َأبِيِه قَالَ : َوقَاَل َعبمَدةُ  ِرو بمِن المَعاصِ : َعنم ِهَشام   .ِقيَل ِلَعمم

ر وَوقَ  رو بن المَعاصِ : اَل ُُمَمَُّد بمُن َعمم  .َعنم َأيب َسَلَمَة، َحدََّثىن َعمم
__________ 

 .ِف ُعُنقه: الُبَخاِري  ( 1) 551/  1من الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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َهِقيُّ وََكَذِلَك َرَواُه ُسَليمَماُن بمُن ِبََلل  َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة َكمَ   .ا َرَواُه َعبمَدةُ قَاَل المبَـيـم
 .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ 

ِرو بمِن المَعاِص، َوُهَو َأشم  نُُه َوَقدم َرَواُه ِف َأَماِكَن ِمنم َصِحيِحِه، َوَصرََّح ِف بـَعمِضَها ِبَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم َبُه ِلِرَوايَِة ُعرمَوَة َعنمُه، وََكوم
ِم هَ  َبُه لِتَـَقدُّ ر و َأشم  .ِذِه المِقصَّةِ َعنم َعمم

َبَّاِر، َعنم يُوُنَس، َعنم ُُمَمَّ  ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم َثيِن َُيمََي َوَقدم َرَوى المبَـيـم َحاَق، َحدَّ ِد بمِن ِإسم
رو ابمن : بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه ُعرمَوَة قَالَ  ثـَُر َما رََأيمَت قـَُريمًشا َأَصاَبتم ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ : المَعاصِ قلت لعبد هللا بن َعمم َما َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما َكاَنتم ُتظمِهُرُه ِمنم َعَداَوتِِه؟ فـََقالَ  ِر، َفذََكُروا : َصلَّى اَّللَّ جم ًما ِف اْلِم َرافـُُهمم يـَوم َتَمَع َأشم َلَقدم رََأيـمتـُُهمم َوَقِد اجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا َرُسولِ  ََلَمَنا َوَشَتَم آَِبَءََن، : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما رََأيـمَنا ِمثمَل َما َصبَـرمََن َعَليمِه ِمنم َهَذا الرَُّجِل َقطُّ، َسفََّه َأحم

 .َوَعاَب دينَنا، َوفرق مجاعاتنا، َوَسب آهِلَتَنا، وصرَن ِمنمُه َعَلى َأممر  َعِظيم  
 .َكَما قَاُلواَأوم  

تَـَلَم الرُّ : قَالَ  َبَل َُيمِشي َحىتَّ اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأقـم َنَما ُهمم ِف َذِلَك َطَلَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن، مثَّ َمرَّ هِبِمم طَائًِفا فـَبَـيـم كم
ِه  ِل، فـََعَرفمُت َذِلَك ِف َوجم ُ َعَليمِه َوسلمِِبلمبَـيمِت فـََغَمُزوُه بِبَـعمِض المَقوم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َفَمَضى، فـََلمَّا َمرَّ هِبُِم الثَّانَِيَة َغَمُزوُه مبِثمِلَها، فعرفتها ِف َوجهه
 .َفمضى، َفمر هبم الثَّالِثََة فـََغَمُزوُه مبِثمِلَها

؟ َأَما َوالَِّذي نـَفمسِ : " فـََقالَ  َمُعوَن ََي َمعمَشَر قـَُريمش  ُتُكمم ِِبلذبمِح َأَتسم  ".ي بَِيِدِه َلَقدم ِجئـم
َا على رَأسه طَائِر َوقع، َحىتَّ  ُهمم ِمنم َرُجل  ِإالَّ وََكَأَّنَّ م، َحىتَّ َما ِمنـم  فَأخذت المَقوم

 .ًدا َفَما ُكنمَت جبَُهول  انمَصِرفم َأَِب المَقاِسِم رَاشِ : َحىتَّ ِإنَُّه لَيَـُقولُ ( 5)ِإنَّ َأَشدَُّهمم ِفيِه َوَصاًة قـَبمَل َذِلَك لريفأه 



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فَانمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .يرتضاه: يرفأه( 5)
)*( 
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ِر َوَأََن َمَعُهمم، فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض   جم َتَمُعوا ِف اْلِم  .ِمنمُكمم َوَما بـََلَغُكمم َعنمهُ  ذََكرمُُتم َما بـََلغَ : َحىتَّ ِإَذا َكاَن المَغُد اجم
ُتُموهُ  َرُهوَن تـَرَكم َبَة ! َحىتَّ ِإَذا َِبَدَأُكمم مبَا َتكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوثـَُبوا ِإلَيمِه َوثـم َنَما ُهمم َعَلى َذِلَك طََلَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـَبَـيـم

ُلُغُهمم ِمنم َعيمِب آهِلَِتِهمم َوِديِنِهمم ! نمَت الَِّذي تـَُقوُل َكَذا وََكَذا؟ أَ : رَُجل  َواِحد  فََأَحاطُوا بِِه يـَُقولُونَ   .ِلَما َكاَن يـَبـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".نـََعمم َأََن الَِّذي َأُقوُل َذِلَك : " فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم َأَخَذ مبََجاِمِع  ر  يـَبمِكي ُدونَُه َويـَُقولُ َوَلَقدم رََأيمُت َرُجًَل ِمنـم تُـُلوَن َرُجًَل َأنم يـَُقوَل َريبِ  )َويـمَلُكمم : رَِدائِِه، َوقَاَم َأبُو َبكم َأتـَقم
 .مثَّ انمَصَرُفوا َعنمهُ ( اَّللَُّ 

 .فَِإن َذِلك الكرب َما رََأيمُت قـَُريمًشا بـََلَغتم ِمنمُه َقطُّ 
ِه َأيب طَاِلب  المَقائِِم ِف  َفصمٌل ِف أتَملِيِب المَمََلِ ِمنم قـَُريمش   ِتَماِعِهمم ِبَعمِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحاِبِه َواجم  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلَمُه ِإلَيمِهمم فََأىَب َعَليمِهمم َذِلَك حبََوِل اَّللَِّ َوقـُوَّتِهِ  َرتِِه، َوِحرمِصِهمم َعَليمِه َأنم ُيسم َماُم َأْحمَدُ  قَ َمنمِعِه َوُنصم ثـََنا وَِكيٌع، َعنم : اَل اْلمِ َحدَّ
، َعنم َأَنِس قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت  َذى : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَقدم ُأوِذيُت ِف اَّللَِّ َوَما يـُؤم

َلة  َوَما يل َولِِبََلل  َما َيَمُكُلُه ُذو َكِبد  ِإالَّ مَ َأَحٌد، َوُأِخفمُت ِف اَّللَِّ َوَما خُيَاُف َأحَ  م  َولَيـم ِ يـَوم ا ٌد، َوَلَقدم َأَتتم َعَليَّ َثََلثُوَن ِمنم بـَنيم
 ! ".يـَُواِري ِإِبَط ِبََلل  

َرَجُه الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة ِبِه، َوقَاَل الرتِ م   :ِمِذيُّ َوَأخم
 .َحَسٌن َصِحيحٌ 
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َحاقَ  ُه َأبُو طَاِلب  َوَمنَـَعُه َوقَاَم ُدونَهُ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمُّ  .َوَحِدَب َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َأممرِ   .اَّللَِّ مظمهرا لديِنِه اَل يردُه َعنُه شئ َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل يعتبهم من شئ َأنمَكُروُه َعَليمِه ِمنم فِ  ا فـََلمَّا رََأتم قـَُريمٌش َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراِقِهمم َوَعيمِب آهِلَِتِهمم، َورََأوم
َراِف قـَُريمش  ِإََل َأيب طَاِلب  َأن َعمه َأبُو طَاِلب  َقدم َحِدَب َعَليمِه  ُه هَلُمم، َمَشى رَِجاٌل ِمنم َأشم ِلمم َبُة : َوقَاَم ُدونَُه فـََلمم ُيسم ُعتـم

ُر بمِن َحرمِب بمِن ُأَميَّةَ  َياَن َصخم ، َوَأبُو ُسفم َبُة ابـمَنا رَبِيَعَة بن عبد مشس ابمن َعبمِد َمَناِف بمِن ُقصَّي   َوَأبُو بمِن َعبمِد مَشمِس،  َوَشيـم
َودُ  َسم ، َواَأم َاِرِث بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن ُقصَّي   ُُه المَعاُص بمُن ِهَشاِم بمِن اْلم ، َوامسم رَتِيِ   بمُن المُمطَِّلِب بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المَبخم



ُرو بمُن ِهَشام بن المُمغريَة ابمن َعبم  ُُه َعمم ، َوامسم ل  ، َوالمَولِيُد بمِن المُمِغريَِة بمِن َعبمِد اَّللَِّ المُعزَّى، َوَأبُو َجهم ِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم 
جَّاِج بمِن َعاِمِر بمِن  ، َونـُبَـيمٌه َوُمنَـبِ ٌه، ابـمَنا اْلَم ُحَذيـمَفَة بمِن َسِعيِد بمِن بمِن ُعَمَر بن َُممُزوم بن يقظة بن مر ة بن َكعمِب بمِن ُلَؤي  

ِم بمنِ  م   َسهم ، َوالمَعاُص بمُن َواِئِل بمِن َسِعيِد بمِن َسهم ِرو بمِن ُهَصيمِص بمِن َكعمِب بمِن ُلَؤي    .َعمم
َحاقَ  ُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم  .َأوم َمنم َمَشى ِمنـم

ََلمَ : فـََقاُلوا َنا، َوَضلََّل آَِبَءََن، فَِإمَّا َأنم َتُكفَُّه َعنَّا، َوِإمَّا ََي َأَِب طَاِلب  ِإنَّ ابمَن َأِخيَك َقدم َسبَّ آهِلَتَـَنا، َوَعاَب ِدينَـَنا َوَسفََّه َأحم
ِفيَكهُ  َنُه، فَِإنََّك َعَلى ِمثمِل َما ََنمُن َعَليمِه ِمنم ِخََلِفِه، فـََنكم نَـَنا َوبـَيـم  .َأنم خُتَلِ َي بـَيـم

يًَل، فَ   .انمَصَرُفوا َعنمهُ فـََقاَل هَلُمم َأبُو طَاِلب  قـَوماًل َرِفيًقا، َوَردَُّهمم َردًّا مجَِ
ُعو ِإلَيمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َما ُهَو َعَليمِه، يُظمِهُر ِديَن اَّللَِّ َويَدم  .َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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 .االمر بَينهم َوبَينه َحىتَّ تـََباَعَد الر َِجاُل َوَتَضاَغُنوا( 5)مثَّ شرى 
ثـََرتم قـَُريمٌش ذَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَينَها، فتذامروا ِفيِه َوَحضَّ بـَعمُضُهمم بـَعمًضا َعَليمهِ َوَأكم  .َكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرى، فـََقاُلوا ا ِإََل َأيب طَاِلب  َمرًَّة ُأخم َناَك ِمَن ََي َأَِب طَاِلب  ِإنَّ َلَك ِسنًّا َوَشَرفًا َوَمنمزَِلًة ِفيَنا، : مثَّ ِإنَـُّهمم َمَشوم َهيـم تَـنـم َوِإَنَّ َقِد اسم
ََلمِ  ِفيِه َأحم رِبُ َعَلى َهَذا ِمنم َشتمِم آَِبئَِنا، َوَتسم َهُه َعنَّا، َوِإَنَّ َواَّللَِّ اَل َنصم َنا، َوَعيمِب آهِلَِتَنا َحىتَّ َتُكفَُّه َعنَّا، ابمِن َأِخيَك فـََلمم تـَنـم

َك ِف َذِلَك َحىتَّ  ِ َأوم نـَُنازَِلُه َوِإَيَّ ِلَك َأَحُد المَفرِيَقنيم  . يـَهم
 .َأوم َكَما قَاُلوا

 .مثَّ انمَصَرُفوا َعنمهُ 
ََلِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ًسا إبِِسم ِمِه َوَعَداَوتـُُهمم َوملَم َيِطبم نـَفم اَلنِهِ فـََعُظَم َعَلى َأيب طَاِلب  ِفَراُق قـَوم  . َعَليمِه َوَسلََّم َواَل ِخذم

َحاقَ  قَاَل ابمنُ  َث َأنَّ قـَُريمًشا ِحنَي قَاُلوا َِأَيب : ِإسم َنِس، َأنَُّه ُحدِ  َخم َبَة بمِن المُمِغريَِة بمِن اَأم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم  طَاِلب  َهِذِه َوَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلهُ  ِخي ِإنم قـَوََّمَك َقدم َجاُءوين فـََقاُلوا َكَذا وََكَذا، ِللَِّذي ََي ابمَن أَ : المَمَقاَلَة بـََعَث ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِر َما اَل ُأِطيقُ  َمم لميِن ِمَن اَأم ِسَك َواَل حُتَمِ   .قَاُلوا َلُه، فَأَبمِق َعَليَّ َوَعَلى نـَفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه َقدم بََدا ِلَعم ِ : قَالَ  ِلُمُه َوَأنَُّه َقدم َضُعَف َعنم ( 5)ِه ِفيِه بَدو َفَظنَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَأنَُّه َخاِذلُُه َوُمسم

َرتِِه َوالمِقَياِم َمَعهُ   .ُنصم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َس ِف َُيِييِن، َوالمَقَمَر ِف : " فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َيَساِري َعَلى َأنم ََي َعمِ  َواَّللَِّ َلوم َوَضُعوا الشَّمم

ُتُه  ِلَك ِفيِه َما تـَرَكم ُ، َأوم َأهم َممَر َحىتَّ يُظمِهَرُه اَّللَّ ُرَك َهَذا اَأم  ".َأتـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََبَكى مثَّ قَامَ : قَالَ  تَـعمبَـَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  !مثَّ اسم

__________ 
َتدَّ : شرى( 5)  .اشم



 .بداء: ملراجعابمن ِهَشام وا( 1)
)*( 
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 .َأقمِبلم ََي بمَن َأِخي: فـََلمَّا َوَلَّ ََنَداُه َأبُو طَاِلب  فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ  َبَل َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـبمت فو هللا اَل أسلمتك لشئ َأبًَدا: فََأقـم  .اذمَهبم ََي بن أخى َفقل َما َأحم

َحاقَ  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّ : ابمُن ِإسم اَلَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم وإسَلمه، مثَّ ِإنَّ قـَُريمًشا ِحنَي َعَرُفوا َأنَّ َأَِب طَاِلب  َقدم َأىَب ِخذم
ََي َأَِب : اُلوا َلُه، ِفيَما بـََلَغيِن ، َمشوا ِإلَيمِه بعمارة ابمن المَولِيِد بمِن المُمِغريَِة، فـَقَ ( 5)وإمجاعه لفراقهم ِف َذِلك وعداوهتم 

ُرُه، َواختَِّ  ُلُه َوَنصم ُه فـََلَك َعقم َنا طَاِلب  َهَذا ُعَمارَُة بمُن المَولِيِد َأنـََهُد فـَىًت ِف قـَُريمش  َوَأمجمَُلُه، َفُخذم ِلمم ِإلَيـم ُه َوَلًدا فـَُهَو َلَك، َوَأسم ذم
َا ُهَو رَُجٌل ابمَن َأِخيَك َهَذا الَِّذي َقدم َخاَلَف  تُـَلُه، فَِإَّنَّ ََلمَنا فـَنَـقم ِمَك، َوَسفََّه َأحم ِديَنَك َوِديَن آَِبِئَك، َوفـَرََّق مَجَاَعَة قـَوم

تـُُلونَهُ ! َواَّللَِّ لَِبئمَس َما َتُسوُموَنيِن : قَالَ ! ِبَرُجل    َما اَل َيُكوُن َهَذا َواَّللَِّ ! َأتـُعمطُوَنيِن ابـمَنُكمم َأغمُذوُه َلُكمم، وأعطيكم ابمين فـَتَـقم
 .َأبًَدا
َفِل بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن ُقَصي   : قَالَ  ُمَك َوَجَهُدوا َعَلى : فـََقاَل المُمطمِعُم بمُن َعِديِ  بمِن نـَوم َواَّللَِّ ََي َأَِب طَاِلب  َلَقدم َأنمَصَفَك قـَوم

َبَل مِ  َرُه، َفَما َأرَاَك تُرِيُد َأنم تـَقم ًئاالتََّخلُِّص ممَّا َتكم ُهمم َشيـم  .نـم
ِم َعَليَّ، فَاصمَنعم َما بََدا َلكَ : فـََقاَل َأبُو طَاِلب  لِلمُمطمِعمِ  اَلين َوُمظَاَهَرَة المَقوم  .َواَّللَِّ َما َأنمَصُفوين، َوَلِكنََّك َقدم َأمجمَعمَت ِخذم

 .َأوم َكَما قَالَ 
َرمُب، َوتـََنابََذ المقَ  َيِت اْلم َممُر، َوْحَِ ُم، َوََنَدى بـَعمُضُهمم بـَعمًضاَفَحِقَب اَأم  .وم

، فـََقاَل َأبُو طَاِلب  ِعنمَد َذِلَك يـَُعرِ ُض ِِبلمُمطمِعِم بمِن َعِدي   َويـَُعمُّ َمنم َخَذَلُه ِمنم َبيِن َعبمِد َمَناف  وَ  َمنم َعاَداُه ِمنم قـََباِئِل قـَُريمش 
 :َويَذمُكُر َما َسأَُلوُه َوَما تَباعد من َأمرهم

__________ 
 .وعداوته: االصل( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
)*( 
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ر و َوالمَولِيِد َوُمطمِعم   ُر * َأاَل ُقلم ِلَعمم ُوِر َحبمَحاٌب ( 5)َأاَل لَيمَت َحظِ ي ِمنم ِحَياطَِتُكمم َبكم يـَُرشُّ * َكِثرٌي رَُغاُؤُه ( 1)ِمَن اْلم
ِ مِ  ِلِه قطرَعَلى السَّاقـَنيم  نم بـَوم

َفاَء * ختلف خلف المورمد لَيمَس بَلحق  ِإَذا ُسِئََل قَااَل ِإََل * ِقيَل َلُه َوبـمُر َأَرى َأَخَويـمَنا ِمنم َأبِيَنا َوأُمِ َنا ( 9)ِإذم َما َعََل المَفيـم



َممُر بـََلى هَلَُما َأممٌر َوَلِكنم ََتَرممَجَا  ُر  َكَما َجرممَجَتم ِمنم * َغريمََِن اَأم َأُخصُّ ُخُصوًصا َعبمَد مَشمس  ( 7)رَأمِس ِذي َعَلق  الصَّخم
َفًَل  ِم ِف َأَخَويمِهَما * َونـَوم ُر مُهَا َأغمَمَزا لِلمَقوم َمم رََكا ِف * مُهَا نـََبَذاََن ِمثمَل َما نُِبَذ اْلم ُر مُهَا َأشم ُهمم َأُكفُُّهَما ُصفم َبَحا ِمنـم فـََقدم َأصم

ِد َمنم اَل أَ  ُهُم ( 1)ِمَن النَّاِس ِإالَّ َأنم يـَُرسَّ * َِب َلُه المَمجم َرُة ِمنـم ُر َوتـَيمٌم َوَُممُزوٌم َوزُهم وََكانُوا لنا موَل ِإذا بغى النَّصمر * َلُه ِذكم
ِلِمنَي َفصمٌل ِف ُمَباَلغَِتِهمم ِف ( 1)َواَل ِمنمُكُم َما َداَم من نسلنا شفر * فو هللا اَل تـَنمِفكُّ ِمنَّا َعَداَوٌة  َِذيَِّة ِْلَحاِد المُمسم اَأم

َحاقَ  َعِفنَي قَاَل ابمُن ِإسم َتضم ُ : المُمسم نَـُهمم َعَلى َمنم ِف المَقَباِئِل ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ ِإنَّ قـَُريمًشا َتَذاَمُروا بـَيـم
َلُموا َمَعهُ   .َعَليمِه َوسلم الَِّذيَن َأسم

ِتُنونـَُهمم َعنم ِديِنِهمم  فـََوثـََبتم ُكلُّ  بُونـَُهمم َويـَفم ِلِمنَي يـَُعذِ   .قَِبيَلة  َعَلى َمنم ِفيَها ِمَن المُمسم
ِه َأىب طَالب ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَعمِ  ُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِمنـم  .َوَمَنَع اَّللَّ

__________ 
 .فليته َل بََدال من حياطتكم َأي َأن بكرا من االبل َأنـمَفع َل ِمنمُكم،( 5)
 .الصَِّغري: الضِ َعاف، واْلبحاب: اْلور( 1)
 .الصَّحَراء: الفيفاء( 9)

 .دويبة كالسنور: والوبر
 .ُمرفة، َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام: حترمجا: االصل( 7)

 .سقط َواَنمََدرَ : وَترجم
 .جبل ِف دَير بىن َأسد: َوُذو علق

 .يعرف: يرس( 1)
 .أحد: ِبَفتمح الشني َوضم َها شفر( 1)

)*( 
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نَـُعوَن ِف َبيِن َهاِشم  َوَبيِن عبد المُمطَِّلِب، َفدَ  نَـُعوَن َما َيصم َعاُهمم ِإََل َما ُهَو َعَليمِه َوَقدم قَاَم َأبُو طَاِلب  ِحنَي رََأى قـَُريمًشا َيصم
ُ َعَليمِه َوسَ  َتَمُعوا ِإلَيمِه َوقَاُموا َمَعُه َوَأَجابُوُه ِإََل َما َدَعاُهمم ِإلَيمِه، ِإالَّ َما  ِمنم َمنمِع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لََّم َوالمِقَياِم ُدونَُه، فَاجم

 َكاَن ِمنم َأيب 
 .هَلَب  َعُدوِ  اَّللَِّ 

ََدبِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل ِف َذِلَك َُيمَدُحُهمم َوُُيَرِ ُضُهمم َعَلى َما َوافـَُقوُه َعَليمِه ِمَن اْلم َرِة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوالنُّصم
ًما قـَُريمٌش ِلَمفمَخر   َتَمَعتم يـَوم َراُف َعبمِد َمَناِفَها * ِإَذا اجم َفِفي َهاِشم  * فـََعبمُد َمَناف  ِسرَُّها َوَصِميُمَها َوِإنم ُحصِ َلتم َأشم

َرافـَُها َوَقِدُيَُها َوِإنم َفَخَرتم  ًما فَِإنَّ ُُمَمًَّدا  َأشم ينـَُها * يـَوم َطَفى ِمنم ِسر َِها وََكِرُيَُها َتَداَعتم قـَُريمٌش َغثُـَّها َومسَِ َنا * ُهَو المُمصم َعَليـم
ِم َكرِيَهة  ِإذا َما ثنوا صعر الر ِقَاِب نُِقيُمَها َوََنمِمي ِْحَاهَ * فـََلمم َتظمَفرم َوطَاَشتم ُحُلوُمَها وَُكنَّا َقِدُيًا اَل نقر ظَلمة  * ا ُكلَّ يـَوم



َا  َجارَِها َمنم يـَُروُمَها بَِنا انـمتَـَعَش المعود الذواء َوِإَّنَّ بكنافنا تندى وتنمى أرومها َفصمٌل ِفيَما اعمتَـَرَض بِِه * َوَنضمِرُب َعنم َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَما تـََعنـَّ  رُِكوَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََيِت َوَخرمِق المَعاَداِت َعَلى المُمشم ُه َأنـمَواًعا ِمَن اْلم ِئَلِتِهمم ِإَيَّ ُتوا َلُه ِف َأسم

َُدى َوالرََّشاِد َفِلَهَذا ملَم جُيَابُوا ِإََل َكِثري  ممَّا طََلُبوا َواَل  ِه طََلِب اهلم ِه المِعَناِد، اَل َعَلى َوجم َق ِ  َوجم ُسبمَحانَُه  َما ِإلَيمِه َرِغُبوا، ِلِعلمِم اْلم
َتَمرُّوا ِف طُغمَياهِنِمم يـَعمَمُهوَن، َوَلظَلُّوا ِف غيهم وضَلهلم  .يرتدون َأنَـُّهمم َلوم َعايـَُنوا َوَشاَهُدوا َما َأرَاُدوا اَلسم
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ُ تـََعاََل  َاهِنِمم لَِئنم َجاَءتـمُهمم آيٌَة لَيُـ " قَاَل اَّللَّ َد َأُيم ِعرُُكمم َأنَـَّها ِإَذا َوَأقمَسُموا ِِبَّللَِّ َجهم ، َوَما ُيشم ََيُت ِعنمَد اَّللَِّ َا اْلم ِمُننَّ هِبَا، ُقلم ِإَّنَّ ؤم
ِمُنوا بِِه َأوََّل َمرَّة  َوَنَذرُُهمم ِف  ِمُنوَن، َونـَُقلِ ُب َأفمِئَدتـَُهمم َوَأبمَصاَرُهمم َكَما ملَم يـُؤم َنا نـَزَّلمَنا  طُغمَياهِنِمم يـَعمَمُهوَن، َوَلوم َأنَـّ َجاَءتم اَل يـُؤم

ِمُنوا ِإالَّ َأنم َيَشاَء هللا  َتى وحشرَن َعَليمِهم كل شئ قـُُبًَل َما َكانُوا لِيـُؤم  َوَلِكنِإلَيمِهُم المَمََلِئَكَة وكلمهم المَموم
َثرهم جيهلون   ( ".5)َأكم

مِ : " َوقَاَل تـََعاََل   ( ".1)ُنوَن َوَلوم َجاَءتـمُهمم ُكلُّ آيَة  َحىتَّ يـََرُوا المَعَذاب االليم ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّتم َعَليمِهمم َكِلَمُة رَبِ َك اَل يـُؤم
َنا مَثُوَد النَّاَقَة ُمبمِصَرًة فَ : " َوقَاَل تـََعاََل  َوَُّلوَن، َوآتـَيـم ََيِت ِإالَّ َأنم َكذََّب هِبَا اَأم َظَلُموا هِبَا َوَما نـُرمِسُل َوَما َمنَـَعَنا َأنم نـُرمِسَل ِِبْلم

 ( ".9)ََيِت ِإالَّ خَتمِويًفا ِِبْلم 
ُبوًعا، َأوم َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمنم ُنَِيل  َوِعَنب  " َوقَاَل تـََعاََل  َرمِض يـَنـم ِمَن َلَك َحىتَّ تـَفمُجَر لََنا ِمَن اَأم َر  َوقَاُلوا َلنم نـُؤم فـَتُـَفجِ 

ِقَط السََّماَء َكَما َنـمَهاَر ِخََلهَلَا تـَفمِجريًا، َأوم ُتسم َنا ِكَسًفا َأوم أتَمِتَ ِِبَّللَِّ َوالمَمََلِئَكِة قَِبيًَل، َأوم َيُكوَن َلَك بـَيمٌت  اَأم َت َعَليـم َزَعمم
َرُؤهُ  َنا ِكَتاًِب نـَقم ِمَن ِلُرِقيِ َك َحىتَّ تـُنَـزِ َل َعَليـم ُرف  َأوم تـَرمَقى ِف السََّماِء، َوَلنم نـُؤم  .ِمنم زُخم

 ( ".7)الَّ بشرا َرُسوال ُسبمَحاَن َريبِ  َهل كنت إِ : ُقلم 
دُ  َمم ََيت َوَما يشاهبما ِف َأَماِكِنَها ِف التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم  .َوقد تكلمنا على َهِذه اْلم

َر يـَُقاُل َلهُ ( 1)َوَقدم َرَوى يُوُنُس َوزََِيٌد  ِل ِمصم ِل المِعلمِم، َوُهَو َشيمٌخ َمنم َأهم َحاَق، َعنم بـَعمِض َأهم ُُمَمَُّد بمُن َأيب  َعِن ابمِن ِإسم
رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َاَءُهمم، بـَعمَد ُغُروِب : ُُمَمَّد ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم  َوِعكم َد َأمسم ، َوَعدَّ َراِف قـَُريمش  َتَمَع ِعلمَيٌة ِمنم َأشم اجم

ِر المَكعمَبِة فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض   ِس ِعنمَد َظهم  .ثُوا ِإََل ُُمَمَّد  فكلموه، وخاصموه َحىتَّ تعذروا ِفيهِ ابـمعَ : الشَّمم
__________ 

 .555 - 503ُسورَة االنعام ( 5)
 .37 - 31ُسورَة يُوُنس ( 1)
 .13ُسورَة االسراء ( 9)
 .39 - 30ُسورَة االسراء ( 7)
َحاق ( 1)  )*(يُوُنس بن بكري، َوزََِيد البكائى، ومها رَاِوَي السِ ريَة َعن ابمن ِإسم
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َتَمُعوا َلَك لُِيَكلِ ُموكَ : فـَبَـَعثُوا ِإلَيمهِ  ِمَك َقِد اجم َراَف قـَوم  .ِإنَّ َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسرِيًعا، َوُهَو َيُظنُّ َأنَُّه َقدم بداهلم ِف أمره بَدو، وَكَ  َدُهمم َفَجاَءُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَن َحرِيًصا ُيُِبُّ ُرشم

 .َويَِعزُّ َعَليمِه َعنَـتـُُهمم، َحىتَّ َجَلَس ِإلَيمِهمم 
َنا ِإلَيمَك لِنـُعمِذَر ِفيَك، َوِإَنَّ َواَّللَِّ اَل نـَعمَلُم رَُجًَل ِمَن المَعَربِ : فـََقاُلوا  ََي ُُمَمَُّد ِإَنَّ َقدم بـََعثـم

ِمَك، َلَقدم َشَتممتَ  ِمِه َما َأدمَخلمَت َعَلى قـَوم هِلََة  َأدمَخَل َعَلى قـَوم َت اْلم ََلَم، َوَشَتمم َحم َت اَأم يَن، َوَسفَّهم َِبَء، َوِعبمَت الدِ  اْلم
َنكَ  نَـَنا َوبـَيـم َتُه ِفيَما بـَيـم ََماَعَة، َوَما بَِقَي ِمنم قَِبيح  ِإالَّ َوَقدم ِجئـم  .َوفـَرَّقمَت اْلم

َِديِث َتطمُلُب َمااًل مَجَعمنَ  َا ِجئمَت هِبََذا اْلم َا َتطمُلُب فَِإنم ُكنمَت ِإَّنَّ ثـََرََن َمااًل، َوِإنم ُكنمَت ِإَّنَّ ا َلَك ِمنم َأممَوالَِنا، َحىتَّ َتُكوَن َأكم
َنا، َوِإن َكاَن َهَذا الذى َيَمتِ  َناَك َعَليـم َنا، َوِإنَّ ُكنمَت تُرِيُد ُملمًكا َملَّكم دم يك مبَا َيَمتِيَك رَئِيًّا تـََراُه قَ الشََّرَف ِفيَنا َسوَّدمََنَك َعَليـم

نِ  الرَِّئيَّ  َا َكاَن َذِلَك، بََذلمَنا َأممَوالََنا ِف طََلِب الطِ بِ  َحىتَّ نربئك ِمنمُه َأو  -َغَلَب َعَليمَك، وََكانُوا ُيَسمُّوَن التَّاِبَع ِمَن اْلِم فـَُرمبَّ
 .نعذر

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتُكمم ِبِه َأطمُلُب َأممَواَلُكمم، َواَل الشََّرَف َما يب َما تـَُقولُ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُكمم مبَا ِجئـم وَن، َما ِجئـم
 َأنم َأُكوَن لكم بشريا َونَِذيرا، ِفيُكمم، َواَل المُملمَك َعَليمُكمم، َوَلِكنَّ اَّللََّ بـََعَثيِن ِإلَيمُكمم َرُسواًل، َوَأنـمَزَل َعَليَّ ِكَتاًِب، َوَأَمَرين 

خِ فـَبَـلَّغمُتكُ  نـمَيا َواْلم ُتُكمم ِبِه فـَُهَو َحظُُّكمم ِمَن الدُّ بَـُلوا ِمينِ  َما ِجئـم ُت َلُكمم، فَِإنم تـَقم َرِة، َوِإنم تـَُردُّوُه َعَليَّ مم ِرَساَلَة َريبِ  َوَنَصحم
َنُكمم  ُ بـَيميِن َوبـَيـم  ".َأصمرِبُ َِأَممِر اَّللَِّ َحىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َأوم َكَما قَاَل َرُسولُ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َت َأنَُّه لَيمَس َأَحٌد ِمَن النَّاِس : فـََقاُلوا َنا َعَليمَك فـََقدم َعِلمم َر قَاِبل  ِمنَّا َما َعَرضم َيَق ِبََلًدا، َواَل َأَقلَّ ََي ُُمَمَُّد فَِإنم ُكنمَت َغيـم َأضم

 لََنا رَبََّك الَِّذي بـََعَثكَ  َمااًل، َواَل َأَشدَّ َعيمًشا ِمنَّا، َفَسلم 
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َنا، َولَيَـبمُسطم لََنا ِبََلَدََن، وَ  َِباَل الَِِّت َقدم َضيـََّقتم َعَليـم ِر ِفيَها َأنـمَهارًا َكأَنـمَهاِر الشَّاِم مبَا بـََعَثَك ِبِه فـَلمُيَسريِ م َعنَّا َهِذِه اْلم لمُيجم
َعثم لنا من مضى م ، فَِإنَُّه َكاَن َشيمًخا َصُدوقًا َوالمِعَراِق، َولميَـبـم ُهمم ُقصَّيُّ بمُن ِكََلب  َعُث لََنا ِمنـم ن آَِبئَِنا، َوليكن ِفيَما يـُبـم

َأهَلُمم َعمَّا تـَُقولُ  َنا ِبِه َمنمزِلََتَك عِ : فـََنسم َناَك َوَعَرفـم قـم ، َوَأنَُّه َأَحقٌّ ُهَو َأمم َِبِطٌل؟ فَِإنم فـََعلمَت َما َسَألمَناَك َوَصدَُّقوَك، َصدَّ نمَد اَّللَِّ
 بـََعَثكَ 

 .َرُسواًل َكَما تـَُقولُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتُكمم ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ مبَا بـََعَثيِن بِِه، فـََقدم بـَلَّغمُتُكمم َما : " فـََقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا ِجئـم َما هِبََذا بُِعثمُت، ِإَّنَّ

رِبُ َِأَممِر اَّللَِّ حَ ُأرمِسلمُت بِِه ِإلَيم  ِخَرِة، َوِإنم تـَُردُّوُه َعَليَّ َأصم نـمَيا َواْلم بَـُلوُه فـَُهَو َحظُُّكمم ِف الدُّ ُ بـَيميِن ُكمم، فَِإنم تـَقم ىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ
َنُكمم   ".َوبـَيـم

َعلم لََنا َهَذا َفُخذم لِنَـفمِسَك، َفَسلم رَبََّك َأنم يـَبـم : قَاُلوا أَلُُه فَِإنم ملَم تـَفم ُقَك مبَا تـَُقوُل، َويـَُراِجُعَنا َعنمَك، َوَتسم َعَث لََنا َمَلًكا ُيَصدِ 
َتِغي، فَِإنََّك تـَُقومُ  َعُل لََنا ِجَناًَن وَُكُنوزًا َوُقُصورًا ِمنم َذَهب  َوِفضَّة ، َويـُغمِنيَك َعمَّا نـََراَك تـَبـم َواِق وتلتمس املعاش فـََيجم َسم  ِف اَأم



 .ِمُسُه، َحىتَّ نـَعمِرَف َفضمَل َمنمزِلَِتَك ِمنم رَبِ َك ِإنَّ ُكنمَت َرُسواًل َكَما تـَزمُعمُ َكَما نـَلمتَ ( 5)
َ بـََعَثيِن : " فـََقاَل هَلُمم  َأُل رَبَُّه َهَذا، َوَما بُِعثمُت ِإلَيمُكمم هِبََذا، َوَلِكنَّ اَّللَّ ، َما َأََن ِِبلَِّذي َيسم يًرا، فَِإنم  َبِشريًا َونَذِ َما َأََن ِبَفاِعل 

رِبُ َِأَممِر اَّللَِّ  ِخَرِة، َوِإنم تـَُردُّوُه َعَليَّ َأصم نـمَيا َواْلم ُتُكمم بِِه فـَُهَو َحظُُّكمم ِف الدُّ بَـُلوا َما ِجئـم َنُكمم تـَقم ُ بـَيميِن َوبـَيـم  ". َحىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ
َت َأنَّ رَبََّك ِإنم شَ : قَاُلوا ِقِط السََّماَء َكَما َزَعمم َعلَ فََأسم ِمَن َلَك ِإالَّ َأنم تـَفم  .اَء فـََعَل، َفِإَنَّ َلنم نـُؤم
 ".َذِلَك ِإََل اَّللَِّ ِإنم َشاَء فـََعَل ِبُكمم َذِلَك : " فـََقالَ 
أَُلَك َعمَّا سألناك َعنُه، ونطلب: فـََقاُلوا ِلُس َمَعَك َوَنسم  ََي ُُمَمَُّد َما َعِلَم رَبَُّك َأَنَّ َسَنجم

__________ 
 .املعايش ُمرفة: صلاال( 5)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
)*( 
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ُم ِإلَيمَك َويـُعمِلُمَك َما تـَُراِجُعَنا بِِه َوخُيمرِبَُك َما ُهَو َصاِنٌع ِف َذِلَك بَِنا تَـَنا بِهِ  ِمنمَك َما َنطمُلُب، فـَيَـتَـَقدَّ َبلم ِمنمَك َما ِجئـم  .ِإَذا ملَم نـَقم
ِمُن ِِبلرَّْحمَنِ فـََقدم بـََلَغَنا أَ  َا يـَُعلِ ُمَك َهَذا رَُجٌل ِِبلمَيَماَمِة يـَُقاُل َلُه الرَّْحمَُن، َوِإَنَّ َواَّللَِّ اَل نـُؤم  َأبًَدا، فـََقدم َأعمَذرمََن ِإلَيمَك ََي نَُّه ِإَّنَّ

ِلَكَك َأوم تُـ  رُُكَك َوَما فـََعلمَت بَِنا َحىتَّ نـُهم ِلَكَناُُمَمَُّد، َأَما َواَّللَِّ اَل نـَتـم  .هم
ِمَن َلَك َحىتَّ أتَمتِيَـَنا ِِبَّللَِّ َوالمَمََلِئَكِة قَِبيًَل : ََنمُن نـَعمُبُد المَمََلِئَكَة َوِهَي بـََناُت اَّللَِّ َوقَاَل قَائُِلُهمم : َوقَاَل قَائُِلُهمم   .َلنم نـُؤم

ُ َعَليمِه َوسَ  ُهمم َوقَاَم َمَعُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب ُأميَّة ابمُن المُمِغريَِة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن فـََلمَّا قَاُلوا َذِلَك قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لََّم َعنـم
ِتِه َعاِتَكَة بِنمِت َعبمِد المُمطَِّلِب، فـََقالَ  ، َوُهَو ابمُن َعمَّ ُمَك َما عرضوا فَلم ت: ُعَمَر بمِن َُممُزوم  قبله، ََي ُُمَمَُّد َعَرَض َعَليمَك قـَوم

جل َما ختوفهم بِِه من المَعَذاب، فو هللا مثَّ َسأَُلوَك َِأَنـمُفِسِهمم أُُمورًا لِيَـعمرُِفوا هِبَا َمنمزِلََتَك ِمَن اَّللَِّ فـََلمم تـَفمَعلم، مثَّ َسأَُلوَك َأنم تع
َخة  َمنمُشورَة ،  اَل َأو من َلَك َأبًَدا َحىتَّ تـَتَِّخَذ ِإََل السََّماِء ُسلًَّما، مثَّ ترقى ِمنمهُ  َوَأََن َأنمظُُر َحىتَّ أتَمتِيَـَها، َوأتَمِتَ َمَعَك بُِنسم

َهُدوَن َلَك َأنََّك َكَما تـَُقولُ   .َوَمَعَك َأرمبـََعٌة ِمَن المَمََلِئَكِة َيشم
ُقكَ  ُ اَّللَِّ َلوم فـََعلمَت َذِلَك َلظَنَـنمُت َأين ِ اَل ُأَصدِ   .َواميم

ِلِه حَ مثَّ انمَصَرَف َعنم َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوانمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ زِيًنا َأِسًفا ِلَما وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هُ ( 5)فَاتَُه ممَّا  ُه، َوِلَما رََأى ِمنم ُمَباَعَدهِتِمم ِإَيَّ ِمِه ِحنَي َدَعوم  .َطِمَع ِفيِه ِمنم قـَوم

َوان  وعناد، َوهِلََذاوَ  َتَمَع َعَليمِه َهُؤاَلِء المَمََلُ جَممِلُس ظُلمم  َوُعدم ِلُس الَِّذي اجم  َهَذا المَمجم
__________ 

 .مبَا: االصل( 5)
 .ممَّا َكاَن يطممع ِبِه من قومه: ُمرفة، والعبارة ِف ابمن ِهَشام

)*( 
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هَلِيَّةُ  َمُة اْلمِ كم ِمُنوَن ِبَذِلكَ  اقـمَتَضِت اْلِم نِيَُّة َأالَّ جُيَابُوا ِإََل َما َسأَلُوا، َِأَنَّ اَّللََّ َعِلَم َأنَـُّهمم اَل يـُؤم فـَيُـَعاِجُلُهمم  َوالرَّْحمَُة الرَِّبَّ
 .ِِبلمَعَذابِ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َجرِيٌر، َعِن اَأمَ : َكَما قَاَل اْلمِ ثـََنا ُعثمَماُن بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َحدَّ عمَمِش، َعنم َجعمَفِر بمِن ِإََيس 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم جَيمَعَل هَلُُم الصََّفا َذَهًبا، َوَأنم يـَُنح ِ : َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ُل َمكََّة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهُم َسَأَل َأهم َي َعنـم
َِباُل فـَيَـزمَدرُِعوا،  َتأمينَ هِبِمم، َوِإنم ِشئمَت َأن تؤتيهم الذى َسأَُلوا فَِإن كفُروا َهَلُكوا َكَما أهلكت : َفِقيَل َلهُ اْلم ِإنم ِشئمَت َأنم َتسم

 .من قبلهم االمم
 ".اَل َبلم َأَسَتأمين هِبِمم : " قَالَ 

ُ تـََعاََل  ََيِت إِ : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ َنا مَثُوَد النَّاَقَة ُمبمِصَرًة َفظََلُموا هِبَا َوَما َوَما َمنَـَعَنا َأنم نـُرمِسَل ِِبْلم َوَُّلوَن، َوآتـَيـم الَّ َأنم َكذََّب هِبَا اَأم
ََيِت ِإالَّ خَتمِويًفا   ( ".5)نـُرمِسُل ِِبْلم

 .َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئي  من َحِديث جرير
ثـََنا : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َحدَّ ، قَالَ َحدَّ ، َعنم عمَران ابمن َحِكيم، َعِن ابمِن َعبَّاس  َياُن، َعنم َسَلَمَة بمِن ُكَهيمل  : ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِمُن ِبكَ : قَاَلتم قـَُريمٌش ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .ادمُع لََنا رَبََّك جَيمَعلم لََنا الصََّفا َذَهًبا َونـُؤم
 .نـََعمم : وتفعلوا؟ قَاُلوا: قَالَ 
ِيُل فـََقالَ : قَالَ  َرأُ َعَليمَك السَََّلَم َويـَُقوُل َلكَ : َفَدَعا، فََأاَتُه ِجربم ِإنم ِشئمَت َأصمَبَح الصََّفا هَلُمم َذَهًبا، َفَمنم كفر : ِإنَّ رَبََّك يـَقم

بُُه َأَحًدا ِمَن المَعاَلِمنَي، َوِإنم شِ  بُُه َعَذاًِب اَل ُأَعذِ  ُهم بعد َذِلك ُأَعذِ  بَةِ ِمنـم ُت هَلُمم َِبَب الرَّْحمَِة َوالتـَّوم  .ئمَت فـََتحم
بَة َوالرَّْحمَة : " قَالَ   ".بل التـَّوم

__________ 
 .13ُسورَة االسراء ( 5)
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ُهمم َسِعيُد بمُن جُ  َناَداِن َجيِ َداِن، َوَقدم َجاَء ُمرمَسًَل َعنم مَجَاَعة  ِمَن التَّابِِعنَي ِمنـم ُر َوَهَذاَن ِإسم ، َوَغيـم بَـريم  َوقـََتاَدُة َوابمُن ُجَريمج 
 .َواِحد  

ثـََنا َُيمََي بمُن َأيُّوَب، َماُم َأْحمَُد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك، َحدَّ ر ، َعنم َعِليِ   َوَرَوى اْلمِ َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن زَحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ( 5)ِم، َعنم بمِن يَزِيَد، َعِن المَقاسِ  َعَرَض على رىب عزوجل َأنم جَيمَعَل يل " َأيب أَُماَمَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ًما، َأوم ََنمَو َذِلَك، فَِإَذا ُجعمُت َتَضرَّ : َبطمَحاَء َمكََّة َذَهًبا، فـَُقلمتُ  ًما َوَأُجوُع يـَوم َبُع يـَوم ، َأشم عمُت ِإلَيمَك َوذََكرمُتَك، اَل ََي َربُّ
ُتَك َوَشَكرمُتَك   ".َوِإَذا َشِبعمُت ْحَِدم



 .َلفمُظ َأْحمَدَ 
َِديثِ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َوَعِليُّ بمُن يَزِيَد ُيَضعَُّف ِف اْلم

َحاقَ  ِل ِمصمرَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن َشيمٌخ َمنم َأهم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َحدَّ َنا ُمنمُذ ِبضمع  َوَأرمبَِعنَي َسَنًة، َعنم ِعكم ، َقِدَم َعَليـم
َباِر يـَُهوَد ِِبلمَمِديَنِة، فـََقاُلوا هلَُ : قَالَ  ، ِإََل َأحم َاِرث، َوعقَبة ابمن َأيب ُمَعيمط  َسُلوُهمم َعنم ُُمَمَّد  : َمابـََعَثتم قـَُريمٌش النَّضمَر بن اْلم

َوَِّل، َوِعنمَدُهمم ِعلمُم َما لَيمَس عِ وَ  ُل المِكَتاِب اَأم ِلِه، فَِإنَـُّهمم َأهم رِبَاُهمم ِبَقوم َنمِبَياءِ ِصَفا هَلُمم ِصَفَتُه، َوَأخم  .نمَدََن ِمنم ِعلمِم اَأم
َباَر يـَُهوَد َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ِلِه،  َفَخَرَجا َحىتَّ َقِدَما المَمِديَنَة، َفَسَأاَل َأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَوَصَفا هَلُمم َأممَرُه َوبـَعمَض قـَوم اَّللَّ

رِبُوََن َعنم َصاِحِبَنا َهَذا: َوقَااَل  َناُكمم لُِتخم ُل التـَّومرَاِة، َوَقدم ِجئـم  .ِإنَُّكمم َأهم
__________ 

 .االصل بن َأىب أَُماَمة( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

 .ْحمَن، مل يرو ِإالَّ َعن َأىب أَُماَمة من الصََّحابَةَوُهَو المَقاِسم بن عبد الرَّ 
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َباُر يـَُهودَ : قَالَ  بَـرَُكمم هِبِنَّ، فـَُهَو نىب ُمرمسل، َوِإن مل يفعل فـَُهَو رجل : فـََقاَلتم هَلُمم َأحم َسُلوُه َعنم َثََلث  َنَمُمرُُكمم هِبِنَّ، فَِإنم َأخم
 .َيُكمم ُمتَـَقوِ ٌل فـََروا ِفيِه رَأم 

َوَِّل َما َكاَن ِمنم َأممرِِهمم؟ َفِإنَُّه َقدم َكاَن هَلُمم َحِديٌث َعِجيبٌ  ِر اَأم َية  َذَهُبوا ِف الدَّهم  .َسُلوُه َعنم ِفتـم
َرمِض َوَمَغارِبـََها َما َكاَن  بَـرَُكمم ؟ َوَسُلوُه َعِن الرُّ ( 5[ )نـَبَـُؤهُ ]َوَسُلوُه َعنم َرُجل  َطوَّاف  طَاَف َمَشاِرَق اَأم وِح َما ِهَي؟ فَِإنم َأخم

نَـُعوا ِف َأممرِِه َما بََدا لَ   .ُكمم ِبَذِلَك فـَُهَو َنِبٌّ فَاتَّبُعوُه، َوِإن مل خُيمرِبُكمم فَِإنَُّه َرُجٌل ُمتَـَقوِ ٌل، َفاصم
َبُة َحىتَّ َقِدَما َعَلى قـَُريمش  فـََقااَل  ُر َوُعقم َبَل النَّضم َ ُُمَمَّد ، َقدم َأَمَرََن ََي َمعمَشَر قـَُريم : فََأقـم َنُكمم َوبـَنيم َناُكمم ِبَفصمِل َما بـَيـم ش  َقدم ِجئـم

أََلُه َعنم أُُمور   َباُر يـَُهوَد َأنم َنسم  .َأحم
بَـَراُهمم هِبَا  .فََأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا رِبمَنَ : َفَجاُءوا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي ُُمَمَُّد َأخم
 .وُه َعمَّا َأَمُروُهمم بِهِ َفَسأَلُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رِبُُكمم َغًدا مبَا َسأَلمُتمم َعنمُه : " فـََقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُأخم
تَـثمنِ   .َوملَم َيسم

رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَخمَس َعشم ِيُل فَانمَصَرُفوا َعنمُه، َوَمَكَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًيا، َواَل َيَمتِيِه ِجربم َلة اَل ُيدث َلُه ِف َذِلَك َوحم َة لَيـم
ُل َمكََّة َوقَاُلوا َنا ِفيَها اَل خيربَن بشئ ممَّا َسأَلمَناُه : َحىتَّ َأرمَجَف َأهم َبحم َلًة َقدم َأصم َرَة لَيـم َم مَخمَس َعشم َوَعَدََن ُُمَمٌَّد َغًدا، َوالميَـوم

 .َعنمهُ 



ُل َوَحىتَّ َأحم  ِي َعنمُه، َوَشقَّ َعَليمِه َما يـََتَكلَُّم ِبِه َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَكَث المَوحم  .َمكَّةَ َزَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ه على ِيُل َعَليمِه السَََّلُم ِمَن اَّللَِّ عزوجل ِبُسورَة المَكهمف، ِفيَها ُمَعاتـََبته ِإَيَّ  مثَّ َجاَءُه ِجربم

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
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أَُلوَنَك َعِن الرُّوِح، ُقِل : " َما َسأَُلوُه َعنمُه ِمنم َأمر المفتية َوالرجل الط واف، َوقَاَل اَّللَِّ تـََعاََل ( 5[ )َوَخبَـرُ ]ُحزمنِِه َعَليمِهمم  َوَيسم
، َوَما ُأوتِيُتمم ِمَن المِعلمِم ِإالَّ   ". َقِليَل الرُّوُح ِمنم َأممِر َريبِ 

ِفِه ِمنم ُهَناكَ  ِسرِي ُمَطوَّاًل، َفَمنم َأرَاَدُه فـََعَليمِه ِبَكشم َنا َعَلى َذِلَك ُكلِ ِه ِف التـَّفم  .َوَقدم َتَكلَّمم
لُهُ  ِف َوالرَِّقيِم َكانُوا من آََيتَنا عجبا : " َونـََزَل قـَوم  ".َأمم َحِسبمَت َأنَّ َأصمَحاَب المَكهم
له  مثَّ َشرََع ِف  َناَء حَتمِقيًقا اَل تـَعمِليًقا ِف قـَوم ِتثـم ِصيِل َأممرِِهمم، َواعمتَـَرَض ِف المَوَسِط بِتَـعمِليِمِه ااِلسم َواَل تقولن لشئ ِإين ِ فَاِعٌل " تـَفم

 ".َذِلَك َغًدا ِإالَّ َأنم َيَشاَء هللا، َواذمُكر رَبك ِإذا نسيت 
ِ، ُقلم َسأَتـمُلو َعَليمُكمم : " ضر، مثَّ ذى القرنني، مثَّ قَالَ مثَّ ذكر قصَّة ُموَسى لتعلقها ِبقصَّة اْلم  أَُلوَنَك َعنم ِذي المَقرمنـَنيم َوَيسم

 .مثَّ َشَرَح َأممَرُه َوَحَكى َخبَـَرهُ " ِمنمُه ذكرا 
أَُلوَنَك َعِن الرُّوِح، ُقِل الرُّوُح ِمنم َأممِر رىب : " َوقَاَل ِف ُسورَِة ُسبمَحانَ   ".َوَيسم

، َولَيمَس َلُكُم ااِلطِ ََلع على كل َما خل َأيم  قه، وتصوير َخلمٌق َعِجيٌب ِمنم َخلمِقِه، َوَأممٌر ِمنم َأممرِِه، قَاَل هَلَا ُكوين َفَكاَنتم
َمِتِه، َوهِلَذَ  رَِة اَّللَِّ تـََعاََل َوِحكم َبِة ِإََل ُقدم ُعُب َعَليمُكمم ِِبلنِ سم َممِر َيصم َوَما ُأوتِيُتمم من المعلم ِإالَّ : " ا قَالَ َحِقيَقته ِف نـَفمِس اَأم

 ".قَِليَل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلم  ِ َأنَّ الميَـُهوَد َسأَُلوا َعنم َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَةَوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم  .َمِديَنِة، فَتَل َعَليمِهم َهِذه اْلم

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)

)*( 
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ًما  .فَِإمَّا َأنَـَّها نـََزَلتم َمرًَّة ََثنَِيًة َأوم ذََكَرَها َجَواًِب، َوِإنم َكاَن نـُُزوهُلَا ُمتَـَقدِ 
ِلِه َنَظرٌ  َناَها ِمنم ُسورَِة ُسبمَحاَن َفِفي قـَوم تَـثـم َا نـََزَلتم ِِبلمَمِديَنِة َواسم  .َوَمنم قَاَل ِإنَـَّها ِإَّنَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



ِمِه، قَاَل َقِصيَدتَُه الَّىِت تعوذ ِفيَها حبرم َمكَّة ( 5)َوملا خشى َأبُو طَالب دهم : قَاَل ابمن ِإسمَحاق المَعَرِب َأنم يـَرمَكُبوُه َمَع قـَوم
َرُهمم ِف ِشعمرِ  ِمِه َوُهَو َعَلى َذِلَك خُيمرِبُُهمم َوَغيـم َراَف قـَوم َها، َوتـََودََّد ِفيَها َأشم ُ ومبكانه ِمنـم ُر ُمسلم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َأنَُّه َغيـم

ِلَك ُدونَهُ   .َعَليمِه َوَسلََّم، َواَل اَترُِكِه لشئ َأبًَدا َحىتَّ يـَهم
َم اَل ُودَّ ِفيِهُم : فـََقالَ  َذَ * َوَلمَّا رََأيمُت المَقوم َوَقدم طَاَوُعوا * ى َوَقدم َقطَُّعوا ُكلَّ العرى والوسائل َوقد صارحوَن ِبلعدواة َواَأم

َنا َأِظنًَّة  ًما َعَليـم َراَء مَسمَحة  * َأممَر المَعُدوِ  المُمَزاِيِل َوَقدم َحاَلُفوا قـَوم َََنِمِل َصبَـرمُت هَلُمم نـَفمِسي ِبَسمم * يـََعضُّوَن َغيمظًا َخلمَفَنا ِِبَأم
َضرمُت ِعنم ( 1)َوَأبـمَيَض َعضمب  ِمنم تـَُراِث المَمَقاِوِل  َوِت َوَأحم ِطي َوِإخم ُت ِمنم َأثـمَوابِِه ِِبلمَوَصاِئِل ِقَياًما * َد المبَـيمِت َرهم َوَأممَسكم

ِبِلنَي ِراَتَجُه  تَـقم َعُروَن رَِكابـَُهمم ( 9)َلَدى َحيمُث يـَقمِضي َحلمَفُه ُكلُّ ََنِفِل * َمًعا ُمسم َشم مبُفمَضى السُُّيوِل ِمنم * َوَحيمُث يُِنيُخ اَأم
َعمَضاِد َأوم َقَصَراهِتَا ِإَساف  َوَنَ  َ السَِّديِس َوَِبِزِل * ِئِل ُمَومسَََّة اَأم  (7)ُُمَيََّسًة بـَنيم

 (1)بعناقها معقودة كالعثاكل * تـََرى المَودمَع ِفيَها والرخام وزينة 
__________ 

 .دمهاء: ابمن ِهَشام( 5)
 .المَقاِطع: العضب( 1)

 .المُمُلوك: واملقاول
 .ربئاملت: النافل( 9)
 .املعلمة: املومسة( 7)

 .مجع قصرة، وهى أصل المُعُنق: والقصرات
 .املذللة: واملخيسة

 .الذى دخل ِف الس نة الثَّاِمَنة: والسديس من االبل
 .الذى خرج َنبه، َوَذِلَك ِف الس نة التَّاِسَعة: والبازل

ر: العثاكل( 1) َها التَّمم  .االغصان الَّىِت ينمبت َعَليـم
 .عثكول، َومَجعَها عثاكيل، وحذفت المَياء للضَُّرورَة َواِحدَها
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َعى لََنا مبَِعيَبة  * َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاِس ِمنم ُكلِ  طَاِعن   َنا ِبُسوء  َأوم ُمِلح   بَِباِطِل َوِمنم َكاِشح  َيسم يِن َما ملَم * َعَليـم َوِمنم ُملمَحق  ِف الدِ 
، ِإنَّ اَّللََّ * َورَاق  لِيَـرمَقى ِف ِحَراَء َوََنِزِل َوِِبلمبَـيمِت َحقِ  المبَـيمِت ِمنم َبطمِن َمكََّة * َمنم َأرمَسى ثَِبريًا َمَكانَُه َُنَاِوِل َوثـَومر  وَ  َوِِبَّللَِّ

َودِ  ِإذم َُيمَسُحونَُه  َجِر المُمسم َصَ * لَيمَس بَِغاِفِل َوِِبْلَم تَـنَـُفوُه ِِبلضَُّحى َواَأم ِر َرطمَبٌة ِإَذا اكم ِطُئ ِإبـمَراِهيَم ِف الصَّخم َعَلى * اِئِل َوَموم
ِ ِإََل الصََّفا  َ المَمرمَوتـَنيم َواط  بـَنيم َر ََنِعِل َوَأشم َوَما ِفيِهَما ِمنم ُصورَة  َومَتَاِثِل َوَمنم َحجَّ بـَيمَت اَّللَِّ ِمنم ُكلِ  * َقَدَميمِه َحاِفًيا َغيـم

ر  َوِمنم ُكلِ  رَاِجِل وِبملشعر االقصى ِإذا َعمُدوا َلُه َوِمنم ُكلِ  ِذي نَ * رَاِكب   َراِج المَقَواِبِل * ذم ( 5)إالل ِإََل ُمفمَضى الشِ 



َِباِل َعِشيًَّة  َق اْلم قَاِفِهمم فـَوم َلِة مَجمع  َوالمَمَناِزِل ِمنم ِمىًن * َوتـَوم َيمِدي ُصُدوَر الرََّواِحِل َولَيـم قـََها ِمنم ُحرمَمة  َوَهلم فَـ * يُِقيُموَن ِِبَأم وم
ِرَِبُت َأَجزمنَُه  َرى ِإَذا َصَمُدوا هَلَا * َوَمَناِزِل َومَجمع  ِإَذا َما المُمقم َرِة المُكبـم َمم َن ِمنم َوقمِع َواِبِل َوِِبْلم يـَُؤمُّوَن * ِسَراًعا َكَما خَيمُرجم

َصاِب عَ  ََناِدِل وَِكنمَدَة ِإذم ُهمم ِِبْلِم فًا رَأمَسَها ِِبْلم ِر بمِن َواِئلِ * ِشيًَّة َقذم  َتُِيُز هِبِمم ُحجَّاُج َبكم
تَـَلَفا َلُه  َد َما احم ا َعقم وشربقه وخد النعام * َوَردَّا َعَليمِه َعاِطَفاِت المَوَساِئِل وحطمهم مسر الرماح وسرحه * َحِليَفاِن َشدَّ

 (1)اْلوافل 
__________ 

 .جبل َعَرَفة: إالل( 5)
ُه ألوا ِف، َأي اجتهدوا ِفيِه ليدركوا * زرن إالال مسريهن التدافع ي: * قَاَل النَّابَِغة ومسى إالال اَلن اْلجيج ِإذا رََأوم

 .المموقف
 .مجع شرج َوُهَو املَاء: والشراج
 .املتقابلة: والقوابل

 .نـََبات يـَُقال ليابسه اْللى والرطبة الشربق: الشربق( 1)
 .الس ري السَّرِيع: والوخد

 .واْلوافل
َها يكون ُهَناَك معىن لعطف : سرعة َوالرِ َوايَة ِف الرَّومضامل  .على مسر" وسرحه " مسر الصفاح، َوَعَليـم

 .من شجر الط لع: والسمر
ََبل: والصفاح  .مجع صفح َوُهَو عرض اْلم
 .شجر ِعظَام: والسرح
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(5/757) 

 
 

يسد بَِنا َأبـمَواُب تـُرمك  وََكابُِل * قى هللا َعادل يطاع بَِنا َأمر العدا ود أننا َوَهلم من معيذ يت* فـََهلم بـَعمَد َهَذا ِمنم ُمَعاذ  ِلَعائِذ  
ُرَك َمكًَّة ( 5) َزى ُُمَمًَّدا * َكَذبـمُتمم َوبـَيمِت اَّللَِّ نـَتـم َوَلمَّا نُطَاِعنم ُدونَُه * َوَنظمَعُن ِإالَّ َأممرُُكمم ِف َبََلِبِل َكَذبـمُتمم َوبـَيمِت اَّللَِّ نـُبـم

َلُه ( 1)َناِضِل َونُـ  ِلُمُه َحىتَّ ُنَصرََّع َحوم َِديِد ِإلَيمُكُم * َوُنسم ٌم ِِبْلم َهَض قـَوم ََلِئِل َويـَنـم َنائَِنا َواْلَم َهَل َعنم َأبـم نـُُهوَض الرََّواََي * َونَذم
َنمَكِب المُمَتَحاِمِل ِمَن الطَّعمِن * َوَحىتَّ نـََرى َذا الضِ غمِن يـَرمَكُب َردمَعُه ( 9)حَتمَت َذاِت الصَََّلِصِل  ُر اَّللَِّ ( 7)ِفعمَل اَأم َوِإَنَّ َلَعمم

ََماِثِل ِبَكفَّيم فـَىًت ِمثمِل الشِ َهاِب مَسَيمدَع  * ِإنم َجدَّ َما َأَرى  َيافـَُنا ِِبَأم َِقيَقِة ِبسل * لَتَـلمَتِبَسنم َأسم ( 1)َأِخي ثَِقة  َحاِمي اْلم
َنا * شهورا وأَيما وحوال ُمرما  ، اَل َأَِب َلَك، َسيِ ًدا َعَليـم م  َر َذرمب  * َوأتَمِت ُحجٌَّة بـَعمَد قَاِبِل َوَما تـَرمُك قـَوم َماَر َغيـم َُيُوُط الذِ 

ِهِه ( 1)ُمَواِكِل  َقى المَغَماُم ِبَوجم َتسم َرَاِمِل * َوَأبـمَيَض ُيسم َمًة ِلَلم  (7)مثَاَل الميَـَتاَمى ِعصم
ُك ِمنم آِل  َلَّ ُرُه * َهاِشم  يـَُلوُذ بِِه اهلم َرى َأِسيٌد َوِبكم ِري َلَقدم َأجم ِإََل بغضنا وجزاَن ْلكل * فـَُهمم ِعنمَدُه ِف َرْحمَة  َوفـََواِضِل َلَعمم



(5) 
__________ 

 .وهى ِرَوايَة بعض نسخ ابمن ِهَشام* يطاع بَِنا العدى وودوا َلو اننا : * االكتفا( 5)
 .نسلب: نبزى( 1)

 .وىف الرَّومض نبذى
 .رفةُم
 .االبل حتمل املَاء، واحدهتا رواَي: الرواَي( 9)

 .املزادات هَلَا صلصلة ِِبلمَماءِ : والصَلصل
 .المَعَداَوة: الضغن( 7)

 .خير َصرِيًعا لوجهه: ويركب درعه
 .املائل ِإََل ِجَهة: واالنكب

 .السَّيِ د: السميدع( 1)
ر الرَّا( 1) المَعاِجز الذى يعمَتمد : اللِ َسان المَفاِحش النُّطمق، واملواكل: ء، َوُهوَ الذرب ِبلتسكني ُُمَف َفة من الذرب ِبَكسم

 .على َغريه
َعتَّاَب بمَن ُأَسيمِد بمِن َأيب المِعيِص بمِن أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن : أسيد وبكره( 5)الذى يثملهم َويقوم هبم : مثال الميَـَتاَمى( 7)

 .َعبمِد مَناف
)*( 
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ُفٌذ  َنا َوقـُنـم َوملَم يـَرمقـَُبا ِفيَنا َمَقاَلَة قَاِئِل * أطاعا َأبـََيا َوابمن يـَُغوثِِهمم ( 5)َوَلِكنم َأطَاَعا َأمر تِلمَك المَقَباِئل * َوُعثمَماُن ملَم يـَرمَبعم َعَليـم
َفل  ( 1) ُهَما ( 9)اِمِل وَُكلٌّ تـََوَلَّ ُمعمِرًضا ملَم جيَُ * َكَما َقدم َلِقيَنا ِمنم ُسبَـيمع  َونـَوم ُ ِمنـم َنِكلم هَلَُما َصاًعا * فَِإنم يـُلمَفَيا َأوم ُُيمِكِن اَّللَّ

َر بـُغمِضَنا  ر و َأىَب َغيـم ِل َشاء  َوَجاِمِل * ِبَصاِع المُمَكاِيِل َوَذاَك َأبُو َعمم * يـَُناِجي بَِنا ِف ُكلِ  مُممًسى َوُمصمَبح  ( 7)لُِيظمِعنَـَنا ِف َأهم
ر و بَِنا مثَّ َخاَتِل فـََناِج َأِبَ  يل لََنا ِِبَّللَِّ َما ِإنم يغشنا ( 1) َعمم َأَضاَق َعَليمِه بـُغمُضَنا  ( 1)بَلى قد نَراُه جهرة غري خائل * َويـُؤم

ُشب  َفُمَجاِدِل * ُكلَّ تـَلمَعة   َ َأخم َرمِض بـَنيم ا معرًضا كاملخاتل بسعيك ِفينَ * َوَساِئلم َأَِب المَولِيِد َماَذا حبوتنا ( 7)ِمَن اَأم
َل َكاِشح  * وَكنت اممَرًءا ممَّنم يـَُعاُش ِبَرأميِِه  َمعم بَِنا قـَوم َبُة اَل َتسم َت جبَاِهِل فـَُعتـم َِتِه ِفيَنا َوَلسم َحُسود  َكُذوب  ُمبمِغض  ِذي * َوَرْحم

 (5)َدَغاِوِل 
َياَن َعينِ  ُمعمِرًضا  ُت َعنمُكمم * ِعظَاِم المَمَقاِوِل يَِفرُّ ِإََل جَنمد  َوبـَرمِد ِمَياِهِه  َكَما َمرَّ قـَيمٌل ِمنم * َوَمرَّ َأبُو ُسفم َويـَزمُعُم َأين ِ َلسم

ِم جَنمَدة  * بَِغاِفِل َوخُيمرِبََُن ِفعمَل المُمَناِصِح َأنَُّه  ُذلمَك ِف يـَوم م  ِعنمَد َواَل ُمعمظِ * َشِفيٌق َوخُيمِفي َعارَِماِت الدََّواِخِل َأُمطمِعُم ملَم َأخم
َك ألدة  ِم َخصمم  ِإذم َأتـَوم ََلِئِل َواَل يـَوم ُُموِر اْلَم  (3)أوَل جدل من اْلمُُصوم املساجل * اَأم



__________ 
ِرو بمِن َكعمِب بمِن َسعمِد بمِن تيم ابمن مر ة: ُعثمَمان بن عبيد هللا َأُخو طَلمَحة، وقنفذ( 5)  .ابمن ُعَمريم بن جدَعان بمِن َعمم
 .االخنس بن شريق: َأىب( 1)
 .ابمن َخاِلد، َأُخو بلحارث بن فهر: سبيع( 9)

َفل  .ابمُن ُخَويمِلِد بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن قصي: َونـَوم
رو( 7) َفِل بمِن عبد مَناف: َأبُو َعمم ِرو بمِن نـَوم  .قـََرظََة بمِن َعبمِد َعمم

 .خيرجنا: ويظعننا
 .َك اْلاملاسمم مجع، وََكَذلِ : َوالشَّاء

 .َخادع: خاتل( 1)
 .يقسم: يؤَل( 1)

 .غري َحاِئل: وىف ابمن ِهَشام
 .املشرف من االرض: التلعة( 7)
 .الغوائل: الدغاول( 5)
صم املدافع: املساجل( 3) ر المِميم، َوُهَو اْلم  .مجع مسجل ِبَكسم

 .اعل، وتروى ِبْلاء مجع مسحل َوُهَو اللِ َسانَأو مجع مساجل ِبَضم المِميم، على تـَقمِدير حذف االلف الزَّائَِدة من مف
)*( 
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َم َساُموَك ُخطًَّة  َفًَل * َأُمطمِعُم ِإنَّ المَقوم ُ َعنَّا َعبمَد مَشمس  َونـَوم ُت ِبَواِئِل َجَزى اَّللَّ ُعُقوبََة َشر  َعاجَل غري * َوِإين ِ َمىَت ُأوَكلم فـََلسم
ُر َعاِئِل * آجل مبيزان قسط اَل خييس َشِعريًَة  ِسِه َغيـم ُلوا ( 5)َلُه َشاِهٌد ِمنم نـَفم م  تـََبدَّ َبيِن َخَلف  * لقد سفهت أحرم قـَوم

ٌم وُمزوم متالوا وألبوا * َوَنن الصميم من؟ ؤابة َهاِشم  ( 1)قـَيمَضا بَِنا َوالمغََياِطِل  ََواِئِل َوَسهم ُطُوِب اَأم * َوآِل ُقَصي   ِف اْلم
ل  َوَخاِمِل  علينا العدا ِمنم ُكل ِ  ِمُكمم ( 9)ِطمم ُر قـَوم رُِكوا ِف َأممرُِكمم َكلَّ َواِغِل * فـََعبمَد َمَناف  َأنـمُتمم َخيـم ِري ( 7)َفََل ُتشم َلَعمم

ُتُم َوَعَجزمُُتُ  ر  َوَأنـمُتُم * َلَقدم َوَهنـم ُتمم َحِديثًا َحطمَب َقدم ُتمم بَِممر  ُُممِطئ  ِللمَمَفاِصِل وَُكنـم  (1)َن ِحطَاُب َأقمُدر  َوَمَراِجِل َأاَل * َوِجئـم
ِن َبيِن َعبمِد َمَناف  ُعُقوقـَُنا  ًما نـَتَِّئرم َما َصنَـعمُتُم * لِيَـهم اَلنـَُنا َوتـَرمُكَنا ِف المَمَعاِقِل فَِإنم َنُك قـَوم َحًة غري َِبهل * َوِخذم َوحَتمَتِلُبوَها ِلقم

ِإَذا َما َْلَأمََن ُدونـَُهمم * َوَبشِ رم ُقِصيًّا بـَعمَدََن ِِبلتََّخاُذِل َوَلوم َطَرَقتم لَيمًَل ُقَصيًّا َعِظيَمٌة *  فَأَبمِلغم ُقَصيًّا َأنم َسيُـنمَشُر َأممُرَنَ ( 1)
ُه َلُكنَّا ُأًسى ِعنمَد النِ َساِء المَمطَاِفِل َفُكلُّ َصِديق  َوابمُن أُ * ِف المَمَداِخِل َوَلوم َصَدُقوا َضرمًِب ِخََلَل بـُُيوهِتِمم  * خمت  نـَُعدُّ

َر طَاِئِل  ََن ِغبَُّه َغيـم ِري َوَجدم طًا ِمنم ِكََلِب بمِن ُمرََّة ( 7)َلَعمم َنا من معقة خاذل* ِسَوى َأنَّ َرهم  بـََراٌء ِإلَيـم
__________ 

 .خييس( 5)



 .من خاس ِبلعهد ِإذا نقضه
 .وتروى اَل خيس، َأي اَل ينقص

 .سهم اَلن أم هم الغيطلةبَنو : الغياطل( 1)الظَّامل : والعائل
 .اللص َوُهَو المَفاِحش َأيمضا: الطمل( 9)
 .املتطفل: الواغل( 7)
َطب( 1) م للمجمع مثل ركب َولَيمَس جبمع: اْلم  .اسم

 .حطاب أقدر ُهَو مجع َحاِطب: َوَقوله
ن ِبََِلف َذلِ : َوالممعمىَن  ُتم متفقني اَل حتطبون ِإالَّ لقدر َواِحَدة فانتم اْلم  .كُكنـم

 .نثأر: نتئر( 1)
 .النَّاقة َذات اللَُّب: واللقحة
َلب، يـَُقال: والباهل ََنَقة مصرورة ِإذا َكاَن على خلفَها صرار ُيمَنع : النَّاقة الَّىِت اَل صرار على أخَلفها فهى ُمَباَحة اْلم

 .الفصيل من َأن يرضع
 .عاقبته: غبه( 7)

)*( 
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ِت المَقوم  َر ُمَكذَّب  َونِعمَم ابمُن ُأخم َتِمي * ِم َغيـم َرًدا َمنم َْحَاِئِل َأَشمُّ ِمَن الشُّمِ  المبَـَهالِيِل يـَنـم ٌر ُحَساًما ُمفم ِإََل َحَسب  ِف * زَُهيـم
ًدا بَِْحمَد   ِري َلَقدم ُكلِ فمُت َوجم ِد فَاِضِل َلَعمم َمِة المَمجم َوتِِه َدأمَب المُمِحبِ  المُمَواِصِل َفَمنم * َحوم ِمثـمُلُه ِف النَّاِس َأيُّ ُمَؤمَّل  َوِإخم

ُكَّاُم ِعنمَد التـََّفاُضِل َحِليم رشيد َعادل غري طائش *  يواَل إالها لَيمَس َعنمُه بَِغاِفِل َكِرمُي المَمَساِعي َماِجٌد * ِإَذا قَاَسُه اْلم
 َوَأظمَهَر ِديًنا َحقُُّه غري زائل* بُّ المِعَباِد بَِنصمرِِه َوَأيََّدُه رَ ( 5)َلُه ِإرمُث جَممد  ََثِبت  َغريمِ ََنِصِل * َوابمُن َماِجد  

َياِخَنا ِف المَمَحاِفِل َلُكنَّا تَِبعمَناُه َعَلى ُكلِ  َحاَلة  * فو هللا َلوماَل َأن أجئ ِبُسبَّة   ِل * َُتَرُّ َعَلى َأشم َر قـَوم ا َغيـم ِر ِجدًّ ِمَن الدَّهم
نَـَنا اَل مكذب  التـََّهاُزِل َلَقدم َعِلُموا َأنَّ  َبَح ِفيَنا َأْحمٌَد ِف َأُروَمة  * ابـم َها * لدينا َواَل يعمىن بقول اال َِبِطل فََأصم ( 1)تـَُقصِ ُر َعنـم

ُتُه  َصحَّ يل ِمنم  َهَذا َما: َوَدافـَعمُت َعنُه ِبلذرى َوالمَكََلِكِل قَاَل ابمُن ِهَشام  * ُسورَُة المُمَتطَاِوِل َحِدبمُت بِنَـفمِسي ُدونَُه َوَْحَيـم
ثـََرَها ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر يـُنمِكُر َأكم  .َهِذِه المَقِصيَدِة، َوبـَعمُض َأهم

َتِطيع يـَُقوهَلَا ِإالَّ َمنم ُنِسَبتم ِإلَيمِه، َوِهَي َأفمَحُل ِمَن المُمَعلَّ : قـُلمتُ   َوَأبـمَلغُ ! َقاِت السَّبمعِ َهِذِه َقِصيَدٌة َعِظيَمٌة بليغة جدا اَل َيسم
يعَها  َها مجَِ  ( .9)ِف أتَمِديَِة المَمعمىَن ِمنـم

َُمِويُّ ِف َمَغازِيِه ُمَطوََّلًة ِبزََِيَدات  أخر َوهللا أعلم  .َوَقدم َأومَرَدَها اَأم
__________ 

 .َهَذا المبَـيمت َوَما بعده ليَسا ِف ابمن ِهَشام( 5)



 .زائل: وَنصل
 .تقصر َعنهُ : ابمن ِهَشام( 1)
ابمن كثري َرَْحه هللا َهَذا اْلكم، َوفضل َهِذه القصيدة املفككة االوصال على املعلقات السَّبع رغم َما ِفيَها أصدر ( 9)

 .من َألمَفاظ متكلفة ومعاىن ركيكة، وعذره َأنه مل يكن َنقدا َأو َخِبريا ِف الش عمر
 .واالساليبَوالمَقِصيَدة خَتمُلو من طَابع َذِلك المَعصمر ِف االلفاظ واملعاين 
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َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َأصمَحابِهِ : فصل قَاَل ابمُن ِإسم َلَم َواتَـَّبَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َعَلى َمنم َأسم  .مثَّ ِإنَـُّهمم َعَدوم
ِلِمنَي، َفَجَعُلوا َُيم  ُوِع َوالمَعَطِش َوِبَرممَضاِء َمكََّة فـََوثـََبتم ُكلُّ قَِبيَلة  َعَلى َمنم ِفيَها ِمَن المُمسم بُونـَُهمم ِِبلضَّرمِب َواْلم ِبُسونـَُهمم َويـَُعذِ 
ِتُنونـَُهمم َعنم ِديِنِهمم  ُهمم، يـَفم َعُفوُه ِمنـم َتضم ، َمِن اسم َرُّ َتدَّ اْلم  .ِإَذا اشم

ُهمم  ِة المَبََلِء الَِّذي ُيِصيبـُُهمم، َوِمنـم ُهمم َمنم يـُفمنَتُ ِمنم ِشدَّ  َمنم َيصمُلُب هَلُمم َويـَعمِصُمهُ َفِمنـم
ُهمم  ُ ِمنـم  .اَّللَّ

ر ، لِبَـعمِض َبيِن مُجََح ُمَولًَّدا ِمنم ُمَولَِّديِهمم، َوُهَو ِبََلل بن َرَِبح َواسم ُأم ِ  ََل َأيب َبكم ِه َْحَاَمَة، وََكاَن َصاِدَق َفَكاَن ِبََلٌل َموم
ََلِم طَاِهَر المَقلمِب، وََكاَن ُأَميَّ  رِِه اْلمِسم َرِة المَعِظيَمِة فـَُتوَضُع َعَلى َصدم َيِت الظَِّهريَُة، مثَّ َيَمُمُر ِِبلصَّخم ُة بمُن َخَلف  خُيمرُِجُه ِإَذا ْحَِ

َت َوالمُعزَّى: مثَّ يـَُقوُل َلهُ  ُفَر مبَُحمَّد  َوتـَعمُبَد الَلَّ  .اَل َواَّللَِّ اَل تـََزاُل َهَكَذا َحىتَّ مَتُوَت َأوم َتكم
 .َأَحٌد َأَحدٌ : وُل، َوُهَو ِف َذِلكَ فـَيَـقُ 

َحاقَ  َثيِن ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة َعنم َأبِيِه قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َفل ُير ِبِه َوُهَو يعذب لَذِلك َوُهَو يـَُقولُ : َفَحدَّ : َكاَن َوَرَقُة بن نـَوم
 .َأَحٌد َأَحدٌ 

َنُع َذِلَك بِِه ِمنم َبيِن مُجََح فـَيَـُقولُ مثَّ ! َأَحٌد َأَحٌد َواَّللَِّ ََي ِبََللُ : فـَيَـُقولُ  ِبُل َعَلى ُأَميََّة بمِن َخَلف  َوَمنم َيصم ِلُف ِِبَّللَِّ : يـُقم َأحم
َذنَُّه َحَناًَن   ( .5)لَِئنم قـَتَـلمُتُموُه َعَلى َهَذا ََأَختَِّ

َكَل بـَعمُضُهمم َهَذا ِمنم ِجَهِة َأنَّ َوَرَقَة تـُُوِفِ َ : قـُلمتُ  َتشم َرة الوحى، َقِد اسم  بعد المبعمَثة ِف فـَتـم
__________ 

 .َأي الختذن َقربه منسكا ومسرتْحا( 5)
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َا َكاَن بـَعمَد نـُُزوِل  َلَم ِإَّنَّ ََلِم َمنم َأسم ، َوُهَو يـَُعذَُّب؟ َوِفيِه َنَظرٌ " ََي َأيَها املدثر " َوِإسم  .َفَكيمَف َُيُرُّ َوَرَقُة بِِبََلل 
َوَد َفَأعمتَـقَ  مثَّ ذََكرَ  تَـَراُه ِمنم أَُميََّة ِبَعبمد  َلُه َأسم ر  بِِبََلل  َوُهَو يـَُعذَُّب، فَاشم َحاَق ُمُروَر َأيب َبكم ُه َوَأرَاَحُه ِمَن المَعَذاِب ابمُن ِإسم

ُهمم ِبََلٌل، َماِء، ِمنـم َلَم ِمَن المَعِبيِد َواْلمِ تَـَراُه ِْلََماَعة  ممَّنم َأسم َرَة، َوأم ُعَميمس  َوذََكَر ُمشم ( [ 1)َوزِنِ ريَُة ( ]5)َوَعاِمُر بمُن فـَُهيـم
ُ تـََعاََل هَلَا  .الَِِّت ُأِصيَب َبَصُرَها مثَّ َردَُّه اَّللَّ

ُهَما َسيِ َدتـُُهَما َتطمَحَناِن هَلَا َفَسمِ  اِر، بـََعثـَتـم تَـَرامُهَا ِمنم َبيِن َعبمِد الدَّ نَـتـَُها، اشم ِديَُّة َوابـم َواَّللَِّ اَل : َها َوِهَي تـَُقوُل هَلَُماعَ َوالنـَّهم
 .ُأعمِتُقُكَما َأبًَدا

 .ََي أم فََلن( 9)حل : فـََقاَل َأبُو بكر
ُهَما: فـََقاَلت تـَُهَما فََأعمِتقم  .حل، َأنمَت َأفمَسدم

 .ِبَكَذا وََكَذا: فَِبَكمم مُهَا؟ قَاَلتم : قَالَ 
تـُُهَما: قَالَ   َقدم َأَخذم

َها َطِحينَـَهاَومُهَا ُحرَّاَتِن، أَ   .رمِجَعا ِإلَيـم
َها: قَالََتا ر  مثَّ نـَُردُُّه ِإلَيـم  .َأوم نـَفمرَُغ ِمنمُه ََي َأَِب َبكم
ُتَما[ َأو: ]قَالَ   .َذِلَك ِإنم ِشئـم

ََلمِ  ، َكاَن ُعَمُر َيضمرِبـَُها َعَلى اْلمِسم ، َحيٌّ ِمنم َبيِن َعِدي   تَـَرى َجارِيًَة َبيِن ُمَؤمَّل   .َواشم
َحاقَ  قَالَ  ِلهِ : ابمُن ِإسم ، َعنم َعامر بن عبد هللا ابمن الزُّبـَريمِ، َعنم بـَعمِض َأهم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َعِتيق   .َفَحدَّ
ر  : قَالَ  ذا فـََعلمَت َما فـََعلمَت َأعمتَـقمَت رَِجااًل ُجَلَداَء ََي بـُيَنَّ ِإين ِ َأرَاَك تـَعمِتُق ِضَعافًا، فـََلو َأنَّك إِ : قَاَل َأبُو ُقَحاَفة اِلبمِنِه َأىب َبكم

 .َُيمنَـُعوَنَك َويـَُقوُموَن ُدوَنكَ 
ر  : قَالَ  َا ُأرِيد َما ُأرِيد: فـََقاَل َأبُو َبكم  .ََي َأَبت إىن ِإَّنَّ

__________ 
 .َكَذا ِبالصل َوابمن ِهَشام َوالرَّومض االنف( 5)

مَلة َمضمُموَمة فنونَوَلِكن الز رمقَاين  َضبطَها بِعَ   .ني ُمهم
 .َوقيل مبوحدة فتحتية

 .113/  5شرح المَمَواِهب 
 .َسَقطت من االصل وأثبتها من ابمن ِهَشام واملراجع( 1)
ِتَفاء: حل( 9)  .حل: حتللى من َُيِينك، وىف ااِلكم

 .ِِبلن صب َوُهَو أفمصح
)*( 
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ََيُت ِإالَّ ِفيِه َوِفيَما قَاَل َأبُوهُ  فَيحدث َأنَُّه َما أُنمِزَل َهُؤاَلءِ : قَالَ  ىَن فسنيسره : " اْلم ُسم فََأمَّا َمنم َأعمَطى َواتَـَّقى َوصدق ِِبْلم
 .ِإََل آِخِر السُّورَةِ " لليسرى 

َدَلَة َعنم ِزر  ، َماُم َأْحمَُد َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َعاِصِم بمِن بـَهم َم َما َرَواُه اْلمِ ُعود  قَالَ  َوَقدم تـََقدَّ َأوَُّل َمنم َأظمَهَر : َعِن ابمِن َمسم
َعةٌ  ََلَم َسبـم ر  َوَعمَّاٌر، َوُأمُُّه مُسَيَُّة، َوُصَهيمٌب، َوِبََلٌل، َوا: اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأبُو َبكم َدادُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لمِمقم

ُ َعلَ  ِمِه، َوَأمَّا َسائُِرُهمم فََأَخَذُهُم الم فََأمَّا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ بَِقوم ر  َمنَـَعُه اَّللَّ ِه، َوَأبُو َبكم ُ ِبَعمِ  رُِكوَن يمِه َوَسلََّم َفَمنَـَعُه اَّللَّ ُمشم
ُهمم ِمنم َأَحد  ِإالَّ َوَقدم َوااَتُهمم عَ  ِس، َفَما ِمنـم َِديِد َوَصَهُروُهمم ِف الشَّمم َلى َما َأرَاُدوا، ِإالَّ ِبََلاًل فَِإنَُّه فَأَلمَبُسوُهمم َأدمرَُع اْلم

ُه المِولمَداَن َفَجَعُلوا َيطُو  ِمِه فََأَخُذوُه فََأعمَطوم  ُفوَن بِِه ِف ِشَعاِب َمكََّة َوُهوَ َهاَنتم َعَليمِه نـَفمُسُه ِف اَّللَِّ تـََعاََل، َوَهاَن َعَلى قـَوم
 .َأَحٌد َأَحدٌ : يـَُقولُ 

 .َعنم َمنمُصور  َعنم جُمَاِهد  ُمرمَسًَل َوَرَواُه الثَـّومِريُّ 
َحاقَ  ، ِإَذا: قَاَل ابمُن ِإسم ََلم  َل بـَيمِت ِإسم َيِت الظَِّهريَُة  وََكاَنتم بـَُنو َُممُزوم  خَيمُرُجوَن ِبَعمَّاِر بمِن ََيِسر  َوِبَبِيِه َوُأمِ ِه، وََكانُوا َأهم ْحَِ

بُونـَُهمم ِبَرممَضاِء َمكَّةَ   .يـَُعذِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَيَـُقوُل فـََيمُ  َنَُّة : " -ِفيَما بـََلَغيِن  -رُّ هِبِمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِعدُُكُم اْلم ًرا آَل ََيِسر  َموم  ".َصبـم

ثـََنا السَِّريُّ بمنُ  ِل، َحدَّ َمَة المَعدم َاِكِم، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ِعصم َهِقيُّ َعِن اْلم ِلُم بمُن ِإبـمَراِهيَم،  َوَقدم َرَوى المبَـيـم ثـََنا ُمسم ََة، َحدَّ ُخَزُيم
ُ َعلَ  ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََنا ِهَشاُم بمُن َأيب ُعبَـيمِد اَّللَِّ ِلِه َوُهمم َحدَّ يمِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَعمَّار  َوَأهم

بُوَن فـََقالَ  َنَُّة َأبم : " يـَُعذَّ ِعدَُكُم اْلم  .فََأما أمه فيقتلوها فتأىب ِإالَّ االسَلم" ِشُروا آَل َعمَّار  َوآَل ََيِسر ، فَِإنَّ َموم
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َماُم َأْحمَدُ  َياَن، َعنم َمنمُصور ، َعنم جُمَاِهد  قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا وَِكيٌع، َعنم ُسفم  .َحدَّ
ِهدَ َأوَُّل َشِهيد  َكاَن ِف أول اْلمِ  ُتشم ََلِم اسم  .ُأمُّ َعمَّار  مُسَيَُّة، طََعنَـَها َأبُو جهل حبَرمبَة ِف َقلبَها: سم

 .َوَهَذا ُمرمَسلٌ 
َحاقَ  َلَم َلُه شَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ل  المَفاِسُق الَِّذي يـُغمِري هِبِمم ِف رجال من قـَُريمش، ِإن مسع ِبَرُجل َقدم َأسم َرٌف وََكاَن َأبُو َجهم

ٌر ِمنمَك، لَُنَسفِ َهنَّ ِحلمَمَك، َولَنـَُفيِ َلنَّ : َوَمنَـَعٌة َأنَـَّبُه َوَخزَّاُه َوقَالَ  َت ِديَن َأبِيَك َوُهَو َخيـم  .رَأمَيَك، َولََنَضَعنَّ َشَرَفكَ ( 5)تـَرَكم
ِلَكنَّ َما: َوِإنم َكاَن اَتِجًرا قَالَ  ِسَدنَّ َِتَارََتَك، َولَنـُهم  .َلكَ َواَّللَِّ لَُنكم

 .َوِإنم َكاَن َضِعيًفا َضَربَُه َوَأغمَرى بِهِ 
ُ َوقـَبََّحهُ   .َلَعَنُه اَّللَّ

َحاقَ  َثيِن َحِكيُم بمُن ُجبَـريم ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم رُِكوَن : قـُلمُت ِلَعبمِد هللا ابمن َعبَّاس  : َوَحدَّ َأَكاَن المُمشم
ُلُغوَن ِمنم َأصم  ؟يـَبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَعَذاِب َما يـُعمَذُروَن بِِه ِف تـَرمِك ِديِنِهمم  َحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتِوَي َجاِلًسا مِ ! نـََعمم َواَّللَِّ : قَالَ  ِدُر َأنم َيسم ِة الضُّرِ  الَِّذي ِإنم َكانُوا لََيضمرِبُوِن َأَحَدُهمم َوجيُِيُعونَُه َويـَُعطِ ُشونَُه َحىتَّ َما يـَقم نم ِشدَّ
َنِة، َحىتَّ يـَُقوُلوا َلهُ  ؟ فـَيَـُقولُ : بِِه، َحىتَّ يـُعمِطيَـُهمم َما َسأَُلوُه ِمَن المِفتـم ُهمم ! نـََعمم : الَلت والعزى إهلآن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ افمِتَداًء ِمنـم



ِدِهمم  ُلُغوَن ِمنم ُجهم  .مبَا يـَبـم
ُ تـََعاََل َوِف ِمثمِل َهَذا َأنـمزَ : قـُلمتُ  ُيَاِن، َوَلِكنم َمنم َشَرَح " َل اَّللَّ رَِه َوقـَلمُبُه ُمطمَمِئنٌّ ِِبْلمِ َمنم َكَفَر ِِبَّللَِّ ِمنم بـَعمِد ِإُيَانِِه ِإالَّ َمنم ُأكم

رًا فـََعَليمِهمم غضب من هللا َوهَلُم َعَذاب َعِظيم  ِر َصدم  ( .1" )ِِبلمُكفم
ُ ِمنم َذِلَك حبوله وقوتهفـََهُؤاَلِء َكانُوا َمعمُذورِيَن مبَِ  َهانَِة َوالمَعَذاِب المَبِليِغ، َأَجاَرََن اَّللَّ  .ا َحَصَل هَلُمم ِمَن اْلمِ

__________ 
 .لنقيلن َوُهَو حَتمرِيف: ُنطئن، وىف ط: لنفيلن( 5)
ل ( 1)  .501ُسورَة النَّحم

)*( 
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َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َأبُو ُمعَ : َوقَاَل اْلمِ ََرت ِ َحدَّ ، َعنم َخبَّاِب بمِن اَأم ُروق  ، َعنم َمسم ِلم  َعمَمُش، َعنم ُمسم ثـََنا اَأم  .اِويََة، َحدَّ
ُتُه َأتـََقاَضاُه فـََقالَ : قَالَ  ًنا، وََكاَن يل َعَلى المَعاِص بمِن َواِئل  َديمٌن، فَأَتـَيـم ُفَر : ُكنمُت رَُجًَل قـَيـم اَل َواَّللَِّ اَل َأقمِضيَك َحىتَّ َتكم

 .َحمَّد  مبُِ 
َعثَ : فـَُقلمتُ  ُفُر مبَُحمَّد  َحىتَّ مَتُوَت مثَّ تـُبـم  .اَل َواَّللَِّ اَل َأكم

َتيِن َويل مثَّ َماٌل َوَوَلٌد فَُأعمِطيكَ  ُ تـََعاََل ! قَاَل فَِإين ِ ِإَذا ُمتُّ مثَّ بُِعثمُت ِجئـم اَل ََأُوتـَنَيَّ َأفـََرَأيمَت الَِّذي َكَفَر آِبََيتَِنا َوقَ " فَأَنـمَزَل اَّللَّ
له " َمااًل َوَوَلًدا   ( .5" )وَيتينا َفردا " ِإََل قـَوم

ِ َوَغريمِمِهَا ِمنم طُُرق  َعِن االعمش ِبهِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َأخم
ًفا َفِجئمُت َأتـََقاضَ : " وىف لفظ الُبَخاِري   ًنا مبَكََّة، فـََعِملمُت ِللمعاِص بمِن َواِئل  َسيـم َِديثَ " اُه ُكنمُت قـَيـم  .َفذََكَر اْلم

ثـََنا بـََياٌن  َياُن، َحدَّ ثـََنا ُسفم َُميمِديُّ، َحدَّ ثـََنا اْلم َاِعيُل، قَااَل ( 1)َوقَاَل المُبَخاِريُّ َحدَّ عمَنا قـَيمًسا يـَُقولُ : َوِإمسم عمُت َخبَّاًِب : مسَِ مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ : يـَُقولُ  ًة، ( 9)ُهَو ُمتَـَوسِ ٌد بِبـُرمَدة  َأتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ رِِكنَي ِشدَّ َوُهَو ِف ِظلِ  المَكعمَبِة، َوَقدم َلِقيَنا ِمَن المُمشم

ُعو هللا؟ َفقعَد َوُهَو ُممر َوجهه فـََقالَ : فـََقلمتُ  َِديِد َما ُدوَن ( 7)َقدم : " َأاَل َتدم َلُكمم لَُيَمشَُّط بَِممَشاِط اْلم َكاَن َمنم َكاَن قـَبـم
 ظَاِمِه ِمنم ْلَمم  َأو عصب، َوَما َيصمرِفُُه َذِلَك َعنم ِديِنِه، َويُوَضُع المِمنمَشاُر َعَلى مفرقعِ 

 ِ َرَمومتَ ( 1)رَأسه فَيشق ِِبثـمنَـنيم َعاَء ِإََل َحضم َممَر َحىتَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمنم َصنـم ُ َهَذا اَأم  َما يصرفُه َذِلك َعن يدنه، َولَُيِتمَّنَّ اَّللَّ
ئمَب َعَلى َغَنِمِه ( " 1)زَاَد بـََياٌن " َما خَيَاُف ِإالَّ هللا عزوجل   ".َوالذِ 

تَـعمِجُلوَن " َوِف ِرَوايَة    ".َوَلِكنَُّكمم َتسم
ِلم    .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم

__________ 
 .بردة: الُبَخاِري  ( 9) 551/  1ا أثمبته من الُبَخاِري  بنان َوُهَو حَتمرِيف، َومَ : ِف ط، خَ ( 1) 50 - 77ُسورَة َمرممَي ( 5)
 .لقد: الُبَخاِري  ( 7)



ِ : الُبَخاِري  ( 1)  .اثـمنَـتَـنيم
 .بنان َوُهَو حَتمرِيف: َخ، ط( 1)

)*( 
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ُ َأعمَلمُ  ه  آَخَر َعنم َخبَّاب  َوُهَو ُُممَتصر؟ ن َهَذا َواَّللَّ  .َوَقدم َرَوى ِمنم َوجم
َحاَق، َعنم َسِعيِد بمِن وَ : َماُم َأْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم َيان َوابمُن َجعمَفر ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َعنم ُسفم ، َحدَّ همب 

، قَالَ  َة الرَّممَضاِء فَ : َعنم َخبَّاب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِشدَّ ََن ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َكاَنَ َشَكوم  .َما َأشم
 .يـَعميِن ِف الصَََّلةِ 
ِكَنا: َوقَاَل ابمُن َجعمَفر    .فـََلمم ُيشم

َحاَق قَالَ : َوقَاَل َأيمًضا ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد، َحدَّ عمُت َسِعيَد بمَن َوهمب  يـَُقول: َحدَّ مسَِعت خباِب : مسَِ
ََن ِإََل : يـَُقول ِكَناَشَكوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الرَّممَضاِء فـََلمم ُيشم  . َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .يـَعميِن ِف الظهرية: قَاَل ُشعمَبةُ 
، َعنم  ، َعنم َسِعيِد بمِن َوهمب  َحاَق السَِّبيِعيِ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َأيب ِإسم ِلٌم َوالنََّساِئيُّ َوالمبَـيـم ََن ِإََل : قَالَ   َخبَّاب  َوَرَواُه ُمسم َشَكوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحرَّ الرَّممَضاءِ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  - ِكَنا -ِف ُوُجوِهَنا َوَأُكفِ َنا : زَاَد المبَـيـم  .فـََلمم ُيشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم الصَََّل  ََن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِكَناَوِف ِرَوايَة  َشَكوم  .َة ِف الرَّممَضاِء فـََلمم ُيشم
َحاَق، عَ  َعمَمِش، َعنم َأيب ِإسم ، َعِن اَأم ، َعنم وَِكيع  نم َحارِثََة بمِن ُمَضرِ ب  َوَرَواُه ابمُن َماَجهم، َعنم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد  الطََّناِفِسيِ 

، َعنم َخبَّاب  قَالَ  ََن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ : المَعبمِديِ  ِكَناَشَكوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحرَّ الرَّممَضاِء فـََلمم ُيشم  . َصلَّى اَّللَّ
ا ِإلَيمهِ  َوَِّل، َوُهَو َأنَـُّهمم َشَكوم َِديَث ُُممَتَصٌر ِمَن اَأم ُ َأعمَلُم، َأنَّ َهَذا اْلم َن َوالَِّذي يـََقُع يل، َواَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما يـَلمَقوم  َصلَّى اَّللَّ

َحُبونـَُهمم َعَلى ُوُجوِهِهمم فـَيَـتـَُّقوَن بَُِكفِ ِهمم ِمَن ا رِِكنَي ِمَن التـَّعمِذيِب حبَرِ  الرَّممَضاِء، َوَأنَـُّهمم َيسم ، َوَغريمِ َذِلَك ِمنم َأنـمَواِع لمُمشم
ُ َعلَ  ِِه، َوَسأَُلوا ِمنمُه َصلَّى اَّللَّ َحاَق َوَغريم َم َعِن ابمِن ِإسم رِِكنَي، َأوم المَعَذاِب َكَما تـََقدَّ َ هَلُمم َعَلى المُمشم ُعَو اَّللَّ  يمِه َوَسلََّم َأنم َيدم
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بَـَرُهمم َعمَّنم َكا َاَلِة الرَّاِهَنِة، َوَأخم تَـنمِصَر َعَليمِهمم، فـََوَعَدُهمم َذِلَك َوملَم يـُنمِجزمُه هَلُمم ِف اْلم َن ِمَن َيسم َلُهمم َأنَـُّهمم َكانُوا يـَلمَقوم َن قـَبـم
ُرُهمم َأنَّ اَّللََّ َسُيِتمُّ الم  َممَر ويظهره ويعلنه،  َعَذاِب َما ُهَو َأَشدُّ ممَّا َأَصابـَُهمم َواَل َيصمرِفـُُهمم َذِلَك َعنم ِديِنِهمم، َويـَُبشِ  َهَذا اَأم

َعاَء  فَاِق، َحىتَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمنم َصنـم َقَالِيِم َواْلم ئمَب َويـَنمُشُرُه َويـَنمُصُرُه ِف اَأم َت اَل خَيَاُف ِإالَّ هللا عزوجل َوالذِ  َرَموم ِإََل َحضم
تَـعمِجُلونَ   .َعَلى َغَنِمِه، َوَلِكنَُّكمم َتسم



كِ : " َوهِلََذا قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحرَّ الرَّممَضاِء ِف ُوُجوِهَنا َوَأُكفِ َنا فـََلمم ُيشم ََن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأيم ملَم َيدمُع لََنا "  َناَشَكوم
 .ِف السَّاَعِة الرَّاِهَنةِ 

، َكَما  بـمَراِد، َأوم َعَلى ُوُجوِب ُمَباَشَرِة المُمَصلِ ي ِِبلمَكفِ  َِديِث َعَلى َعَدِم اْلمِ َتَدلَّ هِبََذا اْلم ، َفَمِن اسم يلَِ الشَّاِفِعيِ  ُهَو َأَحُد قـَوم
 .َفِفيِه َنَظرٌ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

رِِكنَي َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا َعَليمِه َوسلم، َِببُ   جُمَاَدَلِة المُمشم
َقِ ، َوِإنم َأظمَهُروا المُمَخاِلَفَة ِعَناًدا جَّة الدامغة َعَليمِهم َواعمرِتَاِفِهمم ِف َأنـمُفِسِهمم ِِبْلم َوَحَسًدا َوبـَغمًيا َوُجُحوًدا قَاَل  َوِإقَاَمة اْلم

َويم  َحاُق بمُن رَاهم ، َأنَّ الم : هِ ِإسم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َعنم ِعكم ِتَياين ِ ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم َأيُّوَب السِ خم َولِيَد بمَن َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   المُمِغريَِة َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، فََأاَتُه فـََقالَ فـََقَرَأ َعَليمِه المُقرمآَن، َفَكأَنَّ  ل  َمَك يُرِيُدوَن َأنم جَيمَمُعوا َلَك َمااًل : ُه َرقَّ َلُه، فـَبَـَلَغ َذِلَك َأَِب َجهم  .ََي َعمِ  ِإنَّ قـَوم
ثـَُرَها َمااًل : قَالَ ! ليعطوكه، فَإنَّك أتيت ُُمَمًَّدا لتعرض َما قبله: ملَ؟ قَالَ : قَالَ   .قد علمت قـَُريمش َأىن من َأكم
َمَك َأنََّك ُمنمِكٌر َلهُ : قَالَ  ُلُغ قـَوم  .فـَُقلم ِفيِه قـَوماًل يـَبـم
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، َواَل بَِ : قَالَ  ، َواَل َأعمَلُم ِبَرَجزِِه َواَل ِبَقِصيِدِه ِمينِ  َعاِر ِمينِ  َشم ، وماذا َأُقول؟ فو هللا َما ِمنمُكم رجل أعرف ِِبَأم نِ  َعاِر اْلِم شم
ِبُه الَّذِ  ِلِه الَِّذي يـَُقولُُه َحََلَوًة، َوِإنَّ َعَليمِه َلَطََلَوًة، َوِإنَّ َواَّللَِّ َما ُيشم ًئا ِمنم َهَذا، َوَواَّللَِّ ِإنَّ ِلَقوم ُه َلُمثمِمٌر َأعمََلُه، ي يـَُقوُل َشيـم

ِطُم َما حَتمَتهُ  َفُلُه، َوِإنَُّه لَيَـعمُلَو َواَل يـُعمَلى، َوِإنَُّه لََيحم  .ُمغمِدٌق َأسم
ُمَك َحىتَّ تـَُقوَل ِفيهِ اَل يـَرم : قَالَ   .َضى َعنمَك قـَوم
 .قف َعىن َحىتَّ أفكر ِفيهِ : قَالَ 

ِهِ : فـََلمَّا فكر قَالَ  ثُِر َيَمثـُُرُه َعنم َغريم ٌر يـُؤم  .ِإن َهَذا ِإالَّ ِسحم
ََيت( " 5)َذرمين َومن خلقت وحيدا َوجعلت َلُه َماال ممدوا وبنني ُشُهوًدا " فـَنَـَزَلتم   .اْلم
َحاَق ِبهِ َهَكَذا  َعاين ِ مبَكََّة، َعنم ِإسم َاِكِم، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بن ُُمَمَّد الصَّنـم َهِقيُّ َعِن اْلم  .َرَواُه المبَـيـم

رَِمَة ُمرمسَل  .َوَقدم َرَواُه َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ِعكم
َشاِء َوالمُمنكر والبغى يعظكم ِإنَّ اَّللََّ َيَمُمُر ِِبلم " ِفيِه َأنَُّه قـََرَأ َعَليمِه  َهى َعِن المَفحم َساِن َوِإيَتاِء ِذي المُقرمىَب َويـَنـم ِل َواْلمِحم َعدم
 ( ".1)َلَعلَُّكمم تذكُروَن 

َهِقيُّ  َبَّاِر، َعنم يُوُنُس بمُن بَُكريم ، عَ : َوقَاَل المبَـيـم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َثيِن َعِن اْلم َحاَق َحدَّ نم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
، َأنَّ المَولِيَد بمَن المُمغِ  رَِمَة َعِن ابمِن َعبَّاس  َتَمَع َونـََفٌر ِمنم قـَُريمش  وََكاَن ُُمَمَُّد بمُن َأيب ُُمَمَّد ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َأوم ِعكم ريَِة اجم

ِسمُ  ُعوا بَِممرِ : فـََقالَ ( 9) َذا ِسن   ِفيِهمم، َوَقدم َحَضَر المَموم َدُم َعَليمُكمم ِفيِه، َوَقدم مسَِ  ِإنَّ ُوُفوَد المَعَرِب َستَـقم
ُل بَـ  ُب بـَعمُضُكمم بـَعمًضا، َويـَُردُّ قـَوم ُعوا ِفيِه رَأمًَي َواِحًدا َواَل خَتمَتِلُفوا فـَُيَكذِ   ( .7)عمِضُكمم بـَعمًضا َصاِحِبُكمم َهَذا، فََأمجِم



 ( .1) َعبمِد مَشمس  فـَُقلم َوَأِقمم لََنا رََأََي نـَُقوُم ِبِه ََي َأِبَ : َفِقيلَ 
__________ 

 .59 - 55ُسورَة املدثر ( 5)
ل ( 1)  .30ُسورَة النَّحم
 .املواسم: ط( 9)

 .ُمرفة
لُكم بعضه بـَعمًضا: ابمن ِهَشام( 7)  .َويرد قـَوم
 .نُقول: ابمن ِهَشام واملراجع( 1)

)*( 
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 .نُقول َكاِهن: َأنـمُتمم فـَُقوُلوا َوَأََن َأمسمَُع فـََقاُلوا َبلم : فـََقالَ 
َزَمِة المُكهَّانِ : َما ُهَو بكاهن: فـََقالَ   .رََأيمُت المُكهَّاَن، َفَما ُهَو ِبَزمم
 .نـَُقوُل جَممُنونٌ : فـََقاُلوا
َناُه َفمَ : فـََقالَ  ُُنوَن َوَعَرفـم ، َوَلَقدم رََأيـمَنا اْلم ُنون   .ا ُهَو ِبَنمِقِه َواَل ختاْله َواَل وسوستهَما ُهَو مبَجم
 .نـَُقوُل َشاِعرٌ : فـََقاُلوا
ُبوِضِه َوَمبمُسوِطِه، َفَما ُهَو ِِبلش ِ : فـََقالَ  َنا الشِ عمَر ِبَرَجزِِه َوَهَزِجِه َوَقرِيِضِه َوَمقم  .عمرِ َما ُهَو ِبَشاِعر ، َقدم َعَرفـم
 .فـَنَـُقوُل ُهَو َساِحرٌ : قَاُلوا
ِدهِ مَ : قَالَ  ِثِه َواَل ِبَعقم َرُهمم َفَما ُهَو بِنَـفم  .ا ُهَو ِبَساِحر ، َقدم رََأيـمَنا السُّحَّاَر َوِسحم
؟ قَالَ : قَاُلوا له ْلَلوة، َوِإن َأصله لعذق : َفَما نـَُقوُل ََي َأَِب َعبمِد مَشمس  ، َفَما ( 1)، َوِإنَّ فـَرمَعُه ْلََىًن ( 5)َوهللا ِإن لَقوم

ًئا ِإالَّ ُعِرَف َأنَُّه َِبِطٌل، َوِإنَّ أقرب الَقومل اَلن تَقوُلواَأنـمُتمم بَِقائِ  َ : ِلنَي ِمنم َهَذا َشيـم َهَذا َساِحٌر، فـَتَـُقوُلوا ُهَو َساِحٌر يـَُفرِ ُق بـَنيم
َ المَمرمِء َوَأِخيهِ  َ المَمرمِء َوَزومَجِتِه، َوبـَنيم َ المَمرمِء َوَعِشريَتِهِ المَمرمِء َودينه، َوَبني المَمرمِء َوَأبِيِه، َوبـَنيم  .، َوبـَنيم

ُه، َوذََكُروا هَلُمم َأَمَرهُ ( 9)فـَتَـَفرَُّقوا َعنمُه ِبَذِلَك َفجعُلوا جَيمِلُسوَن للنَّاس ِحني  ِسَم اَل َُيُرُّ هِبِمم َأَحٌد ِإالَّ َحذَُّروُه ِإَيَّ  .َقِدُموا المَموم
ُ ِف المَولِيد  ُت َوِحيًدا َوَجَعلمُت َلُه َمااًل ممدودا وبنني ُشُهوًدا  َذرمين َوَمنم " َوَأنـمَزَل اَّللَّ ََيت، وىف ُأولَِئَك النَّفر ( " 7)َخَلقم اْلم

أَلَنـَُّهمم َأمجمَِعنَي َعمَّا َكانُوا يعممُلوَن : " الَِّذيَن َجَعُلوا المُقرمآَن ِعِضنيَ   ( ".1)فـََورَبِ َك لََنسم
ُ تـَعَ : قـُلمتُ  ِلِهمم َوِف َذِلَك قَاَل اَّللَّ ِلِهمم َوِقلَِّة َعقم َبارًا َعنم َجهم تَـَراُه، َبلم ُهَو َشاِعٌر، : " اََل ِإخم ََلم  َبِل افـم َبلم قَاُلوا َأضمَغاُث َأحم

 فحاروا َماَذا يـَُقوُلونَ ( " 1)فـَلمَيأمتَِنا آِبيَة َكَما أرسل االولون 
__________ 

َلة : عذقملغدق، َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام وال: َخ ط( 5) ( 9)ْلناة َوُهَو َما جيىن من الثَّمر : ابمن ِهَشام( 1)النَّخم



، َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام: االصل  .َحىتَّ
 )*( 1ُسورَة االنبياء ( 1) 39، 31ُسورَة اْلمجر ( 1) 59 - 55ُسورَة املدثر ( 7)
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 .ِفيِه، َفكل شئ يـَُقوُلونَُه َِبِطلٌ 
طَأَ َِأَنَّ َمنم َخرَ  َما قَاَلُه َأخم َقِ  َمهم  .َج َعِن اْلم

ُ تـََعاََل  َتِطيُعوَن َسِبيَل : " قَاَل اَّللَّ َممثَاَل َفَضلُّوا َفََل َيسم  ( ".5)انمظُرم َكيمَف َضَربُوا َلَك اَأم
َنِدهِ  َماُم َعبمُد بمُن ُْحَيمد  ِف ُمسم َبةَ : َوقَاَل اْلمِ ِر بمُن َأيب َشيـم َثيِن َأبُو َبكم َلِح، ُهَو ابمُن َحدَّ َجم ِهر ، َعِن اَأم ثـََنا على ابمن ُمسم ، َحدَّ

، قَالَ  ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ََسِديِ  ِل بمِن َحرمَمَلَة اَأم ًما فـََقاُلوا: َعبمِد اَّللَِّ المِكنمِديُّ، َعِن الذََّيَّ َتَمَع قـَُريمٌش يـَوم انمظُُروا : اجم
ِر َوالم  َرََن َوَعاَب ِدينَـَنا، فـَلمُيكَ َأعمَلَمُكمم ِِبلسِ حم ُه ِكَهانَِة َوالشِ عمِر، فـَلمَيأمِت َهَذا الرَُّجُل الَِّذي فـَرََّق مَجَاَعتَـَنا َوَشتََّت َأمم لِ مم

 .َولميَـنمظُرم َماَذا يـَُردُّ َعَليمهِ 
َبَة بمِن رَبِيَعةَ : فـََقاُلوا َر ُعتـم  .َما نـَعمَلُم َأَحًدا َغيـم
 .َأَِب المَولِيدِ  َأنمَت َيَ : فـََقاُلوا

َبُة فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فََأاَتُه ُعتـم ؟ َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌر َأمم َعبمُد اَّللَِّ  .ََي ُُمَمَُّد َأنمَت َخيـم
ُ َعَليمِه وَ : فـََقالَ  ٌر َأمم َعبمُد المُمطَِّلِب؟ َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسلَّمَ َأنمَت َخيـم
هِلََة الَِِّت ِعبمَت، َوِإنم ُكنمَت تـَزمُعُم َأنَّكَ : قَالَ  ٌر ِمنمَك فـََقدم َعَبُدوا اْلم ُهمم فـََتَكلَّمم َحىتَّ  فَِإن ُكنمَت تـَزمُعُم َأنَّ َهُؤاَلِء َخيـم ٌر ِمنـم َخيـم

َلًة  َلَك، ِإَنَّ َواَّللَِّ َما رََأيـمَنا َسخم َمَع قـَوم َأَم عَ ( 1)َنسم َرََن، َوِعبمَت ِدينَـَنا، َقطُّ َأشم ِمِه ِمنمَك، فـَرَّقمَت مَجَاَعتَـَنا، َوَشتَّتَّ َأمم َلى قـَوم
تَـَنا ِف المَعَرِب، َحىتَّ َلَقدم طَاَر ِفيِهمم َأنَّ ِف قـَُريمش  َساِحًرا، َوَأنَّ ِف قـَُريمش  َكاِهًنا، َواَّللَِّ  َتِظُر ِإالَّ ِمثمَل َصيمَحِة َوَفَضحم  َما نـَنـم

َلى َأنم يـَُقوَم بـَعمُضَنا ِإََل بـَعمض  ِِبلسُُّيوِف َحىتَّ نـَتَـَفاىَن، َأيُـَّها الرَُّجلُ اْلمُ  َا! بـم  ِإنم َكاَن ِإَّنَّ
تَـرم َأيَّ  َا ِبَك المَباَءُة فَاخم َاَجُة مَجَعمَنا َلَك َحىتَّ َتُكوَن َأغمىَن قـَُريمش  َرُجًَل، َوِإنم َكاَن ِإَّنَّ َك  ِنَساِء قـَُريمش   ِبَك اْلم ِشئمَت فـَلمنـَُزوِ جم

ًرا  .َعشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .نـََعمم : قَالَ " فـََرغمَت؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 فـََقاَل َرُسوُل هللا
__________ 

 .تطلق على الذ كر واالنثى من َأوماَلد الضَّأمن: السخلة( 1) 75ُسورَة االسراء ( 5)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصلَّى ا ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم حم تـَنمزِيٌل ِمَن الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ : َّللَّ  .ِبسم
فَِإنم َأعمَرُضوا فـَُقلم َأنمَذرمُتُكمم َصاِعَقة مثل َصاِعَقة َعاد " ِإََل َأنم بـََلَغ " ِكَتاٌب فصلت آََيته قـُرمآًَن َعَربيا لقوم يعلُموَن 

 ".َومَثُود 
َر َهَذا؟ قَالَ : فـََقاَل عتَبة ُبَك، َما ِعنمَدَك َغيـم  .اَل : َحسم

ُتهُ : َما َورَاَءَك؟ قَالَ : فـََرَجَع ِإََل قـَُريمش  فـََقاُلوا ًئا َأَرى َأنَُّكمم ُتَكلِ ُمونَُه ِإالَّ َكلَّمم ُت َشيـم  .َما تـَرَكم
 .نـََعمم : فـََهلم َأَجاَبَك؟ فـََقالَ : قَاُلوا

َر َأنَُّه َأنمَذرَُكمم َصاِعَقًة ِمثمَل َصاِعَقِة َعاد   اَل : مثَّ قَالَ  ًئا ممَّا قَاَل، َغيـم ُت َشيـم  .َومَثُودَ  َوالَِّذي َنَصبَـَها بَِنيًَّة َما َفِهمم
ِري َما قَاَل؟ قَالَ ! َويـمَلكَ : قَاُلوا ُت َشيـم : ُيَكلِ ُمَك الرَُّجُل ِِبلمَعَربِيَِّة اَل َتدم ِر الصَّاِعَقةِ اَل َواَّللَِّ َما َفِهمم َر ِذكم  .ًئا ممَّا قَاَل َغيـم

، َعنم َُيمََي بمِن َمِعني   ََصمِ  َعنم َعبَّاس  الدُّوِريِ  َاِكِم، َعِن اَأم ُرُه َعِن اْلم َهِقيُّ َوَغيـم ،َوَقدم َرَواُه المبَـيـم َعِن : ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُفَضيمل 
َلِح ِبهِ  َجم  .اَأم
 .َوِفيِه َكََلمٌ 

ََن َألمِويـَتَـَنا َلك َفكنت رَأمسا َما بقيتوَ : َوزَادَ  َا ِبَك الر ََِيَسُة َعَقدم  .ِإنم ُكنمَت ِإَّنَّ
َبُة " فَِإنم َأعمَرُضوا فـَُقلم َأنمَذرمُتُكمم َصاِعَقًة ِمثمَل َصاِعَقِة َعاد َومَثُود : " َوِعنمده َأنه ملا قَالَ  َعَلى ِفيِه َوََنَشَدُه ( 5)َأممَسَك ُعتـم

ُهمالرَِّحَم  تَـَبَس َعنـم ِلِه َواحم  .َأنم َيُكفَّ َعنمُه، َوملَم خَيمُرجم ِإََل َأهم
َبَة ِإالَّ َصَبأَ ِإََل ُُمَمَّد  َوَأعمَجَبُه طََعاُمُه،: فـََقاَل َأبُو جهل  َوهللا ََي معشر قـَُريمش َما نـََرى ُعتـم

هُ َوَما َذاَك ِإالَّ ِمنم َحاَجة  َأَصابـَتمُه، انمطَِلُقوا بَِنا ِإلَ   .يمِه فَأَتـَوم
ل   َت ِإََل ُُمَمَّد  َوَأعمَجَبَك َأممُرُه، فَِإنم َكاَن ِبَك َحاَجٌة مجََ : فـََقاَل َأبُو َجهم َنا ِإالَّ َأنََّك َصبَـوم َبُة َما ِجئـم عمَنا َلَك ِمنم َواَّللَِّ ََي ُعتـم

 .َأممَوالَِنا َما يـُغمِنيك َعن طََعام ُُمَمَّد
__________ 

 .عقَبة: ط( 5)
 .ُهَو حَتمرِيفوَ 

)*( 
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 .فـََغِضَب َوَأقمَسَم ِِبَّللَِّ اَل ُيَكلِ ُم ُُمَمًَّدا َأبًَدا
ُتُه، َوَقصَّ َعَليمِهُم المِقصََّة، فََأَجاَبيِن بش: َوقَالَ  َثِر قـَُريمش  َمااًل، َوَلِكينِ  َأتـَيـم ُتمم َأين ِ ِمنم َأكم  ئ َوهللا َما ُهَو بسخر َواَل َلَقدم َعِلمم

ِم اَّللَِّ الرَّْحمَن الرَِّحيم حم تـَنمزِيل من الرَِّحم الرَِّحيم " ِبِشعمر  َواَل ِكَهانَة ، قـََرَأ  فَِإنم َأعمَرُضوا فـَُقلم َأنمَذرمُتُكمم " َحىتَّ بـََلَغ " ِبسم
تُُه الرَِّحَم َأنم َيكُ " َصاِعَقًة مثل َصاِعَقة َعاد َومَثُود  ُت ِبِفيِه َوََنَشدم ًئا ملَم فََأممَسكم ُتمم َأنَّ ُُمَمًَّدا ِإَذا قَاَل َشيـم ، َوَقدم َعِلمم فَّ

، َفِخفمُت َأنم يـَنمِزَل َعَليمُكُم المَعَذابُ  ِذبم  .َيكم



َهِقيُّ  َحاقَ : مثَّ قَاَل المبَـيـم َبَّار، َعن يُوُنس، َعن ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بن عبد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َثيِن يَزِيُد َعِن اْلم ، َحدَّ
، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  قَالَ  ََل َبيِن َهاِشم  م  : بمُن َأيب زََِيد  َموم َبَة بمَن رَبِيَعَة، وََكاَن َسيِ ًدا َحِليًما، قَاَل َذاَت يـَوم ثمُت َأنَّ ُعتـم ُحدِ 
ُ عَ  ، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجدِ َوُهَو َجاِلٌس ِف ََنِدي قـَُريمش  َدُه ِف المَمسم ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َأاَل َأُقوُم : َليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوحم

َبُل بـَعمَضَها َوَيُكفُّ َعنَّا  .ِإََل َهَذا َفَأعمِرُض َعَليمِه أُُمورًا َلَعلَُّه يـَقم
َبُة َحىتَّ َجَلَس ِإََل َرُسولِ ! بـََلى ََي َأَِب المَولِيدِ : قَاُلوا َبُة  فـََقاَم ُعتـم َِديَث ِفيَما قَاَل َلُه ُعتـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذََكَر اْلم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَماِل َوالمُملمِك َوغري َذِلك  .َوِفيَما َعَرَض َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  َبةُ : َوقَاَل زََِيد بن ِإسم َشَر قـَُريمش  َأاَل َأُقوُم ِإََل ُُمَمَّد  فَُأَكلِ ُمُه َوَأعمِرُض َعَليمِه أُُمورًا َلَعلَّه يقبل بـَعمضَها ََي َمعم : فـََقاَل ُعتـم

َها َوَيُكفُّ َعنَّا  .فـَنـُعمِطيه ِإَيَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَزِ  َلَم َْحمَزُة َورََأوما َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـُُرونَ َوَذِلَك ِحنَي َأسم  .يُدوَن َوَيكم

 .بـََلى ََي َأَِب المَولِيِد، فـَُقمم ِإلَيمِه وََكلمه: فـََقاُلوا
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َبُة َحىتَّ َجَلَس ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َطِة : فـََقاَم ُعتـم َت ِمَن السِ  ََي ابمَن َأِخي ِإنََّك ِمنَّا َحيمُث َقدم َعِلمم

 المَعِشريَِة َوالمَمَكاِن ِف النََّسِب، َوِإنََّك قد أتيت قـَوممك ِف ( 5)
__________ 

 .االصل الش طمر( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته من االكتفا للكَلعي

 .الش رف: والسطة
)*( 
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ََلَمُهمم، َوِعبمَت بِهِ  َت ِبِه َأحم آهِلَتَـُهمم َوِدينَـُهمم وََكفَّرمَت ِبِه َمنم َمَضى ِمنم آَِبئِِهمم، َفامسمَعم  بَِممر َعِظيم فرقت مَجَاَعتَـُهمم، َوَسفَّهم
َها بـَعمَضَها َبُل ِمنـم  .ِمينِ  َحىتَّ َأعمِرَض َعَليمَك ُأُمورًا تـَنمظُُر ِفيَها، َلَعلََّك تـَقم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   ". المَولِيد أمسع ََي َأِبَ : " فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َممِر َمااًل مَجَعمَنا َلَك من َأممَوااًل َحىتَّ تَ : قَالَ  َا تُرِيُد مبَا ِجئمَت بِِه ِمنم َهَذا اَأم ثـََرََن َمااًل، َوِإنم  ََي بن َأِخي ِإنم ُكنمَت ِإَّنَّ ُكوَن َأكم

َطعَ  َنا َحىتَّ اَل نـَقم َنا، َوِإنم َكاَن َهَذا  ُكنمَت تُرِيُد ِبِه َشَرفًا َسوَّدمََنَك َعَليـم َناَك َعَليـم َأممًرا ُدوَنَك، َوِإنم ُكنمُت تُرِيُد بِِه ُملمًكا َملَّكم
َنا َلَك الطِ بَّ َوبََذلمَنا ِفيِه َأممَوالَنَ  َتِطيُع َردَُّه َعنم نـَفمِسَك طََلبـم َِئَك ِمنمُه، فَِإنَّ الَِّذي َيَمتِيَك رَئِيًّا تـََراُه اَل َتسم َا َغَلَب ا َحىتَّ نـُربم ُه ُرمبَّ

 .التَّاِبُع َعَلى الرجل َحىتَّ يتداوى ِمنمهُ 
 .َأوم َكَما قَاَل َلهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .نـََعمم : قَالَ " َأفـََرغمَت ََي َأَِب المَولِيِد؟ : " َحىتَّ ِإَذا فرغ عتَبة قَاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .امسمَع ِمينِ  : قَالَ 



 .لُ َأفـمعَ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  " حم تـَنمزِيٌل ِمَن الرَّْحمَِن الرَِّحيِم ِكَتاٌب ُفصِ َلتم آََيته قـُرمآًَن َعَربيا لقوم يعلُموَن : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َع هِبَا َرُؤَها، فـََلمَّا مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَقم رِِه  َفَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُة َأنمَصَت هَلَا، َوَألمَقى بَِيَديمِه َخلمَفُه َأوم َخلمَف َظهم ُعتـم
َمَع ِمنمهُ   .ُمعمَتِمًدا َعَليمِهَما لَِيسم

َدِة َفَسَجَدَها مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل السَّجم عمَت ََي َأَِب المَولِ : " َحىتَّ انـمتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمتُ : قَالَ " يِد؟ مسَِ  .مسَِ
 ".فَأَنمَت َوَذاَك : " قَالَ 

َبُة ِإََل َأصمَحابِِه فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض    ََنمِلُف ِِبَّللَِّ َلَقدم َجاءَُكمم َأبُو المَولِيِد بَِغريمِ : مثَّ قَاَم ُعتـم
ِه الَِّذي َذَهَب بِهِ   .المَوجم

عمُت قـَوماًل : رَاَءَك ََي َأَِب المَولِيِد؟ قَالَ َما وَ : فـََلمَّا َجَلُسوا ِإلَيمِه قَاُلوا  َورَاِئي َأين ِ َواَّللَِّ َقدم مسَِ
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َعُلوهَ  َلُه َقطُّ، َواَّللَِّ َما ُهَو ِِبلشِ عمِر َواَل المِكَهانَِة، ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َأِطيُعوين َواجم عمُت ِمثـم َ َهَذا الرَّجُ َما مسَِ ِل ا يب، َخلُّوا بـَنيم
عمُت نـََبًأ، فَِإنم ُتِصبمُه المَعَرُب فـََقدم كُ  ِلِه الَِّذي مسَِ َ َما ُهَو ِفيِه واعتزلوه، فو هللا لََيُكوَننَّ ِلَقوم ِفيُتُموُه ِبَغريمُِكمم، َوِإنم َيظمَهرم َوبـَنيم

َعَد النَّاِس بِهِ   .َعَلى المَعَرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وَكنت َأسم
 .َواَّللَِّ ََي َأَِب المَولِيِد بِِلَسانِهِ  َسَحَركَ : قَاُلوا
نَـُعوا َما بََدا َلُكمم : قَالَ   .َهَذا رَأمِيي َلُكمم، فَاصم

َبةَ  َحاَق ِشعمًرا قَاَلُه َأبُو طَاِلب  َُيمَدُح ِفيِه ُعتـم  .مثَّ ذََكَر يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم
َهِقيُّ  بَـَرََن َأبُو ُُمَمَّد  عَ : َوقَاَل المبَـيـم َدِميُّ مبَكََّة، َأخم َبة َسلَمة ابمن المَفضمِل اْلم بَـَرََن َأبُو قـُتَـيـم بَـَهاينُّ، َأخم َصم بمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف اَأم

ثـََنا الممُ  ر و الضَِّبِ ُّ، َحدَّ ثـََنا َداُوُد بمُن َعمم ر  الطََّياِلِسيُّ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َأيُّوَب َأْحمَُد بمُن ِبشم رمَعَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ثـَىنَّ بمُن زُ َحدَّ
، َعِن ابمِن ُعَمرَ  َحاَق، َعنم ََنِفع   .ِإسم

َبَة بمِن رَبِيَعَة : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ُعتـم َأَتى َأصمَحابَُه فـََقاَل " حم تـَنمزِيل من الرَّْحمَن الرَِّحيم " َلمَّا قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
عمُت ِمنم َهَذا الرَُّجِل َكََل ََي قـَوم : هَلُمم  َم، َواعمُصوين ِفيَما بـَعمَدُه، فو هللا َلَقدم مسَِ َممِر الميَـوم َعتم ِم َأِطيُعوين ِف َهَذا اَأم ًما َما مسَِ

َلُه، َوَما َدرَيمُت َما َأرُدُّ َعَليمهِ   .ُأُذََنَي َكََلًما ِمثـم
ا ِمنم َهَذا المَوجم   .هِ َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّ

َبَّاِر، َعنم يُوُنَس، َعِن ابمنِ  ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ، َعِن اْلم ِريُّ  مثَّ َرَوى المبَـيـم َثيِن الزُّهم َحاَق، َحدَّ ِإسم
َنَس بمَن َشرِيق  َخَرُجوا : قَالَ  َخم َياَن َواَأم ل  َوَأَِب ُسفم ثمُت َأنَّ َأَِب َجهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُحدِ  َمُعوا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلًة لَِيسم لَيـم

َتِمَع ِمنمُه، وَُكلٌّ اَل يـَعمَلُم  ُهمم جَممِلًسا لَِيسم َتِمُعوَن َلهُ َوُهَو ُيَصلِ ي ِِبللَّيمِل ِف بـَيمِتِه، َفَأَخَذ ُكلُّ َرُجل  ِمنـم  مبََكاِن َصاِحِبِه، فـََباتُوا َيسم
ُر تـََفرَُّقوا َفَجَمَعُهُم الطَّرِيُق، فـََتََلَوُموا َوقَاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  َحىتَّ  اَل تـَُعوُدوا فـََلوم رَآُكمم بـَعمُض :  ِإَذا َأصمَبُحوا َوطََلَع المَفجم

ًئا مثَّ انصرفوا ِسِه َشيـم قـَعمُتمم ِف نـَفم  .ُسَفَهاِئُكمم ََأَوم
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رُ َحىتَّ ِإَذا َكاَنِت اللَّ  َتِمُعوَن َلُه، َحىتَّ ِإَذا طََلَع المَفجم ُهمم ِإََل جَممِلِسِه، فـََباتُوا َيسم َلُة الثَّانَِيُة َعاَد ُكلُّ رَُجل  ِمنـم تـََفرَُّقوا َفَجَمَعُهُم  يـم
 .الطَّرِيُق، فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  ِمثمَل َما قَاُلوا َأوََّل َمرَّة  مثَّ انمَصَرُفوا

َتِمُعوَن َلُه، َحىتَّ ِإَذا طََلَع المفَ فـََلمَّا كَ  ُهمم جَممِلَسُه فـََباتُوا َيسم َلُة الثَّالَِثُة َأَخَذ ُكلُّ رَُجل  ِمنـم ُر تـََفرَُّقوا َفَجَمَعُهُم اَنِت اللَّيـم جم
َرح َحىتَّ نتعاهد َأال نـَُعودَ : الطَّرِيق، فـََقاُلوا  .اَل نـَبـم

 .ُقوافـَتَـَعاَهُدوا َعَلى َذِلَك مثَّ تـََفرَّ 
َياَن ِف بـَيمِتِه فـََقالَ  َنُس بمُن َشرِيق  َأَخَذ َعَصاُه مثَّ َخَرَج َحىتَّ َأَتى َأَِب ُسفم َخم َبَح اَأم رِبمين ََي َأَِب َحنمظََلَة َعنم رَأمِيَك : فـََلمَّا َأصم َأخم

عمَت ِمنم ُُمَمَّد ؟ فـََقالَ  َياَء َأعمرِفـَُها َوَأعمِرُف َما يـَُراد هبَا ََي َأَِب ثـَعمَلَبَة َواَّللَِّ َلَقدم : ِفيَما مسَِ عمُت َأشم َياء اَل أعرفَها َواَل ]مسَِ َوَأشم
َنسُ ( [ 5)أعرف َما يـَُراُد هِبَا  َخم َت بِهِ : فـََقاَل اَأم  .َوَأََن َوالَِّذي َحَلفم

َتُه فـََقا ل  َفَدَخَل َعَليمِه بـَيـم عمَت ِمنم ُُمَمَّد ؟ فـََقالَ : لَ مثَّ َخَرَج ِمنم ِعنمِدِه َحىتَّ َأَتى َأَِب َجهم ََكِم َما رَأمُيَك ِفيَما مسَِ َماَذا : ََي َأَِب اْلم
عمُت؟  ا فََأعمطَيـم ! مسَِ َنا، َوَْحَُلوا َفَحَملمَنا، َوَأعمَطوم َنا تـََناَزعمَنا ََنمُن َوبـَُنو َعبمِد َمَناف  الشََّرَف، َأطمَعُموا َفَأطمَعمم َنا، َحىتَّ ِإَذا ََتَاثـَيـم

ُي ِمَن السََّماءِ : َعَلى الرَُّكِب وَُكنَّا َكَفَرَسيم رَِهان  قَاُلوا( 1) ِرُك َهِذهِ ! ِمنَّا َنِبٌّ َيَمتِيِه المَوحم َمُع ِبِه َأبًَدا ! َفَمىَت نُدم َواَّللَِّ اَل َنسم
قُهُ   .َواَل ُنَصدِ 

 .فـََقاَم َعنُه االخنس ِبِه َشرِيق  
َهِقيُّ  بَـ : مثَّ قَاَل المبَـيـم ثـََنا يُوُنُس، َعنم ِهَشاُم بم َأخم ثـََنا َأْحمَُد، َحدَّ بَـَرََن َأبُو المَعبَّاِس، َحدَّ َاِفُظ، َأخم ُن َسعمد ، َرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

َلَم، َعِن المُمِغريَِة بمِن ُشعمَبةَ   .َعنم زَيمِد بمِن َأسم
م  َعَرفمُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: قَالَ  ِل بمُن ِهَشام  ِف بـَعمِض َأزِقَِّة َمكََّة، ِإذم  ِإنَّ َأوََّل يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإين ِ َأممِشي َأََن َوَأبُو َجهم اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َلِقيَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .من االكتفا( 5* )َهاِمش * )

 .حتا؟ ينا: االكتفا( 1)
)*( 
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ل   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَيب َجهم ََكِم، َهُلمَّ ِإََل اَّللَِّ َوِإََل َرُسوِلِه، َأدمُعوَك ِإََل اَّللَِّ : " َصلَّى اَّللَّ  ".ََي َأَِب اْلم
ل   َته  َعنم َسبِ  آهِلَِتَنا؟ َهلم تُرِيُد ِإالَّ َأنم َنشم : فـََقاَل َأبُو َجهم هد َأن قد ََي ُُمَمَُّد، َهلم َأنمَت ُمنـم ن نشم َهَد َأنََّك َقدم بلغت؟ فَنحم

 .بلغت، فو هللا َلوم َأين ِ َأعمَلُم َأنَّ َما تـَُقوُل َحقٌّ اَلتَـّبَـعمُتكَ 
َبَل َعِليٌّ فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأقـم شئ، [ ُينعىن]َوَلِكن َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَعمَلُم َأن َما يـَُقول حق، : فَانمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِإنَّ َبيِن ُقَصي   



َجابَةُ : قَاُلوا  .ِفيَنا اْلِم
 .نـََعمم : فـَُقلمَنا

َقايَُة فـَُقلمَنا  .نـََعمم : مثَّ قَاُلوا ِفيَنا السِ 
َوةُ   .مثَّ قَاُلوا ِفيَنا النَّدم

 .نـََعمم : فـَُقلمَنا
 .ِفيَنا اللِ َواءُ : مثَّ قَاُلوا

 .نـََعمم : فـَُقلمَنا
َنا، َحىتَّ ِإَذا حَتَاكَِّت الرَُّكُب قَاُلوامثَّ   .َواَّللَِّ اَل َأفـمَعلُ ! ِمنَّا َنِبٌّ : َأطمَعُموا َوَأطمَعمم

َهِقيُّ  ثـَنَ : َوقَاَل المبَـيـم ََصمُّ، َحدَّ َاِفُظ، قَاَل أخربََن َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب اَأم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ا ُُمَمَّد بن َخاِلد، َأخم
َحاقَ  َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ِإسم د بن خلف، َحدَّ  .َحدثَنا َأْحم

َياَن، َومُهَا َجاِلَساِن، فـََقاَل َأبُو جَ : قَالَ  ل  َوَأيب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َأيب َجهم ل  َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  َهَذا نَِبيُُّكمم ََي َبيِن : هم
 .َعبمِد مَشمس  

َيانَ   .فَالنَِّبُّ َيُكوُن ِفيَمنم َأَقلُّ ِمنَّا َوَأَذلُّ ! َوتـَعمَجُب َأنم َيُكوَن ِمنَّا َنِبٌّ : قَاَل َأبُو ُسفم
ِ ُشُيوخ  نَِبيًّا: فـََقاَل َأبُو جهل ُ َعَليمِه َوسَ ! أعجب َأنم خَيمُرَج ُغََلٌم ِمنم بـَنيم َمُع، فََأاَتمُهَا فـََقالَ َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : " لََّم َيسم

َصملِ  يَت ِلَلم َياَن، َفَما َّلِلَِّ َوَرُسوِلِه َغِضبمَت َوَلِكنََّك ْحَِ  .َأمَّا َأنمَت ََي َأَِب ُسفم
 . ََي بن َأِخي ِمنم نـُبـُوَِّتكَ بِئمَسَما َتِعُدين : فـََقالَ " َوأما َأنمت ََي َأَِب اْلكم، فو هللا لََتضمَحَكنَّ َقِليًَل َولَتَـبمِكنَيَّ َكِثريًا 

ِه، َوِفيِه َغَرابَةٌ   .َهَذا ُمرمَسٌل ِمنم َهَذا المَوجم
ُ تـََعاََل ُُممرِبًا َعنمُه َوَعنم َأِضَرابِِه  ُ، َكَما قَاَل اَّللَّ ، َلَعَنُه اَّللَّ ل  ُل َأيب َجهم ا الَِّذي َوِإَذا رََأومَك ِإنم يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا، َأَهذَ " َوقـَوم

َف يـَعمَلُموَن ِحنيَ  َها، َوَسوم ُ َرُسواًل؟ ِإنم َكاَد لَُيِضلَُّنا َعنم آهِلَِتَنا َلوماَل َأنم َصبَـرمََن َعَليـم  يـََرومنَ  بـََعَث اَّللَّ
 ( .5)المَعَذاَب َمنم أضل  َسِبيَل 

__________ 
 .71، 75ُسورَة المفرمقَان ( 5)
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َماُم أَ  ر ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : ْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو ِبشم ثـََنا ُهَشيمٌم، َحدَّ يَُة َوَرُسوُل : َحدَّ نـََزَلتم َهِذِه اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمتَـَوار  مبَكََّة   ( .5" )َواَل َتمهر بصَلتك َواَل ختَافت هبَا " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رُِكوَن َسبُّوا المُقرمآَن، َوسَ : الَ قَ  َع َذِلَك المُمشم تَُه ِِبلمُقرمآِن، فـََلمَّا مسَِ َزَلُه َوَمنم َجاَء َكاَن ِإَذا َصلَّى بَِصمَحاِبِه رََفَع َصوم بُّوا َمنم َأنـم
ُ َعَليمِه َوسلم : بِِه، قَالَ  ُ تـََعاََل لَِنِبيِ ِه ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ رُِكوَن " َواَل َتمهر بصَلتك  "فـََقاَل اَّللَّ َمَع المُمشم َأيم بِِقَراَءِتَك فـََيسم



ِمُعُهُم المُقرمآَن َحىتَّ َيَمُخُذوُه َعنمك " َواَل ختَافت هبَا " فـََيُسبُّوا المُقرمآَن   ".وابتغ َبني َذِلك َسِبيَل " َعنم َأصمَحاِبَك، َفََل ُتسم
 .َحِديِث َأيب بشر َجعمَفر بن َأىب َحيَّة بِهِ  َوَهَكَذا َرَواُه َصاِحَبا الصَِّحيِح ِمنم 

َحاقَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِ، َعنم ِعكم َصنيم َثيِن َداُوُد بمِن اْلُم ُ َعَليمِه : َحدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمَع ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َوَسلََّم ِإَذا َجَهَر ِِبلمُقرمآِن َوُهَو ُيصَ  َتِمُعوا ِمنمُه، وََكاَن الرَُّجُل ِإَذا َأرَاَد َأنم َيسم ا َأنم َيسم  لِ ي تـََفرَُّقوا َعنمُه َوَأبـَوم

ُهمم، فَِإنم رََأى َأنَـُّهمم َقدم َعَرُفوا َأنَّ  َع ُدونـَُهمم فـََرقًا ِمنـم تَـَرَق السَّمم ُلو َوُهَو ُيَصلِ ي، اسم َيَة َأَذاُهمم  هُ بـَعمَض َما يـَتـم َتِمُع َذَهَب َخشم َيسم
َتِمُعوَن ِمنم  َمِع الَِّذيَن َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم َيسم َتِمعم، فَِإنم َخَفَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ تـََعاََل  فـََلمم َيسم ًئا، فَأَنـمَزَل اَّللَّ ِقَراَءتِِه َشيـم

رَتُِق َذِلَك، َلَعلَُّه يـَرمَعِوي " َواَل ختَافت هبَا " فيتفرقوا َعنمك " َواَل ََتمَهرم بصَلتك "  َمَعَها ممَّنم َيسم َمُع َمنم َأرَاَد َأنم َيسم َفََل َيسم
َتِفُع ِبِه  َمُع، فـَيَـنـم َ َذِلَك َسِبيًَل " ِإََل بـَعمِض َما َيسم  ".َوابـمَتِغ بـَنيم

ُزمء االول من السِ ريَة النـََّبِويَّة اِل  ََبَشةِإََل ُهَنا ينتهى اْلم َرة ِإََل اْلم جم ُزمء الثَّاين وأوله َِبب اهلِم  بمِن كثري ويليه اْلم
__________ 
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 ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َمكَّ  َرِة َمنم َهاَجَر ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََبَشةَِبُب ِهجم  َة ِإََل َأرض اْلم

ِمِننَي، َعِفنَي ِمَن المُمؤم َتضم رِِكنَي لِلمُمسم ُر َأِذيَِّة المُمشم َم ِذكم َنِة َقدم تـََقدَّ َوَما َكانُوا يـَُعاِمُلونـَُهمم ِبِه ِمَن الضَّرمِب  ِفَرارًا ِبِديِنِهمم ِمَن المِفتـم
َهانَِة المَباِلَغةِ   .الشَِّديِد َواْلمِ

ِه َأيب طَاِلب   وََكاَن هللا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنَـَعُه ِبَعمِ   .عزوجل قد حجرهم َعنم َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ
ِصيُلهُ  َم تـَفم  .َكَما تـََقدَّ
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

َها ِف رََجب  َسَنَة مَخمس  ِمَن المِبعمثَِة، ُهمم َأَحَد َعَشَر رَُجًَل َوَأرمَبُع  َوَرَوى المَواِقِديُّ َأنَّ ُخُروَجُهمم ِإلَيـم َوَأنَّ َأوََّل َمنم َهاَجَر ِمنـم
، َ َماش  َورَاِكب  ِر َما بـَنيم ا ِإََل المَبحم َوة ، َوَأنَـُّهُم انـمتَـَهوم  ِنسم

ََبَشةِ  َتأمَجُروا َسِفيَنًة بِِنصمِف ِديَنار  ِإََل اْلم  .فَاسم
َلةُ ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن، َواممَرَأتُ : َوُهمم  َبَة َواممَرَأتُُه َسهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأبُو ُحَذيـمَفَة بمُن ُعتـم  بِنمُت ُه رُقـَيَُّة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َوَأبُو َسَلَمَة بمنُ  ُر بمُن المَعوَّاِم، َوُمصمَعُب بمُن ُعَمريم ، َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف  ، َوالزُّبـَيـم ََسِد، َواممَرَأتُُه ُأمُّ َسَلَمَة  ُسَهيمل  َعبمِد اَأم
َلى بِنمُت َأيب  ، َوَعاِمُر بمُن رَبِيَعَة المَعنمِزيُّ، َواممَرَأتُُه لَيـم َرة بن َأىب رهم،  بِنمُت َأيب ُأَميََّة، َوُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  َحثمَمَة، َوَأبُو ُسبـم

ر و، َوُسَهيمُل بمُن بَـ ( 5)وحاطب  ُعود  بمُن َعمم  .يمَضاَء، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم
ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ

ِ َومَثَاِننَي رجَل، سوى ِنَسائِِهم: َوقَاَل آَخُرونَ : قَاَل ابمُن َجرِير    َبلم َكانُوا اثـمنَـنيم



__________ 
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 .ِهمم، وعمار بن ََيسر، نشك، فَِإن َكاَن فيهم فقد َكانُوا َثََلثًَة َومَثَاِننَي رَُجًَل َوَأبـمَنائِ 
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما ُيِصيُب َأصمَحابَُه ِمَن المَبََلِء، َوَما ُهَو ِفيِه : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم فـََلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِدُر َعَلى َأنم َُيمنَـَعُهمم ممَّاِمَن  ، َوَأنَُّه اَل يـَقم ِه َأيب طَاِلب  : ُهمم ِفيِه ِمَن المَبََلِء، قَاَل هَلُمم  المَعاِفَيِة، مبََكانِِه ِمَن هللا عزوجل َوِمنم َعمِ 
ََبَشِة، فَِإنَّ هِبَا َمِلًكا اَل يُظمَلُم ِعنمَدُه أَ  ُتمم ِإََل َأرمِض اْلم ُ َلُكمم فـََرَجا ممَّا َأنـمُتمم َلوم َخَرجم ، َحىتَّ جَيمَعَل اَّللَّ ق  َحٌد، َوِهَي َأرمُض ِصدم

 .ِفيهِ 
ََبشَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأرمِض اْلم ِلُموَن ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنِة َوِفَرارًا ِإََل َفَخَرَج ِعنمَد َذِلَك المُمسم اَّللَِّ  ِة َُمَاَفَة المِفتـم

 .ِبِديِنِهمم 
ََلمِ  َرة  َكاَنتم ِف اْلمِسم  .َفَكاَنتم َأوََّل ِهجم

ِلِمنَي ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َوَزومَجُتُه رُقـَيَُّة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَكاَن َأوََّل َمنم َخَرَج ِمَن المُمسم  اَّللَّ
َهِقيُّ  َسِن بمِن زََِيد  وََكَذا َرَوى المبَـيـم رَبي، َعن بشر بمِن ُموَسى، َعِن اْلَم َيان، َعن َعبَّاس المَعنـم ِمنم َحِديِث يـَعمُقوَب بن ُسفم

ُ َعنمهُ : ، حدثتا قـََتاَدة، قَالَ ( 5)المبـُرممجُِيِ   ِلِه ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ  .َأوََّل َمنم َهاَجَر ِإََل اَّللَِّ تـََعاََل بَِهم
، يـَُقولُ  عمُت َأَِب َْحمَزَة، يـَعميِن َأَنَس بمَن َماِلك  َر بمَن َأَنس  يـَُقوُل مسَِ عمُت النَّضم َخَرَج ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َوَمَعُه اممَرَأتُُه رُقـَيَُّة : مسَِ

ََبَشِة، َفَأبمطَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإََل َأرمِض اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخبَـُرمُهَا، فـََقِدَمِت بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أَ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 :اممَرَأٌة َمنم قـَُريمش  فـََقاَلت

__________ 
َبة ِإََل الرباجم، قَبيَلة من مَتِيم، َوُهَو لقب ْلمس بطُون( 5)  .ِنسم
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َنَك  ََي ُُمَمَُّد، َقدم رََأيمتُ   .َوَمَعُه اممَرَأتُهُ ( 5)َختـم
َِببَِة : على َأي َحال رأيتيهما؟ قَاَلت: قَالَ   .َوُهَو َيُسوقـَُها( 1)رََأيمته قد ْحل اممَرَأته ْحَار من َهِذه الدِ 



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلِه بـَعمَد ُلوط  َعَليمِه السَََّلمُ ِإنَّ ُعثمَماَن َأوَُّل مَ ! َصِحبَـُهَما اَّللَُّ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نم َهاَجَر بَِهم
َحاقَ  ََبَشِة ُُمَمَّدَ : قَاَل ابمُن ِإسم ر و، َوَوَلَدتم َلُه ِِبْلم َلُة بِنمُت ُسَهيمِل بمِن َعمم َبَة، َوَزومَجُتُه َسهم َفَة بمُن ُعتـم بمَن َأيب  َوَأبُو ُحَذيـم

 .ُحَذيـمَفةَ 
ُر بمُن المَعوَّ  ََسِد، َواممَرَأتُُه ُأمُّ َوالزُّبـَيـم ، َوَأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد اَأم َسَلَمَة بِنمُت َأيب اِم، َوُمصمَعُب بمُن ُعَمريم ، َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف 

 .أَُميََّة بمِن المُمِغريَِة، َوَوَلَدتم َلُه هِبَا زَيـمَنبَ 
، َوَعاِمُر بمُن رَبِي َلى بِنمُت َأيب َحثمَمَة، َوُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  ، َواممَرَأتُُه لَيـم َطَّاِب، َوُهَو ِمنم َبيِن َعنمِز بمِن َواِئل  َعَة َحِليُف آِل اْلم

رو، َويـَُقال َأبُو َحاِطب  م  المَعاِمِريُّ، َواممَرَأتُُه ُأمُّ ُكلمثُوِم بنت ُسَهيمل بن َعمم َرَة بمُن َأيب رُهم مَشمِس بمِن  بن عمر بمِن َعبمدِ َوَأبُو َسبـم
ِل بمِن َعاِمر ، َوُهَو َأوَُّل َمنم َقِدَمَها ِفيَما ِقيلَ  ِر بمِن َماِلِك بمِن ِحسم  .َعبمِد ُودِ  بمِن َنصم

ََبَشِة، ِفيَما بَـ  ِلِمنَي ِإََل َأرمِض اْلم وََكاَن : اَل ابمُن ِهَشام  َلَغيِن قَ َوُسَهيمُل بمُن بـَيمَضاَء فـََهُؤاَلِء المَعَشَرُة َأوَُّل َمنم َخَرَج ِمَن المُمسم
ِل المِعلممِ  ، ِفيَما ذََكَر بـَعمُض َأهم  َعَليمِهمم ُعثمَماُن بمُن َمظمُعون 

َحاقَ  ، َوَوَلَدتم َلُه هِبَا َعبمَد اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم َاُء بِنمُت ُعَميمس   .َجعمَفر   بمنَ  مثَّ َخَرَج َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  َوَمَعُه اممَرَأتُُه َأمسم
ََبَشِة  َتَمُعوا بَِرمِض اْلم ِلُموَن َحىتَّ اجم ََبَشة  * * * َوتـََتاَبَع المُمسم ُوََل ِإََل َأرض اْلم َرَة اَأم جم َبَة َأنَّ اهلِم َوَقدم َزَعَم ُموَسى بمُن ُعقم

 َكاَنت ِحني دخل
__________ 

 .الصهر: اْلنت( 5)
 .الضعيفة الَّىِت تدب ِف املشى: الدِببة( 1)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الشِ عمبِ   .َأبُو طَاِلب  َوَمنم َحاَلَفُه َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوِف َهَذا َنَظرٌ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َرِة الثَّانَِيِة ِإلَ  جم َا َكاَن ِف اهلِم ِد بـَعمِض َمنم َكاَن َخَرَج َأوَّاًل، ِحنَي َوَزَعَم َأنَّ ُخُروَج َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  ِإَّنَّ َها، َوَذِلَك بـَعمَد َعوم يـم

ا َقِدُموا َمكََّة، وََكاَن ِفيَمنم َقِدَم ُعثمَماُن بمُن َمظمعُ  َلُموا َوَصلُّوا، فـََلمَّ رِِكنَي َأسم رِبُوا بِِه بـََلَغُهمم َأنَّ المُمشم ، فـََلمم جيَُِدوا َما ُأخم ون 
ََلِم الممُ  ِلِمنَي ِإََل أَ ِمنم ِإسم ُهمم َوَمَكَث آَخُروَن مبَكََّة، َوَخَرَج آَخُروَن ِمَن المُمسم رِِكنَي َصِحيًحا، فـََرَجَع َمنم رََجَع ِمنـم رمِض شم

َرُة الثَّانَِيةُ  جم ََبَشِة َوِهَي اهلِم  .اْلم
 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ 

َبةَ   . طَاِلب  ِفيَمنم َخَرَج ََثنًِياوََكاَن َجعمَفُر بمُن َأيب : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم
َوَِّل َأظمَهُر َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ  َحاَق ِمنم ُخُروِجِه ِف الرَِّعيِل اَأم  .َوَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُم عَ  ِهِ َلِكنَُّه َكاَن ِف زُممَرة  ََثنَِية  ِمَن المُمَهاِجرِيَن َأوَّاًل، َوُهَو المُمَقدَّ ُهمم ِعنمَد النََّجاِشيِ  َوَغريم  .َليمِهمم َوالمُمتَـرمِجُم َعنـم

 .وكما َسُنورُِدُه َمبمُسوطًا
ُهمم * * *  ُ َعنـم َبَة َجعمَفر  َرِضَي اَّللَّ َارِِجنَي ُصحم َحاَق َسَرَد اْلم  .مثَّ ِإنَّ ابمَن ِإسم

ُرو بمُن َسِعيِد بمِن المَعاِص، َواممَرَأتُُه فَاطِ : َوُهمم  َوان بن ُأميَّة بن ُمرثَعمم  َمُة بنت َصفم
 .ابمن ِشق   المِكَناينُّ 

، َوَوَلَدتم َلُه هِبَا َسِعيًدا َوَأَمةَ  َُزاِعيِ  َعَد اْلم ُر  َوَأُخوُه َخاِلٌد، َواممَرَأتُُه َأِميَنُة بِنمُت َخَلِف بمِن َأسم الَِِّت تـََزوََّجَها بـَعمَد َذِلَك الزُّبـَيـم
 .ًرا َوَخاِلًدافـََوَلَدتم َلُه َعمم 

، َوَمَعُه اممَرَأتُُه ُأمُّ َحِبيَبَة بِنمُت َأيب ُسفم : قَالَ  ، َوَأُخوُه ُعبَـيمُد اَّللَِّ ِش بمِن ِرََئب   .َيانَ َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحم
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ََة َواممَرَأتُُه بـَرََكُة بِنمتُ  َيانَ  َوقـَيمُس بمُن َعبمِد اَّللَِّ ِمنم َبيِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم  .َيَسار  َموماَلُة َأيب ُسفم
 .َوُمَعيمِقيُب بمُن َأيب فَاِطَمَة، َوُهَو من مواَل َسِعيِد بمِن المَعاصِ 

س  : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َوُهَو ِمنم َدوم
َعِريُّ ]َوَأبُو ُموَسى : قَالَ  َشم َبَة بمِن رَبِيَعةَ [ اَأم  .َعبمُد اَّللَِّ بمُن قـَيمس  َحِليُف آِل ُعتـم

 .َسنَـَتَكلَُّم َمَعُه ِف َهَذاوَ 
َاِرِث بمِن َأَسد ، وَ  ُرو بمُن ُأَميََّة بمِن اْلم َوِد، َوَعمم َسم َعَة بمِن اَأم َبُة بمُن َغزمَواَن، َويَزِيُد بمُن َزمم ِب بمِن َأيب  َوُعتـم طَُليمُب بمُن ُعَمريمِ بمِن َوهم

َِلة ( 5)َكِثرِي  ، وجهم بن قيس العبدوى، َوَمَعُه اممَرَأتُُه ُأمُّ َحرمَمَلَة بِنمُت َعبمِد  (1)بن عبد، وسويبط بن سعد بن ُحَرُيم
، َوَأبُو الرُّوِم بمُن ُعَمريمِ بمِن هَ  م  َُة بمُن َجهم م  َوُخَزُيم ُرو بمُن َجهم ََة، َوَوَلَداُه َعمم َوِد بمِن ُخَزُيم َسم اِشِم بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن َعبمِد اَأم

اِر، َوِفَرا َاِرِث بمِن َكَلَدَة، َوَعاِمُر بمُن َأيب َوقَّاص  َأُخو َسعمد ، َوالمُمطَِّلُب بمُن َأزمَهَر بمنِ الدَّ ِر بمِن اْلم  َعبمِد َعومف  ُس بمُن النَّضم
ِريُّ   .الزُّهم

 .َواممَرَأتُُه َرمَلة بنت َأىب َعومف بن ضبرية، َوولدت هِبَا َعبمَد اَّللَِّ 
ر  التـَّيمِميُّ، َواممَرَأتُهُ َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم  َاِرُث بمُن َخاِلِد بمِن َصخم َوِد، َواْلم َسم َداُد بمُن اَأم َبُة، َوالمِمقم رَيمَطُة بِنمُت  ُعود ، َوَأُخوُه ُعتـم

َلَة  َاِرِث بمِن ُجبَـيـم  .، َوَوَلَدتم َلُه هِبَا ُموَسى َوَعاِئَشَة َوزَيـمَنَب َوفَاِطَمةَ ( 9)اْلم
ُرو بمُن عُ  ُزومِ َوَعمم ِرو بمِن َكعمِب بمِن َسعمِد بمِن تـَيمِم بمِن ُمرََّة، َومَشَّاُس بمُن ُعثمَماَن بمِن الشَّرِيِد المَمخم  .يُّ ثمَماَن بمِن َعمم

ِه ُعثمَماُن بمُن ُعثمَمانَ : قَالَ  ِنِه، َوَأصمُل امسِم َا مُسِ َي مَشَّاًسا ِْلُسم  .َوِإَّنَّ
َياَن بمِن َعبم  ، َوِهَشام بن َأىب ُحَذيـمَفةَوُهبَّاُر بمُن ُسفم ، َوَأُخوُه َعبمُد اَّللَِّ ُزوِميُّ ََسِد المَمخم  ِد اَأم

__________ 
 .َكِبري: وتروى( 5)



 .َحرمَمَلة: وتروى( 1)
ِتيَعاب( 9)  .ابمن جبلة: ِف ااِلسم
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، َوَسَلمَ  ِرو بمِن َُممُزوم  ُة بمُن ِهَشاِم بمِن المُمِغريَِة، َوَعيَّاُش بمُن َأيب رَبِيَعَة بمِن المُمِغريَِة، َوُمَعتِ ُب بمُن ابمن المُمِغريَُة بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
َهاَمُة، َوُهَو ِمنم ُحَلَفاِء َبيِن َُممُزوم   ِف بمِن َعاِمر ، َويـَُقاُل َلُه َعيـم  .َعوم

َاِرِث بمِن َمعمَمر ، َوَمَعُه َوُقَداَمُة َوَعبمُد اَّللَِّ َأَخَوا ُعثمَماَن بمِن َمظمعُ : قَالَ  ، َوَحاِطُب بمُن اْلم ، َوالسَّاِئُب بمُن ُعثمَماَن بمِن َمظمُعون  ون 
َهُة بِ  َارث، َوَأُخوُه خطاب، َواممَرَأتُُه ُفَكيـم َها ُُمَمَّد واْلم َياُن بمُن اممَرَأتُُه فَاِطَمُة بِنمُت المُمَجلِ ِل، َوابـمَناُه ِمنـم َمعمَمِر نمُت َيَسار ، َوُسفم

ِبيُل بمنُ  ِِه، َوُهَو ُشَرحم َها ِمنم َغريم َها َجاِبٌر َوُجَناَدُة، َوابـمنـُ َناُه ِمنـم ، َواممَرَأتُُه َحَسَنُة َوابـم ِث بمُن بمِن َحِبيب  ، َأَحُد المَغوم  َعبمِد اَّللَِّ
ِبيُل بمُن َحَسَنةَ  ، َوُهَو الَِّذي يـَُقاُل َلُه ُشَرحم  .ُمَزاِحِم بمِن مَتِيم 

ِب بمِن ُحَذاَفَة بمِن مُجََح، َوُخنَـيمُس بمُن ُحَذاَفَة بمِن قـَيمِس بمِن َعدِ َوعُ  َباَن بمِن َوهم ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن ثمَماُن بمُن رَبِيَعَة بمِن ُأهم ي  
، َوُهَشاُم بمُن المَعاِص بمِن َواِئِل بمِن سَ  م  َاِرِث بمِن قـَيمِس بمِن َعِديِ  بمِن سعيد بمِن َسهم ِعيد ، َوقـَيمُس بمُن ُحَذاَفَة بمِن قـَيمِس بمِن اْلم

، َوَأُخوُه َعبمُد اَّللَِّ   .َعِدي  
َوتُهُ  ، َوِإخم َاِرِث بمِن قـَيمِس بمِن َعِدي   َاِرِث، و : َوَأبُو قـَيمِس بمُن اْلم ٌر َوَسِعيٌد، َأبـمَناُء اْلم َاِرُث َوَمعمَمٌر َوالسَّاِئُب َوِبشم [ َأُخو]اْلم

ر و التَِّميِميُّ  سعيد بمِن قـَيمسِ   .بمِن َعِدي   َِأُمِ ِه، َوُهَو َسِعيُد بمُن َعمم
م  َوُهوَ  ، َوَحِليٌف لَِبيِن َسهم م  ُر بمُن ِرََئِب بمِن ُحَذيـمَفَة بمِن ُمَهشَِّم بمِن َسِعيِد بمِن َسهم  َوُعَميـم

َلَة بمِن َعبمِد المُعزَّى،  ، الزُّبـَيمِديُّ َوَمعمَمُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ ( 5)َُممِمَيُة بمُن َجزمء   المَعَدِويُّ، َوُعرمَوُة بمُن َعبمِد المُعزَّى، َوَعِديُّ بمُن َنضم
ر و، َوأَ  ر و، َوَسِليُط بمُن َعمم َراُن، َوَمَعُه َوابـمُنُه النـُّعمَماُن، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن ُمرَمة العامري، َوعبد هللا بن ُسَهيمل ابمن َعمم ُخوُه السَّكم

َرة بنت السعدى، َوَأبُو َحاِطب َزوجت َدة بنت َزمَعة، َوَمالك بن ربيَعة، َواممَرَأته عمم ر و المَعاِمِريُّ َوَحِليُفُهمم ( 1)ه َسوم بمُن َعمم
َلَة، َوُهَو من الميمن  .َسعمُد بمُن َخوم

__________ 
 .ابمن َجَزاء: ويروى َكَما ِف ابمن ِهَشام واالستيعاب( 5)
ِتيَعابويروى َكَما ( 1) رو: ِف ااِلسم  .َحاِطب بن َعمم
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ِريُّ، َوُسَهيمُل بمُن بـَيمَضاَء، َوِهَي ُأمُُّه، َوامسمُ  َرَّاِح المِفهم َدِم بمِن ُأَميََّة بمِن َوَأبُو ُعبَـيمَدَة َعاِمُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم َها َدعمُد بِنمُت َجحم
َاِرِث بمِن ِفهم  ُرو بمُن َأيب َسرمِح ( 5[ )بمِن ُأَهيمبِ ]ر ، َوُهَو ُسَهيمُل بن وهب ابمن رَبِيَعَة بمِن ِهََلِل َظِرِب بمِن اْلم بمِن َضبََّة، َوَعمم

اِد بمنِ ( 5[ )بمِن ُأَهيمبِ ]بمِن رَبِيَعَة بمِن ِهََلِل  َاِرِث، َوِعَياُض بمِن زَُهريمِ بمِن َأيب َشدَّ رَبِيَعَة بمُن ِهََلِل  بمِن َماِلِك بمِن َضبََّة بمِن اْلم
اِد بمِن رَبِيَعَة، َوُعثمَماُن بمُن َعبمدِ  َاِرِث بمِن زَُهريمِ بمِن َأيب َشدَّ ُرو بمُن اْلم  َغنمِم بمِن زَُهريم َأَخوان، َوَسِعيد بمِن َماِلِك بمِن َضبََّة، َوَعمم

َاِرُث، الفهريون ، َوَأُخوُه اْلم  .بمُن َعبمِد قـَيمِس بمِن َلِقيط 
َحق* * *  ِلِمنَي، ِسَوى َأبـمَنائِِهُم الَِّذيَن َخَرجُ : قَاَل ابمن ِإسم َها ِمَن المُمسم ََبَشِة َوَهاَجَر ِإلَيـم يُع َمنم ْلََِق بَِرمِض اْلم وا َفَكاَن مجَِ

 .َوُهَو ُيَشكُّ ِفيهِ  َثََلثًَة َومَثَاِننَي َرُجًَل ِإنم َكاَن َعمَّاُر ابمن ََيِسر  ِفيِهمم،: هبم صَغارًا َأو ولُدوا هِبَا،
ََبَشِة َغرِيٌب ِجدًّا: قـُلمتُ * * *  َعِريَّ ِفيَمنم َهاَجَر ِمنم َمكََّة ِإََل َأرمِض اْلم َشم َحق َأَِب ُموَسى اَأم ُر ابمن ِإسم  .َوِذكم

َماُم َأْحمَدُ  عمُت ُحَدجيمًا : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا َحَسُن بمُن ُموَسى، مسَِ   بمنِ َأَخا زَُهريمِ ( 1)َحدَّ
ُعود  قَالَ  َبَة، َعِن ابمِن َمسم َحق، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل : ُمَعاِويََة، َعنم َأيب ِإسم بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُعود  َوَجعمَفٌر، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعرمُفَطَة، َوُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  ِمنم مَثَاِننَي رَُجًَل، ِفيِهمم َعبمُد اَّللَِّ بمنُ ( 9)النََّجاِشيِ  َوََنمُن ََنمٌو  َمسم
 .َوَأبُو ُموَسى، فَأتوا النََّجاِشي  

__________ 
 .الز ََِيَدة من ابمن ِهَشام( 5)
َاءِ ( 1)  .االصل خديج ِِبْلم

 .َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته َعن الممسند
 .ََنوا: ط( 9)

 .بته َعن الممسندَوَما أثم 
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َرو بمَن المَعاِص َوُعَمارََة بمَن المَولِيِد هِبَِديَّة    .َوبـََعَثتم قـَُريمٌش َعمم
 عمَنا نزُلوا َأرمضك ِإنَّ نـََفًرا ِمنم َبيِن : فـََلمَّا َدَخََل َعَلى النََّجاِشيِ  َسَجَدا َلُه مثَّ ابـمَتَدرَاُه َعنم َُيِيِنِه َوَعنم مِشَاِلِه، مثَّ قَااَل َلهُ 

 .َوَرغُبوا َعنَّا َعن ِملَِّتَنا
 .ِف َأرمِضَك فَابـمَعثم ِإلَيمِهمم : فَأَيمَن ُهمم؟ قَااَل : قَالَ 

مَ : فـَبَـَعَث ِإلَيمِهمم، فـََقاَل َجعمَفرٌ   .َأََن َخِطيُبُكُم الميَـوم
 .فَاتَـّبَـُعوهُ 

، فـََقاُلوا َلهُ  ُجدم ُجُد لِلمَمِلِك؟ َقالَ َما َلَك اَل : َفَسلََّم َوملَم َيسم  .ِإَنَّ اَل نسجد ِإالَّ هلل عزوجل:  َتسم
َنا َرُسوال، مثَّ أمرََن َأال نسجد اَلَحدَّ ِإالَّ هلل عزوجل، َوَأَمَرََن ِِبلصَََّلِة َوالزََّكاةِ : َوَما َذاَك؟ قَالَ : قَالَ  َ بـََعَث ِإلَيـم  .ِإنَّ اَّللَّ



ٌرو  .وَنَك ِف ِعيَسى بن َمرمميَ فَِإنَـُّهمم خُيَاِلفُ : قَاَل َعمم
 .َفَما تَقوُلوَن ِف ِعيَسى بن َمرممَي َوأمه: قَالَ 
َها َوَلٌد : نُقول َكَما قَاَل هللا: قَالَ  رَاِء المبَـُتوِل الَِِّت ملَم َُيَسََّها َبَشٌر َوملَم يـَفمِرضم  ( .5)ُهَو َكلمته َوُروُحُه َألمَقاَها ِإََل المَعذم
َرمِض مثَّ قَالَ فـََرَفَع عُ : قَالَ  َباِن، َواَّللَِّ : وًدا ِمَن اَأم ََبَشِة َوالمِقسِ يِسنَي َوالرُّهم  ََي َمعمَشَر اْلم

َهُد َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َوَأنَُّه ( 9)ِفيِه َما سوى ( 1)َما يَزِيُدوَن َعَلى الذى نُقول  ُتمم ِمنم ِعنمِدِه، َأشم َهَذا، َمرمَحًبا ِبُكمم َومبَنم ِجئـم
ُتمم، َواَّللَِّ ا  َلوماَل َما َأََن ِفيِه ِمَن المُملمِك لَِّذي جنَُِد ِف اْلمِجنمِيِل، َوَأنَُّه الرَُّسوُل الَِّذي َبشََّر ِبِه ِعيَسى بن َمرممَيَ، انمزُِلوا َحيمُث ِشئـم

ُتُه َحىتَّ َأُكوَن َأَن الذى أْحل نـَعمَليمه   ( !7)ََأَتـَيـم
__________ 

 .َومل يفرتضها ولد: َهايَة اِلبمِن االثريِرَوايَة الن ِ ( 5)
 .َأي مل يُؤثر ِفيَها َومل ُيزها، يعمىن قبل المَمِسيح: قَالَ 

 .َومل يقرعها ذكر: َوِرَوايَة ابمن اْلوزى ِف الوفا
د( 1) ند َأْحم  .يـَُقول: ُمسم
 .َما يسوى: الممسند( 9)
 .وأوضئه: زَاد ِف الممسند( 7)
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َخَريمِن فـَُردَّتم ِإلَيمِهَماَوَأَمَر   .هِبَِديَِّة اْلم
رًا ُعود  َحىتَّ َأدمَرَك بَدم  .مثَّ تـََعجََّل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم

تُهُ  تَـغمَفَر َلُه ِحنَي بـََلَغُه َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم  .َوَزَعَم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ وَ  ََبَشِة، ِإن مل َوَهَذا ِإسم َتِضي َأن َأَِب ُموَسى َكاَن ِفيَمنم َهاَجَر ِمنم َمكََّة ِإََل َأرمِض اْلم ِسَياٌق َحَسٌن، َوِفيِه َما يـَقم

رًَجا ِمنم بـَعمِض الرَُّواةِ   .يكن ُمدم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ه  آَخرَ * * *  َحق السَِّبيِعيِ  ِمنم َوجم  .َوَقدم روى َعن َأىب ِإسم
اَلِئلِ  فـََقالَ  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن رَجَ : اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن زََكِرَيَّ المَغََليبُّ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، َحدَّ اء ، َحدَّ

َرائِيلُ  ثـََنا ِإسم  .َحدَّ
ثـََنا ُُمَمَّ  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، َحدَّ ، َوَحدَّ ُتَِّليُّ ثـََنا َعبَّاُد بمُن ُموَسى اْلم َسُن بمُن َعلََّويمِه المَقطَّاُن، َحدَّ ثـََنا اْلَم ، َحدَّ ُد بمُن زََكرَيَّ

َرائِيل ثـََنا ِإمسمَاِعيُل بمُن َجعمَفر، َحدثَنا ِإسم  .َحدَّ
ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن شري  ثـََنا َأبُو َأْحمََد، َحدَّ ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ َوَحدَّ َحق بن ِإبـمَراِهيم، ُهَو ابمن راهوبه، َحدَّ ويه، َحدثَنا ِإسم



َحق،( 5) َرائِيُل، َعنم إىب ِإسم ثـََنا ِإسم  بمُن ُموَسى، َحدَّ
عمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  ِإََل َأرمِض أمرََن َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم َأنم نـَنمطَِلَق َمَع جَ : َعنم َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب ُموَسى، قَالَ 

 ( .1)النََّجاِشيِ  
َرو بمَن المَعاِص َوُعَمارََة بمَن المَولِيِد، َومَجَُعوا ِللنََّجاِشيِ  َهِديَّةً   .فـَبَـَلَغ َذِلَك قـَُريمًشا فـَبَـَعثُوا َعمم

 .َوَقِدَما َعَلى النََّجاِشيِ  فَأتَياُه ِبهلدية، فقبلها، َوسجدا َلهُ 
__________ 

 .عبد هللا: 101َداَلِئل النـُّبـُوَّة ( 5)
ََبَشة( 1)  .الدَّاَلِئل َأرض اْلم
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ُرو بمُن المَعاصِ   .ِإنَّ ََنًسا ِمنم َأرمِضَنا َرِغُبوا َعنم ِديِنَنا، َوُهمم ِف َأرمِضكَ : مثَّ قَاَل َعمم
 .َعمم نَـ : قَااَل ! ِف َأرمِضي؟ : قَاَل هَلُُم النََّجاِشيُّ 

َنا، فـََقاَل لََنا َجعمَفرٌ  مَ : فـَبَـَعَث ِإلَيـم  .اَل يـََتَكلَُّم ِمنمُكمم َأَحٌد، َأََن َخِطيُبُكُم الميَـوم
َنا  ُرو بمُن المَعاِص َعنم َُيِيِنِه َوُعَمارَُة َعنم َيَسارِِه، والقسيسو ( 5)فَانـمتَـَهيـم ن ُجُلوس ِإََل النََّجاِشيِ  َوُهَو َجاِلٌس ِف جَممِلِسِه َوَعمم

ٌرو َوُعَمارَةُ  ُجُدوَن َلكَ : مساطني، َوقد قَاَل َلُه َعمم  .ِإنَـُّهمم اَل َيسم
َبانِ  َنا َبَدَرََن َمنم ِعنمَدُه ِمَن المِقسِ يِسنَي َوالرُّهم تَـَهيـم  .اسجدوا للمك: فـََلمَّا انـم

 .اَل نسجد ِإالَّ هلل عزوجل: فـََقاَل َجعمَفر
 .اَل نسجد ِإالَّ هلل: َما َمنعك َأن تسمجد؟ قَالَ : ِشي  قَالَ فـََلمَّا انتهينا ِإََل النََّجا

َ بـََعَث ِفيَنا َرُسواًل، َوُهَو الرَُّسوُل الَِّذي بشر بِِه ِعيَسى بن َمرممَي َعَليمهِ : َوَما َذاَك؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه النََّجاِشيُّ   ِإنَّ اَّللَّ
د، فَ  ه َأْحم ِتَ الزََّكاَة، َوَأَمَرََن الصَََّلة َوالسَََّلم من بعده، امسم ًئا، َونُِقيَم الصَََّلَة َونـُؤم ِرَك بِِه َشيـم َأَمَرََن َأنم نـَعمُبَد اَّللََّ َواَل ُنشم

 .ِِبلمَمعمُروِف، َونـََهاََن َعِن المُمنمَكرِ 
لُهُ   .فََأعمَجَب النََّجاِشيَّ قـَوم

ُرو بمُن المَعاِص قَالَ   .هللا المملك، ِإنَـُّهم خيالفونك ِف ِعيَسى بن َمرمميََ  َأصمَلحَ : فـََلمَّا رََأى َذِلَك َعمم
 .َما يـَُقوُل َصاِحُبُكمم ِف ابمن َمرمميَ : فـََقاَل النََّجاِشيُّ ِْلَعمَفر  

__________ 
 .فانتهيت: الدَّاَلِئل( 5)
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َل اَّللَِّ : قَالَ  َها َوَلدٌ ُهَو ُروُح اَّللَِّ وََكِلَمُتُه، َأخم : يـَُقوُل ِفيِه قـَوم ِرضم َربـمَها َبَشٌر َوملَم يـَفم رَاِء المبَـُتوِل الَِِّت ملَم يـَقم  .َرَجُه ِمَن المَعذم
َرمِض فـََرفـََعُه فـََقالَ  َما يزِيُدوَن َهُؤاَلِء على َما نُقول ِف ابمِن : ََي معشر القسيسني والرهبان: فـَتَـَناَوَل النََّجاِشيُّ ُعوًدا ِمَن اَأم

 .زمَن َهِذهِ َمرممَيَ َواَل وَ 
، َوَأنَُّه الَِّذي َبشََّر ِبِه عِ  َهُد َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ ُتمم ِمنم ِعنمِدِه، فََأََن َأشم يَسى، َوَلوماَل َما َأََن ِفيِه ِمَن المُملمِك َمرمَحًبا ِبُكمم َومبَنم ِجئـم

ُتُه َحىتَّ أُقـَبِ َل نـَعمَليمِه، اممُكُثوا ِف َأرمِضي َما ِشئـم   .ُتمم ََأَتـَيـم
َوة ، َوقَالَ   .َردُّوا َعَلى َهَذيمَن َهِديَـّتَـُهَما: َوَأَمَر لََنا ِبطََعام  وَُكسم

ِر َفَشِرِبَ  َبََل ِف المَبحم يًَل، وََكاََن َأقـم ُرو بمُن المَعاِص َرُجًَل َقِصريًا، وََكاَن ُعَمارَُة َرُجًَل مجَِ ر و اممَرَأتُُه، فـََلمَّاوََكاَن َعمم  ، َوَمَع َعمم
ر و َقبِ لميِن : َشرَِِب قَاَل ُعَمارَُة ِلَعمم  .ُمِر اممَرَأَتَك فـَلمتـُ

ٌرو َتِحي: فـََقاَل َلُه، َعمم ٌرو يـَُناِشُد ُعَمارََة َحىتَّ َأدمَخَلُه السَِّفيَنةَ ! َأاَل َتسم ِر، َفَجَعَل َعمم  .فََأَخَذ ُعَمارَُة ُعَمًرا فـََرَمى ِبِه ِف المَبحم
ٌرو ِللنََّجاِشي ِ َفَحَقَد َعَليمِه َعمم  ِلكَ : ٌرو ِف َذِلَك، فـََقاَل َعمم َت َخَلَفَك ُعَمارَُة ِف َأهم  .ِإنََّك ِإَذا َخَرجم

ِش  ِليِلِه، َفطَاَر َمَع المَوحم  ( .5)َفَدَعا النََّجاِشيُّ ِبُعَمارََة فـَنَـَفَخ ِف ِإحم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئل عَ  َاِفُظ المبَـيـم م  السَّوَّاِق،َوَهَكَذا َرَواُه اْلم َسِن بمِن َسَلَّ  ن َطرِيِق َأيب َعِلي   اْلَم

ِلهِ  َلُه، ِإََل قـَوم َناِدِه ِمثـم َوة  : " َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُموَسى، َفذََكَر إبِِسم  ".فََأَمَر لََنا ِبطََعام  وَُكسم
َناٌد َصِحيٌح، َوظَاِهُرُه يَُدلُّ َعَلى َأنَّ َأِبَ : قَالَ   ُموَسى َكاَن مبَكََّة، َوَأنَُّه َخَرَج َمَع َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  ِإََل َأرمِض َوَهَذا ِإسم

ََبَشة  .اْلم
ِه َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب ُموَسى  َصلَّى َأنَـُّهمم بـََلَغُهمم َُممَرُج َرُسوِل اَّللَِّ : َوالصَِّحيح َعنم يَزِيَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب بـُرمَدَة، َعنم َجدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهمم ِِبلمَيَمِن، َفَخَرُجوا ُمَهاِجرِيَن ِف ِبضمع  َومخسني  اَّللَّ
__________ 

ََبَشة َولَيمَس ِفيِه ِرَوايَة َواِحَدة   107 - 531الذى ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة اليب نعيم ( 5) َرة ِإََل اْلم جم عدَّة ِرَواََيت َعن اهلِم
 .هِبََذا السِ َياق الذى ذكره ابمن كثري، َوَلَعلَّه أدمج بـَعمضَها ِف بعض َكاِمَلة

)*( 
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ََبَشِة، فـََوافـَُقوا َجعمَفَر بمَن َأيب  ُهمم َسِفينَـتـُُهمم ِإََل النََّجاِشيِ  بَِرمِض اْلم طَاِلب  َوَأصمَحابه ِعنمدهم، فَأمره  رَُجًَل ِف َسِفيَنة ، فَأَلمَقتـم
رَب  َجعمَفرٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َزَمَن َخيـم قَاَمِة، فََأقَاُموا ِعنمَدُه َحىتَّ َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِِبْلمِ

بَـَر َعنمهُ : قَالَ  َ النََّجاِشيِ  فََأخم َ َجعمَفر  َوبـَنيم  .َوَأبُو ُموَسى َشِهَد َما َجَرى بـَنيم
ِلهِ َوَلَعلَّ الرَّاِوَي َوهِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم نـَنمطَِلَق : " َم ِف قـَوم  ".َأَمَرََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



ََبَشةِ * * *  َرِة اْلم ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، حَ : َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َِبِب ِهجم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المَعََلِء، َحدَّ ثـََنا بـَُريمُد َحدَّ بمُن ( 5)دَّ
، َعنم َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب ُموَسى، قَالَ  َنا سفينة، : َعبمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن ِِبلمَيَمِن، فـَرَِكبـم بـََلَغَنا َُممَرُج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ََبَشِة فـََوافَـ  َنا سفننا ِإََل النََّجاِشيِ  ِِبْلم َنا َمَعُه َحىتَّ قدمَنا، فوافينا فَأَلمَقتـم ُ َعنمُه، فََأَقمم َنا َجعمَفَر بمَن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ ( 1)قم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  تَـَتَح َخِبري، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي افـم َل السَّفِ " النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َراَتِن َلُكمم َأنـمُتمم َأهم  ".يَنِة ِهجم

ِلٌم َعنم َأيب ُكَريمب  َوَأيب َعاِمر  َعبمِد اَّللَِّ بن براد   .، ِكََلمُهَا َعن َأىب ُأَساَمة بِهِ ( 9)َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم
 .وروَيه ِف َمَواِضَع ُأَخَر ُمَطوَّاًل 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َاِفَظ ابمَن َعَساِكَر َرَواَها ِف تـَرممَجَِة َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  ِمنم اَتِرخِيِه، ِمنم ِرَوايَِة َوَأمَّا ِقصَُّة َجعمَفر  َمَع النََّجاشِ * * *  يِ  فَِإنَّ اْلم

ُعود ، َكمَ  َِديُث، َوِمنم ِرَوايَِة ابمِن َمسم ِرو بمِن المَعاِص، َوَعَلى يََديمِهَما َجَرى اْلم ِسِه َوِمنم ِرَوايَِة َعمم َم، َوأم َسلَمة َكَما ا تـََقدَّ نـَفم
 .َسَيأمِت 

__________ 
 .يزِيد: َخ ط( 5)

 .551/  1َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته من الُبَخاِري  
 .ابمن يُوُسَف بمِن َأيب بـُرمَدَة بمِن َأيب ُموَسى( 1)
 .فـََواَفقَنا: الُبَخاِري  ( 9)

)*( 
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ِ بمِن النـَُّقوِر، َعنم فََأمَّا ِرَوايَُة َجعمَفر  فَِإنَـَّها َعزِ  َُسنيم  يَزٌة ِجدًّا، َرَواَها ابمُن َعَساِكَر، َعنم َأيب المَقاِسِم السََّمرمقـَنمِديِ ، َعنم َأيب اْلم
، قَالَ  ، َعن َعبمُد اَّللَِّ : َأيب طَاِهر  املخلص، َعن َأىب المَقاِسم بن المبَـَغِويِ  ُعمِفيُّ ثـََنا َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن اْلم ، َحدَّ  بمُن ُعَمَر بمِن َأَِبن 

، َعنم جُمَاِلِد بمِن َسِعيد ، َعِن الشَّعمِبِ  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر   ر و المَبَجِليُّ ثـََنا َأَسُد بمُن َعمم بـََعَثتم قـَُريمٌش : ، َعنم َأبِيِه قَالَ َحدَّ
َرو بمَن المَعاِص َوُعَمارََة بمَن المَولِيِد هِبَِديَّ  ، فـََقاُلوا َلُه، َوََنمُن ِعنمَدهُ َعمم َياَن ِإََل النََّجاِشيِ  َقدم َصاَر ِإلَيمَك ََنٌس ِمنم : ة  ِمنم َأيب ُسفم

َنا  .َسَفَلِتَنا َوُسَفَهائَِنا، فَادمفـَعمُهمم ِإلَيـم
 .اَل َحىتَّ َأمسمََع َكََلَمُهمم : قَالَ 
َنا فـََقالَ : قَالَ  َنا َرُسواًل َفآَمنَّا بِِه : ِء؟ قَالَ َما يـَُقوُل َهُؤاَل : فـَبَـَعَث ِإلَيـم َ بـََعَث ِإلَيـم ََثَن، َوِإنَّ اَّللَّ َوم ٌم يـَعمُبُدوَن اَأم قـُلمَنا َهُؤاَلِء قـَوم

َناهُ   .َوَصدَّقـم
 .اَل : أعبيد هم لكم؟ قَاُلوا: فـََقاَل هَلُُم النََّجاِشي  

 .فـََلُكمم َعَليمِهمم َديمٌن؟: فـََقالَ 
 .اَل : قَاُلوا



 .لُّوا َسِبيَلُهمم قَاَل َفخَ 
ُرو بمُن المَعاصِ : قَالَ  َنا ِمنم ِعنمِدِه، فـََقاَل َعمم  ِإنَّ َهُؤاَلِء يـَُقوُلوَن ِف ِعيَسى: َفَخَرجم

َر َما تـَُقولُ   .َغيـم
يل ملَم َأَدعمُهمم ِف َأرمِضي َساَعًة ِمنم نـََهار  : قَالَ   .ِإنم ملَم يـَُقوُلوا ِف ِعيَسى ِمثمَل قـَوم

ُوََل فََأرمَسَل  َنا ِمَن اَأم َنا، َفَكاَنِت الدَّعمَوُة الثَّانَِيُة َأَشدَّ َعَليـم  .ِإلَيـم
رَاَء بـَُتول  : يـَُقولُ : َما يـَُقول َصاحبُكم ِف ِعيَسى بن َمرممَيَ؟ قـُلمَنا: قَالَ   .ُهَو ُروُح اَّللَِّ وََكِلَمُتُه َألمَقاَها ِإََل َعذم
ُهمم، فـََقالَ ادعوا َل فََل : فََأرمَسَل فـََقالَ : قَالَ   َما تـَُقولُوَن ِف ِعيَسى بن َمرممَي؟: ن القس َوُفََلن الرَّاِهَب، َفَأاَتُه ََنٌس ِمنـم
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َرمِض، قَالَ : فـََقاُلوا ًئا ِمَن اَأم ، َوَأَخَذ َشيـم  .ثمَل َهَذاَما َعَدا ِعيَسى َما قَاَل َهُؤاَلِء مِ : َأنمَت َأعمَلُمَنا، َفَما تـَُقوُل؟ قَاَل النََّجاِشيُّ
ِذيُكمم َأَحٌد؟ قَاُلوا: مثَّ قَالَ   .نـََعمم : َأيـُؤم

ُهمم َفَأغمرُِموُه َأرمبـََعَة َدرَاِهمَ : فـََناَدى ُمَناد    .َمنم آَذى َأَحًدا ِمنـم
ِفيُكمم؟ قـُلمَنا: مثَّ قَالَ  َعَفَها: َأَيكم  .اَل َفَأضم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َوَظَهَر هِبَا قـُلمَنا َلهُ  فـََلمَّا َهاَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم، َوَقدم َأَردمََن الرَِّحيَل ِإلَيمهِ  ثـمَناَك َعنـم  .دََّنَ ، فـَرَ َقدم َظَهَر َوَهاَجَر ِإََل المَمِديَنِة َوقـََتَل الَِّذيَن ُكنَّا َحدَّ

 .نـََعمم : قَالَ 
ُ َوَأنَُّه رَ : َفَحَمَلَنا َوَزوََّدََن، مثَّ قَالَ  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ رِبم َصاِحَبَك مبَا َصنَـعمُت ِإلَيمُكمم، َوَهَذا َصاِحِب َمَعُكمم، َأشم ُسوُل َأخم
تَـغمِفرم يل  ، َوُقلم َلُه َيسم  .اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواعمتَـنَـَقيِن، مثَّ قَالَ َفَخَرجم : قَاَل َجعمَفرٌ  َنا المَمِديَنَة، فـَتَـَلقَّاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما َأدمِري َأََن ِبَفتمِح : َنا َحىتَّ َأتـَيـم
بَـَر َأفـمَرُح َأمم بُِقُدوِم َجعمَفر   بَـرَ ! َخيـم  .َوَواَفَق َذِلَك فـَتمُح َخيـم

 .مثَّ َجَلسَ 
 .َهَذا َجعمَفٌر َفَسلمُه َما َصَنَع ِبِه َصاِحبـَُنا: ُسوُل النََّجاِشي ِ فـََقاَل رَ 

ُ َوَأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ : فـََقالَ  تَـغمِفرم يل : ، َوقَاَل يل نـََعمم، فـََعَل بَِنا َكَذا وََكَذا، َوَْحََلَنا َوَزوََّدََن، َوَشِهَد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .ُقلم َلُه َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَتَـَوضَّأَ مثَّ َدَعا َثََلَث َمرَّات  فـَقَ  ِلُمونَ : اَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .آِمنيَ : اللَُّهمَّ اغمِفرم لِلنََّجاِشيِ  فـََقاَل المُمسم

رِبم َصاِحَبَك مبَا رََأيمَت ِمنم : فـََقلمُت ِللرَُّسولِ : مثَّ قَاَل َجعمَفرٌ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  انمطَِلقم فََأخم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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 .َحَسٌن َغرِيبٌ : مثَّ قَاَل ابمُن َعَساِكرَ 
ِريُّ، عَ * * *  َثيِن الزُّهم َحق، َحدَّ ِر بم َوَأمَّا ِرَوايَُة ُأمِ  َسَلَمَة فـََقدم قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِن َعبمِد نم َأيب َبكم

َها، َأنَـَّها قَاَلتم  ُ َعنـم ، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة َرِضَي اَّللَّ َلمَّا َضاَقتم َمكَُّة َوُأوِذَي َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ : الرَّْحمَِن بمِن َحاِرِث بمِن ِهَشام 
ا َما ُيِصيبـُُهمم ِمَن المَبََلءِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوفُِتُنوا َورََأوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل  َصلَّى اَّللَّ َنِة ِف ِديِنِهمم َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوالمِفتـم

ِه، اَل َيِصُل ِإلَيمِه شئ ِمِه َوِمنم َعمِ  ُهمم، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ِف َمنَـَعة  ِمنم قـَوم َتِطيُع َدفمَع َذِلَك َعنـم َرُه َومِمَّا يـََناُل َأصمحَ  َيسم ابَُه، ممَّا َيكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ : " فـََقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُقوا بِِبََلِدِه َحىتَّ جَيمَعَل اَّللَّ ََبَشِة َمِلًكا اَل يُظمَلُم َأَحٌد ِعنمَدُه، فَاْلم ِإنَّ بَِرمِض اْلم

 ".َلُكمم فـََرًجا َوَُممَرًجا ممَّا َأنـمُتمم ِفيِه 
َنا ِإلَ  َتَمعمَنا هِبَا، فـَنَـَزلمَنا ِبَريمِ َدار  ِإََل َخريمِ َجار  آِمِننَي َعَلى ِديِنَنا، َوملَم َُنم َفَخَرجم َها َأرمَسااًل، َحىتَّ اجم  .َش ِفيَها ظُلمًمايـم

تمُعوا على َأن يبعثوا ِإََل النََّجا َنا َدارا َوأمنا غاروا منا، فَاجم ِشي  ِفيَنا ليخرجنا ِمنم ِبََلِدِه فـََلمَّا رََأتم قـَُريمٌش َأَنَّ َقدم أصبـم
 .َولِيَـُردَََّن َعَليمِهمم 

َرو بمَن المَعاِص َوَعبمَد اَّللَِّ بمَن َأيب رَبِيَعَة، َفَجَمُعوا َلُه َهَداََي َولَِبطَارِقَِتِه، فـََلمم يَ  ُهمم َرُجًَل ِإالَّ هيأوا َلُه َهِديًَّة فـَبَـَعثُوا َعمم َدُعوا ِمنـم
َتَطعمُتمم َأنم ادمفـَُعوا ِإََل ُكلِ  ِبطمرِيق  َهِديَـَّتُه قـَبمَل َأنم تـََتَكلَُّموا ِفيِهمم، مثَّ ادمفـَُعوا ِإلَيمِه َهَداََيُه، فَِإِن اسم : اُلوا هَلَُماَعَلى ِحَدة ، َوقَ 

َعُلوا  .يـَُردَُّهمم َعَليمُكمم قـَبمَل َأنم يَُكلِ َمُهمم فَافـم
َا َقِدَمَنا َعَلى َهَذا المَمِلِك ِف : طمرِيٌق ِمنم َبطَارِقَِتِه ِإالَّ قدُموا ِإلَيمِه هديته، فكلموه فـََقاُلوا َلهُ فـََقِدَما َعَليمِه، فـََلمم يـَبمَق بِ  ِإَّنَّ

ُخُلوا ِف دينُكمم  َواَمُهمم ِف ِديِنِهمم َوملَم يَدم  .ُسَفَهائَِنا، فَارَُقوا َأقـم
 (1 -السِ ريَة  - 1)
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ُمهُ  َعلَ فـَبَـَعثـََنا قـَوم َناُه فََأِشريُوا َعَليمِه بَِنم يـَفم  .مم لِيَـُردَُّهُم المَمِلُك َعَليمِهمم، فَِإَذا ََنمُن َكلَّمم
َعلُ : فـََقاُلوا  .نـَفم

ُُدُم  ُدوَن ِإلَيمِه ِمنم َمكََّة اَأم ُموا ِإََل النََّجاِشيِ  َهَداََيُه، وََكاَن ِمنم َأَحبِ  َما يـُهم ا  ، َوذََكرَ ( 5)مثَّ َقدَّ َدوم َبَة َأنَـُّهمم َأهم ُموَسى بمُن ُعقم
 .ِإلَيمِه فـََرًسا َوُجبََّة ِديَباج  

ُخُلوا ِف دينك، َوَجاُءوا : فـََلمَّا َأدمَخُلوا َعَليمِه َهَداََيُه قَاُلوا َلهُ  ِمِهمم َوملَم يَدم َيًة ِمنَّا ُسَفَهاَء فَارَُقوا ِديَن قـَوم َأيُـَّها المَمِلُك، ِإنَّ ِفتـم
َتدع اَل نعرفه، َوقد ْلأوا ِإََل ِبََلِدَك، َوَقدم بـََعثـََنا ِإلَيمَك ِفيِهمم َعَشائُِرُهمم، آَِبُؤُهمم َوَأعمَماُمُهمم َوقَـ بدين مُ  ُمُهمم لِتَـُردَُّهمم بـم وم

نَـَعُهمم ِلذَ  ُخُلوا ِف ِديِنَك فـََتمم ًنا، فَِإنَـُّهمم َلنم يَدم  .ِلكَ َعَليمِهمم، فَِإنَـُّهمم َأعمَلى هِبِمم َعيـم
ُر هللا: فـََغِضَب مثَّ قَالَ  َتاُروا ! اَل َلَعمم ٌم ْلأوا ِإََل ِبََلِدي َواخم اَل أردهم َحىتَّ َأدمُعَوُهمم فَُأَكلِ َمُهمم َوَأنمظَُر َما َأممُرُهمم، قـَوم

َكانُوا َعَلى َغريمِ َذِلَك َمنَـعمتـُُهمم َوملَم َأدمُخلم بَينهم   ِجَواِري َعَلى ِجَواِر َغريمِي، َفِإنم َكانُوا َكَما يـَُقوُلوَن َرَددمتـُُهمم َعَليمِهمم، َوِإنم 
ًنا  .َوبينهمم، َومل أنعم َعيـم

َبَة َأنَّ أَُمَراَءُه َأَشاُروا َعَليمِه بَِنم يـَُردَُّهمم ِإلَيمِهمم، فـََقالَ  َلى َأيِ  شئ اَل َواَّللَِّ َحىتَّ َأمسمََع َكََلَمُهمم َوَأعمَلَم عَ : َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم



 .ُهمم َعَليمهِ 
ُجُدوا َلُه، فـََقالَ  ثُوين َما َلُكمم : فـََلمَّا َدَخُلوا َعَليمِه َسلَُّموا َوملَم َيسم ُط َأاَل حُتَدِ   َأيُـَّها الرَّهم

ربُوين َماَذا تـَُقوُلوَن ِف ِعيَسى، َومَ ! اَل حُتَيُّوين َكَما ُُيَيِ ييِن َمنم َأاَتََن من قومكم؟  ؟ َأَنَصاَرى َأنـمُتم؟ قَاُلوافََأخم  .اَل : ا ِديُنُكمم
 أفيهود َأنـمُتم؟: قَالَ 

__________ 
لد، َأو المَمصمُبوغ ِمنمهُ : االدم( 5)  .اْلم

)*( 
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 .اَل : قَاُلوا
ِمُكمم؟ قَاُلوا: قَالَ   .اَل : فـََعَلى ِديِن قـَوم
ََلمُ : َفَما ِديُنُكمم؟ قَاُلوا: قَالَ   .اْلمِسم
ََلُم؟ قَاُلواَومَ : قَالَ  سم ًئا: ا اْلمِ ِرُك ِبِه َشيـم  .نـَعمُبُد اَّللََّ، اَل ُنشم
َنا َكَما بـََعَث الرُُّسَل : َمنم َجاءَُكمم هِبََذا؟ قَاُلوا: قَالَ  ُ ِإلَيـم َهُه َوَنَسَبُه، بـََعَثُه اَّللَّ َنا َوجم ِإََل َجاَءََن بِِه رَُجٌل ِمنم َأنـمُفِسَنا، َقدم َعَرفـم

َلَنا ََثَن، َوَأَمَرََن ِبعِ َمنم قـَبـم َوم ََمانَِة، َونـََهاََن َأنم نـَعمُبَد اَأم َدُه اَل َشرِيَك َلُه ، فََأَمَرََن ِِبلمبَـرِ  َوالصََّدَقِة والوفا َوَأَداِء اَأم َباَدِة اَّللَِّ َوحم
َنا َأنَّ الَِّذي َجاَء ِبِه ِمنم ِعنم  ، َوَعِلمم َنا َكََلَم اَّللَِّ َناُه َوَعَرفـم قـم ُمَنا َوَعاَدُوا النَِّبَّ َفَصدَّ ، فـََلمَّا فـََعلمَنا َذِلَك َعاَداََن قـَوم ِد اَّللَِّ

ََثِن، فـََفَررمََن ِإلَيمَك ِبِديِنَنا وَ  َوم َلُه، َوَأرَاُدوََن َعَلى ِعَباَدِة اَأم بُوُه َوَأرَاُدوا قـَتـم ِمَناالصَّاِدَق، وََكذَّ  .ِدَمائَِنا ِمنم قـَوم
َها َأممُر ُموَسىَواَّللَِّ ِإنَّ : قَالَ  َكاِة الَِِّت َخَرَج ِمنـم  .َهَذا َلِمَن المِمشم

َنَّةِ : َوَأمَّا التَِّحيَّةُ : قَاَل َجعمَفرٌ  ِل اْلم بَـَرََن َأنَّ حتَِيََّة َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم  فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناَك ِب  .لذى ُيَي بـَعمضَنا بـَعمًضاالسَََّلُم، َوَأَمَرََن ِبَذِلَك َفَحيـَّيـم

 .رَاِء المبَـُتولِ َوأما ِعيَسى بن َمرممَيَ، فـََعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه وََكِلَمُتُه َألمَقاَها ِإََل َمرممَيَ َوُروٌح ِمنمُه، َوابمُن المَعذم 
 .المُعودِ َواَّللَِّ َما زَاَد ابمُن َمرممَيَ َعَلى َهَذا َوزمَن َهَذا : فََأَخَذ ُعوًدا َوقَالَ 

ََبَشةِ  َلَعنَّكَ : فـََقاَل ُعَظَماُء اْلم ََبَشُة لََتخم َعِت اْلم  .َواَّللَِّ لَِئنم مسَِ
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ُ النَّاَس ِفَّ ِحنِي َردَّ َعَليَّ ُملمِكي فَُأطِ : فـََقالَ  َر َهَذا َأبًَدا، َوَما َأطَاَع اَّللَّ ِف ِديِن  النَّاسَ ( 5)يَع َواَّللَِّ اَل َأُقوُل ِف ِعيَسى َغيـم
، َمَعاَذ اَّللَِّ ِمنم َذِلكَ   .اَّللَِّ

َحاقَ  ِرو بمِن المَعاِص َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن : َوقَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم فََأرمَسَل ِإلَيمِهُم النََّجاِشيُّ َفَجمعُهمم، َومل يكن شئ َأبـمَغَض ِلَعمم



َمَع َكََلَمُهمم   .َأيب رَبِيَعَة ِمنم َأنم َيسم
ُم فـََقاُلوافـََلمَّ  َتَمَع المَقوم نـَُقوُل َواَّللَِّ َما نـَعمِرُف َوَما ََنمُن ! َوَماَذا نـَُقولُ : َماَذا تـَُقولُوَن؟ فـََقاُلوا: ا َجاَءُهمم َرُسوُل النََّجاِشيِ  اجم

ُ َعَليمِه َوسلم َكاِئن من  .َذِلَك َما َكانَ  َعَليمِه ِمنم َأممِر ِديِنَنا، َوَما َجاَء ِبِه نَِبيـَُّنا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمهُ  ُهمم َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ  .فـََلمَّا َدَخُلوا َعَليمِه َكاَن الَِّذي ُيَكلِ ُمُه ِمنـم

يُن الَِّذي َأنـمُتمم َعَليمِه؟ فَاَرقـمُتمم ِديَن قومكم َومل تدخلو ِف يـَُهوِديَّة: فـََقاَل َلُه النََّجاِشيُّ  َرانِيَّة َما َهَذا الدِ   .َواَل َنصم
َتحل المَمَحارَِم : فـََقاَل َلُه َجعمَفرٌ  َوار، يسم ًما على الش رك، نعمبد االوَثن َوَنَمُكل المميَتة ونسئ اْلم َأيُـَّها المَمِلُك، ُكنَّا قـَوم

ًئا َواَل َُنَر ُِمُه، َِها، اَل َنُِلُّ َشيـم َماِء َوَغريم َنا نَِبيًّا ِمنم َأنـمُفِسَنا نـَعمِرُف َوفَاَءُه  بـَعمُضَنا ِمنم بـَعمض  ِف َسفمِك الدِ  ُ ِإلَيـم فـَبَـَعَث اَّللَّ
َرمَحاَم َوََنمِمَي  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَنِصَل اَأم َ َوحم َقُه َوَأَمانـََتُه، َفَدَعاََن ِإََل َأنم نـَعمُبَد اَّللَّ َوار، َوُنَصلِ ي هلل عزوجل َوِصدم اْلم

َرهُ َوَنُصوَم َلُه َواَل نـَعمبُ   .َد َغيـم
َحاقَ ( 1)َوقَاَل زََِيٌد  َدُه َونـَعمُبَدُه، َوَُنمَلَع َما ُكنَّا نـَعمُبدُ : َعِن ابمِن ِإسم  َفَدَعاََن ِإََل اَّللَِّ لِنـَُوحِ 

ِق اْلَِديث َوَأَداء االمانة، وصلَ  ََثِن، َوَأَمَرََن ِبِصدم َوم َجارَِة َواَأم َواِر َوالمَكفِ  ََنمُن َوآَِبُؤََن ِمنم ُدونِِه ِمَن اْلِم ِن اْلِم ة االرحام َوُحسم
َماِء، َونـََهاََن َعن المَفَواِحش َوَقول الزُّور  َعِن المَمَحارِِم َوالدِ 

__________ 
 .فاطع: املطبوعة( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .وُنس بن بكريُهَو زََِيد البكائى رَاِوي السِ ريَة َعن ِإبمِن اسحق، َوِرَوايَته ُمَقابَلة لِرَوايَة يُ ( 1)
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َصَنِة، َوَأَمَرََن َأنم نعمبد هللا َواَل نشمرك بِِه َشيمئا، أمرََن ِِبلصَََّلِة وَ  ِف المُمحم ِل َماِل المَيِتيِم َوَقذم  .الزََّكاة َوالصِ َيامَوَأكم
ََلمِ ( 5)فعدد : قَالَ   .َعَليمِه أُُموَر اْلمِسم

َناُه َوآَمنَّا ِبِه َواتَـّ  قـم ئً َفَصدَّ ِركم ِبِه َشيـم َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوملَم ُنشم ََن اَّللََّ َوحم ، فـََعَبدم َنا َما بَـعمَناُه َعَلى َما َجاَء ِبِه ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ ا، َوَحرَّمم
َللمَنا َما َأَحلَّ لََنا َنا َوَأحم  .َحرََّم َعَليـم

ُمَنا فعذبوَن ليفتنوَن َعن دينَنا و  َنا قـَوم َتِحلُّ ِمَن فـََعَدا َعَليـم َتِحلَّ َما ُكنَّا َنسم ، َوَأنم َنسم ََثِن ِمنم ِعَباَدِة اَّللَِّ َوم يردوَن ِإََل ِعَباَدِة اَأم
ََباِئثِ   .اْلم

تَـ  َنا ِإََل ِبََلِدَك َواخم َ ِديِنَنا َخَرجم نَـَنا َوبـَنيم َنا َوَحاُلوا بـَيـم َلى َمنم سواك، ورغبنا ِف رمََنَك عَ فـََلمَّا قـََهُروََن َوظََلُموََن َوَضيـَُّقوا َعَليـم
 .جوارك ورجوَن َأال نُظمَلَم ِعنمَدَك َأيُـَّها المَمِلكُ 

رًا ِمنم : فـََقاَل النََّجاِشيُّ : قَاَلتم  فـََبَكى َواَّللَِّ النََّجاِشيُّ َحىتَّ " كهيعص " َهل َمَعك شئ ممَّا َجاَء بِِه؟ فـََقَرَأ َعَليمِه َصدم
َضلَّتم ِْلميَـُتُه، َوَبكَ  َضُلوا َمَصاِحَفُهمم اخم  .تم َأَساِقَفُتُه َحىتَّ َأخم



َكاِة الَِِّت َجاَء هِبَا ُموَسى، انمطَِلُقوا رَاِشِديَن، اَل َواَّللَِّ اَل َأرُ : مثَّ قَالَ  ُرُج ِمَن المِمشم دُُّهمم َعَليمُكمم َواَل ِإنَّ َهَذا المَكََلَم لََيخم
ًنا  .أُنمِعُمُكمم َعيـم

َنا ِمنم ِعنم  ُرو بمُن المَعاصِ َفَخَرجم َتأمِصُل ِبِه : ده، وََكاَن أبقى الرجَلنيم ِفيَنا عبد هللا بن رَبِيَعَة، فـََقاَل َعمم َواَّللَِّ َْلتِيَـنَُّه َغًدا مبَا َأسم
رِبُنَُّه َأنَـُّهمم يـَزمعُموَن َأن إهله الذى يعبد ِعيَسى بن َمرممَيَ، َعبمدٌ  َراَءُهمم، َوََأُخم  !َخضم

َعلم، فَِإنَـُّهمم َوِإنم َكانُوا َخاَلُفوََن فَِإن هَلُم رْحا َوهَلُم َحًقا: َعبمُد اَّللَِّ بمُن رَبِيَعةَ فـََقاَل َلُه   .اَل تـَفم
__________ 

 .فعدوا: االصل( 5)
 .ُمرفة، َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام

َحاق، َوِرَوايَته مُ ( 1)  .َقابَلة لِرَوايَة يُوُنس بن بكريُهَو زََِيد البكائى رَاِوي السِ ريَة َعن ابمن ِإسم
)*( 
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َعَلنَّ : فـََقالَ   .َواَّللَِّ ََأَفـم
 .َأيُـَّها المَمِلُك ِإنَـُّهمم يـَُقوُلوَن ِف ِعيَسى قـَوماًل َعِظيًما، فََأرمِسلم ِإلَيمِهمم َفَسلمُهمم َعنمهُ : فـََلمَّا َكاَن المَغُد َدَخَل َعَليمِه فـََقالَ 

ُلَها فـَبَـَعَث َواَّللَِّ   .ِإلَيمِهمم، َوملَم يـَنمِزلم بَِنا ِمثـم
ُ ِفيِه، َوالَِّذي : َماَذا تـَُقولُوَن َلُه ِف ِعيَسى ِإن ُهَو يسألكم َعنمُه؟ فـََقاُلوا: فـََقاَل بـَعمُضَنا لِبَـعمض   نـَُقوُل َواَّللَِّ الَِّذي قَاَلُه اَّللَّ

 .َأَمَرََن نَِبيـَُّنا َأنم نـَُقوَلُه ِفيهِ 
نـَُقوُل ُهَو َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه َوُروُحُه : َما تـَُقوُلوَن ِف ِعيَسى بن َمرممَيَ؟ فـََقاَل َلُه َجعمَفرٌ : َعَليمِه َوِعنمَدُه َبطَارِقـَُتُه، فـََقالَ  َفَدَخُلوا

رَاِء المبَـُتولِ   .وََكِلَمُتُه َألمَقاَها ِإََل َمرممَيَ المَعذم
بُـَعيمِه فـََقالَ  َفَدَلَّ النََّجاِشيُّ يََدُه ِإََل  َ ُأصم َرمِض فََأَخَذ ُعوًدا بـَنيم  .َما َعَدا ِعيَسى بن َمرممَيَ ممَّا قـُلمَت َهَذا المُعَويمدَ : اَأم

 .اذمَهُبوا فَأنمتم شيوم ِف االرض! َوِإن تناخرُت َوهللا: ، فـََقالَ ( 5)فـَتَـَناَخَرتم َبطَارِقـَُتُه 
َرمضِ : الشيوم ِمُنوَن ِف اَأم  .اْلم

 .َسبَُّكمم َغرَِم، َمنم َسبَُّكمم َغرَِم، َمنم َسبَُّكمم َغرَِم، َثََلَثً  َمنم 
بـمُر بِِلَساهِنِمُ   .الذََّهبُ : َما ُأِحبُّ َأنَّ يل َدبـمًرا َوَأين ِ آَذيمُت رَُجًَل ِمنمُكمم، َوالدَّ

َحاقَ   .َما ُأِحبُّ َأنَّ يل َدبـمًرا من ذهب: َوقَاَل زََِيٌد َعِن ابمِن ِإسم
 .َويـَُقال زبرا: اَل ابمن ِهَشامقَ 

ََبل بلغتهم  .َوُهَو اْلم
َوَة ِحنَي َردَّ َعَليَّ ُملمِكي، َواَل َأطَاعَ : مثَّ قَاَل النََّجاِشي   ُ ِمينِ  الرِ شم  فو هللا َما َأَخَذ اَّللَّ

ُرَجا ِمنم ِبََلِديالنَّاَس ِفَّ فَُأِطيَع النَّاس ِفيِه، ردوا َعَليمِهَما هداَيهم َفََل َحاَجَة يل هبَِ   .ا، َواخم



__________ 
 .بطراقته َوُهَو حَتمرِيف: ط( 5)
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ِ َمرمُدوًدا َعَليمِهَما َما َجاَءا بِهِ  ُبوَحنيم  .َفَخَرَجا َمقم
َنا َمَع َخريمِ َجار  ِف َخريمِ َدار  : قَاَلتم * * *   .فََأَقمم

ََبَشة ينازعه ِف ملكهَأنم َخَرَج َعَليمِه رَ ( 5)فـََلمم يـَنمَشبم   .ُجٌل من اْلم
 يـَعمِرُف ِمنم َحقِ َنا َما  فو هللا َما علمتنا حزَن حزَن قط  ُهَو َأَشدَّ ِمنمُه، فـََرقًا ِمنم َأنم َيظمَهَر َذِلَك المَمِلُك َعَليمِه فـََيأمِت َمِلٌك اَل 

 .َكاَن يـَعمرِفُهُ 
تَـنمِصُرُه لِ  ُعو اَّللََّ َوَنسم ، َفَخَرَج ِإلَيمِه َسائًِراَفَجَعلمَنا َندم  .لنََّجاِشيِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمُضُهمم لَبعض  .من خيرج فيحضر الوقيعة َحىتَّ يـَنمُظَر َعَلى َمنم َتُكونُ : فـََقاَل َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َدثِِهمم ِسنًّا ُر، وََكاَن ِمنم َأحم  .َأَنَ : فـََقاَل الزُّبـَيـم

َخِر ِإََل َحيمُث الم فـَنَـَفخُ  َها ِف النِ يِل َحىتَّ َخَرَج ِمنم ِشقِ ِه اْلم َبُح َعَليـم تَـَقى النَّاُس، وا َلُه قربَة َفَجعلَها ِف َصدره، َفجعل َيسم
 .َفَحَضَر المَوقـمَعةَ 

ُ َذِلَك المَمِلَك َوقـَتَـَلُه َوَظَهَر النََّجاِشي  َعَليمهِ   .فـََهَزَم اَّللَّ
 .َأاَل فَأَبمِشُروا، فـََقدم َأظمَهَر هللا النََّجاِشي  : جعل يليح لََنا ِبرَِدائِِه َويـَُقولُ فجاءَن الزبري، فَ 

 .فو هللا َما علمتنا فرحنا بشئ َقطُّ فـََرَحَنا ِبظُُهوِر النََّجاِشي ِ ( : 1)قَاَلت 
َنا ِعنمَدُه َحىتَّ خرج من خرج منا ِإََل َمكَّة َوأقَام من َأقَامَ   .مثَّ َأَقمم

* * * 
__________ 

 .نشب: ط( 5)
 .ُمرفة

 .ُمرفة: قلت: ط( 1)
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(1/19) 

 
 



ِريُّ  َِديَث ُعرمَوَة بمَن الزُّبـَريمِ َعنم ُأمِ  َسَلَمَة، فـََقاَل ُعرمَوةُ : قَاَل الزُّهم ثمُت َهَذا اْلم لُهُ : َفَحدَّ ِري َما قـَوم ُ ِمينِ  : َأتُدم َما َأَخَذ اَّللَّ
َوَة ِحنَي َردَّ  َوَة ِفيِه، َواَل َأطَاَع النَّاَس ِفَّ فَُأِطيَع النَّاَس ِفيِه؟ فـَُقلمتُ  الرِ شم َثيِن َذِلَك َأبُو : َعَليَّ ُملمِكي َفآُخَذ الرِ شم اَل، َما َحدَّ

َاِرِث بمِن ِهَشام  َعنم ُأمِ  َسَلَمةَ  ِر بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم  .َبكم
ِمِه، وََكاَن َلُه َأٌخ َلُه َمنم ُصلمِبِه اثـمَنا َعَشَر َرُجًَل، َوملَم َيُكنم فَِإنَّ َعاِئشَ : فـََقاَل ُعرمَوةُ  ثـَتميِن َأنَّ َأَِبُه َكاَن َمِلَك قـَوم  َِأَيب َة َحدَّ

نَـَها فـََقاُلوا ََبَشُة رَأميـََها بـَيـم ، فََأَداَرِت اْلم ُر النََّجاِشيِ  َنا َأَخاُه، فَِإنَّ َلُه اثىن َلوم َأَنَّ قـَتَـلمَنا أَ : النََّجاِشيِ  َوَلٌد َغيـم َِب النََّجاِشيِ  َوَملَّكم
نَـهُ  ًرا َطِويًَل اَل َيُكوُن بـَيـم ََبَشُة َعَليمِهمم َدهم ِتََلفٌ َعَشَر َرُجًَل ِمنم ُصلمِبِه فـَتَـَوارَثُوا المُملمَك، لََبِقَيِت اْلم  .ُم اخم

ا َعَليمِه فـََقتَـُلوُه َوَملَُّكوا َأَخاهُ   .فـََعَدوم
ُرُه، وََكاَن لَِبيًبا َحازًِما ِمَن الر َِجالِ َفَدخَ  ِه َحىتَّ غلب َعَليمِه، َفََل يُِدير َأممَرُه َغيـم  .َل النََّجاِشي  ِبَعمِ 

ِه، قَاُلوا ََبَشُة َمَكانَُه ِمنم َعمِ  ِه، َفَما َنَمَمُن َأنم ُيَُ : فـََلمَّا رََأِت اْلم َنا، َوَقدم َعَرَف قد َغَلَب َهَذا المُغََلُم َعَلى َأممِر َعمِ  لِ َكُه َعَليـم
تُـلمُه َأوم  رَِجنَُّه ِمنم ِبََلِدَنَ  َأَنَّ قـَتَـلمَنا َأَِبُه، فـََلِئنم فـََعَل ملَم َيدَعم ِمنَّا َشرِيًفا ِإالَّ قـَتَـَلُه، َفَكلِ ُموُه ِفيِه فـَلميَـقم  .لَُيخم

ِه فـََقاُلوا ا ِإََل َعمِ  المَفىَت ِمنمَك، َوَقدم َعَرفمَت َأَنَّ قـَتَـلمَنا َأَِبُه َوَجَعلمَناَك َمَكانَُه، َوِإَنَّ اَل َنَمَمُن َأنم  َقدم رََأيـمَنا َمَكاَن َهَذا: َفَمَشوم
َلُه، َوِإمَّا َأنَّ خُتمرَِجُه ِمنم ِبََلِدَنَ  تـُ َلَنا، فَِإمَّا َأنم تـَقم تـُ َنا فـَيَـقم  .َُيمِلَك َعَليـم

مَ قـَتَـلمُتمم َأَِبُه ِِبَأمَ ! َوُيمَُكمم : قَالَ  ُلُه الميَـوم تـُ رُِجُه ِمنم ِبََلدُِكمم ! ممِس َوَأقـم  .َبلم ُأخم
 .فَانمطَلق بِهِ  َفَخَرُجوا بِِه فـََوقـَُفوُه ِف السُّوِق َوَِبُعوُه ِمنم اَتِجر  ِمَن التُّجَّاِر قذفه ِف سفينة بستمائة ِدرمَهم َأو بسبعمائة
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َرِيِف، َفَخَرَج َعمُُّه يـََتَمطَُّر حَتمتَـَها فََأَصابـَتمُه َصاِعَقٌة َفقتلهفـََلمَّا َكاَن المَعِشيُّ َهاَجتم َسَحا  .بٌَة ِمنم َسَحاِئِب اْلم
رٌ  ُهمم َخيـم  .فـََفزُِعوا ِإََل َوَلِدِه، فَِإَذا ُهمم ُُممِمُقوَن لَيمَس ِف َأَحد  ِمنـم

ََبَشِة َأممُرُهمم ( 5)َفَمَرَج   .َعَلى اْلم
ُرُه لَلَِّذي ِبعمُتُم المَغَداَة، فَِإنم َكاَن لَ : عمض  فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـ  ِلُح َأممرَُكمم َغيـم ُكمم بَِممِر تـَعمَلُموَن َواَّللَِّ َأنَّ َمِلَكُكُم الَِّذي اَل ُيصم

َهبَ  ََبَشِة َحاَجٌة فََأدمرُِكوُه قـَبمَل َأنم يَذم  .اْلم
َلُسوُه َعَلى َسرِيرِِه َوَملَُّكوهُ َفَخَرُجوا ِف طََلِبِه، فََأدمرَُكوُه فـََردُّوُه، فـَعَ   .َقُدوا َعَليمِه اَتَجُه َوَأجم

ُُتم ِمينِ  ُغََلِمي: فـََقاَل التَّاِجرُ   .رُدُّوا َعَليَّ َمايل َكَما َأَخذم
 .اَل نعطيك: فـََقاُلوا
 .ِإذا َوهللا الكلمنه: فـََقالَ 

ا َعَلى ُغََلِمي فـَنَـَزُعوُه َأيُـَّها المَمِلُك، إِ : َفَمَشى ِإلَيمِه َفَكلََّمُه فـََقالَ  ين ِ ابـمتَـعمُت ُغََلًما فـََقَبَض ِمينِ  الَِّذيَن َِبُعوُه مَثََنُه، مثَّ َعَدوم
 .ِمنم يَِدي َوملَم يـَُردُّوا َعَليَّ َمايل 

ِلِه َأنم قَالَ  ِمِه َوَعدم َهَُبَّ بِِه َحيمُث لَتَـُردُّنَّ َعَليمِه َماَلُه : َفَكاَن َأوََّل َما خرب ِمنم َصََلبَِة ُحكم َعُلنَّ يََد ُغََلِمِه ِف يَِدِه فـَلمَيذم َأوم لََتجم
 .َشاءَ 



 .َبلم نـُعمِطيِه َماَلهُ : فـََقاُلوا
هُ  ُه ِإَيَّ  .فََأعمَطوم

َوَة ِحنَي َردَّ َعَليَّ ُملمِكي، َوَما َأطَا : فَِلَذِلَك يـَُقولُ  َوَة فَآُخَذ الرِ شم ُ ِمينِ  الرِ شم  .َع النَّاَس ِفَّ فَُأِطيَع النَّاَس ِفيهِ َما َأَخَذ اَّللَّ
َبةَ * * *  ََبَشِة، َفَماَت َوالنََّجاِشيُّ ُغََلٌم َصِغرٌي، فََأومَصى ِإََل َأِخيِه ِإنَّ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َكاَن َأبُو النََّجاِشيِ  َمِلَك اْلم

ُلَغ ابميِن، فَِإَذا بَـ  ِمَك َحىتَّ يـَبـم  .َلَغ َفلُه المملكِإلَيمَك ُملمَك قـَوم
__________ 

تَـَلطَ : مرج( 5)  .اضمطرَب َواخم
)*( 
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 .فـََرِغَب َأُخوُه ِف المُملمِك، فـََباَع النََّجاِشيَّ ِمنم بـَعمِض التُّجَّارِ 
ََبَشُة النََّجاِشيَّ َحىتَّ َوَضُعوا التَّاَج عَ  َلِتِه َوَقَضى، فـََردَِّت اْلم  .َلى رَأسهَفَماَت َعمُُّه ِمنم لَيـم

ُ َأعمَلمُ  َسُن َوَأبمَسُط فَاَّللَّ َحق َأحم  .َهَكَذا ذكره ُُممَتصرا، َوِسَياق ابمن ِإسم
ِرو بن المَعاِص َوعبد هللا بن أيب ربيَعة* * *  ُر َعمم َا ُهَو ِذكم َحاَق ِإَّنَّ  .َوالَِّذي َوَقَع ِف ِسَياِق ابمِن ِإسم

َبَة وَ  رو بن المَعاِص َوعمارَة ابمن المَولِيِد بمِن المُمِغريَةِ َوالَِّذي ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم ُر َواِحد َأنَـُّهَما َعمم َُمِويُّ َوَغيـم  .اَأم
م وض ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي تضاحكوا يـَوم َعِة الَِّذيَن َدَعا َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُزوِر َعَلى َظهم َوُهَو َأَحُد السَّبـم رِِه ع سَل اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َساِجٌد ِعنمَد المَكعمَبةِ   .َصلَّى اَّللَّ
َعِري ِ ( 5)َوَهَكَذا  َشم ُعود  َوَأيب ُموَسى اَأم َم ِف َحِديِث ابمِن َمسم  .تـََقدَّ

ر و َمَعُه، َوُعَمارَُة   َكاَن َشاِبًّ َحَسًنا، فَاصمَطَحَبا ِف السَِّفيَنِة، وََكاَن َوالمَمقمُصوُد َأنَـُّهَما ِحنَي َخَرَجا ِمنم َمكََّة، َكاَنتم َزومَجُة َعمم
ِلَكُه، َفَسَبَح َحىتَّ َرَجَع إِ  ِر لِيـُهم ًرا ِف المَبحم ِرو بمِن المَعاِص، فَأَلمَقى َعمم َها، فـََقاَل َلُه ُعَمارَةُ ُعَمارَُة َطِمَع ِف اممَرَأِة َعمم َلوم : لَيـم

ُتكَ َأعمَلُم َأنََّك حُتمِسُن الس ِ   .َباَحَة َلَما َألمَقيـم
ٌرو َعَليمهِ   .َفَحَقَد َعمم

، وََكاَن ُعَمارَُة َقدم تـََوصََّل ِإََل بـَعمِض أَ  ، فـََوَشى بِِه فـََلمَّا ملَم يـُقمَض هَلَُما َحاَجٌة ِف المُمَهاِجرِيَن ِمَن النََّجاِشيِ  ِل النََّجاِشيِ  هم
ٌرو، فََأَمَر بِِه النََّجاِشيُّ َفُسحِ  ُلُه َوَساَح ِف المبَـر ِيَِّة َمَع الوحوشَعمم  .َر َحىتَّ َذَهَب َعقم

َطَّاِب، َوَأنَُّه تـََقصَّدَ  ُه بـَعمُض الصََّحابَِة َوقد ذكر االموى قصَّته ُمَطوََّلًة ِجدًّا، َوَأنَُّه َعاَش ِإََل َزَمِن ِإَمارَِة ُعَمَر بمِن اْلم
 .َأرمِسلميِن َوِإالَّ ِمتُّ َأرمِسلميِن : َوَمَسَكُه، َفَجَعَل يـَُقولُ 

ُ أعلم  .فـََلمَّا ملَم يـُرمِسلمُه َماَت ِمنم َساَعِتِه فَاَّللَّ
__________ 



رو بن المَعاِص َوعمارَة بن المَولِيد( 5)  .َأي َكوهنَما َعمم
)*( 
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ِ ِإنَّ قـَُريمًشا بـََعَثتم ِإََل النََّجاِشيِ  ِف َأممِر المُمَهاِجرِي: َوَقدم ِقيلَ  ِرو ابمن المَعاِص َوُعَمارََة، َوالثَّانَِيُة َمَع : َن َمرَّتـَنيم ُوََل َمَع َعمم اَأم
ر و َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب رَبِيَعةَ   .َعمم

 .َنصَّ َعَليمِه َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئلِ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ر  َوَقدم ِقيَل ِإنَّ المِبعمَثَة الثَّانَِيَة َكاَنتم بـَعم  َعِة َبدم  .َد َوقـم
ِريُّ   .قَاَلُه الزُّهم

ُهُم النََّجاِشي  رضى هللا َعنُه وأرضاه ِإََل شئ، ممَّا َسأَُلوا  .لِيَـَناُلوا ممَّنم ُهَناَك َثَمرًا، فـََلمم جيُِبـم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َحق َأنَّ َأَِب طَاِلب  َلمَّا رَأَ * * *  ، َكَتَب ِإََل النََّجاِشيِ  َأبـمَيااًت َُيُضُُّه َوَقدم ذََكَر زََِيٌد َعن ابمن ِإسم ى َذِلَك ِمنم َصِنيِع قـَُريمش 
ِمهِ  َساِن ِإََل َمنم نـََزَل ِعنمَدُه َمنم قـَوم حم ِل َوَعَلى اْلمِ ٌرو َوَأعمَداُء * َأاَل لَيمَت ِشعمِري َكيمَف ِف النَّأمِي َجعمَفٌر : ِفيَها َعَلى المَعدم َوَعمم

َعاُل النََّجاِشيِ  َجعمَفًرا ( 5)قَاِرُب َوَما ََنَلتم المَعُدوِ  اَأمَ  َوَأصمَحابَُه، َأوم َعاَق َذِلَك َشاِغُب تـََعلَّمم َأبـَيمَت اللَّعمَن َأنَّك ماجد * َأفـم
طًَة ( 1)كرمي َفََل يشقى ِإلَيمك *  َ زَاَدَك َبسم َباَب َخريم  ُكلَُّها ِبَك الز * اجملانب ونعلم َأن اَّللَّ َوقَاَل ( * * * 9)ب َوَأسم

َحق َثيِن يَزِيُد بمُن ُروَماَن، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، قَالَ : يُوُنس َعن ابمن ِإسم َا َكاَن يَُكلِ ُم النََّجاِشيَّ ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن : َحدَّ ِإَّنَّ
ُهوُر َأنَّ جعفرا ُهَو املرتجم رضى هللا َعن ُ َعنمُه، َوالمَمشم  .هُ َرِضَي اَّللَّ

َحق َها، قَاَلتم : َوقَاَل زََِيد البكائى َعن ابمن ِإسم ُ َعنـم َثيِن يَزِيُد بمُن ُروَماَن َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َلمَّا َماَت : َحدَّ
 .النََّجاِشيُّ َكاَن يـََتَحدَُّث َأنَُّه اَل يـََزاُل يـَُرى على َقربه نور

__________ 
 .َلتم َوهل َنَ : وتروى( 5)
 .لديك: وتروى( 1)
 .الصق مَلزم: الزب( 9)
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(1/17) 

 
 



َحق بِهِ  ر و الرَّاِزيِ ، َعنم َسَلَمَة بمِن المَفضمِل، َعنم ُُمَمَِّد بن ِإسم َلمَّا َماَت النََّجاِشيُّ َرِضَي : َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم
ُ َعنمُه ُكنَّا نـََتَحدَُّث أَ  ِِه نُورٌ اَّللَّ  .نَُّه اَل يـََزاُل يـَُرى َعَلى قـَربم

َحق* * *  َثيِن َجعمَفُر بمُن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه قَالَ : َوقَاَل زََِيٌد َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ََبَشُة فـََقاُلوا لِلنََّجاِشي ِ : َحدَّ َتَمَعِت اْلم ِإنََّك : اجم
 .فَارَقمَت ِدينَـَنا
 .َوَخَرُجوا َعَليمهِ 

ارمَكُبوا ِفيَها وَُكونُوا َكَما َأنـمُتمم، فَِإنم ُهزِممُت فَاممُضوا َحىتَّ تـَلمَحُقوا حبَيمُث : رمَسَل ِإََل َجعمَفر  َوَأصمَحابِِه فـََهيَّأَ هَلُمم ُسُفًنا َوقَالَ فَأَ 
ُتمم، َوِإنم َظِفرمُت فَاثـمبـُُتوا  .ِشئـم

َهُد َأنَّ ِعيَسى َعبمُدُه َوَرُسولُُه َوُروُحُه وََكِلَمُتُه َألمَقاَها ِإََل ُهَو َيشم : مثَّ َعَمَد ِإََل ِكَتاب  َفَكَتَب ِفيهِ  َهُد َأنم اَل ِإَله ِإالَّ هللا َوَيشم
 .َمرمميََ 

َنِ  َُيم  .مثَّ َجَعَلُه ِف قـََبائِِه ِعنمَد المَمنمِكِب اَأم
ََبَشِة َوَصفُّوا َلُه، فـََقالَ  ُت َأَحقَّ النَّاس بكم؟ قَاُلواََي َمعمَشَر اْلمَ : َوَخَرَج ِإََل اْلم  .بَلى: َبَشِة، َأَلسم

 .خري سرية: َفكيف َأنـمُتم بسريت ِفيُكم؟ قَاُلوا: قَالَ 
 .فَارَقت دينَنا َوَزَعمت َأن ِعيَسى َعبده َوَرُسوله: َفَما بكم؟ قَاُلوا: قَالَ 
 .ابمُن اَّللَِّ  نـَُقوُل ُهوَ : َفَما تـَُقوُلوَن َأنـمُتمم ِف ِعيَسى؟ قَاُلوا: قَالَ 

رِِه َعَلى قـََبائِهِ  َهُد َأن ِعيَسى بن َمرممَيَ ملَم يَزِدم َعَلى َهَذا: فـََقاَل النََّجاِشيُّ، َوَوَضَع يََدُه َعَلى َصدم  .َوُهَو َيشم
َا يـَعميِن َما َكَتبَ   .َوِإَّنَّ
 .فـََرُضوا َوانمَصَرُفوا
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ُ عَ  تَـغمَفَر َلهُ فـَبَـَلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َماَت النََّجاِشيُّ َصلَّى َعَليمِه َواسم
ُ َعلَ * * *  ُ َعنمُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ ِمنم َحِديِث َأيب ُهَريـمَرَة َرِضَي اَّللَّ يمِه َوَسلََّم نـََعى النََّجاِشيَّ َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم

ِبريَات  ِف ا ِم الَِّذي َماَت ِفيِه، َوَخَرَج هِبِمم ِإََل المُمَصلَّى َفَصفَّ هِبِمم وََكبـََّر َأرمَبَع َتكم  .لميَـوم
ُت النََّجاِشيِ  : " َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َعطَاء ، َعنم " َموم َنَة، َعِن ابمِن ُجَريمج  ثـََنا ابمُن ُعيَـيـم ثـََنا َأبُو الرَّبِيِع، َحدَّ : َجاِبر  قَالَ  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َماَت النََّجاِشيُّ  َم رَُجٌل َصاِلٌح، فـَُقوُموا َفَصلُّوا َعَلى َأِخيُكمم : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َماَت الميَـوم
 ".َأصمَحَمَة 

ُعود  َوَغريمِ   .َواِحد   َوُرِوي َذِلَك ِمنم َحِديِث َأَنِس بمِن َماِلك  َوابمِن َمسم
ِميَـُتُه َأصمَحَمَة، َوِف ِرَوايَة  َمصمَحَمُة، َوُهَو َأصمَحَمة بن حَبر   ( .5)َوِف بـَعمِض الرِ َواََيِت َتسم

ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ   .وََكاَن عبدا َصاْلا لبيبا ذكيا، وََكاَن َعاِداًل َعاِلًما َرِضَي اَّللَّ
َحق ُم النَّ : َوقَاَل يُوُنس َعن ابمن ِإسم َحَمةُ اسم  .َجاِشيِ  َمصم



َهِقيُّ  َخة  َصحََّحَها المبَـيـم  .َأصمَحمُ : َوِف ُنسم
 .َوُهَو ِِبلمَعَربِيَِّة َعِطيَّةُ 

َرى، ِهرقل: قَالَ  ِلك كسم م المملك، َكَقوم َا النََّجاِشيُّ اسم  .َوِإَّنَّ
َرى َعَلٌم َعَلى َمنم َكَذا، َوَلَعلَُّه يُرِيُد ِبِه قـَيمَصَر، فَِإنَُّه َعَلٌم ِلُكلِ  مَ : قـُلمتُ  َزِيَرِة ِمنم ِبََلِد الرُّوِم، وَِكسم نم َمَلَك الشَّاَم َمَع اْلم

ُن َعَلٌم ِلَمنم َمَلَك ِمصمَر َكافَّة، واملقوقس ملن ملك االسكندرية، َوتبع مل َمَلَك المَيَمَن وَ  ُر، َمَلَك المُفرمَس، َوِفرمَعوم الشَّحم
ِنمَد، َوَخاقَاُن ملن ملك التـ رمكَوالنََّجاِشيُّ ِلَمنم َمَلَك ا ََبَشَة، َوَبطمَليمُموُس ِلَمنم َمَلَك المُيوََنَن، َوِقيَل اهلم  .ْلم

__________ 
 .َأصمَحَمة بن أجبر: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته من المَقاُموس
)*( 
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َا َصلَّى َعَليمِه َِأَنَُّه َكاَن يَ : َوقَاَل بـَعمُض المُعَلَماءِ  َم َماَت َمنم ُيَصلِ ي َعَليمِه، َفِلَهَذا ِإَّنَّ ِمِه، فـََلمم َيُكنم ِعنمَدُه يـَوم ُتُم ِإُيَانَُه ِمنم قـَوم كم
 .صلى َعَليمهِ 

َرى، َوهِلََذا ملَم يُ : قَاُلوا رَُع الصَََّلُة َعَليمِه بِبَـَلد  ُأخم ُ [ َعَلى] َصلَّ فَالمَغاِئُب ِإنم َكاَن َقدم ُصلِ َي َعَليمِه بِبَـَلِدِه اَل ُتشم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ر  َوُعَمُر َوُعثمَماُن  ُرُهمم، َوَهَكَذا َأبُو َبكم ُل َمكََّة َواَل َغيـم َقلم َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغريمِ المَمِديَنِة، اَل َأهم ُرُهمم ِمَن الصََّحابَِة، ملَم يـُنـم َوَغيـم

ُهمم ِف َغريمِ ا  .لمبَـلمَدِة الَِِّت ُصلِ َي َعَليمِه ِفيَهاَأنَُّه ُصلِ َي َعَلى َأَحد  ِمنـم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َا َماَت بـَعمَد فَـ : قـُلمتُ * * *  ُ َعنمُه الصَََّلَة َعَلى النََّجاِشيِ  َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه ِإَّنَّ بَـَر َوُشُهوُد َأيب ُهَريـمَرَة َرِضَي اَّللَّ ِف ]تمِح َخيـم
بَـرَ [ ِفيَها]الَِِّت َقِدَم [ السََّنةِ  َم فـَتمِح َخيـم ُ َعنمُه يـَوم ََبَشِة َمَع َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ  .بَِقيَُّة المُمَهاِجرِيَن ِإََل اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ، ِبَفتم : َوهِلََذا ُرِوَي َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر َأمم بُِقُدوِم َجعمَفِر بمِن َأيب َواَّللَِّ َما َأدمِري ِبَيِ ِهَما َأََن ُأَسرُّ ِح َخيـم
ُ َعَليم ! طَاِلب   ُ َعنمُه ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُل َوَقِدُموا َمَعُهمم هِبََداََي َوحُتَف  ِمنم ِعنمِد النََّجاِشيِ  َرِضَي اَّللَّ بَـتـُُهمم َأهم ِه َوَسلََّم، َوُصحم

ُهمم السَِّفيَنِة المَيَمِنيَِّة َأصمَحاُب  ُ َعنـم َعرِيِ نَي َرِضَي اَّللَّ َشم ُمُه ِمَن اَأم ، َوقـَوم َعِريِ  َشم  .َأيب ُموَسى اَأم
ِدَم النَِّبَّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلََّم ِعَوًضا : َوَمَع َجعمَفر  وهداَي النََّجاِشي   ابمن أخى النََّجاِشي  ُذو ُنرت َأوم ُذو ُِممَمر ، َأرمَسَلُه لَِيخم

ِه،  ُهَما َوَأرمَضامُهَاَعنم َعمِ  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
َرِة، َوِف َهَذا َنَظرٌ : َوقَاَل السَُّهيمِليُّ  جم ع  ِمَن اهلِم  .تـُُوِفِ َ النََّجاِشيُّ ِف رََجب  َسَنَة ِتسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
* * * 
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َهِقيُّ  َحاَق ِإبـمرَ : َوقَاَل المبَـيـم ثـََناَأنـمَبَأََن المَفِقيُه َأبُو ِإسم  اِهيُم بمُن ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم الطُّوِسيُّ، َحدَّ
ثـََنا ِهََلُل بمُن المَعََلء الرقى، َحدثَنا َأىب المَعََلء بن مدرك، َحدثَنا  َأبُو ِهََلل بن المَعََلء، َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ

، َعنم َأيب أُمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَم خَيمِدُمُهمم، : اَمَة قَالَ َعن َأبِيه، َعن َغاِلب  َقِدَم َوفمُد النََّجاِشيِ  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِفيَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل َأصمَحابُهُ   .ََنمُن َنكم

رِِمنَي، َوِإين ِ ُأِحبُّ َأنم أُ : " فـََقالَ   ".َكاِفئَـُهمم ِإنَـُّهمم َكانُوا َِأَصمَحايب ُمكم
َعمَرايبِ ، : مثَّ قَالَ  بَـَهاينُّ، َأنـمَبَأََن َأبُو َسِعيِد بمُن اَأم َصم بَـَرََن َأبُو ُُمَمَّد  َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف اَأم ثـََنا ِهََلُل بمُن المَعََلِء، َوَأخم َحدَّ

َومزَاِعيُّ  ثـََنا طَلمَحُة بن يزِيد، َعِن اَأم ثـََنا َأيب، َحدَّ َقِدَم َوفمُد : ، َعنم َُيمََي بمِن َأيب َكِثري ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب قـََتاَدَة، قَالَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََنمُن : ابُهُ َم خَيمِدُمُهمم، فـََقاَل َأصمحَ النََّجاِشيِ  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِفيَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ   .َنكم
رِِمنَي، َوِإين ِ ُأِحبُّ َأنم ُأَكاِفئَـُهمم : " فـََقالَ   ".ِإنَـُّهمم َكانُوا َِأَصمَحابَِنا ُمكم

َومزَاِعي ِ   .تـََفرََّد ِبِه طَلمَحُة بمُن زَيمد ، َعِن اَأم
َهِقيُّ  ِ بم : َوقَاَل المبَـيـم َُسنيم ثـََنا َأبُو اْلم ثـََنا َحدَّ َحق، َحدَّ َبل بن ِإسم ِرو بمُن السماك، َحدثَنا َحنـم ثـََنا َأبُو َعمم َراَن، َحدَّ ُن ِبشم

ٌرو، قَالَ  ثـََنا َعمم َياُن، َحدَّ ثـََنا ُسفم َُميمِديُّ، َحدَّ ََبَشِة َجَلَس ِف بـَيمِتِه فـََلمم خَيمُرجم : اْلم رو ابمن المَعاِص ِمنم َأرمِض اْلم ملا قدم َعمم
ٌرو: فـََقاُلوا ِإلَيمِهمم،  .ِإنَّ َأصمَحَمَة يزمعم َأن َصاحبُكم نىب: َما َشأمنُُه َما َلُه اَل خَيمُرُج؟ فـََقاَل َعمم
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طاب] ََلم عمر بن اْلم َحق[ ِإسم ، َوملَم : قَاَل ابمن ِإسم ُرو بمُن المَعاِص َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب رَبِيَعَة َعَلى قـَُريمش  رُِكوا َوَلمَّا َقِدَم َعمم  يُدم

َلمَ  َرُهوَن َوَأسم َطَّاِب، وََكاَن َرُجًَل  َما طََلُبوا ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلََّم، َوَردَُّهُم النََّجاِشيُّ مبَا َيكم ُعَمُر بمُن اْلم
تَـَنَع ِبِه َأصمَحابِ  رِِه امم  َذا َشِكيَمة  اَل يـَُراُم َما َورَاَء َظهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وحبمزة، َحىتَّ غاظوا رَ   .قـَُريمًشا( 5)ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعود  يـَُقولُ  َلَم ُعَمُر قَاَتَل : َفَكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم َلَم ُعَمُر، فـََلمَّا َأسم ِدُر َعَلى َأنم ُنَصلِ َي ِعنمَد المَكعمَبِة َحىتَّ َأسم َما ُكنَّا نـَقم

َنا َمَعهُ قـَُريمشً   .ا َحىتَّ َصلَّى ِعنمَد المَكعمَبِة َوَصلَّيـم
ُعود  َأنَُّه قَالَ : قـُلمتُ  َطَّاِب : " َوثـََبَت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعِن ابمِن َمسم َلَم ُعَمُر بمُن اْلم  ".َما زِلمَنا َأِعزًَّة ُمنمُذ َأسم

َعُر بم : َوقَاَل زََِيٌد المَبكَّاِئيُّ  َثيِن ِمسم ، َعنم َسعمِد بمِن ِإبـمَراِهيَم قَالَ َحدَّ ُعود  : ُن ِكَدام  ََلَم ُعَمَر َكاَن فـَتمًحا، : قَاَل ابمُن َمسم ِإنَّ ِإسم
ًرا، َوِإنَّ ِإَمارَتَُه َكاَنتم َرْحمًَة، َوَلَقدم ُكنَّا َوَما ُنَصلِ ي ِعنمَد المَكعمَبِة حَ  َرتَُه َكاَنتم َنصم َلَم ُعَمرُ َوِإنَّ ِهجم َلَم ُعَمُر ىتَّ َأسم ، فـََلمَّا َأسم

 .قَاَتَل قـَُريمًشا َحىتَّ َصلَّى ِعنمد المَكعمَبة وصلينا َمَعه
َحق* * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل : قَاَل ابمن ِإسم ََلُم ُعَمَر بـَعمَد ُخُروِج َمنم َخَرَج ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وََكاَن ِإسم
ََبَشةِ   .اْلم



َاِرِث بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعيَّاِش بمِن َأىب ربيَعة، َعن عبد المَعزِيز ابمن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ   بمِن َعاِمِر بمِن رَبِيَعَة، َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن اْلم
 َوهللا ِإَنَّ : َعنم ُأمِ ِه ُأمِ  َعبمِد اَّللَِّ بِنمِت َأيب َحثمَمَة قَاَلت

__________ 
 .َحىتَّ عازوا ُقريمًشا: ن ِهَشامابم ( 5)

 .َأي غلبوهم
)*( 
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ََبَشِة، َوَقدم َذَهَب َعاِمٌر ِف بعض حاجتنا، ِإذم أقبل عمر َفوقف َوُهَو على شركه، فـََقاَلت وَُكنَّا : لَنَـتَـَرحَُّل ِإََل َأرمِض اْلم
 .نلقى ِمنمُه َأَذى لنا َوشدَّة غلينا

؟ ِإنَُّه : فـََقالَ : قَاَلتم  ، ِإذم آَذيـمُتُموََن : قـُلمتُ ! َلَِلنمِطََلُق ََي ُأمَّ َعبمِد اَّللَِّ ُرَجنَّ ِف َأرمِض من َأرمِض اَّللَِّ نـََعمم، َواَّللَِّ لََنخم
ُ لََنا َُممَرًجا  .َوقـََهرممُتُوََن، َحىتَّ جَيمَعَل اَّللَّ

 !َصِحَبُكُم اَّللَُّ : فـََقالَ : قَاَلتم 
َزنَُه ِفيَما َأَرى ُخُروُجَنا َورََأيمُت َلُه رِقًَّة ملَم   .َأُكنم َأرَاَها، مثَّ انمَصَرَف َوَقدم َأحم

َنا: فَجاء َعامر حباجتنا تِلمَك، فـَُقلمُت َلهُ : قَاَلتم  َأَطِمعمِت ِف : قَالَ ! ََي َأَِب َعبمِد اَّللَِّ َلوم رََأيمَت ُعَمَر آنًِفا َورِقَـَّتُه َوُحزمنَُه َعَليـم
ََلِمِه؟ قَالَ   .نـََعمم : قـُلمتُ : تم ِإسم

َطَّابِ : قَالَ  ِلَم ِْحَاُر اْلم ِلُم الَِّذي رََأيمِت َحىتَّ ُيسم َوتِِه َعَلى : قَاَلتم ! اَل ُيسم َيَمًسا ِمنمُه، ِلَما َكاَن يـََرى ِمنم ِغلمظَِتِه َوَقسم
ََلمِ   .اْلمِسم
َل َمنم َزَعَم َأنَُّه َكاَن مَتَاَم : قـُلمتُ * * *  ِلِمنيَ َهَذا يـَُردُّ قـَوم َرمبَِعنَي ِمَن المُمسم  .اَأم

َق الثََّماِننيَ  ََبَشِة َكانُوا فـَوم  .فَِإنَّ المُمَهاِجرِيَن ِإََل اْلم
َرمبَِعنَي بـَعمَد ُخُروِج المُمَهاِجرِينَ : اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم يـَُقالَ   .ِإنَُّه َكاَن مَتَاَم اَأم

َحاَق  ُ َعنمُه، َوِسَياقـَُها، فَِإنَُّه قَالَ َويـَُؤيِ ُد َهَذا َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم َدُه َرِضَي اَّللَّ ََلِم ُعَمَر َوحم ََلُم : َهُهَنا ِف ِقصَِّة ِإسم وََكاَن ِإسم
، كَ  ِرو بمِن نـَُفيمل  َطَّاِب، وََكاَنت ِعنمد سعيد بن زيد ابمن َعمم َتُه فَاِطَمَة بِنمَت اْلم ، اَنتم َقدم أَ ُعَمَر ِفيَما بـََلَغيِن َأنَّ ُأخم َلَمتم سم

ََلِمِهمم من عمر ُفوَن إبِِسم َتخم َلَم َزومُجَها َسِعيُد بمُن زَيمد ، َوُهمم ُمسم  .َوَأسم
 (1 -السِ ريَة  - 9)
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ََلِمهِ  ِفًيا إبِِسم َتخم َلَم َأيمًضا ُمسم ، َقدم َأسم ِمهِ  مِ وََكاَن نـَُعيمُم بمُن َعبمِد اَّللَِّ النَّحَّاُم، رَُجٌل ِمنم َبيِن َعِدي    .نم قـَوم
مً  رِئـَُها المُقرمآَن، َفَخَرَج ُعَمُر يـَوم َطَّاِب يـُقم ََرتِ  خَيمَتِلُف ِإََل فَاِطَمَة بِنمِت اْلم َفُه، يُرِيُد َرُسوُل وََكاَن َخبَّاُب بمُن اَأم ا ُمتَـَوشِ ًحا َسيـم

طًا ِمنم َأصمَحابِِه قد ذكُرو  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَرهم َتَمُعوا ِف بـَيمت  ِعنمَد الصََّفا، َوُهمم َقرِيٌب ِمنم ( 5)ا اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُه َأنَـُّهمم َقِد اجم
 ِ  َأرمبَِعنَي، ِمنم بـَنيم

يُق َوعَ  ِر بمُن َأيب ُقَحاَفَة الصِ دِ  ِلب  َرِضَي ِليُّ بمُن َأيب طَارجال َونَساء، َوَمَع َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم َعمُُّه َْحمَزُة َوَأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلِمنَي ممَّنم َكاَن َأقَاَم َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم، ِف رَِجال  ِمَن المُمسم ُ َعنـم  مبَكََّة َوملَم خَيمُرجم ِفيَمنم َخَرَج ِإََل اَّللَّ

ََبَشةِ   .َأرمِض اْلم
، َوَسفََّه : يمَن تُرِيُد ََي ُعَمُر؟ قَالَ أَ : فـََلِقَيُه نـَُعيمُم بمُن َعبمِد اَّللَِّ فـََقالَ  ُأرِيُد ُُمَمًَّدا، َهَذا الصَّاِبُئ الَِّذي فـَرََّق َأممَر قـَُريمش 

ُلهُ  تـُ ََلَمَها َوَعاَب ِدينَـَها َوَسبَّ آهِلَتَـَها، فََأقـم  .َأحم
ُسَك ََي ُعَمرُ : فـََقاَل َلُه نـَُعيممٌ  َرمِض َوَقدم قـَتَـلمَت ُُمَمًَّدا؟ َأتـََرى ! َواَّللَِّ َلَقدم َغرَّتمَك نـَفم ! َبيِن َعبمِد َمَناف  اَترِِكيَك متَمِشي َعَلى اَأم

ِل بـَيمِتَك فـَُتِقيَم َأممَرُهمم؟ قَالَ  ِل بـَيمِِت؟ قَالَ : َأَفََل تـَرمِجُع ِإََل َأهم ُتَك فَاِطَمُة، : َوَأيُّ َأهم َك َسِعيُد بمُن زَيمد  َوُأخم ُنَك َوابمُن َعمِ  َختـم
 .َوهللا أسلما واتبعا ُُمَمًَّدا صلى هللا َعَليمِه َوسلم على دينه، فـََعَليمك هبمافقد 

ََرتِ  َمَعُه َصِحيَفٌة ِفيَها  ته َفاِطَمة، َوِعنمدَها َخبَّاُب بمُن اَأم َها" َطَه " َفرجع عمر َعائًِدا ِإََل ُأخم  .يقرئها ِإَيَّ
ُعوا ِحسَّ ُعَمَر تـَغَيََّب َخبَّ   اٌب ِف َُممدَع  هَلُمم َأوم ِف بـَعمِض المبَـيمِت، َوأخذت فَاِطَمةفـََلمَّا مسَِ

__________ 
 .َفذكُروا: االصل( 5)

 .والتصويب من ابمن ِهَشام
)*( 
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َع ُعَمُر ِحنَي َدََن ِإََل المَباِب ِقَراءَ  َها حَتمَت َفِخِذَها، َوَقدم مسَِ َطَّاِب الصَِّحيَفَة َفَجَعَلتـم َهابِنمُت اْلم  .َة خباب َعَليـم
عت؟ قَااَل َلهُ : فـََلمَّا َدَخَل قَالَ  َنَمُة الَِِّت مسَِ َيـم  .َما مسَِعت شيثا: َما َهِذِه اهلم

رِبمُت َأنَُّكَما اَتبـَعمُتَما ُُمَمًَّدا َعَلى ِديِنهِ : قَالَ   .بـََلى َواَّللَِّ َلَقدم ُأخم
َطَّاِب لَِتُكفَُّه َعنم َزومِجَها َفَضَربـََها َفَشجََّهاَوَبَطَش ِبَتمِنِه َسِعيِد بمِن زَيمد ، فـََقاَمتم إِ  ُتُه فَاِطَمُة بِنمُت اْلم  .لَيمِه ُأخم
ُنهُ  ُتُه َوَختـم َنا َوآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه، فَاصمَنعم َما َبَدا َلكَ : فـََلمَّا فـََعَل َذِلَك قَاَلتم َلُه ُأخم َلمم  .نـََعمم َقدم َأسم

ِم نَِدَم َعَلى َما َصَنَع َوارمَعَوى، َوقَاَل الختهفـََلمَّا رََأى ُعمَ  ِتِه ِمَن الدَّ ُتم تقرأون : ُر َما بُِخم أعطيين َهِذه الصَِّحيَفة الَّىِت ُكنـم
 .آنًِفا، َأنمظُُر َما َهَذا الَِّذي َجاَء بِِه ُُمَمَّدٌ 

 .وََكاَن ُعَمُر َكاتًِبا
ُتهُ  َها :فـََلمَّا قَاَل َذِلَك قَاَلتم َلُه ُأخم  .ِإَنَّ َُنمَشاَك َعَليـم



 .اَل ختاىف: قَالَ 
َها  .َوحلف آِبهِلَِتِه لَيَـُردَّنَـَّها ِإَذا قـََرَأَها ِإلَيـم

ََلمه، فـََقاَلت  .ََي َأِخي ِإنََّك جَنٌَس َعَلى ِشرمِكَك، َوِإنَُّه اَل ُيسُه ِإالَّ المُمطهُرونَ : فـََلمَّا قَاَل َذِلك طمعت ِف ِإسم
 ".َطَه " َفاغمَتَسَل، فََأعمطَتمُه الصَِّحيَفَة، َوِفيَها فـََقاَم ُعَمُر 

رًا قَالَ  َها َصدم َرَمهُ : فـََلمَّا قـََرَأ ِمنـم َسَن َهَذا المَكََلَم َوَأكم  !.َما َأحم
ََرتِ  َخَرَج ِإلَيمِه فـََقاَل َلهُ  َع َذِلَك َخبَّاُب بمُن اَأم ُ َقدم َخصََّك ِبَدعمَوِة نَِبيِ ِه َواَّللَِّ ََي ُعَمُر ِإين ِ ََأَرمجُ : فـََلمَّا مسَِ و َأنم َيُكوَن اَّللَّ

عمُتُه َأممِس َوُهَو يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَِإين ِ مسَِ َطَّابِ : َصلَّى اَّللَّ ََكِم بمِن ِهَشام  َأوم ِبُعَمَر بمِن اْلم ََلَم بَِيب اْلم  .اللَُّهمَّ َأيِ ِد اْلمِسم
َ ََي ُعمَ  َ اَّللَّ  .رُ فَاَّللَّ

ِلمَ   .فـََقاَل ِعنمَد َذِلَك َفُدلَّيِن ََي َخبَّاُب َعَلى ُُمَمَّد  َحىتَّ آتَِيُه فَُأسم
 .ُهَو ِف بـَيمت  ِعنمَد الصََّفا َمَعُه نـََفٌر من َأصمَحابه: فـََقاَل َلُه َخبَّابٌ 
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َفُه فـَتَـَوشََّحُه، مثَّ َعَمَد ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ  ُعوا فََأَخَذ ُعَمُر َسيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابه َفَضَرَب َعَليمِهُم المَباَب، فـََلمَّا مسَِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوسلم فَنظر من خلل المَباب فَِإذا ُهَو بعمر متوش تَُه قَاَم رَُجٌل ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ح ِِبلسَّيمِف، َصوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َفزٌِع فـََقالَ فـََرَجَع ِإََل رَ  طاب متوشحا ِِبلسَّيمفِ : ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا عمر بن اْلم
 .فَِإنم َكاَن َجاَء يُرِيد خريا بذلناه، َوِإن َكاَن يُرِيد شرا قـَتَـلمَناُه ِبَسيمِفهِ : فـََقاَل َْحمَزُة فَأمَذنم َلهُ 

 .إيذن َلهُ : َرُسول صلى هللا َعَليمِه َوسلم فـََقالَ 
َرِة، ُجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َلِقَيُه ِف اْلم  فََأِذَن َلُه الرَُّجُل، َونـََهَض ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمِع رَِدائِِه مثَّ جذبه جذبة َشِديَدًة، فـََقالَ  َزتِِه َأوم مبَجم َتِهَي مَ : فََأَخَذ حبُجم طاب؟ فو هللا َما َأَرى َأنم تـَنـم ا َجاَء ِبَك ََي بمَن اْلم
ُ ِبَك قَاِرَعةً   .َحىتَّ يـُنمِزَل اَّللَّ

ُتَك ََأُوِمَن ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َومبَا َجاَء ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ : فـََقاَل ُعَمرُ  ، ِجئـم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ
َلمَ َفَكبـََّر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ  ُل المبَـيمِت َأنَّ ُعَمَر َقدم َأسم ِبريَة، َفعرف َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َتكم  .ى اَّللَّ

َلَم ُعَمرُ  ََلِم َْحمَزَة، فـَتَـَفرََّق َأصمَحاب َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َمَكاهِنِمم َوَقدم َعزُّوا ِف َأنـمُفِسِهمم ِحنَي َأسم  َمَع ِإسم
ِهمم َوَعلُموا أَ  َتِصُفوَن هِبَِما ِمنم َعُدوِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َويـَنـم نَـَعاِن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نَـُّهَما َسَيمم

َحق ُ َعنمهُ : قَاَل ابمُن ِإسم َلَم َرِضَي اَّللَّ ََلِم ُعَمَر ِحنَي َأسم ِل المَمِديَنِة َعنم ِإسم  .فـََهَذا َحِديُث الرَُّواِة ِمنم َأهم
َحققَ * * *  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح  المَمكِ يُّ، َعنم َأصمَحابِِه َعطَاء  َوجُمَاِهد  َوَعمَّنم َرَوى َذِلَك، َأنَّ : اَل ابمن ِإسم ََلَم َوَحدَّ  ِإسم

ثُوا بِِه َعنمُه َأنَُّه َكاَن يـَُقولُ   :ُعَمَر ِفيَما حَتَدَّ
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ََلِم ُمَباِعدً  َربـَُها، وََكاَن لََنا جَممِلٌس جَيمَتِمُع ِفيِه رَِجاٌل ِمنم ُكنمُت ِلْلمِسم َاِهِليَِّة ُأِحبـَُّها َوَأشم قـَُريمش   ا، وَُكنمُت َصاِحَب مَخمر  ِف اْلم
َزمَورَِة  ُهمم َأَحًدا، فـَُقلمتُ ( 5)ِِبْلم َلًة ُأرِيُد ُجَلَساِئي ُأولَِئَك، فـََلمم َأِجدم ِفيِه ِمنـم ُت لَيـم َمَّاَر َلَعلِ ي  َلوم : َفَخَرجم َأين ِ ِجئمُت ُفََلًَن اْلم

َها َرَب ِمنـم  .َأِجُد ِعنمَدُه مَخمًرا فََأشم
هُ  ُتُه فـََلمم َأِجدم ُت َفِجئـم  .َفَخَرجم

ِ : فـَُقلمتُ : قَالَ  َعنيم ًعا َأوم َسبـم ُت َسبـم  .َلوم َأين ِ ِجئمُت المَكعمَبَة َفطُفم
ِجَد، فَِإَذا َرُسوُل : قَالَ  َبَل الشَّاَم َوَجَعَل َفِجئمُت المَمسم تَـقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِ ي، وََكاَن ِإَذا َصلَّى اسم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِ نَـنيم َ الرُّكم ُه بـَنيم َ الشَّاِم، وََكاَن ُمَصَلَّ َنُه َوبـَنيم  المَكعمَبَة بـَيـم
َوِد َوالمَيَماين ِ  َسم  .اَأم

َلَة َحىتَّ َأمسمََع َما يـَُقولُ وَ : فـَُقلمُت ِحنَي رََأيـمُتهُ : قَالَ  َتَمعمُت ِلُمَحمَّد  اللَّيـم  .اَّللَِّ َلوم َأين ِ اسم
ِر، َفَدَخلمُت حَتمَت ثَِياهِبَا َفَجَعلمُت : فـَُقلمتُ  جم َأممِشي ُرَويمًدا لَِئن َدنـَومت ِمنمُه الستمع ِمنمُه ََأَُروِ َعنَُّه، َفِجئمُت ِمنم ِقَبِل اْلِم

ِبَلُه َما بـَيميِن َوَرُسوُل اَّللَِّ  تَـقم َلِتِه ُمسم ُت ِف ِقبـم َرأُ المُقرمآَن، َحىتَّ ُقمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِ ي يـَقم َنُه ِإالَّ ثَِياُب َصلَّى اَّللَّ  َوبـَيـم
 .المَكعمَبةِ 

ََلمُ : قَالَ  سم عمُت المُقرمآَن َرقَّ َلُه قـَلمِب َوَبَكيمُت َوَدَخَليِن اْلمِ  .فـََلمَّا مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصََلَتُه، مثَّ انمَصَرفَ  ، وََكاَن ِإَذا انمَصَرَف َخَرَج َعَلى فـََلمم َأَزلم ِف َمَكاين قَائًِما َحىتَّ َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اِر الرَّقمطَاِء الَِِّت َكاَنتم  َكُنُه ِف الدَّ  .بَِيِد ُمَعاِويَةَ َداِر ابمِن َأيب ُحَسنيم ، وََكاَن َمسم
ُتُه، فـََلمَّا مسع: قَاَل ُعَمرُ  َ َداِر َعبَّاس  َوَداِر ابمِن َأزمَهَر َأدمرَكم َتِبعمُتُه، َحىتَّ ِإَذا َدَخَل بـَنيم  فـَ

__________ 
َزمَورَة( 5) ِجد ملا زيد ِفيهِ : اْلم  .َكاَنت سوق َمكَّة، مثَّ دخلت المَمسم
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َا اتبعته الوذيه، فـَنَـَهَميِن حسى عرفين، َفظن َأىن َطَّاِب َهِذِه السَّاَعَة؟ قَالَ : مثَّ قَالَ ( 5) ِإَّنَّ : قـُلمتُ : َما َجاَء ِبَك ََي بمَن اْلم
 .ِجئمُت ََأُوِمَن ِِبَّللَِّ َوِبَرُسوِلِه َومبَا َجاَء ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ 

ُ : قَالَ  ُ ََي ُعَمُر : " َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ قَالَ َفَحِمَد اَّللََّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِري َوَدَعا يل ِِبلثَـَّباتِ " َقدم َهَداَك اَّللَّ  .مثَّ َمَسَح َصدم
َتهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم  .مثَّ انمَصَرفمُت َوَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحق ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك كَ : قَاَل ابمُن ِإسم  .انَ فَاَّللَّ
ََثرِ : قـُلمتُ  ََحاِديِث َواْلم ُ َعنمُه َوَما َوَرَد ِف َذِلَك ِمَن اَأم ََلِم ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ َصيمُت َكيمِفيََّة ِإسم تَـقم  ُمَطوَّاًل ِف َأوَِّل ِسريَتِِه َوَقِد اسم

 .الَِِّت َأفـمَردمتـَُها َعَلى ِحدة
َمد والممنَّة  .َوَّللَّ اْلم



* * * 
ََل ابمِن ُعَمَر، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ : َحققَاَل ابمن ِإسم  َثيِن ََنِفٌع َموم َلَم ُعَمُر قَالَ : َوَحدَّ َأيُّ قـَُريمش  َأنـمَقُل ِللمَحِديِث؟ : َلمَّا َأسم

َُمِحيُّ : َفِقيَل َلهُ  يُل بمُن َمعمَمر  اْلم  .مجَِ
 .فـََغَدا َعَليمهِ 

َبُع َأثـَرَ : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ  َعُل َوَأََن ُغََلٌم َأعمِقُل ُكلَّ َما رََأيمتُ َوَغَدومُت َأتـم  .ُه َوَأنمظُُر َما يـَفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ : َحىتَّ َجاَءُه فـََقاَل َلهُ  ُت َودخلت ِف ِديَن ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ َلمم يُل َأين ِ َأسم َت ََي مجَِ فو هللا َما رَاَجَعُه : َأَعِلمم

تِهِ [ ِإذا]َداَءُه، َواتَـّبَـَعُه عمر واتبعته َأَن، َحىتَّ َحىتَّ قَاَم جَيُرُّ رِ  ِجِد َصَرَخ بَِعمَلى َصوم  .ََي َمعمَشَر قـَُريمش  : قَاَم َعَلى َِبِب المَمسم
َل المَكعمَبةِ   .َوُهمم ِف َأنمِديَِتِهمم َحوم
َطَّاِب َقدم َصَبأَ   .َأاَل ِإنَّ ابمَن اْلم

__________ 
 .زجرين: هنمىن( 5)
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ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسول هللا: يـَُقوُل ُعَمُر ِمنم َخلمِفهِ : قَالَ  ُت َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُت، َوَشِهدم َلمم  .َكَذَب َوَلِكينِ  َقدم َأسم
ُس َعَلى ُرُؤو   .ِسِهمم َوََثُروا ِإلَيمِه، َفَما بَرَِح يـَُقاتُِلُهمم َويـَُقاتُِلونَُه، َحىتَّ قَاَمِت الشَّمم

ِلُف ِِبَّللَِّ َأنم َلوم َقدم ُكنَّا َثََلمَثِائَِة رَُجل  : فـََقَعَد، َوقَاُموا َعَلى رَأمِسِه َوُهَو يـَُقولُ ( 5)َوطََلَح : قَالَ  َعُلوا َما بََدا َلُكمم، فََأحم افـم
ُتُموَها لََنا َناَها َلُكمم َأوم تـَرَكم  .َلَقدم تـَرَكم

َنَما ُهمم َعَلى : قَالَ  َبَل َشيمٌخ ِمنم قـَُريمش  َعَليمِه ُحلٌَّة ِحبَـَرٌة َوَقِميٌص ُمَوشَّى، َحىتَّ َوَقَف َعَليمِهمم فـَبَـيـم  .َذِلَك ِإذم َأقـم
 .َصَبأَ ُعَمرُ : َما َشأمنُُكمم؟ فـََقاُلوا: فـََقالَ 
ِسِه َأممًرا َفَماَذا تُرِيُدوَن؟ َأتـََرومَن بىن عدى ي: قَالَ  َتاَر لِنَـفم  سلُموَن لكمَفَمهم، رَُجٌل اخم

 .خلوا َعن الرجل! َصاحبُكم َهَكَذا؟ 
ًِب ُكِشَط َعنمهُ : قَالَ  َا َكانُوا ثـَوم  .فو هللا َلَكَأَّنَّ
َلممتَ : فـَُقلمُت َِأَيب بـَعمَد َأنم َهاَجَر ِإََل المَمِديَنةِ : قَالَ  َم َأسم َم َعنمَك مبَكََّة يـَوم َوُهمم  ََي َأَبِت، َمِن الرَُّجُل الَِّذي زََجَر المَقوم

 .يـَُقاتُِلوَنكَ 
ِميُّ : قَالَ   .َذاَك َأيم بـُينََّّ المَعاُص بمُن َواِئل  السَّهم

َم ُأُحد   ََلِم ُعَمَر، َِأَنَّ ابمَن ُعَمَر َعَرَض يـَوم َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ، َوُهَو يَُدلُّ َعَلى أتََخُِّر ِإسم َرَة َسَنًة،  َوَهَذا ِإسم َوُهَو ابمُن َأرمَبَع َعشم
ََلُمُه قـَبم وَكَ  َلَم َأبُوُه، فـََيُكوُن ِإسم َم َأسم َرِة، َوَقدم َكاَن مُمَيِ ًزا يـَوم جم و  ِمنم َأرمَبِع اَنتم ُأُحٌد ِف َسَنِة َثََلث  ِمَن اهلِم َرِة بَِنحم جم َل اهلِم

 .ِسِننيَ 



ِو تسع ِسِنني  .َوَذِلَك بعد المبعمَثة بَِنحم
 .َوهللا أعلم

* * * 
__________ 

 .تَعب وأعَي: طلح( 5)
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َهِقيُّ  ثـََنا يُوُنُس، َعِن ابمن إِ : َوقَاَل المبَـيـم َبَّاِر، َحدَّ بَـَرََن َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َأخم بَـَرََن اَأم َاِكُم، َأخم ثـََنا اْلم َحق قَالَ َحدَّ مثَّ َقِدَم : سم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُروَن رَُجًَل َوُهَو مبَكََّة، َأوم َقرِيٌب ِمنم َذِلَك، ِمَن النََّصاَرى ِحنَي َظَهَر َخبَـُرُه َمنم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِعشم

َل المَكعمَبةِ  ََبَشِة، فـََوَجُدوُه ِف الممجملس، فكلموه وسألوه، َورَِجال قـَُريمش  ِف َأنمِديَِتِهمم َحوم  .َأرمِض اْلم
ُ َعَليمِه وَ فـََلمَّا فـََرُغوا ِمنم ُمَساَءلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمَّا َأرَاُدوا َدَعاُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم ِإََل هللا ِتِهمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتَجابُوا  ُعوا فَاَضتم َأعميـُنـُُهمم ِمَن الدَّممِع، مثَّ اسم ُقوُه َوَعَرُفوا ِمنمُه َما  عزوجل َوَتََل َعَليمِهُم المُقرمآَن، فـََلمَّا مسَِ َلُه َوآَمُنوا بِِه َوَصدَّ
 .َكاَن يُوَصُف هَلُمم ِف ِكَتاهِبِمم ِمنم َأممرِهِ 

ل  ِف نـََفر  ِمنم قـَُريمش فـََقالَ  ُ ِمنم : فـََلمَّا َقاُموا ِمنم ِعنمِدِه اعمتَـَرَضُهمم َأبُو َجهم  َخيـََّبُكُم اَّللَّ
ِل ِديِنُكمم تـَرماَتُدوَن هَلُمم فـََتأمتُونـَُهمم ِبَرَبِ الرَُّجِل، فـََلمم َتطمَمِئنَّ جَمَاِلُسُكمم ِعنمَدُه حَ بـََعَثُكمم َمنم َورَاءَكُ ! رَكمب   ىتَّ فَاَرقـمُتمم مم ِمنم َأهم

ُتُموُه مبَا قَاَل َلُكمم، َما نـَعمَلُم ركبا َأَْحق ِمنمُكم قـم  .َأو َكَما قَالَ ! ِديَنُكمم َوَصدَّ
ًرااَل : قَاُلوا هَلُم  . جناهلكم، َسَلم َعَليمُكم، لنا َأعمالَنا َولكم َأعمالُكم اَل َنلون َأنـمُفَسَنا َخيـم

ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ : فـَيـَُقالُ   .ِإنَّ النـََّفَر ِمنم َنَصاَرى جَنمَراَن، َواَّللَّ
ََيتُ  َنا: " َويـَُقاُل، َوهللا أعلم، َأن فيهم نزلت َهِذه اْلم َلى َعَليمِهمم الَِّذيَن آتـَيـم ِمُنوَن، َوِإَذا يـُتـم ُهُم المِكَتاَب ِمنم قـَبمِلِه ُهمم بِِه يـُؤم

َرُهمم  َن َأجم تـَوم ِلِمنَي، ُأولَِئَك يـُؤم َقُّ ِمنم رَب َِنا، ِإَنَّ ُكنَّا ِمنم قـَبمِلِه ُمسم َسَنِة قَاُلوا آَمنَّا بِِه، ِإنَُّه اْلم ِ مبَا َصبَـُروا ويدرأون ِِبْلَم  َمرَّتـَنيم
َناُهمم يـُنمِفُقونَ   .السَّيِ َئَة َومِمَّا َرزَقـم

ُعوا اللَّغمَو َأعمَرُضوا َعنمُه، َوقَاُلوا لََنا َأعمَمالَُنا َوَلُكمم َأعمالُكم، َسَلم َعَليمُكم اَل نبتغى اْلمَ   ( ".5)اِهلني َوِإَذا مسَِ
__________ 

 )*( 11 - 11ُسورَة المَقَصص ( 5)
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ٌل قَاَل الم  َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ َفصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل النََّجاِشي ِ : بَـيـم َاِكِم، : َِبُب َما َجاَء ِف ِكَتاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ مثَّ َرَوى َعِن اْلم
َحق، قَالَ  َبَّاِر، َعن يُوُنس، َعن ابمن ِإسم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم ِم اَّللَِّ : َعِن اَأم َهَذا ِكَتاٌب ِمنم "  الرَّْحمَِن الرَِّحيِم ِبسم

ََبَشِة، َسََلٌم َعلَ  َصمَحِم َعِظيِم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل النََّجاِشيِ  اَأم َُدى َوآَمَن ِِبَّللَِّ ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى َمِن اتَـَّبَع اهلم
َدُه اَل َشرِيَك َلُه، ملَم يـَتَِّخذم َصاِحَبًة َواَل َوَلًدا، َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدُه َوَرُسولُُه، َوأَ َوَرُسوِلِه َوَشِهَد َأنم اَل ِإَلَه إِ  ُ َوحم دمُعوَك الَّ اَّللَّ

، فإىن َأَن َرُسوله، َفأسلم تسلم نَـَنا وَ : " ِبَدَعايَِة اَّللَِّ ا ِإََل َكِلَمة  َسَواء  بـَيـم َل المِكَتاِب تـََعاَلوم َنُكمم َأالَّ نـَعمُبَد ِإالَّ اَّللََّ َواَل ََي َأهم بـَيـم
رك ِبِه َشيمئا، َواَل تتَّخذ بـَعمُضَنا بـَعمًضا  نشم

َهُدوا بََِن ُمسلُموَن  ، فَِإنم تَول وا َفقوُلوا اشم  ( ".5)َأرمَِبًِب ِمنم ُدوِن اَّللَِّ
ِمَك  ُ النََّصاَرى ِمنم قـَوم ََبَشِة، وىف ذكره َها ُهَنا َنَظٌر، َهَكذَ " فَِإنم َأبـَيمَت فـََعَليمَك ِإمثم َرِة اْلم َهِقيُّ بـَعمَد ِقصَِّة ِهجم ا ذََكَرُه المبَـيـم

ِلِم َصاِحِب َجعمَفر   َا ُهَو ِإََل النََّجاِشيِ  الَِّذي َكاَن بـَعمَد المُمسم  .َوَأصمَحابِهِ  فَِإنَّ الظَّاِهَر َأنَّ َهَذا المِكَتاَب ِإَّنَّ
 ُمُلوك االرض َيدُعوُهم ِإََل هللا عزوجل قـُبَـيمَل المَفتمِح، َكَما َكَتَب ِإََل ِهَرقمَل َعِظيِم الرُّوِم قـَيمَصِر َوَذِلَك ِحنَي َكَتَب ِإََل 

َرى َمِلِك المُفرمِس، َوِإََل َصاِحِب ِمصمَر، َوِإََل النََّجاِشي ِ   .الشَّاِم، َوِإََل ِكسم
ِريُّ  يَُة، َوِهَي َكاَنتم ُكُتُب النَِّبِ  صَ : قَاَل الزُّهم َخًة َواِحَدًة، وَُكلَُّها ِفيَها َهِذِه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيمِهمم َواِحَدًة، يـَعميِن ُنسم لَّى اَّللَّ

َراَن، وهى َمَدنِيَّة ِبََل خَلف، فَِإنَـَّها من صدر السُّورَة  .ِمنم ُسورَِة آِل ِعمم
__________ 

 .17ُسورَة آل عمَران ( 5)
)*( 
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ُد َوالمِمنَّةُ َوَقدم نـََزَل َثََلٌث َومَثَانُوَن آيًَة ِمنم َأوَّهِلَا ِف َوفمِد جَنمَراَن، َكَما قـَرَّرمََن َذِلَك ِف التـَّفمِسرِي، َوَّلِلَِّ  َمم  . اْلم
َوَّلِ   .فـََهَذا المِكَتاُب ِإََل الثَّاين اَل ِإََل اَأم

لُُه ِفيهِ  َصمَحَم " َلَعلَّ " صمَحِم ِإََل النََّجاِشيِ  اَأمَ : " َوقـَوم َحٌم ِمَن الرَّاِوي حبََسِب َما َفِهمَ " اَأم  .ُمقم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َسِن ُُمَمَِّد بمِن َعبم * * *  َاِكِم، َعنم َأيب اْلَم َهِقيُّ َأيمًضا، َعِن اْلم رمَو، ِد اَّللَِّ المَفِقيِه، مبُِ َوَأنمَسُب ِمنم َهَذا َها ُهَنا َما ذََكَرُه المبَـيـم
ثـََنا َسَلَمُة بمُن المَفضمِل، َعنم ُُمَمَّد بن إِ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُْحَيمد ، َحدَّ ثـََنا َْحَّاُد بمُن َأْحمََد، َحدَّ َحق، قَالَ َحدَّ بعث َرُسول هللا : سم

ِريَّ ِإََل النََّجاِشيِ  ِف َشأمنِ  َرو بمَن ُأَميََّة الضَّمم  صلى َعَليمِه َوَسلََّم َعمم
ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ ِإََل النََّجاِشيِ  : " عمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  َوَأصمَحاِبِه، وََكَتَب َمَعُه ِكَتاِبً جَ  ِبسم

ََبَشِة، َسََلٌم َعَليمَك، فَِإين ِ َأْحمَُد ِإلَيمَك اَّللََّ المَمِلَك ا َصمَحِم َمِلِك اْلم َهُد َأنَّ ِعيَسى ُروُح اَأم ِمَن المُمَهيمِمَن، َوَأشم لمُقدُّوَس المُمؤم
ِصيَنِة، َفَحَمَلتم بِِعيَسى، َفَخَلَقُه ِمنم  ُروِحِه ونفخته، َكَما َخَلَق آَدَم اَّللَِّ وََكِلَمُتُه َألمَقاَها ِإََل َمرممَي البتول الطاهرة الطَّيِ َبِة اْلَم

ِمَن يب َوِبِ بَِيِدِه َونـََفَخُه، َوِإين ِ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوالمُمَوااَلِة َعَلى طَاَعِتِه، َوَأنم تـَتَِّبَعيِن فـَتـُؤم لَِّذي َجاَءين،  َأدمُعوَك ِإََل اَّللَِّ َوحم



ِلِمنَي، فَِإذا جاءوك فَاقم  رِِهمم، َودَِع التََّجبـَُّر فَِإين ِ فإىن َرُسول هللا، َوقد بعثت ِإلَيمك ابمَن َعمِ ي َجعمَفًرا َوَمَعُه نـََفٌر ِمَن المُمسم
بَـُلوا َنِصيَحِِت، َوالسَََّلُم َعَلى َمِن اتَـَّبعَ  ُت، فَاقـم َُدى  َأدمُعوَك َوُجُنوَدَك ِإََل هللا عزوجل، َوَقدم بـَلَّغمُت َوَنَصحم  ".اهلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِإََل : َفَكَتَب النََّجاِشيُّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِبسم
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َصمَحِم بمِن َأجبمََر  ، َسََلٌم َعَليمَك ََي َنِبَّ اَّللَِّ ِمَن اَّللَِّ َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه، اَل ِإَلَه ِإالَّ ( 5)ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ ِمَن النََّجاِشيِ  اَأم
َرم ُهَو الَِّذي َهَداين إِ  ََلِم، فـََقدم بـََلَغيِن ِكَتاُبَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِفيَما ذََكرمَت ِمنم َأمر ِعيَسى، فو رب السََّماِء َواَأم سم ِض ََل اْلمِ

َك َوَأصمَحابَهُ  َنا، وقرينا ابمَن َعمِ  َنا َما بـََعثمَت ِبِه ِإلَيـم َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ ، ِإنَّ ِعيَسى َما يَزِيُد َعَلى َما ذََكرمَت، َوَقدم َعَرفـم فََأشم
ُت َعَلى يََديمِه َّلِلَِّ َربِ  المَعاَلِمنَي، َوَقدم  َلمم بـََعثمُت ِإلَيمَك ََي َنِبَّ اَّللَِّ َصاِدقا ومصدقا، َوَقدم َِبيـَعمُتَك َوَِبيـَعمُت ابمَن َعمِ َك َوَأسم

َصمَحِم بمِن َأجبمََر، َفِإين ِ اَل أَ  َهُد َأنَّ َما بَِِرَُيا بمِن اَأم ، فَِإين ِ َأشم ممِلُك ِإالَّ نـَفمِسي، َوِإنم ِشئمَت َأنم آتَِيَك فـََعلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 .تـَُقوُل َحقٌّ 

ِر ُُمَاَلَفِة قـََباِئِل قـَُريمش  َبيِن َهاِشم  َوَبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب ِف َنصمِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ُ َفصمٌل ِف ِذكم َعَليمِه َوَسلََّم َوَحصمرِِهمم اَّللَّ
ًة َطِويَلًة، وَِكَتابَِتِهمم ِبَذِلَك َصِحيَفًة ظَاِلَمًة فَاِجَرًة، ُهمم ِف َشعمِب َأيب طَاِلب  ُمدَّ  ِإَيَّ

قِ  ِة َوَداَلِئِل الصِ دم  .َوَما َظَهَر ِف َذِلَك ُكلِ ِه ِمنم آََيِت النـُّبـُوَّ
َبَة َعِن ا ِري ِ قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ِلِمنَي َكَأَشدِ  َما َكانُوا، َحىتَّ بلغ المُمسلُموَن : لزُّهم َتدُّوا َعَلى المُمسم رِِكنَي اشم ( 1)مثَّ ِإنَّ المُمشم

ُ َعَليمِه وَ  تُـُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَِها َأنم يـَقم َتدَّ َعَليمِهم المبََلء، ومجعت قـَُريمٌش ِف َمكم هد َواشم  .َعََلنَِيةً َسلََّم اْلم
ِخُلوا َرُسوَل اَّللَِّ  ِم مَجََع َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َوَأَمَرُهمم َأنم يُدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِشعمبَـُهمم، فـََلمَّا رََأى َأبُو طَاِلب  َعَمَل المَقوم َصلَّى اَّللَّ

 .َوَأَمَرَهمم َأنم َُيمنَـُعوُه ممَّن َأرَادوا قَتله
تمع َعَلى َذلِ  ُهم من فعله ِإُيَاًَن ويقينافَاجم ُهمم َمنم فـََعَلُه ْحية، َوِمنـم ِلُمُهمم وََكاِفُرُهمم، َفِمنـم  .َك ُمسم

__________ 
 .ابمن حَبر: الذى ِف المَقاُموس( 5)
 .المُمسلمني: ط( 1)

)*( 
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َم َقدم َمنَـُعوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى رُِكوَن ِمنم  فـََلمَّا َعَرَفتم قـَُريمٌش َأنَّ المَقوم َتَمَع المُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأمجمَُعوا َعَلى َذِلَك، اجم اَّللَّ
ُخُلوا بـُُيوتـَُهمم َحىتَّ ُيَسلِ ُموا َرُسولَ  ، فََأمجمَُعوا َأمرهم َأال جُيَاِلُسوُهمم َواَل يـَُبايُِعوُهمم َواَل يَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَُريمش   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِِهمم َصِحيَفًة َوُعُهوًدا َوَمَواثِيقَ لِ  اَل يقبُلوا من بىن َهاشم صلحا أبدا، َواَل أتَمُخُذُهمم هِبِمم رَأمَفٌة َحىتَّ : لمَقتمِل، وََكتَـُبوا ِف َمكم



ِلُموُه ِللمَقتملِ   .ُيسم
َتدَّ َعَليمِهُم المَبََل  رُُكوا هَلُمم طََعاًما فـََلِبَث بـَُنو َهاِشم  ِف ِشعمِبِهمم َثََلَث ِسِننَي، َواشم َواَق، َفََل يـَتـم َسم ُهُم اَأم ُد، َوَقطَُعوا َعنـم َهم ُء َواْلم

هُ  تَـَروم ًعا ِإالَّ َِبَدُروُهمم ِإلَيمِه فَاشم  .يـََقَدُم َمكََّة َواَل بـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رُِكوا َسفمَك َدِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يُرِيُدوَن ِبَذِلَك َأنم يُدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاضمَطَجعَ   َعَلى ِفَراِشِه، َحىتَّ يـََرى َفَكاَن َأبُو طَاِلب  ِإَذا َأَخَذ النَّاُس َمَضاِجَعُهمم َأَمَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوتِِه َأوم بىن َعمه فاضطجعوا َعَلى ِفَراِش َرُسوِل َذِلَك َمنم َأرَاَد بِِه مكرا َأو اغتياال َلُه، فَِإذا ََنم النَّاُس َأَمَر َأَحَد بَِنيِه َأوم  ِإخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َيَمِتَ بـَعمَض فـُُرِشِهمم فـَيَـَناَم َعَليمهِ   .َوَأَمَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َورَِجاٌل ِمنم ِسَواُهمم ِمنم قـَُريمش  َقدم فـََلمَّا َكاَن رَأمُس َثََلِث ِسِننَي َتََل * * *  َوَم رَِجاٌل ِمنم َبيِن َعبمِد َمَناف  َوِمنم ُقَصي  
َق ِ  َتَخفُّوا ِِبْلم ا َأنَـُّهمم َقدم َقَطُعوا الرَِّحَم َواسم ، َورََأوم ُهمم ِنَساٌء ِمنم َبيِن َهاِشم   .َوَلَدتـم

َلِتِهمم عَ  َتَمَع َأممُرُهمم ِمنم لَيـم ِر َوالمبَـَراَءِة ِمنمهُ َواجم  .َلى نـَقمِض َما تـََعاَهُدوا َعَليمِه ِمنم المَغدم
د  َوِميثَاق   ََرَضَة فـََلَحَستم ُكلَّ َما َكاَن ِفيَها ِمنم َعهم ُ َعَلى َصِحيَفِتِهُم اَأم  .َوبـََعَث اَّللَّ

ًا: َويـَُقالُ  ُرِك امسم َّلِلَِّ ِفيَها ِإالَّ ْلَََستمُه، َوبَِقَي َما َكاَن ِفيَها ِمنم ِشرمك  َوظُلمم  َوَقِطيَعة  َكاَنتم ُمَعلََّقًة ِف َسقمِف المبَـيمِت، فـََلمم تـَتـم
 .رحم

 وأطلع هللا عزوجل َرُسوَلُه َعَلى الَِّذي َصَنَع ِبَصِحيَفِتِهمم َفذََكَر َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
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، فَـ   .اَل َوالثَـَّواِقِب َما َكَذَبيِن : َقاَل َأبُو طَاِلب  َعَليمِه َوَسلََّم َِأَيب طَاِلب 
، فـَلَ  ِجَد َوُهَو َحاِفٌل ِمنم قـَُريمش  ُهمم َعاِمِديَن فَانمطََلَق َُيمِشي بِِعَصابَِتِه ِمنم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َحىتَّ َأَتى المَمسم مَّا رََأوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ِْلََماَعِتِهمم َأنمَكُروا َذِلَك َوظَنُّوا َأنَـّ  ُهمم لِيـُعمطُوُهمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة المَبََلِء، فَأَتـَوم  .ُهمم َخَرُجوا ِمنم ِشدَّ
َها، فعل: فـََتَكلََّم َأبُو طَاِلب  فـََقالَ  َنُكمم ملَم نَذمُكرمَها َلُكمم، فَأتوا بصحيفتكم الَّىِت تعاهدُت َعَليـم ه َأنم َيُكوَن َقدم َحَدَثتم أُُموٌر بـَيـم

َنُكمم ُصلمحٌ  نَـَنا َوبـَيـم  .بـَيـم
َيَة َأنم يـَنمُظُروا ِف الصَِّحيَفِة قـَبمَل َأنم َيَمتُوا هِبَا َا قَاَل َذِلَك َخشم  .َوِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَ  ا ِبَصِحيَفِتِهمم ُمعمَجِبنَي هِبَا اَل َيُشكُّوَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـُهمم، َوقَاُلوافَأَتـَوم ُفوٌع ِإلَيمِهمم، فـََوَضُعوَها بـَيـم : دم
َنُكمم رَُجلٌ  َا َقَطَع بـَيمِنَنا َوبـَيـم َمُكمم، فَِإَّنَّ بَـُلوا َوتـَرمِجُعوا ِإََل َأممر  جَيمَمُع قـَوم  َواِحٌد، َجَعلمُتُموُه َخَطًرا هِلََلَكِة َقدم آَن َلُكمم َأنم تـَقم

ِمُكمم َوَعِشريَِتُكمم َوفَ   .َساِدُهمم قـَوم
ُتُكمم َِأُعمِطَيُكمم َأممًرا َلُكمم ِفيِه َنَصٌف، ِإنَّ ابمَن َأِخي َأخمربين، َومل يكذبىن، َأن هللا بِرئ ِمنم : فـََقاَل َأبُو طَاِلب   َا َأتـَيـم  َهِذِه ِإَّنَّ

م  ُهَو َلُه ِفيَها، َوتـََرَك فِ  َنا ِِبلظُّلممِ الصَِّحيَفِة الَِِّت ِف َأيمِديُكمم، َوَُمَا ُكلَّ اسم ََن َوَتظَاُهرَُكمم َعَليـم رَُكمم َوَقِطيَعَتُكمم ِإَيَّ  .يَها َغدم
َِديُث الَِّذي قَاَل ابمُن َأِخي َكَما قَاَل فأفيقوا، فو هللا اَل نسلمه أبدا َحىتَّ َُيُوت من عندََن آِخرَنَ   .فَِإنم َكاَن اْلم



ُتمم  َوِإنم َكاَن الَِّذي قَاَل َِبِطًَل َدفـَعمَناهُ  يَـيـم َتحم  .ِإلَيمُكمم فـََقتَـلمُتُموُه َأِو اسم
 .َقدم َرِضيَنا ِِبلَِّذي تـَُقولُ : قَاُلوا

بَـَر َخبَـَرَها ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأخم  .فـََفَتُحوا الصَِّحيَفَة، فـََوَجُدوا الصَّاِدَق المَمصمُدوَق َصلَّى اَّللَّ
َها قـَُريمٌش َكالَِّذي قَاَل أَ   .َواَّللَِّ ِإنم َكاَن َهَذا َقطُّ ِإالَّ سحًرا من َصاحبُكم: بُو طَاِلب  قَاُلوافـََلمَّا رََأتـم
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ُ َعَليم  ِة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم َوالمِقَيام على رهطه مبَا فَارمَتَكُسوا َوَعاُدوا ِبَشرِ  َما َكانُوا َعَليمِه ِمنم ُكفمرِِهمم َوالشِ دَّ
 .َعاَهُدوا َعَليمهِ تَـ 

َن، فَِإَنَّ نـَعمَلُم َأنَّ الَِّذي : فـََقاَل ُأولَِئَك النـََّفُر ِمنم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلبِ  َرََن، َفَكيمَف تـََروم ِر َغيـم ََل ِِبلمَكِذِب َوالسِ حم ِإنَّ َأوم
ِبمِت َوالسِ حم  َرُب ِإََل اْلم َتَمعمُتمم َعَليمِه ِمنم َقِطيَعِتَنا َأقـم ِر ملَم تـَفمَسدم َصِحيَفُتُكمم اجم َتَمعمُتمم َعَلى السِ حم ِر ِمنم َأممرََِن، َوَلوماَل َأنَُّكُم اجم

ُن السََّحَرُة َأمم  ِه َوَما َكاَن ِفيَها ِمنم بـَغمي  تـَرََكُه، َأفـََنحم  . َأنـمُتمم َوِهَي ِف َأيمِديُكمم، طمس َما َكاَن ِفيَها ِمَن امسِم
ُهم فـََقاَل ِعنمَد ذَ * * *  ِلَك النـََّفُر ِمنم َبيِن َعبمِد َمَناف  َوَبيِن ُقَصي   َورَِجاٌل ِمنم قـَُريمش  ولدهتم نَساء من بىن َهاشم، ِمنـم

َوِد َوُهَشاُم بم  َسم ُر بمُن َأيب ُأَميََّة بن المُمغريَة، َوَزمَعة ابمن اَأم ، َوزَُهيـم ر و، وَ أبوالبخرتى، َوالمُمطمِعُم بمُن َعِدي   َكاَنِت الصَِّحيَفُة ُن َعمم
َراِفِهمم َوُوُجوِهِهمم  ، ِف رَِجال  ِمنم َأشم  .ََنمُن بـَُرآُء ممَّا ِف َهِذِه الصَِّحيَفةِ : ِعنمَدُه َوُهَو ِمنم َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي  

ل  َلَعَنُه اَّللَُّ   .َهَذا َأممٌر ُقِضَي بَِليمل  : فـََقاَل َأبُو َجهم
د  َوَُيمَتِدُح َوَأنمَشأَ َأبُو طَالب يَـ  َها َونـََقُضوا َما َكاَن ِفيَها ِمنم َعهم ُقول الش عمر ِف َشأمن صحيفتهم وُيدح النَّفر الَّذين تربأوا ِمنـم

 .النََّجاِشيَّ 
َهِقيُّ * * *  َاِفُظ، يـَعميِن ِمنم َطرِيق  ابمِن هَلِي: قَاَل المبَـيـم َوِد، َعنم ُعرمَوَة َوَهَكَذا َرَوى َشيمُخَنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َسم َعَة، َعنم َأيب اَأم

َبَة َرِْحَُه اَّللَُّ   .بمِن الزُّبـَريمِ، يـَعميِن َكِسَياِق ُموَسى بمِن ُعقم
َبَة َأنَُّه قَالَ  ََبَشِة بـَعمَد ُدُخوهلِِمم ِإََل الشِ عمِب، َعنم : َوَقدم تـََقدََّم َعنم ُموَسى بمِن ُعقم َرُة اْلم َا َكاَنتم ِهجم َأممِر َرُسوِل هللا صلى ِإَّنَّ

 .هللا عيله َوَسلََّم هَلُمم ِف َذِلكَ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َرَها بـَعمَد ُدُخوهلُِِم ال: قـُلمتُ  ِميََّة الَِِّت َقدَّممَنا ِذكم َا قَاَل َقِصيَدَتُه الَلَّ َبُه َأنَّ َأَِب طَاِلب  ِإَّنَّ َشم شِ عمَب َأيمضا، َفذكرَها َهُهَنا َواَأم
 .َأنمَسبُ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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َحق قَالَ  َهِقي  من َطرِيق يُوُنس، َعن ُُمَمَّد بن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى الَِّذي : مثَّ روى المبَـيـم ملا َمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا أَ  ُمُهمم َعَليمِه، ِإالَّ َأهنم بُِعَث ِبِه َوقَاَمتم بـَُنو َهاِشم  َوبـَُنو المُمطَِّلِب ُدونَُه، َوَأبـَوم ِلُموُه، َوُهمم ِمنم ِخََلِفِه َعَلى ِمثمِل َما قـَوم نم ُيسم

ِمهِ  ِلُموا َأَخاُهمم ِلَما قَاَرَفُه ِمنم قـَوم َتِذلُّوا َوُيسم  .اتَّقوا َأنم َيسم
نَـُهمم فـََلمَّا فـََعَلتم َذِلَك بـَُنو َهاِشم  َوبـَُنو الممطلب، َوعرفت قـَُريمش َأال َسِبيَل إِ  تـُُبوا ِفيَما بـَيـم َتَمُعوا َعَلى َأنم َيكم ََل ُُمَمَّد ، اجم

ُهمم، وََكتَـُبوا َصِحيَفًة : َعَلى َبيِن َهاِشم  َوَبيِن َعبمِد الممطلب َتاُعوا ِمنـم َأال يناكحوهم َواَل ينكحوا ِإلَيمِهم َوأال يـَُبايُِعوُهمم َواَل يـَبـم
 .ِف َذِلَك َوَعلَُّقوَها ِِبلمَكعمَبةِ 

َنُة َوزُلمزُِلوا زِلمَزااًل شَ  َتدَّ َعَليمِهم المبََلء َوَعُظَمِت المِفتـم ا َعَلى َمنم أسلم فأوثقوهم وآذوهم، َواشم  .ِديًدامثَّ َعَدوم
دِ  َهم َنِة اْلم  مثَّ ذََكَر المِقصََّة ِبطُوهِلَا ِف ُدُخوهلِِمم ِشعمَب َأيب طَاِلب  َوَما بـََلُغوا ِفيِه ِمنم ِفتـم

ُوعِ الشَّ  َن ِمنم رواء الشِ عمِب ِمَن اْلم َياهِنِمم يـََتَضاَغوم َواُت ِصبـم َمُع َأصم  .ِديِد، َحىتَّ َكاَن ُيسم
 .َحىتَّ َكرَِه َعامَُّة قـَُريمش  َما َأَصابـَُهمم َوَأظمَهُروا َكَراِهيَـتَـُهمم ِلَصِحيَفِتِهُم الظَّاِلَمةِ 

َِتِه َأرمَسلَ  َ ِبَرْحم ًا ُهَو َّلِلَِّ ِإالَّ َأَكَلتمُه، َوبَِقَي ِفيَها الظُّلمُم  َوذََكُروا َأنَّ اَّللَّ ََرَضَة، فـََلمم َتدَعم ِفيَها امسم َعَلى َصِحيَفِة قـَُريمش  اَأم
بَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم ُ تـََعاََل ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر اَّللَّ َتاُن، فََأخم  .َذِلَك َعمَُّه َأَِب طَاِلب  َر بِ َوالمَقِطيَعُة َوالمبـُهم

َبَة َوَأَُتَّ   .مثَّ ذََكَر بَِقيََّة المِقصَِّة َكِرَوايَِة ُموَسى بمِن ُعقم
َحق* * *  ُ َعَليمِه وَ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام  َعنم ِزََيد َعن ُُمَمَّد بن ِإسم َسلََّم فـََلمَّا رََأتم قـَُريمٌش َأنَّ َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (5)َقدم نـََزُلوا بـََلًدا َأَصابُوا ِمنمُه 
__________ 

 .َأَصابُوا بِهِ : ابمن ِهَشام( 5)
)*( 

(1/77) 

 
 

َلَم، َفَكاَن هُ  ُهمم، َوَأنَّ ُعَمَر َقدم َأسم ُ َو َوَْحمَزُة َمَع َرسُ َأممًنا َوقـََرارًا، َوَأنَّ النََّجاِشيَّ َقدم َمَنَع َمنم َْلََأ ِإلَيمِه ِمنـم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تمُعوا  ََلُم يـَفمُشو ِف المَقَباِئل، فَاجم تـُُبوا ِكَتاًِب يـَتَـَعاَقُدوَن ِفيِه ( 5)َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابِِه، َوَجَعَل اْلمِسم وائتمروا على َأنم َيكم

ُهمم، فـََلمَّا َعَلى َبيِن َهاشم َوبىن عبد الممطلب، على َأال يـَنمِكُحوا ِإلَيمِهمم َواَل  َتاُعوا ِمنـم ًئا َواَل يـَبـم  يـُنمِكُحوُهمم، َواَل يَِبيُعوُهمم َشيـم
َتَمُعوا ِلَذِلَك َكتَـُبوا ِف َصِحيَفة ، مثَّ تـََعاَهُدوا َوتـََواثـَُقوا َعَلى َذِلَك، مثَّ َعلَُّقوا الصَِّحيَفَة ِف جَ  ِف المَكعمَبِة تـَومِكيًدا َعَلى اجم وم

 .َأنـمُفِسِهمم 
رَِمَة بمِن َعاِمِر بمِن َهاِشِم بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن َعبمِد الدَّار ابمن قُ وَ   .َصي   َكاَن َكاِتُب الصَِّحيَفِة َمنمُصوَر بمَن ِعكم

َاِرثِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُر بمُن اْلم  .َويـَُقاُل النَّضم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .َم َفُشلَّ بـَعمُض َأَصابِِعهِ َفَدَعا َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تب الصَِّحيَفَة طَلمَحُة بمُن َأيب طَلمَحَة المَعبمَدِريُّ : َوقَاَل المَواِقِديُّ   .َكاَن الذى يكم



َحق، َوُهَو الَِّذي ُشلَّتم يَُدُه َفَما َكانَ : قـُلمتُ  رَِمَة، َكَما ذََكَرُه ابمن ِإسم ُهوُر َأنَُّه َمنمُصوُر بمُن ِعكم َتِفُع هِبَا، وََكاَنتم  َوالمَمشم يـَنـم
نَـَها رَِمةَ : قـَُريمٌش تـَُقوُل بـَيـم  .انمظُُروا ِإََل َمنمُصوِر بمِن ِعكم

 .وََكاَنِت الصَِّحيَفُة معلَقة ِف َجوف المَكعمَبة: قَاَل المَواِقِديُّ 
َحق* * *  ، َفَدَخُلوا َمَعُه ِف  فـََلمَّا فـََعَلتم َذِلَك قـَُريمٌش اَنمَاَزتم بـَُنو َهاِشم  : قَاَل ابمن ِإسم َوبـَُنو المُمطَِّلِب ِإََل َأيب طَاِلب 

َتَمُعوا ِإلَيمهِ   .ِشعمِبِه َواجم
 .َوَخَرَج ِمنم َبيِن َهاشم َأبُو هَلب بن َعبمُد المُعزَّى بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب ِإََل قـَُريمش  َفظَاَهَرُهمم 

ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َأنَّ  َثيِن ُحَسنيم َبَة بمِن ربيَعة ِحني فَارق َوَحدَّ  َأَِب هَلَب  َلِقَي ِهنمَد بِنمَت ُعتـم
__________ 

َتمُعوا: ابمن ِهَشام( 5)  .اجم
 .َوُهَو الصََّواب
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َت َوالمُعزَّى َوفَاَرقمُت َمنم َفارَقَـ : قومه َوظَاهر َعَليمِهم ُقريمًشا فـََقالَ  َها( 5)َها ََي بنة ُعتَـي ة، َهلم َنَصرمُت الَلَّ  .َوظَاَهَر َعَليـم
ًرا ََي َأَِب عتَبة: قَاَلتم  ُ َخيـم  .نـََعمم، َفَجَزاَك اَّللَّ

َحق ثمُت َأنَُّه َكاَن يـَُقوُل ِف بـَعمِض َما يـَُقولُ : قَاَل ابمن ِإسم ِت،: َوُحدِ  َياَء اَل َأرَاَها يـَزمُعُم َأنَـَّها َكائَِنٌة بـَعمَد المَموم  يَِعُدين ُُمَمٌَّد َأشم
ُفُخ ِف يََديمِه فـَيَـُقولُ ! َفَماَذا َوَضَع ِف َيِدي بـَعمَد َذِلَك؟  ًئا ممَّا يـَُقوُل ُُمَمَّدٌ : مثَّ يـَنـم  .تـَبًّا َلُكَما، اَل َأَرى ِفيُكَما َشيـم

ُ تـََعاََل   ".تـَبَّتم يََدا َأيب هَلَب  َوَتبَّ : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ
َتَمعَ : قَاَل ابمن اسحق َأاَل َأبمِلَغا َعنَّا َعَلى َذاِت : تم َعَلى َذِلَك قـَُريمٌش َوَصنَـُعوا ِفيِه الَِّذي َصنَـُعوا قَاَل َأبُو طَاِلب  فـََلمَّا اجم

ََن ُُمَمًَّدا * بـَيمِنَنا  لمُكتمِب َوَأنَّ َعَليمِه ِف نَِبيًّا َكُموَسى ُخطَّ ِف َأوَِّل ا* ُلَؤَيًّ َوُخصَّا ِمنم ُلَؤي   َبيِن َكعمِب َأملَم تـَعمَلُموا َأَنَّ َوَجدم
ب ِ * المِعَباِد َُمَبًَّة  ُ ِِبْلُم َر ممَّنم َخصَُّه اَّللَّ  َواَل َخيـم

ُتمم ِمنم ِكَتاِبُكمم   ( .1)َلُكمم َكاِئٌن ََنمًسا َكَراِغَيِة السَّقمِب * َوَأنَّ الَِّذي َألمَصقم
بَـُعوا َأممَر المُوَشاِة َوتـَقمطَُعوا َويُ * َأِفيُقوا َأِفيُقوا قـَبمَل َأنم ُُيمَفَر الثَـَّرى  نمِب َواَل تـَتـم ِبَح َمنم ملَم جَيمِن َذنـمًبا َكِذي الذَّ َأَواِصَرََن * صم

ِلُبوا َحرمًِب َعَواًَن  َتجم َا ( 9)بـَعمَد المَمَودَِّة َوالمُقرمِب َوَتسم َنا َوَربِ  * َوُرمبَّ َرمِب فـََلسم ِلُم َأَمرَّ َعَلى َمنم َذاَقُه َحَلُب اْلم المبَـيمِت ُنسم
 ِلَعزَّاَء ِمنم َعضِ  الزََّماِن َواَل َكرمبِ * َأَْحًَدا 

__________ 
 .فارقهما: ابمن ِهَشام( 5)
 .َأرَاَد ََنَقة َصاحل: راغية السقب( 1)

 .والراغية من الرَُّغاء، َوُهَو َصوت االبل: ولد النَّاقة: والسقب



 .مستمرة: عواَن( 9)
 (1 -السِ ريَة  - 7)*( )
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ِب * َوَلمَّا َتُِبم ِمنَّا َوِمنمُكمم َسَواِلٌف  َم * مبُعمتَـَرك  َضيمق  تـََرى ِكَسَر المَقَنا ( 5)َوَأيمد  أُتِرَّتم ِِبلمُقَساِسيَِّة الشُّهم ِبِه َوالنُُّسوَر الطُّخم
َن َكالشَّرمِب  َيمِل ِف َحَجَراتِِه ( 9)َكَأنَّ جُمَاَل ( 1)يـَعمُكفم َرمِب  *اْلم َبمطَاِل َمعمرََكُة اْلم َألَيمَس َأبُوََن َهاِشٌم َشدَّ ( 9)َوَمعمَمَعَة اَأم

َرمَب َحىتَّ مَتَلََّنا * َأزمرَُه  َنا َّنَملُّ اْلم ُل * َوَأومَصى بَِنيِه ِِبلطِ َعاِن َوِِبلضَّرمِب َوَلسم ِب َوَلِكنـََّنا َأهم َتِكي َما َقدم يـَُنوُب ِمَن النَّكم َواَل َنشم
ََفاِئِظ َوالنـَُّهى  َحق* * * ِإَذا طَاَر َأرمَواُح الكماة من الرعب * اْلم ِ َأوم َثََلًَث، َحىتَّ : قَاَل ابمن ِإسم فََأَقاُموا َعَلى َذِلَك َسنَـتَـنيم

ِفًيا ِبِه َمنم َأرَاَد ِصَلتَـُهمم ِمنم قـَُريمش   َتخم  .جهدوا َومل يصل ِإلَيمِهم شئ ِإالَّ ِسرًّا ُمسم
، ِفيَما يَذمُكُروَن، َلِقَي َحِكيَم بمَن ِحَزاِم بمِن ُخَويمِلِد بمِن َأَسد  َمَعُه ُغََلٌم َُيم َوَقدم كَ  ِل بمُن ِهَشام  ًحا يُرِيُد بِِه اَن َأبُو َجهم ِمُل َقمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َتُه َخِدجَيَة بِنمَت ُخَويمِلد ، َوِهَي ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُب ِِبلطََّعاِم : ِف الشِ عمِب، فـَتَـَعلََّق ِبِه َوقَالَ َعمَّ َأَتذم
َهُب َأنمَت وطعامك َحىتَّ أفضحك مبَكَّة ؟ َواَّللَِّ اَل َتذم  .ِإََل َبيِن َهاِشم 

َاِرِث بمِن َأَسد  فـََقالَ   .َما َلَك َوَلُه؟: َفَجاَءُه أبوالبخرتى بمُن ِهَشاِم بمِن اْلم
 .َعاَم ِإََل بىن َهاشمَُيمِمُل الطَّ : فـََقالَ 

 .طََعام َكاَن ِلَعمَِّتِه ِعنمده بعثت ِبِه ِإلَيمِه، َأمتَمنَـُعُه َأنم َيَمتِيَـَها ِبَطَعاِمَها؟ َخلِ  َسِبيَل الرَُّجلِ : فـََقاَل َلُه أبوالبخرتى
ُ، َحىتَّ ََنَل َأحدمَها من َصاحبه، فَأخذ : قَالَ  ل  َلَعَنُه اَّللَّ أبوالبخرتى ْلَمَي بِِعري  َفَضَربَُه ِبِه َفَشجَُّه َوَوِطَئُه َوطمًئا فََأىَب َأبُو َجهم

 .َشِديدا
__________ 

 .صفحات االعناق: تفصل، والسوالف: تُب( 5)
 .قطعت: وأترت

 .نوع من السيوف: والقساسية
 .السود الرؤوس: النسور الطخم( 1)

م يشربون: َوالشرب ََماَعة من المَقوم  .اْلم
 .الصح: االصل( 9)

 .َواَل معىن هَلَا
َخة من ابمن ِهَشام  .َوَما أثمبته َعن ُنسم
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ُلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َرُهوَن َأنم يـَبـم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه َوَْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َقرِيٌب يـََرى َذِلَك، َوُهمم َيكم
 .فيشمتون هبم

َمُه لَيمًَل َونـََهارًا َوِسرًّا َوِجَهارًا، ُمنَ [ تهزئوناملس] ُعو قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َذِلَك يَدم اِدًَي بَِممِر اَّللَِّ تـََعاََل َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .اَل يـَتَِّقي ِفيِه َأَحًدا ِمَن النَّاسِ 

ُ ِمنـم  َ َما َفَجَعَلتم قـَُريمٌش ِحنَي َمنَـَعُه اَّللَّ نَـُهمم َوبـَنيم ُمُه ِمنم َبيِن َهاِشم  َوَبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب ُدونَُه، َوَحاُلوا بـَيـم َها َوقَاَم َعمُُّه َوقـَوم
زِئُوَن ِبِه َوخُيَاِصُمونَهُ  تَـهم ِمُزونَُه َوَيسم  .َأرَاُدوا ِمَن المَبطمِش ِبِه يـَهم

دَ   .اثِِهمم، َوِفيَمنم َنَصَب ِلَعَداَوتِهِ َوَجَعَل المُقرمآُن يـَنمِزُل ِف قـَُريمش  بَِحم
ُ ِمَن المُكفَّارِ  ُهم من نزل المُقرمآُن ِف َعامَّة  َمنم ذََكَر اَّللَّ ُهمم َمنم مسى لنا، َوِمنـم  .ِمنـم

ِلِه تـَعَ  َحاَق َأَِب هَلَب  َونـُُزوَل السُّورَِة ِفيِه، َوُأَميََّة بمَن َخَلف  َونـُُزوَل قـَوم السُّورَِة " ويل لكل مهَزة ُلمَزة : " اََل َفذََكَر ابمُن ِإسم
 .ِبَكَماهِلَا ِفيهِ 

ِلِه   ََأُوتـَنَيَّ َمااًل : َأفـََرَأيمَت الَِّذي َكَفَر آِبََيتَِنا َوقَالَ " َوالمَعاَص بمَن َواِئل  َونـُُزوَل قـَوم
 .ِفيهِ ( 5" )َوولدا 

 .َوقد تقدم شئ ِمنم َذِلكَ 
، َوقـَوم  ِل بمَن ِهَشام  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَأَِب َجهم رَُكنَّ َسبَّ آهِلَتَنا َأو لنسُب إهلك : َلُه ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، ( 9[ )الذى تعبد( ]1)لَتَـتـم

ِل اَّللَِّ ِفيهِ  ًوا بَِغريم علم : " َونـُُزوَل قـَوم ُعوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ فـََيُسبُّوا اَّللََّ َعدم يَةا( 7" )َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَدم  .ْلم
ُهمم َمنم يـَُقوُل َعلمَقَمُة بمُن َكَلَدَة، قَاَلُه السَُّهيم  َاِرِث بمِن َكَلَدَة بمِن َعلمَقَمَة، َوِمنـم َر بمَن اْلم ، َوُجُلوَسُه بـَعمَد النَِّبِ  َصلَّى َوالنَّضم ِليُّ

ُلو المُقرمآن ويدعوا ِإََل  ُ َعَليمِه َوسلم ِف جمالسه، َحيمُث يـَتـم  اَّللَّ
__________ 

 .77ُسورَة َمرممَي ( 5)
 .آهلتك: االصل( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 .من ابمن ِهَشام( 9)
 .505ُسورَة االنعام ( 7)
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ُرُ  َباِر رستم واسفندَير َوَما جرى بَينهم ِمَن اْلم ًئا ِمنم َأخم ُر َشيـم ُلو َعَليمِهُم النَّضم ، فـَيَـتـم َواَّللَِّ : وِب ِف َزَمِن المُفرمِس، مثَّ يـَُقولُ اَّللَِّ
، َوَما َحِديثه ِإالَّ أساطري االولني اكتتبتها َكَما اكتتبها َسَن َحِديثًا ِمينِ   .َما ُُمَمٌَّد بَِحم

ُ تـََعاََل  تَـتَـبَـَها َفِهَي متُمَلى َعَليمهِ : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ َوَِّلنَي اكم َرًة َوَأِصيَل  َوقَاُلوا َأَساِطرُي اَأم " ويل لكل أفاك أثيم : " َوَقوله( " 5)بُكم



(1. ) 
ًما َمَع المَولِيِد بمِن المُمِغريَِة ِف الم : قَاَل ابمن اسحق* * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـََلغََنا، يـَوم ِجدِ َوَجَلَس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َمسم

َاِرِث  ُر بمُن اْلم ُر َواِحد  ِمنم رَِجاِل قـَُريمش  َفَجاَء النَّضم ِلِس َغيـم  .َحىتَّ َجَلَس َمَعُهمم، َوِف المَمجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَرَض َلُه النَّضمُر، َفَكلََّمُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   فـََتَكلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِإنَُّكمم َوَما تـَعمُبُدوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َحَصُب َجَهنََّم َأنـمُتمم هَلَا َوارُِدوَن، َلوم َكاَن : " ََل َعَليمِه َوَعَليمِهمم َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأفمَحَمُه، مثَّ تَ 
 ( .9" )َهُؤاَلِء آهِلًَة َما َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن، هَلُمم ِفيَها زَِفرٌي َوُهمم ِفيَها اَل يسمُعوَن 

ِميُّ َحىتَّ َجَلسَ مثَّ قَ  َبَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن الز ِبـَعمَرى السَّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأقـم  .اَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِرِث اِلبمِن َعبمِد المُمطَِّلِب آنًِفا َوَما: فـََقاَل المَولِيُد بمُن المُمِغريَِة َلهُ  ُر بمُن اْلم قـََعَد، َوَقدم َزَعَم ُُمَمٌَّد َأَنَّ َوَما  َواَّللَِّ َما قَاَم النَّضم

 .نـَعمُبُد ِمنم آهِلَِتَنا َهِذِه َحَصُب َجَهنَّمَ 
ُتُه، َفَسُلوا ُُمَمًَّدا: فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن الز ِبـَعمَرى تُُه ْلَََصمم  أكل: َأَما َواَّللَِّ َلوم َوَجدم

__________ 
 .1ُسورَة المفرمقَان ( 5)
 .7اْلاثية ُسورَة ( 1)
 .500 - 35ُسورَة االنبياء ( 9)
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ُن نـَعمُبُد المَمََلِئَكَة، َوالميَـُهوُد تـَعمُبُد ُعَزيـم  ًرا، َوالنََّصاَرى تـَعمُبُد من يعبد ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َحَصُب َجَهنََّم َمَع َمنم َعَبَدُه؟ فـََنحم
 .ِعيَسى

َتجَّ َوَخاَصمَ فـََعِجَب المَولِيُد َوَمنم َكاَن َمَعُه  ا َأنَُّه َقِد احم ِل ابمِن الز ِبـَعمَرى، َورََأوم ِلِس ِمنم قـَوم  .ِف المَمجم
ُكلُّ َمنم َأَحبَّ َأنم يـُعمَبَد ِمنم ُدوِن اَّللَِّ فـَُهَو َمَع َمنم َعبده ِف النَّار، : " َفذُِكَر َذِلَك لَرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ 

ُهمم ِبِعَباَدتِِه ِإنَـُّهمم ِإَّنََّ   ".ا يـَعمُبُدوَن الشََّياِطنَي َوَمنم َأَمَرتـم
ُ تـََعاََل  َعُدونَ : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ َها ُمبـم ىَن ُأولَِئَك َعنـم ُسم  .ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقتم هَلُمم ِمنَّا اْلم

َمُعوَن َحِسيسَها وهم ِفيَما اشتهت أنفسهم َخالُدوَن   ( .5" )اَل َيسم
ا َعَلى طَاَعِة اَّللَِّ تـََعاََل َأي ِعيسَ  َباِن الَِّذيَن َمَضوم َباِر َوالرُّهم َحم  .ى وعزيز َوَمنم ُعِبَد ِمَن اَأم

ََذ الرَّْحمَُن َوَلًدا، ُسبمَحانَُه، بَ : " َونـََزَل ِفيَما يَذمُكُروَن َأنَـُّهمم يـَعمُبُدوَن المَمََلِئَكَة َوَأنَـَّها بـََناُت اَّللَِّ  َرُموَن َوقَاُلوا اختَّ " لم ِعَباٌد ُمكم
(1. ) 

ََيُت بـَعمَدَها  .َواْلم
ِل ابمِن الز ِبـَعمَرى رِِكنَي ِبَقوم ُمَك ِمنمُه َيِصدُّونَ : " َونـََزَل ِف ِإعمَجاِب المُمشم  .َوَلمَّا ُضِرَب ابمُن َمرممَيَ َمَثًَل ِإَذا قـَوم



ٌر َأمم ُهَو؟ َما َضَربُوُه َلَك   ( .9" )ِإالَّ َجَداًل بل هم قوم خصمون َوقَاُلوا َأآهِلَتـَُنا َخيـم
 .َوَهَذا اْلدل الذى سلكوه َِبِطل

ِإنَُّكمم َوَما تـَعمُبُدوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ " ملا اَل يعقل، فـََقوله " َما " وهم يعلُموَن َذِلك، الهنم قوم عرب، َومن لغتهم َأن 
َا ُأرِ " َحَصُب َجَهنَّم َأنـمُتم هَلَا َوارُِدوَن  ، َواَل يـَتَـَناَوُل ِإَّنَّ َنام  َجاِر الَِِّت َكاَنتم ُصَوَر َأصم َحم يَد ِبَذِلَك َما َكانُوا يـَعمُبُدونَُه ِمَن اَأم

 َذِلك المَمََلِئَكة الَّذين
__________ 

 .ُسورَة االنبياء( 5)
 .ُسورَة االنبياء( 1) 501، 505
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َظ اَل يـَتَـَناَوهُلُمم اَل ُهمم يـَعمُبُدونـَُهمم ِف َهِذِه الصَُّوِر، َواَل المَمِسيح، َواَل َعزِيًزا، َواَل َأَحًدا ِمَن الصَّاْلِِنَي، َِأَنَّ اللَّفم َزَعُموا َأنَـّ 
 .َلفمظًا َواَل َمعمىًن 

ُ تـََعاََل فـَُهمم يـَعمَلُموَن َأن َما ضربوه ِبِعيَسى بن َمرممَيَ ِمَن المَمَثِل َجَدٌل َِبطِ  َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَداًل بل : " ٌل، َكَما قَاَل اَّللَّ
 ".هم قوم خصمون 

َرائِيل " َأي بنبوتنا " ِإالَّ عبد أنعمنا َعَليمِه " َأيم ِعيَسى " ِإنم ُهَو : " مثَّ قَالَ  َأيم َدلِيًَل َعَلى مَتَاِم " وجعلناه مثَل لبىن ِإسم
رَتَِنا َعَلى َما  َنا آَدمَ ُقدم َنا َحوَّاَء ِمنم ذََكر  ِبََل أُنـمَثى، َوَخَلقم َناُه ِمنم أُنـمَثى ِبََل ذََكر ، َوَقدم َخَلقم اَل ِمنم َهَذا َواَل  َنَشاُء، َحيمُث َخَلقم

َنا َسائَِر َبيِن آَدَم ِمنم ذََكر  َوأُنـمَثى  .ِمنم َهَذا، َوَخَلقم
َرى ُخم يَِة اَأم َعَلُه آيَة للنَّاس َولِ : " َكَما قَاَل ِف اْلم رَتَِنا" َنجم  َأيم َأَمارًَة َوَدلِيًَل َعَلى ُقدم

 .نرحم هبَا من نَشاء" َوَرْحمَة  منا " المَباِهَرِة 
ِلِه تـََعاََل ِفيهِ * * *  َنَس بمَن َشرِيق  َونـُُزوَل قـَوم َخم َحق اَأم ََيتِ ( 5" )َواَل ُتِطع كل حَلف مهني : " َوذكر ابمن ِإسم  .اْلم

رو بن : َكَر المَولِيَد بمَن المُمِغريَِة َحيمُث قَالَ َوذَ  ُعود َعمم ك َأبُو َمسم َرُك َوَأََن َكِبرُي قـَُريمش  وسيدها، َويرتم َأيـَنمِزُل َعَلى ُُمَمَّد  َوأُتـم
رو  له ِفيهِ ( 1)َعمم ، َونـُُزوَل قـَوم ِ ُن َعِظيَما المَقرميـَتَـنيم ، فـََنحم قَاُلوا َلوماَل نـُزِ َل َهَذا المُقرمآُن َعَلى رجل من وَ : " الثَـَّقِفيُّ َسيِ ُد ثَِقيف 

 .َوالَِِّت بـَعمَدَها( 9" )القريتني َعِظيم 
َبَة بمِن َأيب ُمَعيمط   هِ : َوذََكَر ُأيَبَّ بمَن َخَلف  ِحنَي قَاَل ِلُعقم ِهي ِمنم َوجم عمَت ِمنمُه؟ َوجم َت ُُمَمًَّدا َومسَِ ُلغميِن َأنََّك َجاَلسم َك َأملَم يـَبـم

ِههِ  ُفَل ِف َوجم  .َحَراٌم ِإالَّ َأنم تـَتـم
َبُة َلَعَنُه اَّللَُّ   .فـََفَعَل َذِلَك َعُدوُّ اَّللَِّ ُعقم

َم يـََعضُّ الظَّاملُ َعَلى يََديمِه يـَُقولُ : " فَأَنـمَزَل اَّللَُّ  ُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًَل، ََي ويلتا ليتىن مل َأختَِّ : َويـَوم َذم َتيِن اختَّ ذ فََلَن َخِليًَل ََي لَيـم



 .والىت بعمدَها( " 7)
__________ 

رو بن ُعَمريم : ابمن ِهَشام( 1) 50ُسورَة نون ( 5)  .َعمم
 .95ُسورَة الزخرف ( 9)
 .15، 17ُسورَة المفرمقَان ( 7)
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َعُث َهَذا بـَعمَد َما َأَرمَّ؟ ََي ُُمَمَُّد أَ : َوَمَشى ُأيَبُّ بمُن َخَلف  ِبَعظمم  َِبل  َقدم َأَرمَّ فـََقالَ : قَالَ  َ يـَبـم مثَّ فـَتَُّه بَِيِدِه، ! نمَت تـَزمُعُم َأنَّ اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .مثَّ نـََفَخُه ِف الر ِيِح ََنمَو َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َك بـَعمَد َما : فـََقالَ  ُ َوِإَيَّ َعثُُه اَّللَّ ِخُلَك النَّارَ نـََعمم، َأََن َأُقوُل َذِلَك، يـَبـم  .َتُكوََنِن َهَكَذا، مثَّ يُدم
ُ تـََعاََل   .َمنم ُُيمِيي المِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ : َوَضَرَب َلَنا َمَثًَل َوَنِسَي َخلمَقُه، قَالَ : " َوَأنـمَزَل اَّللَّ

 ََل إِ ( 5)ُُيمِييَها الَِّذي َأنمَشَأَها َأوََّل َمرَّة  َوُهَو ِبُكلِ  َخلمق  َعِليٌم : ُقلم 
 .آِخِر السُّورَةِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِفيَما بـََلَغيِن َوُهَو َيطُوُف ِعنمَد َِبِب المَكعمَبِة، اَأمَ : قَالَ  َوُد بمُن المُمطَِّلِب َواعمتَـَرَض َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم
، فـََقاُلواَوالمَولِيُد بمُن المُمِغريَِة َوأَُميَُّة بمُن َخَلف  َوالمَعاُص بمُن َوائِ  رَتُِك : ل  ََي ُُمَمَُّد، َهُلمَّ فـَلمنَـعمُبدم َما تـَعمُبُد َوتـَعمُبدم َما نـَعمُبُد، فـََنشم

َممرِ   .ََنمُن َوَأنمَت ِف اَأم
ُ ِفيِهمم   .ُقلم ََي َأيُـَّها المَكاِفُرونَ : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ

 .ِإََل آِخرَِها" اَل َأعمُبُد َما تـَعمُبُدوَن 
ل  ِبَشَجَرِة الزَّقُّوِم قَالَ َوَلمَّا مسَِ  ُروَن َما الزَّقُّوُم؟ ُهَو مَتُرُّ يضمرب ِبلزبد: َع َأبُو َجهم  .َهُلمَّ فـَلمنَـتَـَزقَّمم : مثَّ َقالَ ! َأَتدم

ُ تـََعاََل   ( ".1)ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم طََعام االثيم : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَُكل ِ َوَوَقَف المَولِيُد بمُن المُمغِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمُه َوَقدم ريَِة َفَكلََّم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََلِمهِ   .َطِمَع ِف ِإسم
َعممَ  ، َعاِتَكَة بِنمِت َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعنمَكثََة، اَأم ُتوم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجَعَل َفَمرَّ ِبِه ابمُن ُأمِ  َمكم ى، َفَكلََّم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِئُُه المُقرمآنَ  تَـقم  .َيسم
ِر المَولِيِد َوَما َطِمَع فِ  ََلِمهِ َفَشقَّ َذِلَك َعَليمِه َحىتَّ َأضمَجَرُه، َوَذِلَك َأنَُّه َشَغَلُه َعمَّا َكاَن ِفيِه ِمنم َأمم  .يِه ِمنم ِإسم

ثـََر َعَليمِه انمَصَرَف َعنمُه َعاِبًسا َوتـَرََكهُ  فـََلمَّا  .َأكم
ُ تـََعاََل  ، َأنم َجاَءُه االعمى : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ له" َعَبَس َوتـََوَلَّ  ".َمرمُفوَعة مطهرة : " ِإََل قـَوم

__________ 
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ُتوم   ِإنَّ : َوَقدم ِقيلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َجاَءُه ابمُن ُأمِ  َمكم ُث َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .أَُميَُّة بمُن َخَلف  : الَِّذي َكاَن ُُيَدِ 
ُ أعلم  .فَاَّللَّ

ََبَشِة ِإََل َمكَّةَ * * *   .مثَّ ذكر ابمن اسحق َمنم َعاَد ِمنم ُمَهاِجَرِة اْلم
، َوَلِكنم َكاَن َلُه َسَببٌ  َوَذِلَك ِحنَي بـََلَغُهمم  ُل لَيمَس ِبَصِحيح  ِل َمكََّة، وََكاَن النـَّقم ََلُم َأهم  .ِإسم

ًما َمَع الممُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجَلَس يـَوم ِِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمهِ َوُهَو َما ثـََبَت ِف الصَِّحيِح َوَغريم رِِكنَي، َوَأنـمَزَل اَّللَّ "  :شم
ِم ِإذا هوى، َما ضل َصاحبُكم  رِِكنَي " َوالنَّجم ِلِمنَي َوالمُمشم َرُؤَها َعَليمِهمم َحىتَّ َخَتَمَها َوَسَجَد، َفَسَجَد َمنم ُهَناَك ِمَن المُمسم يـَقم

نمسِ  نِ  َواْلمِ  .َواْلِم
ِلِه تَـ  رِيَن ِعنمَد قـَوم َوَما َأرمَسلمَنا ِمنم قـَبمِلَك ِمنم َرُسول  َواَل َنِب   ِإالَّ ِإَذا متََىنَّ : " َعاََل وََكاَن ِلَذِلَك َسَبٌب ذََكَرُه َكِثرٌي ِمَن المُمَفسِ 

ُ آََيتِِه َواَّللَُّ  ُ َما يـُلمِقي الشَّيمطَاُن مثَّ ُُيمِكُم اَّللَّ ِنيَِّتِه، فـَيَـنمَسُخ اَّللَّ  ( ".5)َعِليٌم َحِكيم  َألمَقى الشَّيمطَاُن ِف ُأمم
َمَعَها َمنم اَل َيَضُعَها َعَلى َمَواِضعِ  َوذََكُروا ِقصَّةَ  رَِها َصفمًحا لَِئَلَّ َيسم َنا اْلمِضمَراَب َعنم ِذكم بَـبـم َها، ِإالَّ َأنَّ المَغَرانِيِق، َوَقدم َأحم

 .َأصمَل المِقصَِّة ِف الصَِّحيحِ 
ثـََنا َعبمُد المَواِرِث،: قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو َمعمَمر ، َحدَّ ، قَالَ  َحدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ثـََنا َأيُّوُب، َعنم ِعكم َسَجَد النَِّبُّ : َحدَّ

نمُس  نُّ َواْلمِ رُِكوَن َواْلِم ِلُموَن َوالمُمشم ِم، َوَسَجَد َمَعُه المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلنَّجم  ".َصلَّى اَّللَّ
ِلم    .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم

َحق،: َل المُبَخاِريُّ َوقَا ثـََنا ُشعمَبة، َعن َأىب ِإسم ثـََنا غُنمَدٌر، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ  َحدَّ
__________ 

ج ( 5)  .11ُسورَة اْلَم
)*( 
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َوَد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  َسم عمُت اَأم َر "  والنجم" قـََرَأ النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم : مسَِ مبَكََّة، َفَسَجَد ِفيَها، َوَسَجَد َمنم َمَعُه َغيـم
َهِتِه َوقَالَ  ِفييِن َهَذا، فـََرَأيـمُتُه بـَعمُد قُِتَل َكاِفًرا : شيخ َأخذ كفا من حصا َأوم تـَُراب  فـََرفـََعُه ِإََل َجبـم  ".َيكم

ِلٌم، َوَأبُو َداُوَد، َوالنََّساِئيُّ، ِمنم َحِديِث ُشعم   .َبةَ َوَرَواُه ُمسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َرَِبٌح، َعنم معمر، َعن ابمن طَاُووس،: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِإبـمَراِهيُم، َحدَّ  َحدَّ



رَِمَة بمِن َخاِلد ، َعنم َجعمَفِر بمِن المُمطَِّلِب بمِن َأيب َوَداَعَة، َعنم َأبِيِه قَالَ  ُ َعلَ : َعنم ِعكم َة قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمِه َوَسلََّم مبَكَّ
مَ  َلَم يـَوم ُجَد، َوملَم َيُكنم َأسم ِم، َفَسَجَد َوَسَجَد َمنم ِعنمَدُه، فـََرفـَعمُت رَأمِسي َوَأبـَيمُت َأنم َأسم ِئذ  المُمطَِّلُب، َفَكاَن بـَعمَد ُسورََة النَّجم

َرُؤَها ِإالَّ َسَجَد َمَعهُ  َمُع َأَحًدا يـَقم  .َذِلَك اَل َيسم
َبل  بِهِ َوَقدم رَ  َِميِد، َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم  .َواُه النََّساِئيُّ، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن َعبمِد اْلم

َبارًا، َوَذِلَك الشَّ  ِتكم َلُه بَِنَّ َهَذا َسَجَد َوَلِكنَُّه رََفَع رَأمَسُه اسم َ َهَذا َوالَِّذي قـَبـم َناُه ابم َوَقدم جُيمَمُع بـَنيم تَـثـم ُعود  ملَم يمُخ الَِّذي اسم ُن َمسم
ُجدم ِِبلمُكلِ يَّةِ   .َيسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُ َعَليم * * *  رِِكنَي َقدم َسَجُدوا ُمَتابـََعًة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم اعمتَـَقَد َأنَـُّهمم َقدم َوالمَمقمُصوُد َأنَّ النَّاِقَل َلمَّا رََأى المُمشم

َلُموا َواصمطََلُحو  نَـُهمم َأسم  .ا َمَعُه َوملَم يـَبمَق نَِزاٌع بـَيـم
ََبَشِة هِبَا، َفظَنُّوا ِصحََّة َذِلكَ  َبَـُر ِبَذِلَك َوانـمَتَشَر َحىتَّ بـََلَغ ُمَهاِجَرَة اْلم  .َفطَاَر اْلم
ُهمم طَائَِفٌة طَاِمِعنَي ِبَذِلَك، َوثـَبَـَتتم مَجَاَعٌة، وَِكََلمُهَا ُُممِسٌن ُمِصيٌب  َبَل ِمنـم  .ِفيَما فعلفََأقـم

ُهمم  َاَء َمنم َرَجَع ِمنـم َحق َأمسم ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن، َواممَرَأته رقية بنت َرُسول صلى هللا َعَليمِه َوسلم، َوَأبُو ُحَذيـمَفة : َفذكر ابمن ِإسم
، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمشِ  َلُة بِنمُت ُسَهيمل  َبَة بمِن رَبِيَعَة، َواممَرَأتُُه َسهم َبةُ  ابمن ُعتـم ، َوُعتـم  بمِن ِرََئب 
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ُر بمُن المَعوَّاِم، َوُمصمَعُب بمُن ُعَمريم ، َوُسَويمِبُط بمُن َسعمد ، َوطَُليمُب بمُن ُعَمريم ، ،  ابمن َغزمَواَن، َوالزُّبـَيـم َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف 
ُعود   ر و، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم َداُد بمُن َعمم ََسِد، َواممَرَأتُُه ُأمُّ َسَلَمَة بِنمُت َأيب أَُميََّة بمِن المُمِغريَِة، َوالمِمقم ، َوَأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد اَأم

 .َومَشَّاُس بمُن ُعثمَمانَ 
ٌر َوُأُحٌد َوا ، َوَعيَّاُش بمُن َأيب رَبِيَعَة، َوَقدم ُحِبَسا مبَكََّة َحىتَّ َمَضتم َبدم َنمَدقُ َوَسَلَمُة بمُن ِهَشام   .ْلم

ََبَشِة َأمم اَل : َوَعمَّاُر بمُن ََيِسر ، َوُهَو ممَّنم ُشكَّ ِفيهِ   .َأَخَرَج ِإََل اْلم
، َوابـمُنُه السَّاِئُب، َوَأَخَواُه ُقَداَمُة َوَعبمُد اَّللَِّ ابـمَنا َمظم  ، َوُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  ، َوُخنَـيمُس بمُن ُحَذافَ َوُمَعتِ ُب بمُن َعومف  َة، ُعون 
َنمَدِق، َوَعاِمُر بمُن رَبِيَعَة َواممَرَأتُهُ  ، َوَقدم ُحِبَس مبَكََّة ِإََل بـَعمِد اْلم َلى بِنمُت َأيب َحثمَمَة، َوَعبمُد اَّللَِّ َوِهَشاُم بمُن المَعاِص بمِن َواِئل   لَيـم

 .بمُن َُممَرَمةَ 
ر و، َوَقدم ُحِبَس  رًاَوَعبمُد اَّللَِّ بمُن ُسَهيمِل بمِن َعمم ِلِمنَي َفَشِهَد َمَعُهمم بَدم ر  فَاَنمَاَز ِإََل المُمسم ُم َبدم  .َحىتَّ َكاَن يـَوم

، َواممَرَأتُُه ُأمُّ ُكلمثُوِم بِنمُت ُسَهيمل   م  َرَة بمُن َأيب رُهم  .َوَأبُو َسبـم
َعَة، َدُة بِنمُت َزمم ، َواممَرَأتُُه َسوم ِرو بمِن َعبمِد مَشمس  َراُن بمُن َعمم َرِة َوَخَلَف َعَلى اممَرَأتِِه َرُسوُل  َوالسَّكم جم َوَقدم َماَت مبَكََّة قـَبمَل اهلِم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوُسهيمل ابمن بـَيمَضاَء، وَ  َاِرث بن زَُهريم ُرو بمُن اْلم َرَّاِح، َوَعمم َلَة، َوَأبُو ُعبَـيمَدَة بمُن اْلم ُرو بم َوَسعمُد بمُن َخوم  .ُن َأيب َسرمح  َعمم

ُهمم : َفَجِميُعُهمم  ُ َعنـم  .َثََلثٌَة َوَثََلثُوَن َرُجًَل، َرِضَي اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَلتم َعاِئَشةُ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  َرِتُكمم َذاَت َُنمل  َبني : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُأرِيُت َداَر ِهجم
 ".البتني 

ََبَشِة ِإََل المَمِديَنةفـَهَ   .اَجَر من َهاجر قبل المَمِديَنة، َورََجَع َعامَُّة َمنم َكاَن َهاَجَر ِإََل اْلم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُهَما، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم َاَء َرِضَي اَّللَّ  .َوِفيه َعنم َأيب ُموَسى َوَأمسم
َم َحِديُث أَ  بَـَر ِحنَي َقِدَم َمنم َوَقدم تـََقدَّ ، بـَعمَد فـَتمِح َخيـم َاَء بِنمِت ُعَميمس  ِ، َوَسَيأمِت َحِديُث َأمسم   يب ُموَسى، َوُهَو ِف الصَِّحيَحنيم

ُ، َوبِِه الثِ َقةُ  ََبَشِة، ِإنم َشاَء اَّللَّ  .َكاَن أتََخََّر ِمنم ُمَهاِجَرِة اْلم
ثـََنا َُيمََي بم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، قَالَ َحدَّ ثـََنا َأبُو عَوانَة، َعن ُسَليمَمان بن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َعلمَقَمَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ُكنَّا : ُن َْحَّاد ، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِ ي فـَيَـُردُّ   ُنَسلِ ُم َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َنا، فـََلمَّا رََجعمَنا ِمنم ِعنمِد النَّ  ُقلمَناَعَليـم َنا، فـَ َنا َعَليمِه فـََلمم يـَُردَّ َعَليـم ، ِإَنَّ ُكنَّا نسلم َعَليمك َفرتد : َجاِشيِ  َسلَّمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ

َنا  .علينا، فـََلمَّا َرجعمَنا من ِعنمد النََّجاِشي  مل ترد َعَليـم
 ".ِإنَّ ِف الصَََّلِة ُشُغًَل : " قَالَ 

َعمَمِش بِهِ َوَقدم روى المُبَخاِريُّ َأيم  َراَن، َعِن اَأم ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم طُُرق  ُأَخَر، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ِمهم َوُهَو : ًضا َوُمسم
 ِ لُهُ ُكنَّا نـََتَكلَُّم ِف الصَََّلةِ : يـَُقوِ ي أتَمِويَل َمنم أتََوََّل َحِديَث زَيمِد بمِن َأرمَقَم الثَّاِبَت ِف الصَِّحيَحنيم َوقوُموا هلل : " ، َحىتَّ نـََزَل قـَوم

 ".فَأُِمرمََن ِِبلسُُّكوِت َوهُنِيَنا َعِن المَكََلِم  5" )قَانِِتنَي 
ُل َعَلى َما َت مبَكََّة، فـَتَـ َعَلى َأنَّ المُمَراَد ِجنمُس الصََّحابَِة، فَِإنَّ زَيمًدا َأنمَصاِريٌّ َمَدينٌّ، َوحَتمِرميُ المَكََلِم ِف الصَََّلِة ثـَبَ  َمم َعنيََّ اْلم

 .تـََقدَّمَ 
َا َكاَن  ِكٌل، َوَلَعلَُّه اعمتَـَقَد َأنَـَّها المُمَحر َِمُة ِلَذِلَك، َوِإَّنَّ يََة وهى َمِديَنة َفُمشم ُرُه اْلم َرَها َمَعَهاَوَأمَّا ِذكم  .المُمَحر ُِم َلُه َغيـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحق* * *  ُهم جبوار وََكاَن : قَاَل ابمن ِإسم  ُعثمَمان بن( [ 9)ِفيَما مسى لنا ( ]1)ممَّن دخل ِمنـم

__________ 
 .وََكاَن ممَّن دخل َمَعهم جبوار: االصل( 1) 195ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)

 .من ابمن ِهَشام( 9)َوُهَو حَتمرِيف، َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 
)*( 
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، فَِإنَّ ُأمَُّه بـَرَُّة بِنمُت عَ َمظمُعون  ِف ِجَواِر المَولِيِد  ََسِد ِف ِجَواِر َخاِلِه َأيب طَاِلب  بمِد بمِن المُمِغريَِة، َوَأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد اَأم
 ( .5)المُمطَِّلِب 

ثَُه َعنم ُعثمَماَن قَالَ فََأمَّا ُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  فَِإنَّ َصاِلَح بمِن ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  حَ  َثيِن َعمَّنم َحدَّ َلمَّا رََأى : دَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم من المَبََلِء َوُهَو يـَُروُح وَ  يـَغمُدو ِف َأَمان  ِمَن المَولِيِد بمِن ُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  َما ِفيِه َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  ِإنَّ ُغُدوِ يَواَّللَِّ : المُمِغريَِة قَالَ 
ََذى ِف اَّللَِّ  َن ِمَن المَبََلِء َواَأم ُل ِدييِن يـَلمَقوم ِل الشِ رمِك، َوَأصمَحايب َوَأهم  َما اَل ُيِصيُبيِن لَنَـقمٌص  ورواحى ِف ِجَواِر رَُجل  ِمنم َأهم

، َوَفتم ِذمَُّتَك، َوقد َرَددمُت ِإلَيمَك ِجَواَركَ : َفَمَشى ِإََل المَولِيِد بمِن المُمِغريَِة فـََقاَل َلهُ ! ِف نـَفمِسي( 5)َكِثرٌي   .ََي َأَِب َعبمِد مَشمس 
ِمي؟ قَالَ : قَالَ  ِهِ : ملَ ََي بمَن َأِخي؟ َلَعلَُّه آَذاَك َأَحٌد ِمنم قـَوم َتِجرَي ِبَغريم  .اَل، َوَلِكينِ  أرمضى جبوار هللا عزوجل، َواَل ُأرِيُد َأنم َأسم
ِجِد َفارمُددم َعَليَّ ِجَواِري َعََلنَِيًة َكَما َأَجرمُتَك َعََلنَِيةً فَانمطَِلقم ِإََل : قَالَ   . المَمسم
ِجَد، فـََقاَل المَولِيُد بمُن المُمِغريَةِ : قَالَ   .َهَذا ُعثمَماُن َقدم َجاَء يـَُردُّ َعَليَّ ِجَواِري: فَانمطََلَقا، َفَخَرَجا َحىتَّ َأتـََيا المَمسم
، فـََقدم َرَددمُت َعَليمِه ِجوَ َصَدَق، َقدم َوجَ : قَالَ  َتِجرَي بَِغريمِ اَّللَِّ بَـبمت َأال َأسم َواِر، َوَلِكينِ  َقدم َأحم تُُه َوِفيًّا َكِرمَي اْلِم  .ارَهُ دم

ُ َعنمُه، َولَِبيُد بن ربيَعة بن َمالك بن َجعمَفر ِف جَممِلس  ِمنم قـَُريمش  يـَنمشُ  ُدُهمم، َفَجَلَس َمَعُهمم مثَّ انمَصَرَف ُعثمَماُن َرِضَي اَّللَّ
 *َأال كل شئ َما خَل هللا َِبِطل : * ُعثمَمان فـََقاَل لبيد

__________ 
 .َكِبري: ابمن ِهَشام( 1)َوأم َأىب َسلَمة برة بنت عبد الممطلب : ابمن ِهَشام( 5)
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 .َصَدقمتَ : فـََقاَل ُعثمَمانُ 
َنَِّة اَل يـَُزولُ : فـََقاَل ُعثمَمانُ * اَلَة زَاِئُل وَُكلُّ نَِعيم  اَل ُمََ : * فـََقاَل لَِبيدٌ   .َكَذبمَت، نَِعيُم اْلم
َذى َجِليُسُكمم، َفَمىَت َحَدَث َهَذا ِفيُكمم؟ : فـََقاَل لَِبيدٌ  ، َواَّللَِّ َما َكاَن يـُؤم  !ََي َمعمَشَر قـَُريمش 

مِ  ِلهِ  ِإنَّ َهَذا َسِفيٌه ِف ُسَفَهاءَ : فـََقاَل رَُجٌل ِمَن المَقوم  .َمَعُه، َقدم فَاَرُقوا ِدينَـَنا، َفََل َتََِدنَّ ِف نـَفمِسَك ِمنم قـَوم
َنُه َفَخضََّرَها، َوالم  َولِيُد بمُن المُمِغريَِة َقرِيٌب يـََرى َما فـََردَّ َعَليمِه ُعثمَماُن َحىتَّ َشِرَي َأممُرمُهَا، فـََقاَم ِإلَيمِه َذِلَك الرَُّجُل َوَلَطَم َعيـم

ُنَك َعمَّا َأَصابـََها َلَغِنيًَّة، َوَلَقدم ُكنمَت ِف ِذمَّة  َمِنيَعة  : ُعثمَمان، فـََقالَ ( 5[ )من]بـََلَغ   .أما َوهللا ََيبمَن َأِخي ِإنم َكاَنتم َعيـم
تَـ : يـَُقوُل ُعثمَمانُ : قَالَ  َوِإين ِ َلِفي ِجَواِر َمنم ُهَو َأَعزُّ ! َها ِف اَّللَِّ َبلم َواَّللَِّ ِإنَّ َعيميِنَ الصَِّحيَحَة َلَفِقريٌَة ِإََل ِمثمِل َما َأَصاَب ُأخم

 .ِمنمَك َوَأقمَدُر ََي َأَِب َعبمِد مَشمس  
 .َهُلمَّ ََيبمَن أخى ِإََل ِجَواِرَك فـَُعدم : فـََقاَل َلُه المَولِيد

 .اَل : قَالَ 
َحق* * *  ََسِد، فَ : قَاَل ابمُن ِإسم َحق بمُن َيَسار ، َعنم َسَلَمَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َوَأمَّا َأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد اَأم َثيِن َأىب ِإسم َحدَّ



َتَجاَر بَِيب طَاِلب  َمَشى ِإلَيمِه رَِجاٌل ِمنم َبيِن َُممُزوم   ثَُه َأنَّ َأَِب َسَلَمَة َلمَّا اسم ، َهَذا :  فـََقاُلوا َلهُ َسَلَمَة، َأنَُّه َحدَّ ََي َأَِب طَاِلب 
 عمَت ِمنَّا ابمَن َأِخيَك ُُمَمًَّدا، َفَما َلك ولصاحبنا مَتنعُه منا؟َمنَـ 

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
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ِِت ملَم َأممَنِع ابمَن َأِخي: قَالَ  ِِت، َوِإنم َأََن ملَم َأممَنِع ابمَن ُأخم َتَجاَر يب، َوُهَو ابمُن ُأخم  .ِإنَُّه اسم
ثـَرمُُتم َعَلى َهَذا الشَّيمِخ، َما تـََزاُلوَن تـَتَـَواثـَُبوَن َعَليمِه ِف ِجَوارِ : فـََقالَ فـََقاَم َأبُو هَلَب   ، َواَّللَِّ َلَقدم َأكم ِ ََي َمعمَشَر قـَُريمش  ِه ِمنم بـَنيم

تَـُهنَّ َأوم لَنَـُقوَمنَّ َمَعُه ِف ُكلِ  َما قَاَم ِفيِه َحىتَّ يبلغ َما َأرَا ِمِه، َواَّللَِّ لَتَـنـم  .دَ قـَوم
َبةَ : قَاُلوا َرُه ََي َأَِب ُعتـم  .َبلم نـَنمَصِرُف َعمَّا َتكم

ا َعَلى َذِلكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأَبـمَقوم  .وََكاَن هَلُمم َولِيًّا َوََنِصًرا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعُه يـَُقوُل َما يـَُقوُل، َورََجا أَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَطِمَع ِفيِه َأبُو طَاِلب  ِحنَي مسَِ  .نم يـَُقوَم َمَعُه ِف َشأمِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرتِِه َوُنصم ُه : فـََقاَل َأبُو طَاِلب  ُُيَرِ ُض َأَِب هَلَب  َعَلى ُنصم َبَة َعمُّ َلِفي * ِإنَّ اممَرًءا َأبُو ُعتَـيـم
َت * َضة  َما َأنم ُيَساُم المَمظَاِلَما َأُقوُل َلُه َوَأيمَن ِمنمُه َنِصيَحِِت َروم  َر َما ِعشم بَـَلنَّ الدَّهم َأَِب ُمعمِتب  ثـَبِ تم َسَواَدَك قَائَِما َواَل تـَقم

ُهمُ * ُخطًَّة  َرَك ِمنـم ِز َغيـم ِز اَلزَِما َوَحاِربم فَِإنَّ *  ُتَسبُّ هِبَا ِإمَّا َهَبطمَت المُمَوامِسَا َوَولِ  َسِبيَل المَعجم فَِإنََّك ملَم خُتمَلقم َعَلى المَعجم
َرمَب ِنصمٌف َوَلنم تـََرى  َف َحىتَّ ُيَساَلَما وََكيمَف َوملَم جَيمُنوا َعَليمَك َعِظيَمًة * اْلم سم َرمِب يـُعمِطي اْلَم َوملَم خَيمُذُلوَك َغاَّنًا َأوم * َأَخا اْلم

َفًَل ُمَغارَِما َجَزى اَّللَُّ  رِيِقِهمم ِمنم بـَعمِد ُود   َوأُلمَفة  *  َعنَّا َعبمَد مَشمس  َونـَوم مَجَاَعتَـَنا َكيمَما يـََنالُوا * َوتـَيمًما َوَُممُزوًما ُعُقوقًا َوَمأممَثَا بِتَـفم
َزى  ًما َلدَ * ُُمَمًَّدا ( 5)المَمَحارَِما َكَذبـمُتمم َوبـَيمِت اَّللَِّ نـُبـم ا يـَوم َها بَيت : ى الشِ عمِب قَائَِما قَاَل ابمُن ِهَشام  َوَلمَّا تـََروم َوبَِقَي ِمنـم

َناهُ   .تـَرَكم
__________ 

 .نسلب: نبزى( 5)
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ََبَشة َرة ِإََل َأرض اْلم جم  ذكر عزم الص ديق على اهلِم
َحق ُ َعنمُه، َكَما: قَاَل ابمن ِإسم يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  ِريُّ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم  َوَقدم َكاَن َأبُو َبكم ِلم  الزُّهم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُمسم َحدَّ

ََذى، َورََأى ِمنم َتظَاُهِر قـَُريمش  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاِئَشَة، ِحنَي َضاَقتم َعَليمِه َمكَُّة َوَأَصابَُه ِفيَها اَأم َصلَّى اَّللَّ



َرِة فََأِذَن َلهُ َوَأصمَحابِِه َما رََأى، اسم  جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اهلِم  .َتأمَذَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َلِقَيهُ  ِ َمنيم ًما َأوم يـَوم ُ َعنمُه ُمَهاِجًرا، َحىتَّ ِإَذا َساَر ِمنم َمكََّة يـَوم ر  َرِضَي اَّللَّ  َفَخَرَج َأبُو َبكم

َارِ ( 5)ابمُن الدَِّغَنِة  ََحابِيشِ ، َأُخو َبيِن اْلم َمِئذ  َسيِ ُد اَأم ِر بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانََة، َوُهَو يـَوم  .ِث بمِن َبكم
ر  بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانَةَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َاِرُث بمُن يَزِيَد، َأَحُد َبيِن َبكم ُُه اْلم  .امسم

ُُه َماِلكٌ : َوقَاَل السَُّهيمِليُّ   .امسم
ر ؟ َقالَ ِإََل : فـََقالَ  ين َوَضيـَُّقوا َعَليَّ :  َأيمَن ََي َأَِب َبكم ِمي َوآَذوم َرَجيِن قـَوم  .َأخم
ِسُب المَمعمُدوَم، ارم : قَالَ  َعُل المَمعمُروَف َوُتكم  .ِجعم فَِإنََّك ِف ِجَواِريَومل؟ َوهللا ِإنََّك لََتزِيُن المَعِشريََة َوتُِعنُي َعَلى النـََّواِئِب َوتـَفم

ِغَنِة فـََقالَ  فـََرَجعَ  ، ِإين ِ َقدم َأَجرمُت ابمَن َأيب ُقَحاَفَة، َفََل يـَعمِرضم : َمَعُه، َحىتَّ ِإَذا َدَخَل َمكََّة قَاَم َمَعه ابمُن الدَّ ََي َمعمَشَر قـَُريمش 
 .َلُه أحد ِإالَّ ِبَري

 .فكفوا َعنهُ : قَالَ 
__________ 

ُتوَحة، َكَذا َضبطه الزرقائى، َوُهَو ضبط ابمن الدغنة، بَِفتمح الدَّال المُمَشد دَ ( 5) ة وَكسر المَغنيم المُمعمَجَمة َوالنُّون ُُمَف َفة َمفم
: الرَواة، َوأهل اللَُّغة يضبطونه ِِبلدَّال ُمَشد َدة َمضمُموَمة والغني َمضمُموَمة َوالنُّون ُمَشد َدة َمضمُموَمة َومعىن الدغنة

 .املسرتخية
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ِجٌد ِعنمَد َِبِب َدارِِه ِف َبيِن مُجََح، َفَكاَن ُيَصلِ ي ِفيِه، وََكاَن َرُجًَل رَِقيًقا ِإَذا: قَاَلتم  ر  َمسم قـََرَأ المُقرمآَن  وََكاَن َِأَيب َبكم
تَـبمَكى  .اسم

َياُن َوالمَعِبيُد َوالنِ َساُء، يـَعمَجُبوَن ملا يَرومَن من َهيئته: قَاَلتم   .فـََيِقُف َعَليمِه الصِ بـم
ِغنَِّة فـََقاُلوا: قَالَ  ِذيـََنا، ِإنَُّه رَُجٌل ِإَذا : َفَمَشى رَِجاٌل ِمنم قـَُريمش  ِإََل ابمِن الدَّ ِغَنِة، ِإنََّك ملَم َتُِرم َهَذا الرَُّجَل لِيـُؤم ََي ابمن الدَّ

َئة، َوَنن نـََتَخوَُّف عَ  ِتنَـُهمم، فأته فمره َصلَّى َوقـََرَأ َما َجاَء بِِه ُُمَمَّد يرق وََكاَنت َلُه َهيـم َيانَِنا َوِنَسائَِنا َوُضَعَفائَِنا َأنم يـَفم َلى ِصبـم
َتُه فـَلمَيصمَنعم ِفيِه َما َشاءَ  ُخَل بـَيـم  .َأن يَدم

ِغَنِة ِإلَيمِه فـََقالَ : قَاَلتم  َمَك،: َفَمَشى ابمُن الدَّ ِذَي قـَوم ر ، ِإين ِ ملَم ُأِجرمَك لِتـُؤم  ََي َأَِب َبكم
بَـبمتَ َوَقدم َكرُِهوا مَ  َنعم ِفيِه َما َأحم َتَك فَاصم ا ِبَذِلَك ِمنمَك، َفادمُخلم بـَيـم  .َكاَنَك الَِّذي َأنمَت بِِه َوأتََذَّوم

 .َأوم َأرُدُّ َعَليمَك ِجَواَرَك َوَأرمَضى جبَِواِر اَّللَِّ : قَالَ 
 .فَارمُددم َعَليَّ ِجَواِري: قَالَ 
 .َقدم َرددته َعَليمك: قَالَ 
ِغَنِة فـََقالَ فـََقاَم : قَالَ  ، ِإنَّ ابمَن َأيب ُقَحاَفَة َقدم َردَّ َعَليَّ ِجَواِري، َفَشأمنُُكمم ِبَصاِحِبُكمم : ابمُن الدَّ  .ََي َمعمَشَر قـَُريمش 



َِديَث * * *  َماُم المُبَخاِريُّ َهَذا اْلم  .ُمتَـَفر ًِدا ِبِه، َوِفيِه ِزََيَدٌة َحَسَنةٌ ( 5)َوَقدم َرَوى اْلمِ
، قَاَل ابمُن ِشَهاب  : فـََقالَ  ثـََنا اللَّيمُث، َعنم ُعَقيمل  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ بَـَرين ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َأنَّ َعاِئَشَة َزومَج ( 1)َحدَّ فََأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَلتم  م ِإالَّ َيتينا ِفيهِ َقطُّ ِإالَّ َومهَُ ( 9)ملَم َأعمِقلم َأبـََويَّ : النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ يَن، َوملَم َُيُرَّ علينا يـَوم  ا يَِديَناِن الدِ 
__________ 

َرة النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوَأصمَحابه ِإََل المَمِديَنة ( 5) قَاَل ابمن : االصل( 1) 530/  1َصِحيح الُبَخاِري  َِبب ِهجم
 .أبواي: االصل( 9) 530/  1يح الُبَخاِري  َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته من َصحِ : ِهَشام

 .َوُهَو خطأ
 .َوَما أثمبته َعن الُبَخاِري  

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َطَرِفَِ النـََّهاِر ِبُكَرًة َوَعِشيَّةً   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  ُمَهاِجًرا ََنم  ِلُموَن َخَرَج َأبُو َبكم ُتِلَي المُمسم ََبَشِة، َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ بـَرمَك المِغَماِد فـََلمَّا ابـم ِغَنِة َوُهَو ( 5)َو َأرمِض اْلم َلِقَيُه ابمُن الدَّ

ر  : ، فـََقالَ ( 1)َسيِ ُد المَقارَِة  ر ؟ فـََقاَل َأبُو َبكم َرمِض َفَأعمُبدَ : َأيمَن تُرِيُد ََي َأَِب َبكم ِمي فَأُرِيُد َأنم َأِسيَح ِف اَأم َرَجيِن قـَوم  .َريبِ   َأخم
ِغَنةِ  ِسُب المَمعمُدوَم، َوَتِصُل الرَِّحَم، وَ : فـََقاَل ابمُن الدَّ ُلُه، ِإنََّك َتكم ر  اَل خَيمُرُج َواَل خُيمَرُج ِمثـم َلَك ََي َأَِب َبكم حَتمِمُل المَكلَّ، فَِإنَّ ِمثـم

ق، َوَأَن َلك َجار، فَارمِجع فَ   .اعمُبدم رَبََّك بِبَـَلِدكَ َوتـَقمِري الضَّيمف، َوتعني على نـََواِئب اْلم
َراِف قـَُريمش  فـََقاَل هَلُمم  ُلُه َواَل : فـََرَجَع، َوارمحَتََل َمَعُه ابمُن الدَِّغَنِة، َوطَاَف ابمُن الدَِّغَنِة َعِشيًَّة ِف َأشم ر  اَل خُيمَرُج ِمثـم ِإنَّ َأَِب َبكم

ِسُب المَمعمُدوَم، َويَ  ق؟ خَيمُرُج، َأخُتمرُِجوَن رَُجًَل َيكم ِري الضَّيمَف، ويعني على نـََواِئب اْلم َفلم ! ِصُل الرَِّحَم َوَُيمِمُل المَكلَّ َويـَقم
ِغَنِة، َوقَاُلوا اِلبمِن الدَِّغَنةِ  ر  فـَلميَـعمُبدم رَبَُّه ِف َدارِِه ويصل ِفيَها، ولقرأ َما َشاَء، َواَل : يكذب قـَُريمٌش جبَِواِر ابمِن الدَّ ُمرم َأَِب َبكم

ذِ  تَـعمِلُن بِِه، فَِإَنَّ َُنمَشى َأنم يـَفمنتَ ِنَساَءََن َوَأبـمَناَءَنَ يـُؤم  .يَنا ِبَذِلَك َواَل َيسم
ر    .فـََقاَل ابمن الدغنة َذِلك َِأَيب َبكم

َرأُ ِف َغريمِ  تَـعمِلُن ِبَصََلتِِه َواَل يـَقم ر  ِبَذِلَك يـَعمُبُد رَبَُّه ِف َدارِِه، َواَل َيسم  .َدارِهِ  فـََلِبَث َأبُو َبكم
َرأ المُقرمآن ِجًدا بِِفَناِء َدارِِه، وََكاَن ُيَصلِ ي ِفيِه َويقم ر  فَابـمتَـىَن َمسم  .مثَّ بََدا َِأَيب َبكم

ر  رَُجًَل َبكَّاًء اَل ( 5)فيتقذف  رِِكنَي َوَأبـمَناُؤُهمم يـَعمَجُبوَن ِمنمُه َويـَنمظُُروَن ِإلَيمِه، وََكاَن َأبُو َبكم َُيمِلُك عينه ِإذا قـََرَأ ِنَساُء المُمشم
 .المُقرمآن

__________ 
ر: برك الغماد( 5)  .َموِضع َورَاء َمكَّة ِبممس لََيال ممَّا يلى المَبحم

ر   .قد أنصف القارة من راماها: قَبيَلة تشتهر ِِبلرَّممي َوهَلُم َما يـَُقال( 1)َوقد حكى ِف المَباء الضَّم َوالمَكسم
 .بَعضهم بـَعمًضا فيتساقطون َعَليمهِ  َأي يتدافعون فيقذف( 9)



ِلي" فيتقصف : " َوِرَوايَة المَمَواِهب َتمم  .فينقذف ِبلنُّون: َأي يزدحم َوِرَوايَة املروزى َوالمُمسم
 .153/  5شرح المَمَواِهب 

 (1 -السِ ريَة  - 1)*( )
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رِِكنَي، فََأرم  َراَف قـَُريمش  ِمَن المُمشم ِغَنِة فـََقِدَم َعَليمِهمم، فـََقاُلوافََأفـمزََع َذِلَك َأشم ر  جبَِواِرَك : َسُلوا ِإََل ابمِن الدَّ ِإَنَّ ُكنَّا َأَجرمََن َأَِب َبكم
ِجدا بِفَناء َداره فأعلن الصَََّلِة َوالمِقَراَءِة  دم َخِشيَنا َأنم ِفيِه، َوِإَنَّ قَ َعَلى َأنم يـَعمُبَد رَبَُّه ِف َدارِِه، فـََقدم َجاَوَز َذِلَك فابتىن َمسم

َتِصَر َعَلى َأنم يـَعمُبَد رَبَُّه ِف َدارِِه فـََعلَ  ، َوِإنم َأىَب ِإالَّ َأنم يـُعمِلَن َذِلَك فسله يـَفمَتنتَ َأبـمَناُؤََن َوِنَساُؤََن فَانـمَهُه، فَِإنم َأَحبَّ َأنم يـَقم
َنا َأنم ُُنمِفَركَ  ِتعمََلنَ َأن يرد َعَليمك ِذمََّتَك، فَِإَنَّ َقدم َكرِهم ر  ااِلسم َنا ُمِقر ِيَن َِأَيب َبكم  .، َوَلسم

ر  فـََقالَ : قَاَلتم َعاِئَشةُ  ِغَنِة ِإََل َأيب َبكم َتِصَر َعَلى َذِلَك، : فَأََتى ابمُن الدَّ َقدم علمت الذى قد عاقدتك َعَليمِه، فَِإمَّا َأنم تـَقم
ُت َلهُ َوِإمَّا َأنم تـَُردَّ ِإيَلَّ ِذمَِِّت، فَِإين ِ اَل أُ  ِفرمُت ِف َرُجل  َعَقدم َمَع المَعَرُب َأين ِ ُأخم  .ِحبُّ َأنم َتسم

ر    .فَِإين ِ َأُردُّ َعَليمك جوارك وأرضى جبوار هللا عزوجل: فـََقاَل َأبُو َبكم
ُ َعنمُه َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ر  َرِضَي اَّللَّ َرِة َأيب َبكم َِديِث ِف ِهجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما َسَيأمِت َمبمُسوطًامثَّ ذََكَر مَتَاَم اْلم  .ى اَّللَّ

َحاقَ  يِق، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ر  الصِ دِ  َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه المَقاِسِم بمِن ُُمَمَِّد بمِن َأيب َبكم َلِقَيُه، يـَعميِن : َوَحدَّ
يَق ِحنيَ  ر  الصِ دِ  ، َوُهَو َعاِمٌد ِإََل المَكعمَبِة، َفَحثَا َعَلى رَأمسِ  َأَِب َبكم ِه َخَرَج ِمنم ِجَواِر ابمِن الدَِّغَنِة، َسِفيٌه ِمنم ُسَفَهاِء قـَُريمش 

ُ عَ  ر  َرِضَي اَّللَّ ، فـََقاَل َلُه َأبُو َبكم َنُع َهَذا : نمهُ تـَُراًِب، َفَمرَّ بىب بكر المَولِيد ابمن المُمِغريَِة َأِو المَعاُص بمُن َواِئل  َأاَل تـََرى َما َيصم
 .َأنمَت فـََعلمَت َذِلَك بِنَـفمِسكَ : فـََقالَ ! السَِّفيُه؟ 

َلَمكَ : َوُهَو يـَُقولُ  َلَمَك، َأيم َربِ  َما َأحم َلَمَك، َأيم َربِ  َما َأحم َحق ! َأيم َربِ  َما َأحم َفصمٌل ُكلُّ َهِذِه المِقَصِص ذََكَرَها ابمن ِإسم
َ تـََعاُقِد قـَُريمش  َعَلى َبيِن َهاِشم  َوَبيِن المُمطَِّلِب، وَِكَتابَِتِهمم َعَليمِهُم الصَِّحيَفَة الظَّاِلَمةَ  ُمعمرَتًِضا ُهمم ِف هِبَا بـَنيم  َوَحصمرِِهمم ِإَيَّ

َ نـَقمضِ   الشِ عمِب، َوبـَنيم
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َمنم َأرَاَد المَمَغاِزَي فـَُهَو : ٌة هِلََذا المَوقمِت، َوهِلََذا قَاَل الشَّاِفِعيُّ َرِْحَُه اَّللَُّ الصَِّحيَفِة َوَما َكاَن ِمنم َأممرَِها، َوِهَي أُُموٌر ُمَناِسبَ 
َحق  .ِعَياٌل َعَلى ابمن ِإسم

َحق  .ِف الصَِّحيَفِة الَِِّت َكتَـُبوَها َهَذا َوبـَُنو َهاِشم  َوبـَُنو المُمطَِّلِب ِف َمنمزهلُِِم الَِّذي تـََعاَقَدتم ِفيِه قـَُريمٌش َعَليمِهمم : قَاَل ابمن ِإسم
 .مثَّ ِإنَُّه قَاَم ِف نـَقمِض الصَِّحيَفِة نـََفٌر ِمنم قـَُريمش  

َاِرث بن حبيب بن نصر ِرو بن اْلم َسَن ِمنم َبََلِء ِهَشاِم بمِن َعمم  َوملَم يـَبمُل ِفيَها َأَحٌد َأحم
 ، ِل بمِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   َلَة بمِن ِهَشام بمِن َعبمِد َمَناف  َِأُمِ هِ ابمن َماِلِك بمِن ِحسم  .َوَذِلَك َأنَُّه َكاَن ابمَن َأِخي َنضم



ِمهِ   .وََكاَن ِهَشاٌم لَِبيِن َهاِشم  َواِصًَل، وََكاَن َذا َشَرف  ِف قـَوم
قـََرُه طََعاًما، َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ ِبِه َفَم َفَكاَن، ِفيَما بـََلَغيِن، َيَمِت ِِبلمَبِعرِي، َوبـَُنو َهاِشم  َوبـَُنو المُمطَِّلِب ِف الش ِ  عمِب لَيمًَل، َقدم َأوم

قَـ  َعُل ِبِه ِمثمَل الشِ عمِب َخَلَع ِخطَاَمُه ِمنم رَأمِسِه مثَّ َضَرَب َعَلى جنبه َفَدَخَل الشِ عمَب َعَليمِهمم، مثَّ َيَمِت ِبِه َقدم َأوم َرُه بـُرًّا فـَيَـفم
 .َذِلكَ 

، وََكاَنتم ُأمُُّه مثَّ ِإنَُّه مَ  ِرو بمِن َُممُزوم  َعاِتَكَة بِنمَت َعبمِد المُمطَِّلِب، َشى ِإََل زَُهريمِ بمِن َأيب ُأَميََّة بمِن المُمِغريَُة بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
ُر َأَقدم َرِضيَت َأنم أتَمُكَل الطََّعاَم َوتـَلمَبَس الثِ َياَب َوتـَنمِكحَ : فـََقالَ  َت اَل يـَُباُعوَن َواَل  ََي زَُهيـم َواُلَك َحيمُث َعِلمم النِ َساَء، َوَأخم

َواَل َأيب  ِلُف ِِبَّللَِّ َلوم َكانُوا َأخم ؟ َأَما ِإين ِ َأحم ُهمم، َواَل يـَنمِكُحوَن َواَل يـُنمَكُح ِإلَيمِهمم َتاُع ِمنـم تَُه ِإََل  يـُبـم ، مثَّ َدَعوم ََكِم بمِن ِهَشام  اْلم
ُهمم َما َأَجاَبَك ِإلَيمِه َأبًَدا ِمثمِل َما َدَعاكَ   .ِإلَيمِه ِمنـم

ُت ِف : قَالَ  َا َأََن رَُجٌل َواِحٌد، َواَّللَِّ َلوم َكاَن َمِعي َرُجٌل آَخُر َلُقمم َنُع؟ ِإَّنَّ ِضَهاَوُيمََك ََي ِهَشاُم، َفَماَذا َأصم  .نـَقم
َت رَُجًَل : قَالَ   .َقدم َوَجدم
 .َأَنَ : َمنم ُهَو؟ قَالَ : قَالَ 

رٌ   .َأبمِغَنا ََثلِثًا: قَاَل َلُه زَُهيـم
ِلَك َبطمَناِن ِمنم : َفَذَهَب ِإََل المُمطمِعِم بمِن َعِدي   فـََقاَل َلهُ   ََي ُمطمِعُم، َأَقدم َرِضيَت َأنم يـَهم

(1/17) 

 
 

َها ِمنمُكمم َأَما َواَّللَِّ ! َبيِن َعبمِد َمَناف  َوَأنمَت َشاِهٌد َعَلى َذِلَك ُمَواِفٌق ِلُقَريمش  ِفيِه؟  ُتُموُهمم ِمنم َهِذِه لََتِجُدنَـُّهمم ِإلَيـم  لَِئنم َأممَكنـم
 .ِسَراًعا

َا َأََن رَُجٌل َواِحد: قَالَ  َنُع؟ ِإَّنَّ  .َوُيمََك َفَماَذا َأصم
َت َلَك ََثنًِيا: قَالَ   .َوَجدم
؟ قَالَ : قَالَ   .َأَنَ : َمنم
 .َأبمِغَنا ََثلِثًا: قَالَ 

ُر بمُن َأيب ُأَميَّةَ : َمنم ُهَو؟ قَالَ : الَ قَاَل َقدم فـََعلمُت قَ   .زَُهيـم
 .قَاَل َأبمِغَنا رَابًِعا

، فـََقالَ  رَتِيِ  بن ِهَشام فـََقاَل ََنمو َما قَاَل لِلمُمطمِعِم بمِن َعِدي   : َوَهلم َتَُِد َأَحًدا يُِعنُي َعَلى َهَذا؟ قَالَ : َفَذَهَب ِإََل َأيب المَبخم
 .نـََعمم 
ُر بمُن َأيب أَُميََّة َوالمُمطمِعُم بمُن َعِدي   َوَأََن َمَعكَ : ُهَو؟ قَالَ  َمنم : قَالَ   .زَُهيـم
 :قَالَ 

 .َأبمِغَنا َخاِمًسا
َوِد بمِن المُمطَِّلِب بمِن َأَسد ، َفَكلََّمُه َوذََكَر َلُه قـََرابـَتَـُهمم َوَحقَُّهمم،  َسم َعَة بمَن اَأم َقاَل َلهُ َفَذَهَب ِإََل َزمم َممِر َوهَ : فـَ لم َعَلى َهَذا اَأم



ُعوين ِإلَيمِه ِمنم َأَحد ؟ قَالَ   .نـََعمم : الَِّذي َتدم
م  .مثَّ مسى المَقوم

َتَمُعوا ُهَناِلَك، َوَأمجمَُعوا َأممَرُهمم َوتـََعاَقُدوا َعَلى المِقيَ  ُجوِن لَيمًَل بَِعمَلى َمكََّة، فَاجم اِم ِف الصَِّحيَفِة َحىتَّ فاتعدوا حطم اْلَم
رٌ يَـ  ُقُضوَها، َوقَاَل زَُهيـم  .َأََن َأبمَدؤُُكمم فََأُكوُن َأوََّل َمنم يـََتَكلَّمُ : نـم

ُر بمُن َأيب ُأَميََّة َعَليمِه ُحلٌَّة، َفطَاَف ِِبلمبَـيمتِ  ا ِإََل َأنمِديَِتِهمم، َوَغَدا زَُهيـم َبُحوا َغَدوم ََي : سبعا، مثَّ أقبل النَّاس فـََقالَ  فـََلمَّا َأصم
ُهمم، َواَّللَِّ اَل أَ أهل َمكَّ  َتاُع ِمنـم َتاُعوَن َواَل يـُبـم ُعُد َحىتَّ ُتَشقَّ َهِذِه ة أَن كل الطََّعاَم َونـَلمَبُس الثِ َياَب، َوبـَُنو َهاِشم  َهلمَكى اَل يـَبـم قـم

 .الصَِّحيَفُة المَقاِطَعُة الظَّاِلَمةُ 
ِجد: قَاَل َأبُو جهل  .اَل ُتَشقُّ َواَّللَِّ : وََكاَن ِف ََنحَية المَمسم

َودِ  َسم َعُة بمُن اَأم  .َأنمت َوهللا أكذب، َما َرِضيَنا كَتابَتَها ِحني ُكِتَبتم : قَاَل َزمم
رَتِي ِ   .َصَدَق َزممَعُة، اَل نـَرمَضى َما ُكِتَب ِفيَها َواَل نُِقرُّ بِهِ : قَاَل َأبُو المَبخم
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ُتَما وَكَ : قَاَل المُمطمِعُم بمُن َعِدي    َها َومِمَّا كتب ِفيَهاَصَدقـم َرأُ ِإََل اَّللَِّ ِمنـم َر َذِلَك، نـَبـم  .َذَب َمنم قَاَل َغيـم
ر و ََنمًوا ِمنم َذِلكَ   .َوقَاَل ِهَشاُم بمُن َعمم

ل    .َهَذا َأممٌر َقدم ُقِضَي بَِليمل  وتشوور ِفيِه بَِغريمِ َهَذا المَمَكانِ : قَاَل َأبُو َجهم
ِجدِ َوَأبُو طَاِلب  َجاِلٌس ِف َنَ   .ِحَيِة المَمسم

َها ِإالَّ  ََرَضَة َقدم َأَكَلتـم َك اللَُّهمَّ " َوقَاَم المُمطمِعُم بمُن َعِدي   ِإََل الصحفة لَِيُشقََّها فـََوَجَد اَأم وََكاَن َكاِتُب الصَِّحيَفِة " ِِبمسِم
رَِمَة ُفَشلَّتم َيُدُه، ِفيَما يـَزمُعُمونَ   .َمنمُصوَر بمَن ِعكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َِأَيب : ِهَشام  قَاَل ابمُن  ِل المِعلمِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوذََكَر بـَعمُض َأهم
ًا ُهَو َّلِلَِّ ِإالَّ أَ : طَاِلب   ، فـََلمم َتدَعم ِفيَها امسم ََرَضَة َعَلى َصِحيَفِة قـَُريمش  َ َقدم َسلََّط اَأم بَـتَـتمهُ ََي َعمِ  ِإنَّ اَّللَّ َها  ثـم ِفيَها، َونـََفتم ِمنـم

َتانَ   .الظُّلمَم َوالمَقِطيَعَة َوالمبـُهم
بَـَرَك هِبََذا؟ قَالَ : فـََقالَ   .نعم: َأرَبَُّك َأخم
ُخُل َعَليمَك َأَحدٌ : قَالَ   .فو هللا َما يَدم

بَـَرين بِ : مثَّ َخَرَج ِإََل قـَُريمش  فـََقالَ  ، ِإنَّ ابمَن أخى قد َأخم َكَذا وََكَذا، فـََهُلمَّ َصِحيَفَتُكمم، فَِإنم َكاَنتم َكَما َقاَل ََي َمعمَشَر قـَُريمش 
َها، َوِإنم َكاَن َكاِذًِب َدفـَعمُت ِإلَيمُكُم ابمَن َأِخي  .فَانـمتَـُهوا َعنم َقِطيَعِتَنا َوانمزُِلوا َعنـم

مُ   .َقدم َرِضيَنا: فـََقاَل المَقوم
 .فـَتَـَعاَقُدوا َعَلى َذِلكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََزاَدُهمم َذِلَك َشرًّامثَّ َنَظُروا فَِإذَ   .ا ِهَي َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُط ِمنم قـَُريمش  ِف نـَقمِض الصَِّحيَفِة َما َصنَـُعوا  .َفِعنمَد َذِلَك َصَنَع الرَّهم



َحاقَ  ِم الَِّذيَن قَاُموا ِف نـَقمِض فـََلمَّا ُمز َِقتم َوَبَطَل َما ِفيَها قَاَل َأبُو : قَاَل ابمُن ِإسم طَاِلب  ِفيَما َكاَن ِمنم َأممِر ُأولَِئَك المَقوم
 :الصَِّحيَفِة َُيمَدُحُهمم 
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ُ ِِبلنَّاِس َأرمَوُد * َأاَل َهلم َأَتى حَبمرِيَـَّنا ُصنمُع رَب َِنا  رِبَُهمم َأنَّ الصَِّحيَفَة ُمز ِ ( 5)َعَلى َنَمِيِهمم َواَّللَّ َوَأنَّ َكلَّ َما ملَم يـَرمَضُه * َقتم فـَُيخم
ٌر جَمَمٌَّع  َسُد تـََراَوَحَها ِإفمٌك َوِسحم ُ ُمفم َعُد َتَداَعى هَلَا َمنم لَيمَس ِفيَها ِبَقرمَقر  * اَّللَّ ِر َيصم ٌر آِخَر الدَّهم ( * 1)َوملَم يـُلمَف ِسحم

َها َساِعٌد َوُمَقلَُّد * ٌة ِبَثِيَمة  َفطَائُِرَها ِف رَأمِسَها يـَتَـَردَُّد وََكاَنتم ِكَفاًء َوقـمعَ  َطَع ِمنـم ُربُوا ( 9)لِيُـقم ِ فـَيَـهم ُل المَمكَّتَـنيم * َوَيظمَعَن َأهم
َرَك َحرَّاٌث يـَُقلِ ُب َأممَرُه  َيِة الشَّرِ  تـُرمَعُد َويـُتـم َة أيتهم ِفيَها ِعنمد َذاك وينجد َفَمنم يـَنمَش ِمنم ُحضَّاِر مَ * فـََراِئُصُهمم ِمنم َخشم كَّ

َلُد َنَشأمََن هِبَا َوالنَّاُس ِفيَها َقََلِئٌل * ِعزُُّه  َة َأتـم ًرا َوَُنمَمدُ * َفِعزَّتـَُنا ِف َبطمِن َمكَّ َفِككم نـَزمَداُد َخيـم  فـََلمم نـَنـم
َلُهمم  ُرَك النَّاُس َفضم ُجوِن َتمُعوا ِإَذا َجَعَلتم َأيمِدي المُمِفيِضنَي تـُرمَعُد َجَزى اَّللَُّ * َونُطمِعُم َحىتَّ يـَتـم طًا ِِبْلَم َعَلى َمََل  *  َرهم

ُجوِن َكأَنَـُّهمم  ِدي ِْلَزمم  َويـُرمِشُد قـُُعوًدا َلَدى حطم اْلَم َها ُكلُّ َصقمر  َكأَنَُّه * يـَهم ِإَذا َما * َمَقاِوَلٌة َبلم ُهمم َأَعزُّ َوَأجممَُد َأَعاَن َعَليـم
ُُطوِب َكأَنَُّه ( 1) جرئ على جل  ( 7)َمشى ِف َرفـمَرف الدرمع أحرد  َرِمنَي ِمنم * اْلم َكم ِشَهاٌب ِبَكفَّيم قَاِبس  يـَتَـَوقَُّد ِمَن اَأم

ُهُه يـَتَـَربَُّد َطِويُل النِ َجاِد َخارٌِج ِنصمُف َساقه * ُلَؤيِ  بمِن َغاِلب   ًفا َوجم  على َوجهه يسقى المَغَمام ويسعد* ِإَذا ِسيَم َخسم
__________ 

هَأرَ : حبرينا( 5) ر لركوهبم ِإَيَّ ََبَشة، نسبهم ِإََل المَبحم  .اَد هبم الَّذين بَِرمض اْلم
ََبَشة  .أرمفق: وأرود" البحرية اْلبشية : " َكَما قَاَل َعَليمِه السَََّلم المساء بنت ُعَميمس ِحني قدمت من َأرض اْلم

لِيل، والقرقر: القرقر( 1) طُوَءة الَّىِت : َأرَاَد الذَّ  .اَل متنع سالكهااالرض المَموم
 .لَيمَس بذى هزل: َوجيوز َأن يُرِيد ِبهِ 

 .الرَّومض
 .المُعُنق: المُمَقل د( 9)
 .فضوهلا: َرفـمَرف الدرمع( 7)

يه تثاقل، َوُهَو من اْلرد، َوُهَو عيب ِف الرجل: واالحرد  .الذى ِف َمشم
 .جلى: وتروى( 1)

)*( 
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َناِء المَعِشريَِة َصاِْلًا * َسيِ د  َعِظيُم الرََّماِد َسيِ ٌد َوابمُن  َنا ِف * َُيُضُّ َعَلى َمقمَرى الضُُّيوِف َوَُيمُشُد َويـَبميِن َِأَبـم ِإَذا ََنمُن طُفم
ا َما َقَضوم * هِبََذا الصُّلمِح ُكلُّ ُمبَـرَّأ  ( 5)المِبََلِد َوَُيمَهُد َأَلظَّ  َبُحوا َعِظيِم اللِ َواِء َأممُرُه مثَّ ُُيمَمُد َقَضوم َعَلى * ا ِف لَيمِلِهمم مثَّ َأصم



َل بمَن بـَيمَضاَء رَاِضًيا  َواُم ِف حل َأممِرََن * َمَهل  َوَسائُِر النَّاِس رُقَُّد ُهُم َرَجُعوا َسهم َقـم ر  هِبَا َوُُمَمَُّد َمىَت ُشرِ َك اَأم * َوُسرَّ َأبُو َبكم
َلَها نـُتَـَودَُّد وَُكنَّا َنا َواَل نـََتَشدَّدُ * َقِدُيًا اَل نُِقرُّ ُظََلَمًة  وَُكنَّا َقِدُيًا قـَبـم ِرُك َما ِشئـم  َونُدم

ُكمم َكَما قَاَل قَاِئٌل * فـََياَل ُقَصي   َهلم َلُكمم ِف نـُُفوِسُكمم  َت * َوهل لكم ِفيَما جِيئ ِبِه َغُد فَِإين ِ َوِإَيَّ َلَديمَك المبَـَياُن َلوم َتَكلَّمم
َوُد قَاَل السَُّهيم  لَِياُء المَمقمُتولِ : ِليُّ َأسم ُم َجَبل  قُِتَل ِبِه قَِتيٌل َوملَم يـُعمَرفم قَاتُِلُه، فـََقاَل َأوم َوُد اسم َت : َأسم َلَديمَك المبَـَياُن َلوم َتَكلَّمم

َودُ   .َأسم
َت ََأَبـَنمَت لََنا َعمَّنم قـَتَـَلُه  َوُد َلوم َتَكلَّمم  ( .1)َأيم ََي َأسم

ر و ِلِقَياِمِهَما ِف نـَقمِض الصَِّحيَفِة الظَّالِ مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم  َمِة َحاَق ِشعمَر َحسَّاَن َُيمَدُح المُمطمِعَم بمَن َعِدي   َوُهَشاَم بمَن َعمم
 .المَفاِجَرِة المَغامِشَةِ 

َنا مبَا َأومَرَدُه ابمُن ِإسم  تَـَفيـم َعارًا َكِثريًَة اكم َُمِويُّ َها ُهَنا َأشم  .َحاقَ َوَقدم ذََكَر اَأم
، َوَعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعبمِد المَعزِيزِ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ِف : َمىَت َخَرَج بـَُنو َهاِشم  ِمَن الشِ عمِب؟ قَااَل : َسأَلمُت ُُمَمََّد بمَن َصاِلح 

َرِة بَِثََلِث ِسِننيَ  جم  .السََّنِة المَعاِشَرِة، يـَعميِن ِمَن المِبعمَثِة، قـَبمَل اهلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وَ : قـُلمتُ  َزومَجُتُه َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  َوِف َهِذِه السََّنِة بـَعمَد ُخُروِجِهمم تـُُوِفِ َ َأبُو طَاِلب  َعمُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
 .َكَما َسَيأمِت بـََياُن َذِلَك ِإنم َشاَء هللا تـََعاََل 

__________ 
 .َأخ وطالب: ألظ( 5)
لَِياء المَمقمُتول َهِذه الممَقالة َفَذَهبت مثَل: السُّهيملي( 1)  .فـََقاَل َأوم
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ُ بـَعمَد ِإبمطَاِل الصَِّحيَفِة ِقَصًصا َكِثريًَة تـََتَضمَُّن َنصمبَ  َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ ش  ِلَرُسوِل اَّللَِّ  َعَداَوِة قـَُريم فصل َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
َرة  َأوم غَ  َياِء المَعَرِب َوالمَقاِدِمنَي ِإََل َمكََّة ِْلَج   َأوم ُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوتـَنمِفرَي َأحم ريمِ َذِلَك ِمنمُه، َوِإظمَهاَر اَّللَِّ المُمعمِجَزاِت َصلَّى اَّللَّ

ِقِه ِفيَما َجاءَ  َواِن َعَلى يََديمِه، ِداَلَلًة َعَلى ِصدم ِذيًبا هَلُمم ِفيَما يـَرمُمونَُه ِمَن المبَـغمِي َوالمُعدم َُدى، َوَتكم ُهمم بِِه ِمَن المبَـيِ َناِت َواهلم
ُ َغاِلٌب َعَلى أَ  ِر َوالمِكَهانَِة َوالتـََّقوُِّل، َواَّللَّ ُُنوِن َوالسِ حم َداِع، َويـَرمُمونَُه ِمَن اْلم ِر َواْلِم  .ممرِهِ َوالمَمكم

ر و الدَّومِسيِ  ُمرمَسَلةً  َفذََكرَ * * *   .ِقصََّة الطَُّفيمِل بمِن َعمم
َراُف قـَُريمش  َوَحذَُّروُه مِ  َتَمَع ِبِه َأشم ، وََكاَن َقدم َقِدَم َمكََّة فَاجم ُه َأنم وََكاَن َسيِ ًدا ُمطَاًعا َشرِيًفا ِف َدومس  نم َرُسول هللا َونـََهوم

َمَع َكََلَمهُ   .جَيمَتِمَع ِبِه َأوم َيسم
ُت ُأُذينَّ ِحنَي َغَدومتُ : قَالَ  ًئا َواَل ُأَكلِ َمُه، َحىتَّ َحَشوم ِجِد   فو هللا َما زَاُلوا ىب َحىتَّ َأمجعت َأال َأمسمََع ِمنمُه َشيـم ِإََل المَمسم

ِلِه، َوَأََن اَل ُأرِيُد َأنم َأمسمََعهُ ( 5)ُكرمُسًفا   .فـََرًقا من َأن يبلغيِن شئ ِمنم قـَوم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِ ي ِعنمَد المَكعمَبةِ قَاَل فـََغدَ  ِجِد، َفِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ومُت ِإََل المَمسم
ِلهِ : قَالَ  ِمَعيِن بـَعمَض قـَوم ُ ِإالَّ َأنم ُيسم ُت ِمنمُه َقرِيًبا، فََأىَب اَّللَّ  .فـَُقمم
َل أُمِ ي: لمُت ِف نـَفمِسيفـَقُ : َفَسِمعمُت َكََلًما َحَسًنا، قَالَ : قَالَ  َسُن ِمَن ! َواثُكم َواَّللَِّ ِإين ِ َلَرُجٌل لَِبيٌب َشاِعٌر َما خَيمَفى َعَليَّ اْلَم

 .َن قبيحا تركتهلمُتُه، َوِإن َكاالمَقِبيِح، َفَما َُيمنَـُعيِن َأنَّ َأمسمََع ِمنم َهَذا الرَُّجِل َما يـَُقوُل، فَِإنم َكاَن الَِّذي َيَمِت ِبِه َحَسًنا قَبِ 
__________ 

 .المقطن: الكرسف( 5)
)*( 

(1/71) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بَيته : قَالَ  َتُه ]َفَمَكثمُت َحىتَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدَخلمُت َعَليمِه ( [ 5)فَاتَـّبَـعمُتُه َحىتَّ ِإَذا َدَخَل بـَيـم
َمَك قَاُلوا يل َكَذا وََكَذاََي ُُمَمَُّد ِإنَّ : فـَُقلمتُ   .قـَوم

 .للذى قَاُلوا
َلَك، مثَّ َأىَب : قَالَ  ِمَعيِن فو هللا َما بَرُِحوا يب خُيَوِ ُفوَنيِن َأممَرَك َحىتَّ َسَددمُت ُأُذيَنَّ ِبُكرمُسف  لَِئَلَّ َأمسمََع قـَوم ُ ِإالَّ َأنم ُيسم  اَّللَّ

َلَك، َفَسِمعمُت قـَوماًل َحَسًنا، فَ   .اعمِرضم َعَليَّ َأممَركَ قـَوم
ََلَم َوَتََل َعَليَّ المُقرمآَن، َفََل َواَّللَِّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلمِسم  فـََعَرَض َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َسَن ِمنمُه، َواَل َأممًرا َأعمَدَل ِمنمهُ  عمُت قـَوماًل َقطُّ َأحم  .َما مسَِ
ُت َوَشهِ : قَالَ  َلمم َقِ ، َوقـُلمتُ فََأسم ُت َشَهاَدَة اْلم ِمي، َوِإين ِ رَاِجٌع ِإلَيمِهمم َوَداِعيِهمم ِإََل : دم ََي َنِبَّ اَّللَِّ ِإين ِ اممُرٌؤ ُمطَاٌع ِف قـَوم

ًَن َعَليمِهمم ِفيَما َأدمُعوُهمم ِإلَيمهِ  َ َأنم جَيمَعَل يل آيًَة َتُكوُن يل َعوم ََلِم، فَادمُع اَّللَّ  .اْلمِسم
َعلم َلُه آيَةً : فـََقالَ  قَالَ   .اللَُّهمَّ اجم

بَ  َاِضر، َوقع َبني عيىن نور ِمثمُل المِمصم ِمي، َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت بِثَِنيَّة  ُتطمِلُعيِن على اْلم ُت ِإََل قـَوم  .احِ قَاَل َفَخَرجم
َشى َأن َيظُنُّوا َأنَـَّها : فـَُقلمتُ : قَالَ  ِهي ِلِفَراِقي ِدينَـُهمم ( 1)اللَُّهمَّ ِف َغريمِ وجهى فإىن أخم َلًة َوقـََعتم ِف َوجم  .ُمثـم
ِطي: قَالَ   .فـََتَحوََّل فـََوَقَع ِف رَأمِس َسوم
َاِضُروَن : قَالَ  ِطي َكالمِقنمِديِل المُمَعلَِّق َوَأََن َأنـمَهِبُط ( 9)َفُجِعَل اْلم َن َذِلَك النُّوَر ِف رَأمِس َسوم يَِّة، َعَليمِهمم ِمَن الثَّنِ ( 7)يـَتَـَراَءوم

 .َحىتَّ جئتهم فََأصمَبحت فيهم
__________ 

 .َسَقطت من املطبوعة( 5)
 .َيظُنُّوا هبَا َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام: االصل( 1)
َاِضر: ابمن ِهَشام( 9)  .اْلم



 .أهبط: ابمن ِهَشام( 7)
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َت ِمينِ  : لمتُ فـََلمَّا نـََزلمُت َأاَتين َأيب، وََكاَن َشيمًخا َكِبريًا، فـَقُ  ُت ِمنمَك َوَلسم  .ِإلَيمَك َعينِ  ََي َأَبِت، فـََلسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوملَ ََي بـُيَنَّ؟ قَالَ : قَالَ  ُت َواَتبـَعمُت ِديَن ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ َلمم  .قـُلمُت َأسم
 .ِإي بىن فدينك ديىن: قَالَ 

 .َبَك، مثَّ ائمِتيِن َحىتَّ ُأَعلِ َمَك ممَّا َعِلممتُ فَاذمَهبم َفاغمَتِسلم َوَطهِ رم ثَِيا: فـَُقلمتُ 
َلمَ : قَالَ  ََلَم فََأسم  .َفَذَهَب فَاغمَتَسَل وطهر ثَِيابه، مثَّ َجاَء فـََعَرضمُت َعَليمِه اْلمِسم
َت ِمينِ  : مثَّ َأتـَتميِن َصاِحَبِِت، فـَُقلمتُ : قَالَ  ُت ِمنمِك َوَلسم ، فـََلسم  .ِإلَيمِك َعينِ 
 .َوملَ؟ بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي: تم قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قـُلمتُ : قَالَ  ََلُم، َواَتبـَعمُت ِديَن ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ سم َنِك اْلمِ  .فـَرََّق بـَيميِن َوبـَيـم
 .فديىن دينك: قَاَلت

 .ِذي الشََّرى فـََتَطهَِّري ِمنمهُ ( 5)َفقلت فاذهِب ِإََل ْحى : قَالَ 
ِبُط ِمنم َجَبل  ( 1)الشََّرى صنما لدوس، وََكاَن اْلممى ْحى ْحوه حوله، بِِه َوَشٌل وََكاَن ُذو   .ِمنم َماء  يـَهم

 .اَل، َأََن َضاِمٌن ِلَذِلكَ : بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي، َأخَتمَشى َعَلى الصَِّبيَِّة من ذى الشرى َشيمئا؟ قـُلمتُ : قَاَلتم 
، مثَّ : قَالَ  َلَمتم  َفَذَهَبتم فَاغمَتَسَلتم ََلَم فََأسم سم َها اْلمِ  .َجاَءتم فـََعَرضمُت َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكَّةَ   .مثَّ َدَعومت دوسا ِإََل االسَلم فأبطأوا َعَليَّ، مثَّ ِجئمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
س  الز َنَ : فـَُقلمتُ  ، ِإنَُّه َقدم َغَلَبيِن َعَلى َدوم َ َعَليمِهمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ  .، فَادمُع اَّللَّ

ًسا، ارمِجعم ِإََل قـَوممك فادعهم وارفق هبم : " قَالَ  ِد َدوم  ".اللَُّهمَّ اهم
__________ 

 .املَاء المَقِليل: الوشل( 1)َحىن : َويـَُقال َلُه َأيمضا( 5)
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ََلمِ : قَالَ  سم س  َأدمُعوُهمم ِإََل اْلمِ ٌر فـََلمم َأَزلم بَِرمِض َدوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة، َوَمَضى بَدم ، َحىتَّ َهاَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلَم َمِعي ِمنم قومِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَنم َأسم َنمَدُق، مثَّ َقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه  ي، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّىَوُأُحٌد َواْلم اَّللَّ

َنا ِبَرُسوِل اَّللَِّ  ، فـََلِحقم ًتا ِمنم َدومس  بَـَر، َحىتَّ نـََزلمُت المَمِديَنَة ِبَسبمِعنَي َأوم مَثَاِننَي بـَيـم بَـَر َوَسلََّم ِبَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَيـم  َصلَّى اَّللَّ



ِلِمنيَ  َهَم لََنا َمَع المُمسم  .فََأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ فتح هللا َعَليمِه َمكَّة، َفقلتمثَّ ملَم َأَزلم َمَع رَ  ِ : ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ابـمَعثميِن ِإََل ِذي المَكفَّنيم

رَِقهُ  ِرو بمِن ُْحََمَة َحىتَّ َأحم  .َصَنِم َعمم
َحاقَ  ِ : َو يُوِقُد َعَليمِه النَّاَر يـَُقولُ َفَخَرَج ِإلَيمِه، َفَجَعَل الطَُّفيمُل َوهُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُت ِمنم ُعبَّادَِكا ( 5)ََي َذا المَكفَّنيم * َلسم

ُت النَّاَر ِف فـَُؤادَِكا قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَكا( [ 1)ِإََل ]مثَّ رََجَع : ِميََلُدََن َأقمَدُم ِمنم ِميََلدَِكا ِإين ِ َحَشوم َن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َمَعه ِِبلمَمِديَنِة، َحىتَّ قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِمنَي، َفَساَر َمَعُهمم َحىتَّ فـََرُغوا ِمنم طَُليمَحَة َوِمنم   َأرمِض جَنمد  ُكلِ َها، مثَّ َساَر َمعَ  فـََلمَّا ارمَتدَِّت المَعَرُب َخَرَج الطَُّفيمُل َمَع المُمسم
ُرو بمُن الطَُّفيملِ  ُنُه َعمم ِلِمنَي ِإََل المَيَماَمِة َوَمَعُه ابـم  .المُمسم

ٌه ِإََل المَيَماَمِة، فـََقاَل َِأَصمَحابِهِ  ََي َوُهَو ُمتَـَوجِ  ََي فَاعمبـُُروَها يل، رََأيمُت َأنَّ رَأمِسي ُحِلَق، َوَأنَُّه َخَرَج : فـََرَأى ُرؤم ِإين ِ َقدم رََأيمُت ُرؤم
َرَأٌة فََأدمَخَلتميِن ِف فـَرمِجَها، َوَأَرى ابميِن َيطملُُبيِن طََلًبا َحِثيثًا مثَّ  ِمنم   . رََأيـمُتُه ُحِبَس َعينِ  َفِمي طَائٌِر، َوَأنَُّه َلِقيَـتميِن امم

ًرا: قَاُلوا  .َخيـم
 .َأمَّا َأَن َوهللا فقد أولتها: قَالَ 

__________ 
(5 ) ِ ِديِد َفخفف للضَُّرورَةَأرَاَد المَكفَّ : المَكفَّنيم ِ ِِبلتَّشم  .نيم

مَزة و  ء من كفأت االَنء مثَّ سهلت اهلم نقلت َوذكر السُّهيملي َأنه قد خُيَفف ِف غري الش عمر، فَِإن َصحَّ َهَذا فـَُهَو تـَثمِنَية ُكفم
 .حركتها ِإََل المَفاء كاْلبء واْلب

 .من ابمن ِهَشام( 1) 191/  5الرَّومض 
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ُعُه، َوَأمَّا الطَّائُِر الَِّذي َخَرَج ِمنمُه فـَُروِحي، َوَأمَّا المَمرمَأُة الَِِّت َأدمَخَلتم : َماَذا؟ قَالَ : اُلواقَ  يِن ِف فـَرمِجَها َأمَّا َحلمُق رَأمِسي فـََوضم

َرمُض حُتمَفُر يل فَُأَغيَُّب ِفيَها  .فَاَأم
َي مثَّ َحبسه َعىن  . فإىن أرَاُه سيجتهد َأنم ُيِصيَبُه َما َأَصاَبيِن َوَأمَّا طََلُب ابميِن ِإَيَّ

َها، مثَّ  تَـَبلَّ ِمنـم ُ تـََعاََل َشِهيًدا ِِبلمَيَماَمِة، َوُجرَِح ابـمُنُه ِجَراَحًة َشِديَدًة، مثَّ اسم  قُِتَل َعاَم الميَـرمُموِك َزَمَن ُعَمَر فـَُقِتَل َرِْحَُه اَّللَّ
 .َشِهيًدا

 .َرِْحَُه اَّللَُّ 
َناد  َهَكذَ  ر و ُمرمَسَلًة ِبََل ِإسم َحاَق ِقصََّة الطَُّفيمِل بمِن َعمم  .ا ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

َِديِث الصَِّحيحِ   .َوِْلَرَبِِه َشاِهٌد ِف اْلم
َماُم َأْحمَدُ * * *  َعمَرجِ : قَاَل اْلمِ َياُن، َعِن َأيب الز ََِنِد، َعِن اَأم ثـََنا ُسفم ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ َلمَّا َقِدَم : ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ َحدَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقالَ  ، قَالَ : الطَُّفيمُل َوَأصمَحابُُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـعمَصتم ًسا َقِد اسم اللَُّهمَّ اهد دوسا وائت : " ِإنَّ َدوم
 ".هِبِمم 

 ، ِري ِ َرَواُه المُبَخاِريُّ، َعنم َأيب نـَُعيمم  َياَن الثَـّوم  .َعنم ُسفم
َماُم َأْحمَدُ  ُ َعنمُه قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم أيب ُهَريـمَرَة َرِضَي اَّللَّ ثـََنا يَزِيُد، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َعمم َقِدَم الطَُّفيمُل : َحدَّ

ر و الدَّومِسيُّ َوَأصمَحابُُه، فـََقاُلوا َهاَيَ : بمُن َعمم ًسا َقدم َعَصتم َوَأَبتم فَادمُع اَّللََّ َعَليـم  . َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َدوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يََديمِه فـَُقلمتُ  اللَُّهمَّ اهد دوسا، وائت : " فـََقالَ ! َهَلكت دوس: قَاَل َأبُو ُهَريـمَرَة فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".هبم 
َناده َجيِ ٌد   .َوملَم خُيَر ُِجوهُ ِإسم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َحجَّاج  الصَّوَّاِف، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم : َوقَاَل اْلمِ ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  َجاِبر ، َحدَّ
ر و الدَّومِسيَّ َأَتى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهلم َلَك ِف ِحصمن  َحِصني  َوَمنَـَعة ؟ :  َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َأنَّ الطَُّفيمَل بمَن َعمم

َاِهِليَّةِ : قَالَ   .ِحصمٌن َكاَن ِلَدومس  ِف اْلم
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َنمَصارِ  ُ ِلَلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، لِلَِّذي َذَخَر اَّللَّ  .فََأىَب َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر و، وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َهاَجَر ِإلَيمِه الطَُّفيمُل بمُن َعمم تَـَوُوا فـََلمَّا َهاَجَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِمِه، فَاجم َهاَجَر َمَعُه رَُجٌل ِمنم قـَوم

 .، َفَشَخَبتم يََداُه َفَما رََقَأ الدَُّم َحىتَّ َماتَ ( 1)ُه المَمِديَنَة، َفَمِرِض َفَجزَِع فََأَخَذ َمَشاِقَص فـََقَطَع هِبَا ِبَرامِجَ ( 5)
َئة  َحَسَنة ، َورَآُه ُمَغطِ ًيا يََديمِه، فـََقاَل َلهُ  ر و ِف َمَناِمِه ِف َهيـم َرِت ِإََل : َما َصَنَع رَبَُّك؟ فـََقالَ : فـََرآُه الطَُّفيمُل بمُن َعمم َغَفَر يل هِبِجم

 . َعَليمِه َوَسلَّمَ نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَُّ 
تَ : َفَما يل َأرَاَك ُمَغطِ ًيا يََديمَك؟ قَالَ : قَالَ  َلَح ِمنمَك َما َأفمَسدم  !ِقيَل يل َلنم ُيصم
ُ َعَليم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ َولَِيَديمِه : " َوَسلَّمَ  هِ فـََقصََّها الطَُّفيمُل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".فَاغمِفرم 
َحاَق بمِن ِإبـمَراِهيَم، ِكََلمُهَا َعن ُسَليمَمان ابمن َحرمب  بِ  َبَة َوِإسم ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم َعنم َأيب َبكم  .هِ َرَواُه ُمسم

َ َما ثـََبَت : فَِإنم ِقيلَ  َِديِث َوبـَنيم َ َهَذا اْلم ُع بـَنيم َمم َسِن، َعنم ُجنمَدب  قَالَ َفَما اْلم ِ ِمنم َطرِيِق اْلَم قَاَل َرُسوُل : ِف الصَِّحيَحنيم
ُ َعَليمِه َوسلم يًنا َفَحزَّ هِبَا يََدُه َفَما رََقَأ الدَّم َحىتَّ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُكمم رَُجٌل بِِه ُجرمٌح َفَجزَِع، فََأَخَذ ِسكِ   َكاَن ِفيَمنم َكاَن قـَبـم

َنََّة َماَت، فـَقَ  ِسِه َفَحرَّممُت َعَليمِه اْلم  ".اَل هللا عزوجل َعبمِدي َِبَدَرين بِنَـفم
ََواُب ِمنم ُوُجوه   ِمنٌ : َأَحُدَها: فَاْلم رًِكا َوَهَذا ُمؤم  .َأنَُّه َقدم َيُكوُن َذاَك ُمشم

َتِقَلًّ ِف ُدُخوِلِه النَّارَ  َتِقَلًّ ِإالَّ َأنَُّه نـَبََّه َعَلى َهَذا لتعترب أمتهَوَيُكوُن َقدم ُجِعَل َهَذا الصَِّنيُع َسبَـًبا ُمسم  .، َوِإنم َكاَن ِشرمُكُه ُمسم
__________ 

 .َكرُهوا الممَقام هبَا لضجر وسقم: اجتووا المَمِديَنة( 5)



 .مفاصل االصابع: والرباجم: مجع مشقص َوُهَو سهم ِفيِه نصل عريض: املشاقص( 1)
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ََلمِ َقدم : الثَّاين  سم ِدِه ِِبْلمِ ُر َعاملِ  ِْلََداثَِة َعهم ِرمِي، َوَهَذا َغيـم  .َيُكوُن َهَذاَك َعاِلًما ِِبلتَّحم
َتِحَلًّ َبلم ُُممِطًئا، الرَّاِبعُ : الثَّاِلثُ  َتِحَلًّ َلُه، َوَهَذا ملَم َيُكنم ُمسم ِه َقدم َيُكوُن َأرَاَد َذاَك ِبَصِنيعِ : َقدم َيُكوُن َذاَك فـََعَلُه ُمسم

َا َأرَا ِسِه َوِإَّنَّ ِصدم قـَتمَل نـَفم َسُه، ِبََِلِف َهَذا فَِإنَُّه جَيُوُز َأنَُّه ملَم يـَقم ُتَل نـَفم َر َذِلكَ المَمذمُكوِر َأنم يـَقم  .َد َغيـم
َاِمسُ  َسَناِت فـََلمم تـَُقاِومم ِكبَـَر َذنمِبِه المَمذمُكوِر، َفَدَخلَ : اْلم َسَناِت  َقدم َيُكوُن َهَذاَك قَِليَل اْلَم النَّاَر َوَهَذا َقدم َيُكوُن َكِثرَي اْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرِة ِإََل نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ جم نمَب فـََلمم يَِلِج النَّاَر، َبلم ُغِفَر َلُه ِِبهلِم  .فـََقاَوَمِت الذَّ
َئُة َسائِرِِه فَـ  ُ ِف يَِدِه فـََقطم َوَحُسَنتم َهيـم ر و ُمَغطِ ًيا يََديمِه قَاَل َوَلِكنم بَِقَي الشَّنيم َ ِمنمُه، فـََلمَّا رَآُه الطَُّفيمُل بمُن َعمم َغطَّى الشَّنيم

تَ : َما َلَك؟ قَالَ : َلهُ   .ِقيَل يل َلنم ُيصمَلَح ِمنمَك َما َأفمَسدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا َلهُ  َها َما  " اللَُّهمَّ َولَِيَديمِه فَاغمِفرم : " فـََقالَ  فـََلمَّا َقصََّها الطَُّفيمُل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلحم ِمنـم َأيم فََأصم

 .َكاَن فَاِسًدا
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َصاِحِب الطَُّفيمِل ابمن َعمم  َتَجاَب ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ اسم  .روَوالمُمَحقَُّق َأنَّ اَّللَّ

، َعنم : ام  قصَّة أعشى بن قيس قَاَل ابمُن ِهشَ  ِر ابمن َواِئل  ُرُه ِمنم َمَشاِيِخ َبكم ُد بمُن قـُرََّة بمِن َخاِلد  السَُّدوِسيُّ َوَغيـم َثيِن َخَلَّ َحدَّ
، َخرَ ( 5) ِر بمِن َواِئل  ِل المِعلمِم، َأنَّ َأعمَشى بمَن قـَيمِس بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن ُعَكابََة بمِن َصعمِب بمِن على ابمن َبكم َرُسوِل اَّللَِّ َج ِإََل َأهم

ََلَم، فـََقاَل ُيدح النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم سم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُرِيُد اْلمِ  :َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .من أهل المعلم: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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َلًة َأرمَمَدا  َناَك لَيـم َا َوَبتَّ َكَما َِبت السَِّليم مسه* َأملَم تـَغمَتِمضم َعيـم ِق النِ َساِء َوِإَّنَّ ِم * دا َما َذاَك ِمنم ِعشم تـََناَسيمَت قـَبمَل الميَـوم
َر الَِّذي ُهَو َخاِئٌن ( 5)ُخلًَّة  َدَدا َوَلِكنم َأَرى الدَّهم ُت َوثـَرمَوًة * ُمهم * ِإَذا َأصمَلَحتم َكفَّاَي َعاَد فََأفمَسَدا ُكُهواًل َوُشبَّاًَن فـََقدم

ُر َكيَف تـََردََّدا َوَما زِلمُت َأبمِغي المَماَل ُمذم َأََن ََيِفٌع فَِللَِّه َهَذا الدَّ  ًَل ِحنَي ِشبمُت َوَأممَرَدا َوَأبـمَتِذُل المِعيَس * هم َولِيًدا وََكهم
َ النَُّجريمِ َفَصرمَخَدا * المَمَراِقيَل تـَعمَتِلي  ِعَدا * تم َأاَل أيُـَّهَذا السَّائِِلي َأيمَن َُيَّمَ ( 1)َمَساَفَة َما بـَنيم ِل يـَثمِرَب َموم َفِإنَّ هَلَا ِف َأهم

َأيل َعىن فيارب َساِئل   َعمَشى ِبِه َحيمُث َأصمَعَدا َأجدت برجليها النََّجاء * فَِإنم َتسم يداها * وراجعت ( 9)َحِفي   َعِن اَأم
َرَدا  َر َأحم  (7)خنافا لَيِ ًنا َغيـم



َرِفيٌَّة  َواَل ِمنم َحًفى َحىتَّ * َوآلَيمُت اَل آِوي هَلَا ِمنم َكََلَلة  ( 1)ِإَذا ِخلمَت ِحرمَِبَء الظَِّهريَِة َأَصيمَدا  *َوِفيَها ِإَذا َما َهجََّرتم َعجم
ُرُه  تـَُراِحي َوتـَلمَقى ِمنم فـََواِضِلِه َنَدى َنِبٌّ يـََرى َما اَل تـََرومنَ * ُتََلِقي ُُمَمََّدا َمىَت َما تـَُناِخي ِعنمَد َِبِب ابمِن َهاِشم   َأَغاَر * َوِذكم

ِري ِف المِبََلِد َوَأجنمََدا  َمعم َوَصاَة ُُمَمَّد  * َلُه َصَدقَاٌت َما تُِغبُّ َوََنِئٌل ( 1)َلَعمم ِم َمانَِعُه َغَدا َأِجدََّك ملَم َتسم * فـََليمَس َعطَاُء الميَـوم
 نىب االله َحيمُث أوصى وأشهدا

__________ 
َبة: وتروى( 5)  .ُصحم
 .االبل املسرعة: عيس املراقيلال( 1)

 .بلدان: النَُّجريم وصرخد
 .النََّجاء: ط( 9)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .خنفت النَّاقة ببديها ِف الس ري ِإذا َماَلتم هبما نشاطا( 7)
تَـقمبل الشَّممس برأسها، واالصيد: اْلرِبء( 1)  وسط السََّماء املائل المُعُنق، َوالمَمقمُصود ِحني تكون الشَّممس ِف : دويبة تسم

 .َوَذِلَك أحر َما تكون الرمضاء، يصف ََنقَته ِبلنشاط َوقـُوَّة املشى ِف َذِلك المَوقمت
ِتَقاق ( 1) َن َوذكره : 55/  5ِرَوايَة ابمن ُدرَيمد ِف ااِلشم َومن : " لعمري َغار ِف المِبََلد وأجندا قَالَ * نىب يرى َما اَل تَروم

طَأ  فقد" أغار لعمري : " روى  ".ْلن َوَأخم
)*( 
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ِت َمنم َقدم تـََزوََّدا نَِدممَت َعَلى َأنم اَل َتُكوَن َكِمثمِلِه * ِإَذا َأنمَت ملَم تـَرمَحلم ِبَزاد  ِمَن التـَُّقى  َممِر * َواَلقـَيمَت بـَعمَد المَموم فـَتـُرمِصَد ِلَلم
َتاِت اَل تـَقم  َك َوالمَميـم ما حديدا لتقصدا َوَذا النُُّصَب المَمنمُصوَب اَل تـَنمُسَكنَُّه * َربـَنـََّها الَِّذي َكاَن َأَرَصَدا فَِإَيَّ َواَل أتخذن َسهم

َرَبنَّ ُحرًَّة *  َ فَاعمُبَدا َواَل تـَقم ََثَن َواَّللَّ َوم  َوَذا الرَِّحمِ ( 1)َعَليمَك َحَراًما فَانمِكَحنم َأوم أَتَبََّدا * َكاَن ِسرَُّها ( 5)َواَل تـَعمُبِد اَأم
َطَعنَُّه  َِسرَي المُمَقيََّدا* المُقرمىَب َفََل تـَقم  ِلَعاِقَبة  َواَل اَأم

َخَرنَّ ِمنم َِبِئس  ِذي َضَرارَة  * َوالضَُّحى ( 9)َوَسبِ حم َعَلى ِحنِي المَعِشيَِّة  َ فَاْحمََدا َواَل َتسم َواَل * َواَل حَتمَمِد الشَّيمطَاَن َواَّللَّ
رِِكنَي ِمنم قـَُريمش  َفَسَأَلُه : َمرمِء ُُممِلَدا َقاَل ابمُن ِهَشام  حَتمَسَُبَّ المَماَل ِللم  َها، اعمتَـَرَضُه بـَعمُض المُمشم َة َأو قريب ِمنـم فـََلمَّا َكاَن مبَكَّ

ِلمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لُِيسم بَـَرُه َأنَُّه َجاَء يُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعنم َأممرِِه، فََأخم
 .ِإنَُّه ُُيَر ُِم الز َنَ : ََي َأَِب َبِصري  : اَل َلهُ فـَقَ 

 .َوهللا ِإن َذِلك المر ماَل ِفيِه ِمنم َأَرب  : فـََقاَل االعشى
رَ : ََي َأَِب َبِصري  : فـََقالَ  َمم  .ِإنَُّه ُُيَر ُِم اْلم

َعمَشى َها العَلالت، َوَلكِ : فـََقاَل اَأم َها َعاِمي َهَذا، مثَّ آتِيِه َأمَّا َهِذِه فو هللا ِإن ِف نَفِسي ِمنـم ينِ  ُمنمَصِرٌف فَأَتـََروَّى ِمنـم



ِلمُ   .فَُأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فَانمَصَرَف َفَماَت ِف َعاِمِه َذِلَك َوملَم يـَُعدم ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ، َوَهَذا ممَّا يـَُؤاَخُذ ِبِه  َهَكَذا َأومَرَد ابمُن ِهَشام  َهِذِه المِقصََّة َها ُهَنا، َوُهَو َكِثريُ  َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ المُمَؤاَخَذاِت ِلُمَحمَِّد بمِن ِإسم
َعِة َبيِن النَِّضرِي َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ ! ابمُن ِهَشام  َرِْحَُه اَّللَُّ  َا ُحر َِمتم ِِبلمَمِديَنِة بـَعمَد َوقـم َر ِإَّنَّ َمم  .فَِإنَّ اْلم
__________ 

 .َجارة: وتروى( 5)
 .ترهب، اَلن الراهب أبدا أعزب، َفقيل َلُه متأبد، اشتق من لفظ االبد: أتبد( 1)
 .العشيات: ابمن ِهَشام( 9)

)*( 
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َرِة، َوِف ِشعمرِِه َما َيدُ  جم َا َكاَن بـَعمَد اهلِم ََلِم ِإَّنَّ َعمَشى َعَلى المُقُدوِم ِلْلمِسم لُهُ لُّ عَ فَالظَّاِهُر َأنَّ َعزمَم اَأم َأاَل : َلى َذِلَك، َوُهَو قـَوم
َر َهِذِه ا* َأيُـَّهَذا السَّائِِلي َأيمَن َُيََّمتم  َر ِذكم َلمَيُق ِِببمِن ِهَشام  َأنَّ يـَُؤخِ  َنمَسُب َواَأم ِعَدا وََكاَن اَأم ِل يـَثمِرَب َموم لمِقصَِّة َفِإنَّ هَلَا ِف َأهم

َرة َواَل يوردها َها هُ  جم  .َناِإََل َما بعد اهلِم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

رَ : قَاَل السَُّهيمِليُّ  مم َلٌة ِمَن ابمِن ِهَشام  َوَمنم اَتبـََعُه، فَِإنَّ النَّاَس جُممِمُعوَن َعَلى َأنَّ اْلَم  َوَهِذِه َغفم
 .ملَم يـَنمِزلم حَتمِرُيَُها ِإالَّ ِف المَمِديَنة بـَعمَد ُأُحد  

ِل بمُن ِهَشام  ِف َدار عتَبة ابمن رَبِيَعةَ  َوِقيَل ِإنَّ المَقاِئلَ : َوَقدم قَالَ  َعمَشى ُهَو َأبُو َجهم  .ِلَلم
ِبٌل ِإََل  ، َوُهَو ُمقم ُ َعَليمِه َوذََكَر َأبُو ُعبَـيمَدَة َأنَّ المَقاِئَل َلُه َذِلَك ُهَو َعاِمُر بمُن الطَُّفيمِل ِف ِبََلِد قـَيمس   َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلَّمَ 
ِلُم اَل خُيمرُِجُه َعنم ُكفمرِِه ِبََل ِخََلف  َوهللا أعلم: َوَقوله: لَ قَا  .مثَّ آته فَُأسم

ُ َعَليمِه َوسَ  تَـعمَدى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَاِشيِ  وََكيمَف اسم َحاق َها ُهَنا ِقصََّة اْلمِ ل  ِف مَثَِن مثَّ ذكر ابمن ِإسم لََّم ِمنم َأيب َجهم
َمَ  ل  َوَأرمَغَم َأنـمَفُه َحىتَّ َأعمطَاُه مَثََنُه ِف السَّاعَ اْلم ُ َأَِب َجهم َتاَعُه ِمنمُه، وََكيمَف َأَذلَّ اَّللَّ  .ِة الرَّاِهَنةِ ِل الَِّذي ابـم

ِي، َوَما َكاَن ِمنم أذية المُمشمركني ِعنمد َذِلك  .َوَقدم َقدَّممَنا َذِلَك ِف ابمِتَداِء المَوحم
 (1 -السِ ريَة  - 1)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ابمنُ  بَـَلتم َصلَّى اَّللَّ َحاقَ  قصَّة مصارعة رَكانَة وََكيمَف َأرَاُه الشََّجَرَة الَِِّت َدَعاَها فََأقـم َثيِن َأىب : ِإسم َوَحدَّ
َحاق بن يَسار قَالَ   .َعبمِد َمَناف  َأَشدَّ قـَُريمش َكاَن رَكانَة بن عبد يزِيد ابمن َهاِشِم بمِن المُمطَِّلِب بمنِ : ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَعمِض ِشَعاِب َمكََّة فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ًما ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَخَل يـَوم ََي رَُكانَُة : لَّى اَّللَّ
َبُل َما َأدمُعوَك ِإلَ  َ َوتـَقم  .يمهِ َأاَل تـَتَِّقي اَّللَّ

 .ِإين ِ َلوم َأعمَلُم َأنَّ الَِّذي تـَُقوُل َحقٌّ التبعتك: قَالَ 
 ".َأفـََرَأيمَت ِإنم َصَرعمُتَك َأتـَعمَلُم َأنَّ َما َأُقوُل َحقٌّ؟ : " فـََقاَل َلُه َرُسول هللا

 .نـََعمم : قَالَ 
 ".فـَُقمم َحىتَّ ُأَصارَِعَك : " قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأضمَجَعهُ فـََقاَم رَُكانَُة ِإلَيمِه فَ : قَالَ   َصاَرَعُه، فـََلمَّا َبَطَش ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًئا ِسِه َشيـم  .اَل َُيمِلُك ِمنم نـَفم
 .ُعدم ََي ُُمَمَّدُ : مثَّ قَالَ 

 .فـََعاَد َفَصَرَعهُ 
َرُعيِن؟ : فـََقالَ  َوَأعمَجُب ِمنم َذِلَك ِإنم ِشئمَت ُأرِيَكُه، ِإِن اتَـَّقيمَت اَّللََّ َواتَـّبَـعمَت : " قَالَ  !ََي ُُمَمَُّد َواَّللَِّ ِإنَّ َهَذا َللمَعَجُب، َأَتصم

 ".َأممِري 
 ".َأدمُعو َلَك َهِذِه الشََّجَرَة الَِِّت ترى فتأتيين : " َوَما ُهَو؟ قَالَ : قَالَ 
 .فادعها: قَالَ 

َ يََديم  بَـَلتم َحىتَّ َوقـََفتم بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَدَعاَها فََأقـم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فـََرَجَعتم ِإََل َمَكاهِنَا! ارمِجِعي ِإََل َمَكاِنكِ : فـََقاَل هَلَا

ِمِه فـََقالَ : قَالَ  َحَر ِمنمُه قَ : َفَذَهَب رَُكانَُة ِإََل قـَوم ! طُّ ََي َبيِن عبد مَناف ساحروا بصاحبكم أهل االرض، فو هللا َما رََأيمُت َأسم
بَـَرُهمم ِِبلَِّذي رََأى َوالَِّذي َصَنعَ   .مثَّ َأخم

َحاق َهِذه المِقصَّة ُمرمسَلة هِبََذا المبَـَيان  .َهَكَذا َرَوى ابمُن ِإسم
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، َعنم َأيب َجعمَفِر بمنِ  َقََلين ِ َسِن المَعسم ُُمَمَِّد بمِن رَُكانََة، َعنم َأبِيِه، َأنَّ رَُكانََة  َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َأيب اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَصَرَعُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .َصارََع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .َغرِيبٌ : مثَّ قَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
َسِن َواَل ابمَن رَُكانَةَ   .َواَل نـَعمِرُف َأَِب اْلَم

ُهَما: قـُلمتُ  ُ َعنـم َناد  َجيِ د ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ ر  الشَّاِفِعيُّ إبِِسم َأنَّ يَزِيَد بمَن رَُكانََة َصارََع النَِّبَّ َصلَّى : َوَقدم َرَوى َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَصَرَعُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ، ُكلُّ َمرَّة  َعَلى ِمائَة  ِمَن المغََنِم، فـََلمَّا َكاَن ِف الثَّالَِثِة  اَّللَّ َثََلَث َمرَّات 



َهدُ : قَالَ  َلَك، َوَما َكاَن َأَحٌد َأبـمَغَض ِإيَلَّ ِمنمَك، َوَأََن َأشم َرمِض َأَحٌد قـَبـم ِري ِإََل اَأم   َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ََي ُُمَمَُّد َما َوَضَع َظهم
 .َوَأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَردَّ َعَليمِه َغَنَمهُ   .فـََقاَم َعنمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِة بـَعمَد السِ ريَِة ِمنم طُ  ، َفَسَيأمِت ِف ِكَتاِب َداَلِئِل النـُّبـُوَّ بَـَلتم َدة  َصِحيَحة  ِف َمرَّات  ُرق  َجي ِ َوَأمَّا ِقصَُّة ُدَعائِِه الشََّجَرَة فََأقـم

َدة    .ُمتَـَعدِ 
ُ َوِبِه الثِ َقةُ   .ِإنم َشاَء اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَصَرَعُه َرُسوُل اَّللَِّ  يمِن َأنَُّه َصارََع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ََشدَّ  َوَقدم تـََقدََّم َعنم َأيب اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ

رِيَن رَاِكًبا ِإََل َمكََّة فََأسم مثَّ ذَ  ََبَشِة ََنمًوا ِمنم ِعشم ِل اْلم َحاَق ِقصََّة ُقُدوِم النََّصاَرى ِمنم َأهم َلُموا َعنم آِخرِِهمم، َوَقدم َكَر ابمُن ِإسم
َم َذِلَك بـَعمَد ِقصَِّة النََّجاِشي ِ   .تـََقدَّ

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َحاقَ قَاَل ابمُن إِ * * *  ِجِد َفَجَلَس : سم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َجَلَس ِف المَمسم َعُفوَن ( 5)وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتضم ِإلَيمِه المُمسم

َهَة َيَساٌر  َواَن بمِن أَُميََّة، َوُصَهيمٌب، وَ ( 1)ِمنم َأصمَحابِِه، َخبَّاٌب، َوَعمَّاٌر، َوَأبُو ُفَكيـم ََل َصفم ِلِمنَي، َموم َباُهُهمم ِمَن المُمسم َأشم
 :َهزَِئتم هِبِمم قـَُريمٌش، َوقَاَل بـَعمُضُهمم لَبعض

__________ 
َتِقيم بِِه المَمعمىن، َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام: االصل( 5)  .جيلس َوُهَو حَتمرِيف اَل َيسم
 .وأبوفكية ويسار: االصل( 1)

 .َوُهَو خطأ
 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام

)*( 
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َقِ ، َلوم كَ  َُدى َوِديِن اْلم ُ َعَليمِهمم ِمنم بـَيمِنَنا ِِبهلم َن، َأَهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ ًرا َما َسبَـَقَنا َهُؤاَلِء َأصمَحابُُه َكَما تـََروم اَن َما َجاَء بِِه ُُمَمٌَّد َخيـم
ُ ِبِه ُدونَنا  .َهُؤاَلِء ِإلَيمِه َوَما َخصَُّهُم اَّللَّ

َهُه، َما َعَليمَك ِمنم ِحَساهِبِمم ِمنم : " هللا عزوجل ِفيِهمم  فَأنمزل ُعوَن رَبَـُّهمم ِِبلمَغَداِة َوالمَعِشيِ  يُرِيُدوَن َوجم  َواَل َتطمُرِد الَِّذيَن يَدم
َضُهمم بِبَـعمض  لِيَـُقوُلوا َأَهُؤاَلِء شئ، َوَما من ِحَسابك َعَليمِهم من شئ، فـََتطمُرَدُهمم فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنَي، وََكَذِلَك فـَتَـنَّا بـَعم 

ُ َعَليمِهمم ِمنم بـَيمِنَنا  .َمنَّ اَّللَّ
ُ بَِعمَلَم ِِبلشَّاِكرِينَ   .َألَيمَس اَّللَّ

ِسِه الرَّْحمََة َأنَّ  ِمُنوَن آِبََيتَِنا فـَُقلم َسََلٌم َعَليمُكمم َكَتَب رَبُُّكمم َعَلى نـَفم نم َعِمَل ِمنمُكمم ُسوًءا جبََهاَلة  مثَّ ُه مَ َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُؤم



َلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم   ( ".5)اَتَب ِمنم بـَعمِدِه َوَأصم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكِثريًا َما جَيمِلُس ِعنمَد المَمرمَوِة ِإََل َمِبيَعِة : قَالَ  ٌر، َعبمٌد ُغََلم  َنصمَراين   ( 1)وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَُقاُل َلُه َجبـم

، وََكانُوا يـَُقوُلونَ  ضمَرِميِ  رٌ : لَِبيِن اْلَم  .َواَّللَِّ َما يـَُعلِ ُم ُُمَمًَّدا َكِثريًا ممَّا َيَمِت ِبِه ِإالَّ َجبـم
هلِِمم  ُ تـََعاََل ِف َذِلَك ِمنم قـَوم َا يـَُعلِ ُمُه َبَشرٌ " فَأَنـمَزَل اَّللَّ  .ِإَّنَّ

 لمِحُدوَن ِإلَيمِه أعجمىِلَساُن الَِّذي يُـ 
 ( ".9)َوَهَذا ِلَسان َعَريب  ُمبني 

ُ َعَليمِه وَ  ثَِر ِف المَعاِص بمِن َواِئل  ِحنَي قَاَل َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِإنَّه َأبرت: َسلَّمَ مثَّ ذََكَر نـُُزوَل ُسورَِة المَكوم
 .َأي اَل َعِقَب َلهُ 

ُرهُ  فَِإَذا َماَت انـمَقَطعَ   .ِذكم
ُ تـََعاََل  َبـمتَـُر : " فـََقاَل اَّللَّ ِل َوالذُّر ِيَِّة، َولَيمَس " ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اَأم ِر بـَعمَدُه، َوَلوم َخَلَف أُُلوفًا ِمَن النَّسم َأِي المَمقمُطوُع الذ ِكم

َنمَساِل  َوماَلِد َواَأم َرِة اَأم ِق ِبَكثـم ُر َوالصِ يُت َوِلَساُن الصِ دم  .َوالمَعِقبِ الذ ِكم
َنا َعَلى َهِذِه السُّورَِة ِف التـَّفمِسريِ   .َوَقدم َتَكلَّمم

دُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
__________ 

 .17 - 11ُسورَة االنعام ( 5)
 .االصل بيَعة َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام( 1)

 .مفعلة مثل المَمعيَشة: واملبيعة
ل ( 9)  .509ُسورَة النَّحم

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، : ُرِوَي َعنم َأيب َجعمَفر  المَباِقرِ  َوَقدم  َا قَاَل َذِلَك ِحنَي َماَت المَقاِسُم ابمُن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َأنَّ المَعاَص بمَن َواِئل  ِإَّنَّ
ابََّة َوَيِسرَي َعَلى النَِّجيَبةِ   .وََكاَن َقدم بـََلَغ َأنم يـَرمَكَب الدَّ

ِلهِ مثَّ ذََكَر نُـ  ِل ُأيَبِ  بمِن ( " 5)َوقَاُلوا َلوماَل أُنمِزَل َعَليمِه َمَلٌك، َوَلوم َأنـمَزلمَنا ملكا لقضى االمر : " ُزوَل قـَوم َوَذِلَك ِبَسَبِب قـَوم
َاِرثِ  ِر بمِن اْلم ، َوالنَّضم َوِد، َوالمَعاِص بمِن َواِئل  َسم  .َمَلٌك يَُكلِ ُم النَّاَس َعنمكَ  َلوماَل أُنمِزُل َعَليمكَ : َخَلف  َوَزَمَعَة بمِن اَأم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـََلغََنا ِِبلمَولِيِد بمِن المُمِغريَِة َوُأَميََّة بمِن خَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِل ابمن َوَمرَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلف  َوَأيب َجهم
ُ تـََعاََل ِف َذِلَك ِمنم َأممرِِهمم  ِهَشام، فهمزوه واستهزءوا بِِه، فـََغاظَُه َذِلكَ  ِزَئ ِبُرُسل  ِمنم قـَبمِلَك " فَأَنـمَزَل اَّللَّ تـُهم َوَلَقِد اسم

ُهمم َما َكانُوا بِِه يستهزءون   ( .5" )َفَحاَق ِِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنـم
ُ تـََعاََل : قـُلمتُ  َبتم ُرُسٌل ِمنم قـَبمِلَك َفَصبَـرُ " َوقَاَل اَّللَّ َل َوَلَقدم ُكذِ  ُرََن َواَل ُمَبدِ  بُوا َوُأوُذوا َحىتَّ َأاَتُهمم َنصم وا َعَلى َما ُكذِ 



زِِئنَي " َوقَاَل تـََعاََل ( " 5)ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َوَلَقد َجاَءك من نبأ المُمرمسلني  تَـهم َناك المُمسم  ( ".1)ِإَنَّ َكَفيـم
َيانُ  ، َعنم َسِعيدِ : قَاَل ُسفم  .بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس   َعنم َجعمَفِر بمِن ِإََيس 

 :قَالَ 
َوُد بمُن المُمطَِّلِب َأبُو زَممَعَة،: املستهزءون َسم ِريُّ، َواَأم َوُد بمُن َعبمِد يـَُغوَث الزُّهم َسم َاِرُث بمُن َعيمَطل   المَولِيُد بمُن المُمِغريَِة، َواَأم َواْلم

ِميُّ ( 9)  .، َوالمَعاُص بمُن َواِئل  السَّهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأرَاُه المَولِيَد فََأَشاَر ِجربمِ فَ  ِيُل َفَشَكاُهمم ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُكِفيَتهُ : يُل ِإََل أَّنله َوقَالَ َأاَتُه ِجربم

َمأَ ِإََل ُعُنِقِه َوقَالَ  َوَد بمَن المُمطَِّلِب، فََأوم َسم  .ُكِفيَتهُ : مثَّ َأرَاُه اَأم
َمأَ ِإََل رَأمِسِه َوقَالَ مثَّ  َوَد بمَن َعبمِد يـَُغوَث فََأوم َسم  .كفيته:  َأرَاُه اَأم

__________ 
 .31ُسورَة اْلمجر ( 1)ُسورَة االنعام ( 5)
 .َسَيأمِت َأنه ابمن الطََُّلِطَلة( 9)

 .َكَما ِف ابمن ِهَشام َوالرَّومض
)*( 
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َاِرَث بمَن عَ  َمأَ ِإََل َبطمِنِه َوقَالَ مثَّ َأرَاُه اْلم  .ُكِفيَتهُ : يمَطل  فََأوم
َمَأ ِإََل َأمخمَِصِه َوقَالَ   .ُكِفيَتهُ : َوَمرَّ ِبِه المَعاُص بمُن َواِئل  فََأوم

 .فََأمَّا المَولِيُد َفَمرَّ ِبَرُجل  ِمنم ُخَزاَعَة َوُهَو يَرِيُش نبمًَل َلُه فَأَصاب أَّنله فـََقَطَعَها
َهاَوَأمَّا اَأمَ  َوُد بمُن َعبمِد يـَُغوَث َفَخَرَج ِف رَأمِسِه قـُُروٌح َفَماَت ِمنـم  .سم

َوُد بمُن المُمطَِّلِب فـََعِميَ  َسم  .َوَأمَّا اَأم
فـَُعوَن َعينِ  : وََكاَن َسَبَب َذِلَك َأنَُّه نـََزَل حَتمَت مَسَُرة  َفَجَعَل يـَُقولُ   .َقدم قُِتلمتُ ! ََي َبيِنَّ َأاَل َتدم

ًئا: ا يـَُقوُلونَ َفَجَعُلو   .َما نـََرى َشيـم
ِك ِف َعيميِن : َوَجَعَل يـَُقولُ  ُت، َها ُهَو َذا الطَّعمِن ِِبلشَّوم  .ََي َبيِنَّ َأاَل متَمنَـُعوَن َعينِ  َقدم َهَلكم

ًئا: َفَجَعُلوا يـَُقوُلونَ   .َما نـََرى َشيـم
َناهُ   .فـََلمم يـََزلم َكَذِلَك َحىتَّ َعِمَيتم َعيـم

َهاَوَأمَّا اْلمَ  َصمَفُر ِف َبطمِنِه َحىتَّ َخَرَج ُخرمُؤُه ِمنم ِفيِه َفَماَت ِمنـم  .اِرُث بمُن َعيمَطل  فََأَخَذُه المَماُء اَأم
هَ  َِقٌة َحىتَّ اممَتََلَتم ِمنـم ًما ِإذم َدَخَل ِف رَأمِسِه ِشربم َنَما ُهَو َكَذِلَك يـَوم  .َهاا َفَماَت ِمنـم َوَأمَّا المَعاُص بمُن َواِئل  فـَبَـيـم

َِديثِ  ُرُه ِف َهَذا اْلم َِقة ، يـَعميِن َشومَكًة، َفَدَخَلتم ِف َأمخمَِص : َوقَاَل َغيـم فـَرَِكَب ِإََل الطَّاِئِف َعَلى ِْحَار  فـََرَبَض ِبِه َعَلى ِشربم
 .َقَدِمِه َشومَكٌة فـََقتَـَلتمهُ 



و  ِمنم َهَذا السِ َياقِ  َهِقيُّ بَِنحم  .َرَواُه المبَـيـم
َحاقَ َوقَ * * *  زِِئنَي َكَما حدئىن يَزِيُد بمُن ُروَماَن، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ مَخمَسَة نـََفر ، : اَل ابمُن ِإسم تَـهم وََكاَن ُعَظَماُء المُمسم

ِمِهمم  َنان  َوَشَرف  ِف قـَوم َوُد بمُن المُمطَِّلِب َأبُو َزممَعَة، َدَعا َعَليمِه َرسُ : وََكانُوا َذِوي َأسم َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَأم وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".اللَُّهمَّ َأعمِم َبَصَرُه َوَأثمِكلمُه َوَلَدُه : " فـََقالَ 
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َارث ابمن الطََُّلِطَلةِ  َوُد بمُن َعبمِد يـَُغوَث، َوالمَولِيُد بمُن المُمِغريَِة، َوالمَعاص بن َواِئل، واْلم َسم  .َواَأم
زِِئنَي الَِّذيَن جَيمَعُلوَن َمَع "  تـََعاََل َأنـمَزَل ِفيِهمم َوذََكَر َأنَّ اَّللََّ  تَـهم َناَك المُمسم رِِكنَي، ِإَنَّ َكَفيـم َمُر َوَأعمِرضم َعِن المُمشم فَاصمدَعم مبَا تـُؤم

 ".اَّللَِّ ِإهَلًا آخر َفَسوف يعلُموَن 
 ُ ِيَل َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوذََكَر َأنَّ ِجربم َعَليمِه َوَسلََّم َوُهمم َيطُوُفوَن ِِبلمبَـيمِت، فـََقاَم َوقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َراَء فـََعِميَ  ِهِه ِبَوَرَقة  َخضم َوُد بمُن المُمطَِّلِب فـََرَمى ِف َوجم َسم  .ِإََل َجنمِبِه، َفَمرَّ بِِه اَأم
َوُد بمنُ  َسم َقى َِبِطنه َفَماَت ِمنمُه َحبَـًنا َوَمرَّ ِبِه اَأم َتسم  .َعبمِد يـَُغوَث فََأَشاَر ِإََل َبطمنه فَاسم

َفِل َكعمِبِه، َكاَن َأَصابَُه قـَبمَل َذِلَك بِ   ِسِننَي، ِمنم ُمُرورِِه ِبَرُجل  يَرِيُش نـَبمًَل َوَمرَّ ِبِه المَولِيُد بمُن المُمِغريَِة فََأَشاَر ِإََل َأثَِر ُجرمح  بَِسم
ًشا َيِسريًا، فَانـمتَـَقَض بـَعمَد َذِلَك َفَماتَ  ٌم إبِِزَارِِه َفَخَدَشُه َخدم  .َلُه ِمنم ُخَزاَعَة، فـَتَـَعلََّق َسهم

ِلِه َفَخَرَج َعَلى ِْحَار  َلُه يُرِيُد الطَّاِئَف فـََرَبَض  َِقة  َفَدَخَلتم ِف بِِه َعَلى شِ َوَمرَّ ِبِه المَعاُص بمُن َواِئل  فََأَشاَر ِإََل َأمخمَِص رِجم ربم
ِلِه َشومَكٌة فـََقتَـَلتمهُ   .َأمخمَِص رِجم

َاِرث بن الطَلطل َفَأَشاَر ِإََل رَأسه فامتحض قـَيمًحا فـََقتَـَلهُ   .َوَمرَّ ِبِه اْلم
َحاقَ * * *  ُت َأومَصى بَنِ : مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم  .يِه الثَََّلثََة َوُهمم َخاِلٌد َوِهَشاٌم َوالمَولِيدُ َأنَّ المَولِيَد بمَن المُمِغريَِة َلمَّا َحَضَرُه المَموم

َشى َأنم ( 5)َدِمي ِف ُخَزاَعَة َفََل ُتِطلُّوُه : َأيم َبيِنَّ، ُأوِصيُكمم بَِثََلث  : فـََقاَل هَلُمم  ، َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَعمَلُم َأنَـُّهمم ِمنمُه بـََراٌء َوَلِكينِ  َأخم
ِم، َوِرَِبَي ِف ثَِقيف  َفََل َتَدُعوُه َحىتَّ أتَمُخُذوُه، َوُعقمِري ُتَسبُّوا بِِه بـَعمَد الميَـ   .ِعنمَد َأيب ُأزَيمِهر  الدَّومِسيِ  َفََل يفوتنكم بِهِ ( 1)وم

 وََكانَ 
__________ 

 .اَل هتدروه: اَل تطلوه( 5)
 .َفََل تطلنه: وىف ابمن ِهَشام

رِديَة فرج الم : المعقر ِِبلضَّمِ  ِف االصل( 1) تعممل ِف الممهم  .َمرمَأة ِإذا غصبت على نَفسَها، مثَّ كثر َذِلك َحىتَّ اسم
)*( 
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ِخلمَها َعَليمِه َحىتَّ َماَت، وَكَ  ًتا َلُه مثَّ َأممَسَكَها َعنمُه فـََلمم يُدم َرَها ِمنمُه، َوُهَو َأبُو ُأزَيمِهر  َقدم َزوََّج المَولِيَد بِنـم اَن َقدم قـََبَض ُعقم
 .َداقـَُهاصَ 

َل المَولِيِد، َوقَاُلوا ِإَّنََّ  ُهمم َعقم ُم َصاِحِبُكمم، فَأََبتم فـََلمَّا َماَت المَولِيُد َوثـََبتم بـَُنو َُممُزوم  َعَلى ُخَزاَعَة يـَلمَتِمُسوَن ِمنـم ا قـَتَـَلُه َسهم
نَـُهُم  َعارًا َوَغُلَظ بـَيـم َممرُ َعَليمِهمم ُخَزاَعُة َذِلَك، َحىتَّ تـََقاَوُلوا َأشم  .اَأم

ِل َواصمطََلُحوا َوحَتَاَجُزوا ُهمم ُخَزاَعُة بـَعمَض المَعقم  .مثَّ َأعمطَتـم
َحاقَ  ِمِه، مثَّ َعَدا ِهَشاُم بمُن المَولِيِد َعَلى َأيب ُأزَيمِهر  َوُهَو ِبُسوِق ِذي المَمَجاِز فـََقتَـَلُه، وََكاَن َشرِيًفا ِف قـَوم : قَاَل ابمُن ِإسم

َياَن َفَجَمَع النَّاَس لَِبيِن َُممُزوم  وََكاَنِت ابـمنَـ  ر ، فـََعَمَد يَزِيُد بمُن َأيب ُسفم َياَن، َوَذِلَك بـَعمَد بَدم  وََكاَن َأبُوُه َغائًِبا، ُتُه حَتمَت َأيب ُسفم
ُنُه يَزِيُد، َفََلَمُه َعَلى َذِلَك َوَضَربَُه وَ  َياَن َغاظَُه َما َصَنَع ابـم َت ِإََل َأنم : َوَدى َأَِب ُأزَيمِهر  َوقَاَل اِلبمِنهِ فـََلمَّا َجاَء َأبُو ُسفم َأَعَمدم

؟  ُتَل قـَُريمٌش بـَعمُضَها بـَعمًضا ِف رَُجل  ِمنم َدومس  َياَن ِف َدِم َأيب ُأزَيمِهر ، ! تـَقم وََكَتَب حسان بن ََثبت قصيدة َلُه ُيض َأَِب ُسفم
ُتَل : فـََقالَ  ر  بِئمَس َما َظنَّ َحسَّاُن َأنم يـَقم َم بَدم َرافـَُنا يـَوم  .بـَعمُضَنا بـَعمًضا َوَقدم َذَهَب َأشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسأََلهُ  َلَم َخاِلُد بمُن المَولِيِد َوَشِهَد الطَّاِئَف َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل الطَّاِئفِ  َوَلمَّا َأسم  .ِف ِرَِب َأبِيِه ِمنم َأهم
َحاقَ  ََيِت نـََزلمَن ِف َذِلَك َفذَكَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِل المِعلمِم َأنَّ َهُؤاَلِء اْلم  ََي َأيُـَّها" َر يل بـَعمُض َأهم

ُتم ُمؤمنني  َ َوَذُروا َما بقى من الر َِِب ِإن ُكنـم  .َوَما بـَعمَدَها( " 5)الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ
َحاقَ  طاب بن  َوملَم َيُكنم ِف َبيِن ُأزَيمِهر  : قَاَل ابمُن ِإسم َ النَّاِس، ِإالَّ َأنَّ ِضَراَر بمَن اْلم ََلُم بـَنيم َثَمٌر نـَعمَلُمُه َحىتَّ َحَجَز اْلمِسم

 َخَرَج ِف نـََفر  ِمنم قـَُريمش  ِإََل َأرمضِ ( 1)مرداس االسلمي 
__________ 

 .175ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)
 .الدوسى: ِف ابمن ِهَشام( 1)

طاب بن رو بن َشيَبان بن َُمارب، َكاَن فَارس قـَُريمش ِف  َوُهَو ضرار بن اْلم رو بن حبيب بن َعمم مرداس بن َكِبري بن َعمم
َاِهِليَّة َاِهِليَّة َوأدمرَك االسَلم، وََكاَن َشاِعًرا فَاِرًسا، َوُهَو من رجال بىن فهر َأخذ مرِبعهم ِف اْلم  .اْلم

ِتَقاق   .509/  5ااِلشم
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، فـَنَـزَ  ُز المَعَراِئسَ َدومس  ، وََكاَنتم متَمُشُط النِ َساَء َوَُتَهِ  س  َلُهمم ُلوا َعَلى اممَرَأة  يـَُقاُل هَلَا ُأمُّ َغيمََلَن َموماَلٌة ِلَدوم ٌس قـَتـم ، فََأرَاَدتم َدوم
ُهمم  َوٌة ُكنَّ َمَعَها َحىتَّ َمنَـَعتـم  .بَِيب ُأزَيمِهر ، فـََقاَمتم ُدونَُه ُأمُّ َغيمََلَن َوِنسم

َ ِدرمِعَها َوبََدهِنَا: قَاَل السَُّهيمِليُّ   .يـَُقاُل ِإنَـَّها َأدمَخَلتمُه بـَنيم
َطَّاِب، َأتـَتمُه ُأمُّ َغيمََلَن َوِهَي تـََرى َأنَّ ِضَرارًا َأُخوُه، فـََقاَل هلََ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُم ُعَمَر بمِن اْلم ُت : ا ُعَمرُ فـََلمَّا َكاَنتم َأَيَّ َلسم

ََلِم، َوَقدم َعَرفمُت ِمنـََّتِك َعَليمهِ بَِِخيِه   .ِإالَّ ِف اْلمِسم



 .فََأعمطَاَها َعَلى َأنَـَّها بـَنمُت َسِبيل  
َم ُأُحد ، َفَجَعَل َيضمرِبُُه بَِعرمِض الرُّممِح َويـَُقو : قَاَل ابمُن ِهَشام   َطَّاِب يـَوم َطَّاِب ْلََِق ُعَمَر بمَن اْلم نمُج ََي ا: لُ وََكاَن ِضَراُر بمُن اْلم

تُـُلكَ  َطَّاِب اَل َأقـم  .بمَن اْلم
ََلمِ  سم  .َفَكاَن ُعَمُر يـَعمرِفـَُها َلُه بـَعمَد اْلمِ

ُهَما ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
تَـعمَصتم َعَليمِه بِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى قـَُريمش  ِحنَي اسم ع سبع مثل سبَفصمٌل َوذكر البيهقى َها ُهَنا ُدَعاء النَِّب َصلَّى اَّللَّ

 .يُوُسفَ 
 ِ َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم ُعود  ( 5)َوَأومَرَد َما َأخم ُروق  َعِن ابمِن َمسم ، َعنم َمسم ِلِم بمِن ُصبَـيمح  َعمَمِش، َعنم ُمسم  .ِمنم َطرِيِق اَأم

َ، اللِ َزاُم، َوالرُّوُم، َوالدَُّخاُن،: قَالَ   مَخمٌس َمَضنيم
 .َوالمَبطمَشُة، َوالمَقَمرُ 

ُعود  َقالَ َوِف ِرَوايَ  ََلِم، : ة  َعِن ابمِن َمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم وأبطأوا َعِن اْلمِسم تَـعمَصتم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ قـَُريمًشا، َلمَّا اسم
 ".اللَُّهمَّ َأِعينِ  َعَليمِهمم ِبَسبمع  كسبع يُوُسف : " قَالَ 

__________ 
 .911، 915، 977/  1َواََيت ِف تـَفمِسري ُسورَة المفرمقَان َوالدَُّخان ِف َصِحيحه أورد الُبَخاِري  َهِذه الر ِ ( 5)

 )*(وهى ُُممَتلَفة َعمَّا ُهَنا 
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ُهمم سنة َحىتَّ حصت : قَالَ  َتَة، َوَحىتَّ ِإنَّ َأَحَدُهمم َكاَن يـََرى َما ( 5)فََأَصابـَتـم َِيَف َوالمَميـم َ كل شئ، َحىتَّ َأَكُلوا اْلم َنُه َوبـَنيم بـَيـم
ُهمم، مثَّ قـََرَأ َعبمُد اَّللَِّ َهِذِه اْلم  ُ َعنـم ُوِع، مثَّ َدَعا َفَكَشَف اَّللَّ َئِة الدَُّخاِن ِمَن اْلم ِإَنَّ كاشفوا المَعَذاب َقِليَل " يََة السََّماِء َكَهيـم

ِم الم " ِإنَُّكم عائدون  ُروا ِإََل يـَوم ر ، قَاَل َعبمِد اَّللَِّ قَاَل فـََعاُدوا َفَكَفُروا فَُأخِ  ِم بَدم ُروا ِإََل يـَوم ِإنَّ َذِلَك َلوم  : ِقَياَمِة، َأوم قَاَل فَُأخِ 
ُهمم  َشُف َعنـم َم المِقَياَمِة َكاَن اَل يُكم َرى ِإَنَّ منتقمون " َكاَن يـَوم َم نـَبمِطُش البطشة المُكبـم ر  : َقالَ " يـَوم ُم بَدم  .يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم من النَّاس إدِبرا قَالَ لَ : قَالَ : َوِف ِرَوايَة  َعنمهُ  " اللَُّهمَّ سبع َكَسبمِع يُوُسَف : " مَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِل مَ  َياَن َوََنٌس ِمنم َأهم ُُلوَد َوالمِعظَاَم، َفَجاَءُه َأبُو ُسفم َتَة َواْلم ُهمم َسَنٌة َحىتَّ َأَكُلوا المَميـم َة فَـ فََأَخَذتـم ََي ُُمَمَُّد ِإنََّك تـَزمُعُم : َقاُلواكَّ

َ هَلُمم  َمَك َقدم َهَلُكوا، فَادمُع اَّللَّ  .َأنََّك بُِعثمَت َرْحمًَة َوِإنَّ قـَوم
ًعا َفَشَكا النَّاسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفُسُقوا المغَيمَث، فََأطمبَـَقتم َعَليمِهمم َسبـم َرةَ َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ : " المَمَطِر، فـََقالَ   َكثـم

هَلُمم " حوالينا َواَل علينا   .فاجنذب السََّحاب َعنم رَأمِسِه َفُسِقَي النَّاُس َحوم
لُُه : قَالَ  ُوُع الَِّذي َأَصابـَُهمم، َوَذِلَك قـَوم " ُكمم عائدون ِإَنَّ َكاِشُفوا المَعَذاِب َقِليًَل ِإنَّ " َلَقدم َمَضتم آيَُة الدَُّخاِن، َوُهَو اْلم

ر   َم بَدم َرى، َوانمِشَقاُق المَقَمِر، َوَذِلَك ُكلُُّه يـَوم  .َوآيَُة الرُّوِم، َوالمَبطمَشُة المُكبـم
َهِقيُّ  َرى َوالدَُّخاَن َوآيََة اللِ َزاِم ُكلَُّها حصلت ببدر: قَاَل المبَـيـم ُ َأعمَلُم، المَبطمَشَة المُكبـم  .يُرِيُد، َواَّللَّ



__________ 
 .فحصت: الصلا( 5)

ُهمم سنة حصت كل شئ: َوَلفظ الُبَخاِري   111/  1َوُهَو حَتمرِيف والتصويب من الُبَخاِري    .فََأَصابـَتـم
 .أهلكت: وحصت
 .حلق الش عمر: واْلص
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رَِمَة، َعِن ابمِن َوَقدم َأَشاَر المُبَخاِريُّ ِإََل َهِذِه الرِ َوايَِة، مثَّ َأومَرَد ِمنم َطرِيِق َعبمِد ا: قَالَ  لرَّزَّاِق َعنم َمعمَمر ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ِعكم
، قَاَل َجاءَ  ُوِع َِأَنَـُّهمم ملَم جيَُِدوا شَ : َعبَّاس  َتِغيُث ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم َياَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا َحىتَّ َأَكُلوا َأبُو ُسفم يـم

ُ تـََعاََل  العهن، فَأَنـمَزلَ  َتَكانُوا لَرهبم َوَما يـََتَضرَُّعوَن : " اَّللَّ ََنُهمم ِِبلمَعَذاِب َفَما اسم َفَدَعا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : قَالَ " َوَلَقدم َأَخذم
ُهمم  ُ َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ فـَرََّج اَّللَّ  .اَّللَّ

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ِ  َوَقدم ُرِويَ : مثَّ قَاَل اْلم َرة، َوَلَعلَّه َكاَن مرَّتـَنيم جم َياَن َما َدلَّ َعَلى َأنَّ َذِلَك بـَعمَد اهلِم  .ِف ِقصَِّة َأيب ُسفم
 .َوهللا أعلم

ِلِه تـََعاََل  َهِقيُّ ِقصََّة َفاِرَس َوالرُّوِم َونـُُزوَل قـَوم  .امل" َفصمٌل مثَّ َأومَرَد المبَـيـم
َرم   .ِض، َوُهمم ِمنم بـَعمِد َغَلِبِهمم َسيَـغمِلُبونَ ُغِلَبِت الرُّوُم ِف َأدمىَن اَأم

ِمُنوَن بَِنصمِر اَّللَِّ يـَنمصُ  َرُح المُمؤم َمِئذ  يـَفم َممُر ِمنم قـَبمُل َوِمنم بـَعمُد، َويـَوم ِع ِسِننَي، َّلِلَِّ اَأم  ".ُر َمنم َيَشاء َوُهَو المَعزِيز الرَِّحيم ِف ِبضم
َياَن ال ر و، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ مثَّ َرَوى ِمنم َطرِيِق ُسفم ِريِ ، َعنم حبيب بن َأىب َعمم ِلُموَن : ثَـّوم َكاَن المُمسم

ُل ِم َِأَنَـُّهمم أَ ُيُِبُّوَن َأنم َيظمَهَر الرُّوُم على َفارس الهنم أهل كتاب، وََكاَن المُمشمركني ُيُِبُّوَن َأنم َتظمَهَر فَاِرُس َعَلى الرُّو  هم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ر  ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ر ، َفذََكَرُه َأبُو َبكم ِلُموَن َِأَيب َبكم ، َفذََكَر َذِلَك المُمسم " َأَما ِإنَـُّهمم َسَيظمَهُروَن : " َم فـََقالَ َأومََثن 

رِِكنَي فـََقاُلوا ر  َذِلَك ِللمُمشم نَـَنا َوبـَيـم : َفذََكَر َأبُو َبكم َعلم بـَيـم َنَك َأَجًَل، ِإنم َظَهُروا َكاَن َلَك َكَذا وََكَذا، َوِإنم َظَهرمََن َكاَن لََنا  اجم
 .َكَذا وََكَذا

ُ َعَليمِه َوسلم فـََقالَ  ر  ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  ".َأال جعلته َأَداة : " َفذََكَر َذِلَك َأبُو َبكم
ر: قَالَ   .دون المعشم

 .َفَظَهَرِت الرُّوُم بـَعمَد َذِلكَ 
ِسرِي َوذََكرمََن َأنَّ المُمَباِحَث  َِديِث ِف التـَّفم َن   -َأِي المُمَراِهَن  -َوَقدم َأومَردمََن ُطُرَق َهَذا اْلم ، َوَأنَّ الرَّهم ر  أَُميَُّة بمُن َخَلف  َِأَيب َبكم

 َكاَن َعَلى مَخمِس َقََلِئَص، َوَأنَُّه َكاَن ِإََل ُمدَّة ، فـََزادَ 
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نِ ِفيَها ا يُق َعنم َأممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلََّم َوِف الرَّهم  .لصِ دِ 
ُ َأعمَلمُ  َُديمِبَيِة، فَاَّللَّ َم اْلم ر ، َأوم َكاَن يـَوم َم بَدم  .َوَأنَّ َغَلَبَة الرُّوِم َعَلى فَاِرَس َكاَن يـَوم

ثَـ  ، َحدَّ ِلم  ُث َعنم َأبِيهِ مثَّ َرَوى ِمنم َطرِيِق المَولِيِد بمِن ُمسم َع المَعََلَء بمَن الزُّبـَريمِ المِكََليبَّ ُُيَدِ   .َنا ُأَسيمٌد المِكََليبُّ، َأنَُّه مسَِ
ِلِمنَي فَاِرَس : قَالَ  ُهوَرُهمم َعَلى َوالرُّوَم، َوظُ رََأيمُت َغَلَبَة فَاِرَس الرُّوَم، مثَّ رََأيمُت َغَلَبَة الرُّوِم فَاِرَس، مثَّ رََأيمُت َغَلَبَة المُمسم

 .الشَّاِم َوالمِعَراقِ 
َرَة َسَنةً   !ُكلُّ َذِلَك ِف مَخمَس َعشم
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ِدِس، مثَّ عروجه ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َمكََّة ِإََل بـَيمِت المَمقم َراِء ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ من ُهَناَك ِإََل السََّمَوات، َوَما  َفصمٌل ِف اْلمِسم
َحاقَ رَأَ  َراِء ِف َأَواِئِل المبَـعمَثِة، َوَأمَّا ابمُن ِإسم ََيِت ذََكَر ابمُن َعَساِكَر َأَحاِديَث اْلمِسم ِطِن  ى ُهَناِلَك ِمَن اْلم َفذََكَرَها ِف َهَذا المَموم

ِر ِسِننيَ  و  ِمنم َعشم  .بـَعمَد المِبعمَثِة بَِنحم
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُموَسى بمنِ  ِريِ  َأنَُّه َقالَ  َوَرَوى المبَـيـم َبَة، َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل ُخُروِجِه : ُعقم ُأَسِري ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِإََل المَمِديَنِة ِبَسَنة  
َوِد، َعنم ُعرمَوةَ : قَالَ  َسم  .وََكَذِلَك ذََكَرُه ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم

َاِكِم، عَ  َاِعيمثَّ روى اْلم َباِط بمِن َنصمر ، َعنم ِإمسم َبَّاِر، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعنم َأسم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َل ِن اَأم
 .السُّدِ ي ِ 
لَ : َأنَُّه قَالَ  ِدِس لَيـم ُس بِبَـيمِت المَمقم َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم َة ُأَسِرَي بِِه، قـَبمَل ُمَهاَجرِِه ِبِستََّة َعَشَر ُفِرَض َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًرا  .َشهم
ِريِ  َوُعرمَوةَ  ِل الزُّهم ِر ِذي المِقعمَدِة، َوَعَلى قـَوم َراُء ِف َشهم ِل السُّدِ يِ  َيُكوُن اْلمِسم  فـََعَلى قـَوم

َوَّلِ   .َيُكوُن ِف رَبِيع  اَأم
َبةَ  ِر بمُن َأيب َشيـم ، قَااَل َحدَّ : َوقَاَل َأبُو َبكم ُ : ثـََنا ُعثمَمان، َعن سعيد بن ميناء، َعنم َجاِبر  َوابمِن َعبَّاس  ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَِّل، َوِفيه بعث، َوِفيه عرج ِبِه  ِ الثَّاينَ َعَشَر ِمنم رَبِيع  اَأم َم ااِلثـمنَـنيم ِفيِه َهاَجَر، َوِفيِه ِإََل السََّماء، وَ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المِفيِل يـَوم
 .َماتَ 

 .ِفيِه انمِقطَاعٌ 
َاِفُظ َعبمُد المَغيِنِ  بمُن ُسُرور  المَمقمِدِسيُّ ِف ِسريَتِِه، َوَقدم َأومَرَد َحِديثًا اَل َيِصحُّ  َتارَُه اْلم ِر َوَقِد اخم  َسَنُدُه، ذََكرمََنُه ِف َفَضاِئِل َشهم

َراَء َكاَن لَيـم  ، َأنَّ اْلمِسم رِيَن ِمنم َرَجب  َوهللا أعلمرََجب   .َلَة السَّاِبِع َوالمِعشم
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َلُة الرََّغا ، َوِهَي لَيـم ِر رََجب  َلِة مُجمَعة  ِمنم َشهم َراَء َكاَن َأوََّل لَيـم سم ِدَثتم ِفيَها الصَََّلُة َوِمَن النَّاِس َمنم يـَزمُعُم َأنَّ اْلمِ ِئِب الَِِّت ُأحم
ُهورَُة، َواَل أَ  َل ِلَذِلكَ المَمشم  .صم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُُمَعِة ُعر َِج ِِبلنَِّبِ  : َويـَنمُشُد بـَعمُضُهمم ِف َذِلكَ  َلَة اْلم َا ذََكرمََنُه * لَيـم ُُمَعِة َأوََّل رََجِب َوَهَذا الشِ عمُر َعَليمِه رََكاَكٌة، َوِإَّنَّ َلَة اْلم لَيـم
َهاًدا ِلَمنم يـَُقوُل بِهِ  ِتشم  .اسم

ِلِه تـََعاََل َوَقدم ذَكَ  َصاًة ِعنمَد قـَوم تَـقم ََحاِديَث المَوارَِدَة ِف َذِلَك ُمسم ِجِد : " رمََن اَأم َرى بَِعبمِدِه لَيمًَل ِمَن المَمسم ُسبمَحاَن الَِّذي َأسم
َلُه لُِنرِيَُه ِمنم آََيتَِنا، ِإنَُّه ُهَو  َنا َحوم َقمَصى الَِّذي َِبرَكم ِجِد اَأم ََراِم ِإََل المَمسم  ".السَِّميُع المَبِصري اْلم

َتبم ِمنم ُهَناَك َعَلى َما ِهَي َعَليمِه من االسانيد والعزو، َوالمَكََلم َعَليمِه َوَمَعَها  .فـَلمُتكم
َنٌع وَِكَفايَةٌ   .َفِفيَها َمقم
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ * * *  َم ِمَن المُفُصولِ : َولمَنذمُكرم ُمَلخََّص َكََلِم ابمِن ِإسم ِر َما تـََقدَّ  .فَِإنَُّه َقاَل بـَعمَد ِذكم
َقمَصى، ِجِد اَأم ََراِم ِإََل المَمسم ِجِد اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَمسم ِرَي ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  مثَّ ُأسم

ََل  سم ِدِس ِمنم ِإيِلَياَء، َوَقدم َفَشا اْلمِ  .ُم مبَكََّة ِف قـَُريمش  َوِف المَقَباِئِل ُكلِ َهاَوُهَو بـَيمُت المَمقم
ُعود ، َوَأيب َسِعي: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِن ابمِن َمسم َراُه َصلَّى اَّللَّ َِديِث ِفيَما بـََلَغيِن َعنم َمسم د ، َوَعاِئَشَة، َوُمَعاِويََة، وََكاَن ِمَن اْلم

لِ  َوُأمِ  َهاِنئ  بِنمِت َأيب طَاِلب   ِِهمم ِمنم َأهم ، َوقـََتاَدَة َوَغريم ِريِ  َسِن، َوابمِن ِشَهاب  الزُّهم َسِن بمِن َأيب اْلَم ُهمم، َواْلَم ُ َعنـم  َرِضَي اَّللَّ
ُث َعنمُه بـَعمَض َما ذُِكَر يل ِمنم َأممرِهِ  َِديِث، ُكلٌّ ُُيَدِ  َتَمَع ِف َهَذا اْلم  .المِعلمِم، َما اجم

َراهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَما ذُِكَر يل ِمنمُه َبََلٌء َومتَمِحيٌص، َوَأممٌر ِمنم َأممِر هللا وََكاَن ِف َمسم  َصلَّى اَّللَّ
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َلمَباِب، َوُهًدى َوَرْحمٌَة َوثـََباٌت ِلَمنم آَمَن َوَصدََّق وََكاَن ِمنم َأممِر ( 5)َوقدرته  َرٌة َِأُويل اَأم  . َعَلى يَِقني  اَّللَِّ َوُسلمطَانِِه، ِفيِه ِعبـم
ِرَي بِِه َكيمَف َشاَء وََكَما َشاَء، ِلرُيِيَُه ِمنم آََيتِِه َما َأرَاَد، َحىتَّ َعاَيَن َما َعاَيَن ِمنم َأممرِِه وَ  رَتِِه الَِِّت فَُأسم ُسلمطَانِِه المَعِظيِم َوُقدم

َنُع هِبَا َما يُرِيدُ   .َيصم
ُعود  فِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : يَما بـََلَغيِن يـَُقولُ وََكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ابَُّة الَِِّت َكاَنتم : َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِِبلمبـَُراِق، َوِهَي الدَّ

َها تَـَهى َطرمِفَها، َفُحِمَل َعَليـم َها االنبياء قبله، تضع حافرها ِف َموِضع ُمنـم  .حُتمَمُل َعَليـم
َرمضِ مثَّ َخَرَج بِِه َصاِحُبُه يَـ  َ السََّماِء َواَأم ََيِت ِفيَما بـَنيم  .َرى اْلم

َنمِبَياِء َقدم  ُعوا َلُه، َفَصلَّى هِبِمم َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل بـَيمِت المَمقمِدِس، فـََوَجَد ِفيِه ِإبـمَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى، ِف نـََفر  ِمَن اَأم  .مجُِ
 .مَخمر  َوَماء  مثَّ ُأِتَ بَِثََلثَِة آنَِية  ِمنم َلَُب  وَ 

ِيلُ   .ُهِديَت َوُهِدَيتم أُمَُّتكَ : َفذََكَر َأنَُّه َشِرَب ِإََنَء اللََُّبِ، فـََقاَل يل ِجربم
ِيَل َأيـمَقَظُه، مثَّ َخَرَج ِبِه ِإََل ِبَ * * *  َسِن المَبصمِريِ  ُمرمَسًَل َأنَّ ِجربم َحاَق ِف ِسَياِق اْلَم جِ َوذََكَر ابمُن ِإسم ََراِم، ِب المَمسم ِد اْلم



مار، وىف َ المبَـغمِل َواْلم  فََأرمَكَبُه، المبـَُراَق، َوُهَو َدابٌَّة َأبـمَيُض بـَنيم
تَـَهى َطرمِفِه، مثَّ َْحََليِن َعَليمِه مثَّ َخَرَج  َليمِه، َيَضُع َحاِفَرُه ِف ُمنـم  .هُ َمِعي اَل يـَُفوُتيِن َواَل َأُفوتُ فخديه َجَناَحاِن َُيمِفُز هِبَِما رِجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ : قـُلمتُ  َحاَق، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِديِث، َوُهَو َعنم قـََتاَدَة ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم َم َلمَّا َأرَاَد رُُكوَب َوِف اْلم
ِيُل يََدُه َعَلى َمعمرِفَِتِه مثَّ قَالَ   المبـَُراِق مَشََس بِِه، فـََوَضَع ِجربم

__________ 
 )*(ِف قدرته : ابمن ِهَشام( 5)
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َرُم َعَليمِه ِمنمهُ ! َأال تستحى ََي براق ممَّا تصنع  .فو هللا َما رَِكَبَك َعبمٌد َّلِلَِّ قَِبَل ُُمَمَّد  َأكم
ُتهُ : قَالَ  َتَحى َحىتَّ ارمَفضَّ َعَرقًا، مثَّ قـَرَّ َحىتَّ رَِكبـم  .فَاسم

َسُن ِف َحِديِثهِ  ِيُل، َحىتَّ انـمتَـَهى بِِه ِإََل بـَيمِت المَمقم : قَاَل اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَضى َمَعُه ِجربم ِدِس َفَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعلَ  َنمِبَياِء، فََأمَُّهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يمِه َوَسلََّم َفَصلَّى هِبِمم فـََوَجَد ِفيِه ِإبـمَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى ِف نـََفر  ِمَن اَأم

ِيَل َلهُ  َل ِجربم ِر، َوقـَوم َمم ِتَيارَُه ِإََنَء اللََُّبِ َعَلى ِإََنِء اْلم رُ : مثَّ ذََكَر اخم َمم  .ُهِديَت َوُهِدَيتم أُمَُّتَك، َوُحر َِمتم َعَليمُكُم اْلم
ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  َبَح خُيمرِبُ قـَُريمًشا ِبَذِلكَ مثَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسلََّم ِإََل َمكََّة، فََأصم

ََلِمَها ثـَُر النَّاِس، َوارمَتدَّتم طَائَِفٌة بـَعمَد ِإسم بَُه َأكم  .َفذََكَر َأنَُّه َكذَّ
يُق ِإََل التَّصمِديِق َوقَالَ  قُُه ِف خرب السََّماء بكَرة وعيشة، أَ : َوَِبَدَر الصِ دِ  قُُه ِف بـَيمِت المَمقمِدسِ ِإين ِ ََأَُصدِ  َوذََكَر ! َفََل ُأَصدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِدِس، َفذََكَرَها َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَق َسأََلُه َعنم ِصَفِة بـَيمِت المَمقم  .َأنَّ الصِ دِ 
يقَ : قَالَ  ر  الصِ دِ  َمِئذ  مُسِ َي َأبُو َبكم  .فـَيَـوم

َنًة للنَّاس "  ِف َذِلَك َوأنزل هللا: قَاَل اْلمسن ََي الَِِّت َأرَيـمَناَك ِإالَّ ِفتـم يَةَ " َوَما َجَعلمَنا الرُّؤم  .اْلم
، َأنَـَّها قَاَلتم * * *  َحاَق ِفيَما بـََلَغُه َعنم ُأمِ  َهاِنئ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإالَّ : َوذََكَر ابمُن ِإسم ِرَي ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمنم بـَيمِِت، َما ُأسم

ِخَرَة، فـََلمَّا َلَة بـَعمَد َما َصلَّى المِعَشاَء اْلم  ََنَم ِعنمِدي تِلمَك اللَّيـم
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ر أهبنا  َنا َمَعُه، قَالَ ( 5)َكاَن قبيل المفجم ِخَرَة : " فـََلمَّا َكاَن الصُّبمَح َوَصلَّيـم ِف ََي ُأمَّ َهاِنئ  َلَقدم َصلَّيمُت َمَعُكُم المِعَشاَء اْلم
َن َكَما تـَرَ  ِدِس َفَصلَّيمُت ِفيِه، مثَّ َقدم َصلَّيمُت المَغَداَة َمَعُكُم اْلم  ".يمَن َهَذا المَواِدي، مثَّ ِجئمُت بـَيمَت المَمقم

ُت ِبَطَرِف رَِدائِِه فـَُقلمتُ  ُرَج، فََأَخذم  .اس فيكذبونك ويؤذونكََي َنِبَّ اَّللَِّ اَل حُتَدِ ثم هِبََذا اْلَِديث النَّ : مثَّ قَاَم لَِيخم
ثـَنـَُّهُموُه : " قَالَ   ".َواَّللَِّ ََأَُحدِ 

بُوهُ  بَـَرُهمم َفَكذَّ  .فََأخم



ابَِّة، فـََندَّ هَلُمم : فـََقالَ  َن بعري فدللتهم َعَليمِه َوأَ  َوآيَُة َذِلَك َأين ِ َمَررمُت بَِعرِي َبيِن ُفََلن  ِبَواِدي َكَذا وََكَذا، فَأَنـمَفَرُهمم ِحسُّ الدَّ
َناَن  بَـلمُت َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت ِبَضجم َم نَِياًما َوهَلُمم ِإََنٌء ِفيِه َماٌء ( 1)ُمتَـَوج ه ِإََل الشَّاِم، مثَّ َأقـم ُت المَقوم ، فـََوَجدم َمَررمُت بَِعرِي َبيِن ُفََلن 

َن َقدم َغطُّوا َعَليمِه بشئ، َفَكَشفمُت ِغطَاَءُه َوَشرِبمُت َما ِفيِه، مثَّ َغطَّيم  ُت َعَليمِه َكَما َكاَن، َوآيَُة َذِلَك َأنَّ ِعريَُهمم تصوب اْلم
رَ  ُخم َداُء َواَأم َدامُهَا َسوم  .ى بـَرمَقاءُ ِمنم ثَِنيَِّة التـَّنمِعيِم المبَـيمَضاِء، يـََقَدُمَها مَجٌَل َأومَرُق َعَليمِه ِغَراَراَتِن ِإحم

ُم الثَِّنيََّة فـََلمم : قَالَ  بَـُروُهمم َكمَ  فَابـمَتَدَر المَقوم ََنِء َوَعِن المَبِعرِي، فََأخم ََمِل الَِّذي َوَصَف هَلُمم َوَسأَُلوُهمم َعِن اْلمِ ا يـَلمَقُهمم َأوَُّل ِمَن اْلم
 .ذََكَر َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمهِ 

، أَ  َاِعيَل السُّدِ يِ  ، َعنم ِإمسم َباط  َدَم َذِلَك المِعرُي، َوذََكَر يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم َأسم َس َكاَدتم َأنم تـَغمُرَب قـَبمَل َأنم يـَقم نَّ الشَّمم
 .َفَدَعا هللا عزوجل َفَحَبَسَها َحىتَّ َقِدُموا َكَما َوَصَف هَلُمم 

َم َوَعَلى يُوَشَع بمِن نُون  : قَالَ  ُس َعَلى َأَحد  ِإالَّ َعَليمِه َذِلَك الميَـوم  .فـََلمم حَتمَتِبِس الشَّمم
 .ُه البيهيقىَرَوا

* * * 
__________ 

 .أيقظنا: أهبنا( 5)
 .جبل بَِناِحَية هنامة: ضجَنان( 1)

 .صحنان ُمرفة: وىف االصل
 (1 -السِ ريَة  - 7)*( )
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َحاقَ  ُم َعنم َأيب َسِعيد  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم بَـَرين َمنم اَل َأهتَِّ عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َوَأخم َلمَّا فـََرغمُت : "  َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ مسَِ
َسَن ِمنمُه، َوُهَو الَِّذي َُيُدُّ  ًئا َقطُّ َأحم نَـيمِه ِإَذا ُحِضرَ ممَّا َكاَن ِف بـَيمِت المَمقمِدِس ُأِتَ ِِبلمِمعمَراِج، َوملَم َأَر َشيـم  .ِإلَيمِه َميِ ُتُكمم َعيـم

فَظة َعَليمِه بريد فََأصمَعَدين ِفيِه َصاِحِب َحىتَّ  ِمَن المَمََلِئَكِة ( 5) انـمتَـَهى يب ِإََل َِبب  ِمنم َأبـمَواِب السََّماِء يـَُقاُل َلُه َِبُب اْلم
ُهُم اثـمَنا َعَشَر َألمَف َمَلكَ  َاِعيُل، حَتمَت يَِدِه اثـمَنا عشر ألف ملك، حَتت يَد ُكلِ  َمَلك  ِمنـم  .يـَُقاُل َلُه ِإمسم

َِديثِ يـَُقوُل : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإَذا َحدََّث هِبََذا اْلم  ".َوَما يـَعمَلُم جنود رَبك ِإالَّ ُهَو : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِظِه ِبَكَماِلِه ِف التـَّفمسِ  َناِدِه َوَلفم َناُه إبِِسم َِديِث َوُهَو ُمَطوٌَّل ِجدًّا، َوَقدم ُسقم َنا َعَليمِه، فَِإنَُّه ِمنم َغَراِئِب  ريِ مثَّ ذََكَر بَِقيََّة اْلم َوَتَكلَّمم

َناِدِه َضعمفٌ  ََحاِديِث َوِف ِإسم  .اَأم
ِ ِمنم ِرَوايَِة شريك بمِن َأيب َّنَِر ، َعنم  ، فَِإنَّ الثَّاِبَت ِف الصَِّحيَحنيم َراَء َكاَن وََكَذا ِف ِسَياِق َحِديِث ُأمِ  َهاِنئ  ، َأنَّ اْلمِسم َأَنس 

رِ ِمَن الم  جم ِجِد ِمنم ِعنمِد اْلِم  .َمسم
َها ُهَناكَ  َنا َعَليـم  .َوِف ِسَياِقِه َغَرابٌَة َأيمًضا ِمنم ُوُجوه  َقدم َتَكلَّمم

لُهُ  َها قـَوم ََواُب َأنَّ جمَِيئَـُهمم َأوََّل َمرَّة  َكاَن قـَبمَل َأنم يُوَحى ِإلَيم " َوَذِلَك قـَبمَل َأنم يُوَحى ِإلَيمِه : " َوِمنـم َلة َواْلم ِه، َفَكاَنتم تِلمَك اللَّيـم



َرى َوملَم يـَُقلم ِف َذِلكَ  َلًة ُأخم َبلم َجاَءُه بـَعمَد َما " َوَذِلَك قـَبمَل َأنم يُوَحى ِإلَيمِه : " َومل يكن ِفيَها شئ، مثَّ َجاَءُه المَمََلِئَكُة لَيـم
 .ُأوِحَي ِإلَيمهِ 

َُياِء،  َراُء َقطمًعا بـَعمَد اْلمِ ِر ِسِننَي َكَما َزَعَمُه آَخُروَن، َوُهَو َفَكاَن اْلمِسم ِإمَّا بَِقِليل  َكَما َزَعَمُه طَائَِفٌة، َأوم ِبَكِثري  ََنمو  ِمنم َعشم
َظمَهرُ   .اَأم

ًَل ََثنًِيا، َأو ََثلِثا على َقول، َأنه َمطمُلوب ِإََل املَل اال َراِء َغسم َلَة قـَبمَل اْلمِسم رُُه تِلمَك اللَّيـم  .على واْلضرة االهليةَوُغِسَل َصدم
__________ 

 .ملك من المَمََلِئَكة: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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ََلَقِة الَّ  ِرُيًا، فـََلمَّا َجاَء بـَيمَت المَمقمِدِس رََبَطُه ِِبْلم َعًة َلُه َوتـَعمِظيًما َوَتكم َنمِبَياُء، مثَّ مثَّ رَِكَب المبـَُراَق رِفـم َدَخَل  ِِت َكاَنتم تـَرمِبُط هِبَا اَأم
ِجدِ  َلِتِه حتَِيََّة المَمسم  .بـَيمَت المَمقمِدِس َفَصلَّى ِف ِقبـم

ابََّة َوَصََلَتُه ِفيهِ  ِدِس َورَبمطَُه الدَّ ُ َعنمُه ُدُخوَلُه ِإََل بـَيمِت المَمقم  .َوَأنمَكَر ُحَذيـمَفُة َرِضَي اَّللَّ
ٌم َعَلى النَّ   .اِف َوَهَذا َغرِيٌب، َوالنَّصُّ المُمثمِبُت ُمَقدَّ
َنمِبَياِء َوَصََلتِِه هِبِمم  ِتَماِعِه ِِبَأم تَـَلُفوا ِف اجم َها  : مثَّ اخم َم، َأوم بـَعمَد نـُُزوِلِه ِمنـم َأَكاَن قـَبمَل ُعُروِجِه ِإََل السََّماِء َكَما َدلَّ َعَليمِه َما تـََقدَّ
َياقَاِت َوُهَو َأنمَسبُ   .َكَما َدلَّ َعَليمِه بـَعمُض السِ 

ِ َكَما َسنَ  َلنيم  .ذمُكُرُه َعَلى قـَوم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َنمِبَياِء َكاَنتم ِف السََّماءِ : َوِقيلَ   .ِإنَّ َصََلَتُه ِِبَأم
ِدِس َكَما تـََقدََّم؟ أَ  ِر َوالمَماِء، َهلم َكاَنتم بِبَـيمِت المَمقم َمم نَِيِة اللََُّبِ َواْلم َِديِث   وم ِف السََّماءِ َوَهَكَذا خَتَيـُُّرُه ِمَن اْلم َكَما ثـََبَت ِف اْلم

 .الصَِّحيحِ 
ِدِس ُنِصَب َلُه المِمعمَراجُ  ِر بـَيمِت المَمقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا فـَرََغ ِمنم َأمم  َوُهَو السُّلَُّم َفَصِعَد ِفيِه ِإََل َوالمَمقمُصوُد َأنَُّه َصلَّى اَّللَّ

ِجِد بـَيمِت السََّماِء، َوملَم َيُكِن الصُُّعوُد َعَلى المبـُرَ  اِق َكَما َقدم يـَتَـَومهَُُّه بـَعمُض النَّاِس، َبلم َكاَن المبـَُراُق َمرمبُوطًا َعَلى َِبِب َمسم
 .المَمقمِدِس لِيَـرمِجَع َعَليمِه ِإََل َمكَّةَ 

َها ُمَقرَّبُوَها َوَمنم ِفيَها ِمنم َأَكاِبِر َفَصِعَد ِمنم مَسَاء  ِإََل مَسَاء  ِف المِمعمَراِج، َحىتَّ َجاَوَز السَّابَِعَة، وَُكلََّما َجاَء مسََ  اًء تـََلقَّتمُه ِمنـم
َنمِبَياءِ   .المَمََلِئَكِة َواَأم

نـمَيا، َوَُيمََي َوِعيَسى ِف الثَّانَِيِة َوِإدم  وَسى ِف رِيَس ِف الرَّابَِعِة، َومُ َوذََكَر َأعمَياَن َمنم رَآُه ِمَن المُمرمَسِلنَي، َكآَدَم ِف مَسَاِء الدُّ
ِنًدا( 5)السَّاِدَسِة   َعَلى الصَِّحيِح، َوِإبـمَراِهيَم ِف السَّابَِعِة ُمسم

ُعوَن َألمًفا ِمَن المَمََلِئَكِة يـَتَـَعبَُّدوَن فِ  م  َسبـم ُخُلُه ُكلَّ يـَوم َرُه ِإََل المبَـيمِت المَمعمُموِر، الَِّذي يَدم يِه َصََلًة َوَطَوافًا مثَّ اَل يـَُعوُدوَن َظهم



ِم المِقَياَمةِ   .ِإلَيمِه ِإََل يـَوم
__________ 

َاِمَسة( 5)  .مل يذكر المُمؤلف من رأى ِف الثَّالِثَة َواْلم
)*( 
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َقمََلِم َورُِفَعتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ  َمُع ِفيِه َصرِيَف اَأم تَـًوى َيسم رَُة  َصلَّى مثَّ َجاَوَز َمَراتِبَـُهمم ُكلَُّهمم، َحىتَّ َظَهَر ِلُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِسدم اَّللَّ
ُقَها َكِقََلِل َهَجَر، َوَغِشيَـَها ِعنمد َذِلك ُأُمور َعِظيَمة و  تَـَهى، َوِإَذا َوَرقـَُها َكآَذاِن المِفيَـَلِة، َونـَبـم َدٌة َِبِهَرٌة، المُمنـم ألوان ُمتَـَعدِ 

َها المَمََلِئَكُة ِمثمَل المِغرمَِبِن َعَلى الشََّجرَ  ، َوَغِشيَـَها ِمنم نُوِر الرَّبِ  َجلَّ َجََللُهُ َورَِكبَـتـم َرًة، َوفـََراٌش ِمنم َذَهب   .ة َكثـم
َ السََّماءِ * * *  ِ َكَما بـَنيم َ ُكلِ  َجَناَحنيم ِيَل َعَليمِه السَََّلُم، َلُه ِستُِّمائَِة َجَناح  َما بـَنيم َرمِض، َوُهَو الَِّذي  َورََأى ُهَناَك ِجربم َواَأم

َرى: "  تـََعاََل يـَُقوُل اَّللَُّ   .َوَلَقدم رَآُه نـَزمَلًة ُأخم
تَـَهى ِعنمَدَها َجنَُّة المَمأمَوى رَِة المُمنـم  .ِعنمَد ِسدم

رََة َما يـَغمَشى  .ِإذم يـَغمَشى السِ دم
 .ي ُحدَّ َلُه النََّظُر ِإلَيمهِ َأيم َما زَاَغ َُيِيًنا َواَل مِشَااًل َواَل ارمتـََفَع َعِن المَمَكاِن الَّذِ " َما زَاَغ المَبَصُر َوَما طَغى 

ََدُب المَكِرميُ   .َوَهَذا ُهَو الثَـَّباُت المَعِظيُم َواَأم
َها، ُ تـََعاََل َعَليـم ِيَل َعَليمِه السَََّلُم َعَلى الصِ َفِة الَِِّت َخَلَقُه اَّللَّ ََي الثَّانَِيُة ْلِِربم ُعود  َوَأبُو  َوَهِذِه الرُّؤم ُهَريـمَرَة َوَأبُو  َكَما نـََقَلُه ابمُن َمسم

ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم  .َذر   َوَعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ
لُُه تـََعاََل  ُوََل ِهَي قـَوم تَـَوى: " َواَأم  .َعلََّمُه َشِديُد المُقَوى ُذو ِمرَّة  فَاسم

َعمَلى ُُفِق اَأم  .َوُهَو ِِبَأم
 .مثَّ َدََن فـََتَدَلَّ 

ِ َأوم َأدمىنَ  َسنيم  .َفَكاَن قَاَب قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسادًّا ِعَظُم َخلمقِ " فََأومَحى ِإََل َعبده َما أوحى  ِيُل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبمَطِح، َتَدَلَّ ِجربم ِه وََكاَن َذِلَك ِِبَأم

ِ َأوم أَ  َسنيم َنُه قَاَب قـَوم َنُه َوبـَيـم َرمِض، َحىتَّ َكاَن بـَيـم َ السََّماِء َواَأم  .دمىنَ َما بـَنيم
ُرُهمم َرِضَي  ِم ِذكم ُهمم َهَذا ُهَو الصَِّحيُح ِف التـَّفمِسرِي، َكَما َدلَّ َعَليمِه َكََلُم َأَكاِبِر الصََّحابَِة المُمتَـَقدِ  ُ َعنـم  .اَّللَّ

َراءِ  ُل َشرِيك  َعنم َأَنس  ِف َحِديِث اْلمِسم َبَّاُر َربُّ المِعزَّةِ : " فََأمَّا قـَوم  مثَّ َدََن اْلم
ِ َأوم َأدمىَن فَـ  َسنيم َِديِث " َتَدَلَّ َفَكاَن قَاَب قـَوم ِم الرَّاِوي فََأقمَحَمُه ِف اْلم  .َوهللا أعلم( 5)فـََقدم َيُكوُن ِمنم فـَهم

__________ 
ِتَحاَلة ظَاِهَرة َأو: " قَاَل السُّهيملي( 5) للغفلة َعن  َوَهَذا َمَع ِصَحة نَقله اَل يَكاد أحد من المُمَفس رين يذكرُه، اِلسم



ِضعه  .َموم
ِتَحاَلة ِفيِه   )*( 173/  5انمظُر رَأميه ِف الرَّومض " َواَل اسم
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يَُة المَكِرُيَةُ  ُر َما َدلَّتم َعَليمِه اْلم يَة المَكِرُيَة، بل ُهَو شئ آَخُر َغيـم ُ َأعمَلمُ َوِإن َكاَن َُممُفوظًا فـََليمَس بتفسري اْلم  . َواَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعَلى أُمَِّتِه الصََّلَواِت لَيـم َوفـََرَض اَّللَُّ  َلَتِئذ ، مَخمِسنَي  ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل َعَلى َعبده ُُمَمَّد صلى هللا َصلَّى اَّللَّ

َ ربه عزوجل َحىتَّ َوض َ ُموَسى َوبـَنيم َلة ، مثَّ ملَم يـََزلم خَيمَتِلُف بـَنيم م  َولَيـم َمد المِمنَّة، َصََلًة ِف ُكلِ  يـَوم عَها الرب، جل  جَله َوله اْلم
، َوقَالَ  ِر َأممثَاهِلَا : " ِإََل مَخمس  َسَنُة بَِعشم  ".ِهَي مَخمٌس َوِهَي مَخمُسوَن اْلَم

َلَتِئذ   ِليُم ِمَن الرب عزوجل لَيـم  .َفَحَصَل َلُه التَّكم
 .َوَأئِمَُّة السُّنَِّة َكالمُمطمِبِقنَي َعَلى َهَذا

تَـَلفُ  يَِة فـََقاَل بـَعمُضُهمم َواخم ِ : وا ِف الرُّؤم  .رَآُه بُِفَؤاِدِه َمرَّتـَنيم
 .قَاَلُه ابمُن َعبَّاس  َوطَائَِفةٌ 

ِييدِ  يََة، َوُهَو َُممُموٌل َعَلى التـَّقم ُرُه الرُّؤم  .َوَأطمَلَق ابمُن َعبَّاس  َوَغيـم
يََة َأبُو ُهَريـمَرَة َوَأْحمَُد بمنُ  ُهَما َومِمَّنم َأطمَلَق الرُّؤم َبل  رضى هللا َعنـم  .َحنـم

 ِ نَـنيم يَِة ِِبلمَعيـم  .صرح بـَعمُضُهمم ِِبلرُّؤم
َتارَُه ابمُن َجرِير ، َوَِبَلَغ ِفيِه، َوتَِبَعُه َعَلى َذِلَك آَخُروَن ِمَن المُمَتَأخِ رِينَ   .َواخم

َسنِ  يَنم رَأمِسِه الشَّيمُخ َأبُو اْلَم يَِة بَِعيـم َتارَُه الشَّيمُخ َأبُو زََكرَيَّ  َومِمَّنم َنصَّ َعَلى الرُّؤم َعِريُّ ِفيَما نـََقَلُه السَُّهيمِليُّ َعنمُه، َواخم َشم اَأم
 .النـََّوِويُّ ِف فـََتاِويهِ 

ِلم  : َوقَاَلتم طَائَِفةٌ  نُوٌر َأىنَّ : " َك؟ فـََقالَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهلم رََأيمَت رَبَّ : قـُلمتُ : ملَم يـََقعم َذِلَك، ِْلَِديِث َأيب َذر   ِف َصِحيِح ُمسم
 ".رََأيمُت نُورًا " َوِف ِرَوايَة  " َأرَاُه 
ِ المَفانَِيةِ : قَاُلوا يَُة المَباِقي ِِبلمَعنيم  .َوملَم يكن ُرؤم

ُ تـََعاََل ِلُموَسى ِفيَما ُرِوَي ِف بـَعمِض المُكُتِب االهلية ِإالَّ َماَت، َواَل ََيِبٌس ِإالَّ  ََي ُموَسى ِإنَّه اليراىن َحيٌّ : َوهِلََذا قَاَل اَّللَّ
َدهَ   .َتَدهم

ََلفِ  َ السََّلِف َواْلم ُهوٌر بـَنيم أََلِة َمشم ََلُف ِف َهِذِه المَمسم  .َواْلِم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بَيت المُمَقد س  .مثَّ َهَبَط َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هَلِيَِّة المَعِظيَمةِ الظَّاِهر أَ  َرِة اْلمِ ضم ِرُيًا َلُه َوتـَعمِظيًما ِعنمَد رُُجوِعِه ِمَن اْلَم َنمِبَياَء َهَبطُوا َمَعُه َتكم ، َكَما ِهَي َعاَدُة المَواِفِديَن، اَل نَّ اَأم

 .جَيمَتِمُعوَن بََِحد  قـَبمَل الَِّذي طُِلُبوا ِإلَيمهِ 
ِيل ِعنمَدَما يتَـَقدَّم َذاَك لِلسَََّلِم َعَليمهِ  َوهِلََذا َكاَن ُكلََّما َمرَّ على ُهم يـَُقول َلُه ِجربم  .َهَذا ُفََلٌن َفَسلِ مم َعَليمهِ : َواِحد ِمنـم

َتاَج ِإََل تـََعرُّف  هِبِمم َمرًَّة ََثنَِيةً  َتَمَع هِبِمم قـَبمَل ُصُعوِدِه َلَما احم  .فـََلوم َكاَن َقِد اجم
ِر، فـَتَـَقدََّمُهمم ِإَماًما " َأمَممتـُُهمم : فـََلمَّا َحاَنِت الصَََّلةُ : " َأنَُّه قَالَ  َومِمَّا يَُدلُّ َعَلى َذِلكَ  َوملَم ُيَِنم َوقمٌت ِإذم َذاَك ِإالَّ َصََلُة المَفجم

ِيَل، ِفيَما يـَرمِويِه َعنم رَب ِِه عزوجل  .هِبِمم َعنم َأممِر ِجربم
تَـَفاَد بـَعمُضُهمم ِمنم َهَذا َأنَّ اْلمِ  ِدِس َُمَلَّتَـُهمم َوَدارَ فَاسم َماَمِة َعَلى َربِ  المَمنمِزِل، َحيمُث َكاَن بـَيمُت المَمقم َعمَظَم يـَُقدَُّم ِف اْلمِ  َماَم اَأم

 .ِإقَاَمِتِهمم 
 .المَوقَارِ مثَّ َخَرَج ِمنمُه فـَرَِكَب المبـَُراَق َوَعاَد ِإََل َمكََّة، فَأصمبح هبَا َوُهَو ِف َغايَة الثَـَّبات السكيَنة وَ 

َبَح ُمنم * * *  ُرُه ََأَصم ُُموِر الَِِّت َلوم رَآَها َأوم بـَعمَضَها َغيـم ََيِت َواَأم َلِة ِمَن اْلم  .َدِهًشا َأوم طَاِئَش المَعقملِ َوَقدم َعاَيَن ِف تِلمَك اللَّيـم
َبَح َوامِجًا، َأيم َساِكًنا، خَيمَشى ِإنم بَ  ِذيِبهِ َوَلِكنَُّه صلى هللا َوَسلََّم َأصم َمُه مبَا رََأى َأنم يـَُباِدُروا ِإََل َتكم بَـَر قـَوم  .َدَأ فََأخم

َلةِ  َبارِِهمم َأوَّاًل ِبَنَُّه َجاَء بـَيمَت المَمقمِدِس ِف تِلمَك اللَّيـم  .فـَتَـلمطََّف إبِِخم
ُ َعلَ  ُ، رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ل  َلَعَنُه اَّللَّ ََراِم َوُهَو َجاِلٌس َواِجمٌ َوَذِلَك َأنَّ َأَِب َجهم ِجِد اْلم  .يمِه َوَسلََّم ِف المَمسم

 .نـََعمم : َهلم ِمنم َخرَب ؟ فـََقالَ : فـََقاَل َلهُ 
 َوَما ُهَو؟: فـََقالَ 
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َلَة ِإََل بـَيمِت المَمقمِدسِ : فـََقالَ  ِرَي يب اللَّيـم  .ِإين ِ ُأسم
 .مم نـَعَ : ِإََل بـَيمِت المَمقمِدِس؟ قَالَ : قَالَ 
بَـرمَتيِن بِِه؟ قَالَ : قَالَ  رِبَُهمم، َأخُتمرِبُُهمم مبَا َأخم َمَك َلَك لُِتخم ُت قـَوم  .نـََعمم : َأرََأيمَت ِإنم َدَعوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َمُعوا ِمنمُه َذِلَك، َوَأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ل  مَجمَع قـَُريمش  لَِيسم رِبَُهمم َذِلَك َويـُبَـلِ َغُهمم  مَجمعَ فََأرَاَد َأبُو َجهم  .ُهمم لُِيخم
ل   َتمُعوا ِمنم َأنمِديَِتِهمم : فـََقاَل َأبُو َجهم  .هيا معشر قـَُريمش، َوقد اجم

بَـرمَتيِن بِهِ : فـََقالَ  َمَك مبَا َأخم رِبم قـَوم  .َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخبَـَر َما رَ  َلَة َوَصلَّى ِفيهِ فـََقصَّ َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأى، َوَأنَُّه َجاَء بـَيمَت المَمقمِدِس َهِذِه اللَّيـم

َبَـُر مبَكَّةَ  َعاًدا ِْلَرَبِِه، َوطَاَر اْلم ِتبـم ِذيًبا َلُه َواسم َ ُمَصفِ ر  َتكم ِ ُمَصفِ ق  َوبـَنيم  .َفِمنم بـَنيم
ُ َعنمُه، فََأخم  ر  َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َكَذا وََكَذاَوَجاَء النَّاُس ِإََل َأيب َبكم ًدا َصلَّى اَّللَّ  .بَـُروُه َأنَّ ُُمَمَّ

ِذبُوَن َعَليمهِ : فـََقالَ   .ِإنَُّكمم َتكم
 .َواَّللَِّ ِإنَُّه لَيَـُقولُهُ : فـََقاُلوا



 .ِإنم َكاَن قَاَلُه فـََلَقدم َصَدقَ : فـََقالَ 
تَـعمَلَمُه َعنم ِصَفاِت مثَّ َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  بَـَرُه، فَاسم ، َفَسأََلُه َعنم َذِلَك، فََأخم رُِكو قـَُريمش  َلُه ُمشم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَحوم

بَـَرُهمم بِهِ  َقُه ِفيَما َأخم رُِكوَن َويـَعمَلُموا ِصدم َمَع المُمشم  .بـَيمِت المَمقمِدِس، لَِيسم
رِِكنَي ُهمُ : َوِف الصَِّحيحِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َذِلكَ  َأنَّ المُمشم  .الَِّذيَن َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ يل بـَيمتَ : قَالَ  رِبُُهمم َعنم آََيتِِه، فَالمتبَس على بعض الشئ، َفَجلَّى اَّللَّ  َفَجَعلمُت ُأخم
 .ُتُه هَلُمم المَمقمِدِس، َحىتَّ َجَعلمُت َأنمظُُر ِإلَيمِه ُدوَن َداِر َعِقيل  َوَأنـمعَ 

 .َأمَّا الصِ َفُة فـََقدم َأَصابَ : فـََقالَ 
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َبارِِه هَلُمم مبُُرورِِه بِِعريِِهمم َوَما َكاَن ِمنم ُشرمِبِه َماَءُهمم  َم ِمنم ِإخم َحاَق َما تـََقدَّ  .َوذََكَر ابمُن ِإسم
تَـَناَرتم هَلُُم الممَ  ُجََّة َواسم ُ َعَليمِهُم اْلم ُجَِّة فََأقَاَم اَّللَّ َحجَُّة، َفآَمَن َمنم آَمَن َعَلى يَِقني  ِمنم رَب ِِه، وََكَفَر َمنم َكَفَر بـَعمَد ِقَياِم اْلم

 .َعَليمهِ 
ُ تـََعاََل  َنًة للنَّاس " َكَما قَاَل اَّللَّ ََي الَِِّت َأرَيـمَناَك ِإالَّ ِفتـم ِتَبارًا هَلُمم َواممِتَحاَنً " َوَما َجَعلمَنا الرُّؤم  .َأِي اخم

ََي َعنيم  ُأرِيـََها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ابمُن َعبَّاس    .ِهَي ُرؤم
َراَء َكاَن بَِبَدنِِه َوُروِحِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََل  ََلِف، ِمنم َأنَّ اْلمِسم َهُب مُجمُهوِر السََّلِف َواْلم ُمُه َعَليمِه، َكَما َدلَّ َعَلى َوَهَذا َمذم

َياقَاِت ِمنم رُُكوبِِه َوُصُعوِدِه ِف المِمعمَراِج َوغري َذِلكذَ   .ِلَك ظَاِهُر السِ 
َنا َحوم : " َوهِلََذا قَالَ  َقمَصى الَِّذي َِبرَكم ِجِد اَأم ََراِم ِإََل المَمسم ِجِد اْلم َرى بَِعبمِدِه لَيمًَل ِمَن المَمسم " َلُه لنريه ُسبمَحاَن الَِّذي َأسم
ِبيحُ  َسِد، َوالمَعبمُد ِعَبارَ  َوالتَّسم َارَِقِة، َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه ِِبلرُّوِح َواْلَم ََيِت المَعِظيَمِة اْلم َا َيُكوُن ِعنمَد اْلم ُهَماِإَّنَّ  .ٌة َعنـم

َعاِد َلُه، ِإذم  ِتبـم ِذيِب ِبِه َوااِلسم لَيمَس ِف َذِلَك َكِبرُي َأممر ، َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه  َوَأيمًضا فـََلوم َكاَن َمَناًما َلَما َِبَدَر َكفَّاُر قـَُريمش  ِإََل التَّكم
ِرَي ِبِه يـََقَظًة اَل َمَناًما بَـَرُهمم ِبَنَُّه ُأسم  .َأخم

لُُه ِف َحِديِث َشرِيك  َعنم َأَنس   ِر : " َوقـَوم جم َقظمُت فَِإَذا َأََن ِف اْلِم تَـيـم ، َأوم َُمم " مثَّ اسم ُموٌل َعَلى َأنَّ َمعمُدوٌد ِف َغَلطَاِت َشرِيك 
 .ااِلنمِتَقاَل ِمنم َحال  ِإََل َحال  ُيَسمَّى يـََقَظةً 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم إِ  َها ِحنَي َذَهَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم بُوُه، قَالَ َكَما َسَيأمِت ِف َحِديِث َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ : " ََل الطَّاِئِف َفَكذَّ
ُمو  َتِفقم ِإالَّ بَِقرمِن الثَـَّعاِلِب فـََرَجعمُت َمهم  ".ًما فـََلِم اسم

 َوِف َحِديِث َأيب ُأَسيمد  ِحنَي َجاَء ِِببمِنِه ِإََل َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم لُِيَحنِ َكهُ 
تَـَغَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َواشم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََوَضَعُه َعَلى َفِخِذ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َقَظ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـيـم َِديِث َمَع النَّاِس، فـََرَفَع َأبُو ُأَسيمد  ابـمَنُه، مثَّ اسم َم فـََلمم جيَِِد الصَِّبَّ، َفَسَأَل َعنمُه ِِبْلم
 .ِذرَ فـََقاُلوا رُِفَع َفَسمَّاُه المُمنم 

َسُن ِمَن التـَّغمِليطِ  ُل َأحم َمم  .َوَهَذا اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاَق فـََقالَ * * *  ِمِننَي َأنَـَّها َكاَنتم تـَُقولُ : َوَقدم َحَكى ابمُن ِإسم ر ، َعنم َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم َثيِن بـَعمُض آِل َأيب َبكم َما فُِقَد : َحدَّ
َرى ِبُروِحهِ َجَسُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا َ َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَلِكنَّ اَّللَّ  .َّللَّ

َبةَ : قَالَ  َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : َوَحدَّ َرى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي : َأنَّ ُمَعاِويََة َكاَن ِإَذا ُسِئَل َعنم َمسم َكاَنتم ُرؤم
 .ِمَن اَّللَِّ َصاِدَقةً 

َحاقَ قَ  َسنِ : اَل ابمُن ِإسم ِل اْلَم هلَِِما، ِلَقوم يََة نـََزَلتم ِف َذِلَك : فـََلمم يـُنمَكرم َذِلَك ِمنم قـَوم ََي الَِِّت " ِإنَّ َهِذِه اْلم َوَما َجَعلمَنا الرُّؤم
َنًة للنَّاس  تنام : " وىف اْلَِديث"  ِإين ِ َأَرى ِف المَمَناِم َأين ِ أذحبك ََي بـُيَنَّ " وََكَما قَاَل ِإبـمَراِهيُم َعَليمِه السَََّلُم " َأرَيـمَناَك ِإالَّ ِفتـم

 ".َوقـَلمِب يـَقمظَاُن ( 5)عيناى 
َحاقَ  ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكاَن َقدم َجاَءُه َوَعاَيَن ِفيِه َما َعاَيَن ِمنم َأممِر اَّللَِّ تـََعاََل، َعَلى َأي َحاَلة: قَاَل ابمُن ِإسم ََنئًِما  َكانَ   فَاَّللَّ

قٌ ( 1)َأوم يـَقمظَاَن   .، ُكلُّ َذِلَك َحقٌّ َوِصدم
َلِة، َوَلِكنَّ الَِّذي اَل : قـُلمتُ * * *  ُمم َممَريمِن ِمنم َحيمُث اْلم َحاَق ِف َذِلَك َوَجوََّز ُكَلًّ ِمَن اَأم  ُيَشكُّ ِفيِه َواَل َوَقدم تـََوقََّف ابمُن ِإسم

 .اَل َُمَاَلَة، ِلَما تـََقدَّمَ يـَُتَماَرى َأنَُّه َكاَن يـَقمظَاَن 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما فُِقَد َوِإَّنََّ  َها َأنَّ َجَسَدُه َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم َتَضى َكََلِم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َراُء ِبُروِحِه، َأنم َولَيمَس ُمقم ا َكاَن اْلمِسم

َحاَق، َبلم َقدم يك  ون َوقعيكون َمَناًما َكَما َفِهَمُه ابمُن ِإسم
__________ 

 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام: عيىن: االصل( 5)
 .يقظاَن: ط( 1)

 )*(َوُهَو خطأ 
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َراُء ِبُروِحِه َحِقيَقًة َوُهَو يـَقمظَاُن اَل ََنِئٌم، َوركب المرباق َوَجاء بَيت المُمَقد س َوصعد السََّمَوات َوَعايَ  َن َما َعاَيَن َحِقيَقًة اْلمِسم
 .يـََقَظًة اَل َمَناًماوَ 

َها، َوُمَراُد َمنم اَتبـََعَها َعَلى َذِلَك، اَل َما  ُ َعنـم ِمِننَي َرِضَي اَّللَّ َحاَق ِمنم َأنَـُّهمم َلَعلَّ َهَذا ُمَراُد َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم َفِهَمُه ابمُن ِإسم
 .َأرَاُدوا ِبَذِلَك المَمَنامَ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ َوََنم : تـَنمِبيهٌ  َراِء ِطبمَق َما َوَقَع بـَعمَد َذِلَك، فَِإنَُّه َصلَّى اَّللَّ ََي ِإالَّ ُن اَل نـُنمِكُر ُوُقوَع َمَنام  قـَبمَل اْلمِسم َم َكاَن اَل يـََرى ُرؤم



ِي، أَ  ِء المَوحم َم ِمثمُل َذِلَك ِف َحِديِث بَدم َلُه، َجاَءتم ِمثمَل فـََلِق الصُّبمِح، َوَقدم تـََقدَّ نَُّه رََأى ِمثمَل َما َوَقَع َلُه يـََقَظًة َمَناًما قـَبـم
يَناسِ   .لَيُكون َذِلك من َِبب االرهاص والتوطئة والتثبت َواْلمِ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َلة  َواِحَدة  َأوم  َراَء َوالمِمعمَراَج َهلم َكاََن ِف لَيـم تَـَلَف المُعَلَماُء ِف َأنَّ اْلمِسم ُهمم َمنم يـَزمُعُم َأنَّ   مثَّ َقِد اخم َلة  َعَلى ِحَدة ؟ َفِمنـم ُكلٌّ ِف لَيـم

َراَء ِف الميَـَقَظِة، َوالمِمعمَراَج ِف المَمَنامِ   .اْلمِسم
َرَة  ِ، َمرٌَّة [ َوقع]ِف َشرمِحِه المُبَخاِريَّ َعنم طَائَِفة َأهنم َذَهُبوا ِإََل َأن االسراء ( 5)َوَقدم َحَكى المُمَهلَُّب بمُن َأيب ُصفم مرَّتـَنيم

 .ِبُروِحِه َمَناًما، َوَمرٌَّة بَِبَدنِِه َوُروِحِه يـََقَظةً 
ِر بمِن المَعَريبِ  المَفِقيه َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم السَُّهيمِليُّ َعنم َشيمِخِه َأيب َبكم  .َوَقدم َحَكاُه اْلم

ََحاِديَث،: قَاَل السُّهيملي ُل جَيمَمُع اَأم َناُه َواَل : فَِإنَّ ِف َحِديِث َشرِيك  َعنم َأَنس   َوَهَذا المَقوم َوَذِلَك ِفيَما يـََرى قـَلمُبُه َوتـََناُم َعيـم
ِر : " يـََناُم قـَلمُبُه، َوقَاَل ِف آِخرِهِ  جم َقظمُت فَِإَذا َأََن ِف اْلِم تَـيـم  .َوَهَذا َمَنامٌ " مثَّ اسم

ُرُه َعَلى الميَـَقَظةِ   .َوَدلَّ َغيـم
ُهمم مَ  َراِء ِف الميَـَقَظِة َأيمًضا، َحىتَّ قَاَل بـَعمُضُهمم َوِمنـم َراَءات  : نم يَدَِّعي تـََعدَُّد اْلمِسم  .ِإنَـَّها َأرمَبُع ِإسم

 .َوَزَعَم بـَعمُضُهمم َأنَّ بـَعمَضَها َكاَن ِِبلمَمِديَنةِ 
ُ َأن يوفق يِن َأبُو َشاَمَة َرِْحَُه اَّللَّ ِتََلف َما َوقع َوَقدم َحاَوَل الشَّيمُخ ِشَهاُب الدِ   َبني اخم

__________ 
َولَيمَس ُهَو المُمهلب بن َأىب صفَرة االزدي َأِمري خرسان " َورََأيمت المُمهلب ِف شرح الُبَخاِري  : " الذى ِف السُّهيملي( 5)

)*( 
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َراَءات  َمرَّ  مِع املتعدد، َفَجَعَل َثََلَث ِإسم ِدِس فـََقطم َعَلى المبـَُراِق، ِف ِرَواََيت َحِديث االسراء ِِبْلم ًة ِمنم َمكََّة ِإََل بـَيمِت المَمقم
َفَة، َوَمرًَّة ِمنم َمكَّة ِإََل بَيت المُمقَ   .د س مثَّ ِإََل السََّمَواتَوَمرًَّة ِمنم َمكَّة ِإََل السََّماء َعَلى المبـَُراِق َأيمًضا ِْلَِديِث ُحَذيـم

َا ْحََ : فـَنَـُقولُ  ثَـ ِإنم َكاَن ِإَّنَّ َِديِث ِف َذِلَك َعَلى َأكم ُظ اْلم تَـَلَف َلفم ِتََلُف الرِ َواََيِت، فـََقِد اخم ِل هِبَِذِه الثَََّلِث اخم َر َلُه َعَلى المَقوم
 .ِمنم َهِذِه الثَََّلِث ِصَفات  

تَـقمًصى ِف ِكَتابِنَ  ِلِه تـََعاََل َوَمنم َأرَاَد المُوُقوَف َعَلى َذِلَك فـَلميَـنمظُرم ِفيَما مَجَعمَناُه ُمسم ِسرِي ِعنمَد قـَوم َرى " ا التـَّفم ُسبمَحاَن الَِّذي َأسم
 ".بَِعبمِدِه لَيمًَل 

ِدِس َوِإََل  َبِة ِإََل بـَيمِت المَمقم ِسيَم اَنمََصَر ِف َثََلِث ِصَفات  ِِبلنِ سم َا َْحََلُه َأنَّ التـَّقم  السََّمَوات، َفََل يـَلمَزُم ِمَن َوِإنم َكاَن ِإَّنَّ
صم  َارِِج ِإالَّ ِبَدلِيل  اْلَم ِليِ  المُوُقوُع َكَذِلَك ِف اْلم  .ِر المَعقم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َت أَ * * *  رِِه َموم َراَء بـَعمَد ِذكم ُ ذََكَر اْلمِسم َماَم َأَِب َعبمِد اَّللَِّ المُبَخاِريَّ َرِْحَُه اَّللَّ حَ َوالمَعَجُب َأنَّ اْلمِ ، فـََواَفَق ابمَن ِإسم اَق يب طَاِلب 



ِت َأيب طَاِلب   رِِه بـَعمَد َموم َممِر، َوَخاَلَفُه ِف ِذكم رِِه المِمعمَراَج ِف َأَواِخِر اَأم  .ِف ِذكم
َراءِ  ِت َأيب طَاِلب  َعَلى اْلمِسم َر َموم َحاَق َأخََّر ِذكم  .َوابمُن ِإسم

ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ   .فَاَّللَّ
ُهَما َِبًِب َعَلى ِحَدة   َوالمَمقمُصوُد َأنَّ المُبَخاِريَّ   .فـَرََّق َبني االسراء َوَبني المِمعمَراج، فبوب لكل َواِحد ِمنـم

َراِء : " فـََقالَ  ِل اَّللَِّ ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل " َِبُب َحِديِث اْلمِسم  ُسبمَحاَن الَِّذي أسرى" َوقـَوم
ثَـ " بَِعبمِدِه لَيمًَل  ثـََنا َُيمََي بمُن ُبَكريم ، َحدَّ َثيِن َحدَّ ، َحدَّ ، َعِن ابمِن ِشَهاب   َنا اللَّيمُث، َعنم ُعَقيمل 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، قَالَ  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ َأنَُّه مسَِ َلمَّا  : " مسَِ
بـَتميِن قـُرَ  ُ َل بَيت المُمَقد س، فطفقت أحدثهم ( 5)يمٌش ُكنمُت َكذَّ ِر، َفَجلَّى اَّللَّ جم  ".َعنم آََيتِِه َوَأََن َأنمظُُر ِإلَيمِه ( 1)ِف اْلِم

ِريِ ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َجاِبر  بِهِ  ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث الزُّهم  .َوَقدم َرَواُه ُمسم
ِلٌم َوالنََّساِئيُّ َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن المَفضمِل، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب هُ َورَ  ُ َواُه ُمسم َريـمَرَة َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِوهِ   .َعَليمِه َوَسلََّم بَِنحم
، : َِبُب َحِديِث المِمعمَراجِ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ثـََنا مَهَّاٌم، َحدَّ بَُة بمُن َخاِلد ، َحدَّ ثـََنا ُهدم َحدَّ

ِرَي ِبِه قَالَ  َلِة ُأسم ثـَُهمم َعنم لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحدَّ َنَما َأََن ِف اْلمَ : " َعنم َماِلِك بمِن َصعمَصَعَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َا بـَيـم ِطيِم، َوُرمبَّ
َطِجًعا  ِر، ُمضم جم ، فـََقدَّ، قَاَل ( 9)قَاَل ِف اْلِم عمُتُه يـَُقولُ ( : 7)ِإذم َأاَتين آت  َ َهِذِه ِإََل َهِذِه، فـَُقلمُت : َومسَِ َفَشقَّ، َما بـَنيم

عمُتُه يـَُقوُل ِمنم َقصِ ِه ِإََل ِشعمَرتِهِ  ََنمرِِه ِإََل ( 1)من نقرة : لِلمَجاُروِد َوُهَو ِإََل َجنمِب، َما يـَعميِن بِِه؟ قَالَ   .ِشعمَرتِِه، َومسَِ
َرَج قـَلمِب، مثَّ أُتِيُت ِبَطسمت  ِمنم َذَهب  مَممُلوَءة  ِإُيَاًَن، فـَُغِسَل قـَلمِب مثَّ ُحِشَي، مثَّ ُأِعيدَ "  َتخم ، مثَّ أُتِيُت ِبَدابَّة  ُدوَن المبَـغمل فَاسم

مار َأبيض   ."َوَفوق اْلم
َاُرودُ   .نـََعمم : َوُهَو المبـَُراُق ََي َأَِب َْحمَزَة؟ قَاَل َأَنسٌ : فـََقاَل اْلم

 .َيَضُع َخطمَوُه ِعنمَد َأقمَصى َطرمِفهِ " 
َتَح ِقيلَ  تَـفم نـمَيا فَاسم َرائِيل َحىتَّ َأَتى السََّماَء الدُّ َرائِيل: َمنم َهَذا؟ َقالَ : َفحملت َعَليمِه، فَانمطَلق ىب ِجبـم  .ِجبـم

 .ُُمَمَّدٌ : َوَمنم َمَعَك؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .َوَقدم ُأرمِسَل ِإلَيمِه؟ قَاَل نـََعمم : ِقيلَ 
 .َمرمَحًبا بِِه، فَنعم اجملئ َجاءَ : ِقيلَ 

__________ 
 .ُقممت: الُبَخاِري  ( 5)
ربُهم: الُبَخاِري  ( 1)  .أخم
 .مضجعا: االصل( 9)



 .َوَما أثمبته من الُبَخاِري  
 .ومسعته فـََقالَ : االصل( 7)

 .ثغرة: الُبَخاِري  ( 1) 557/  1َما أثمبته من َصِحيح الُبَخاِري  
 .وهى مبَعمىن نقرة

)*( 
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 .َهَذا َأبُوَك آَدُم َفَسلِ مم َعَليمهِ : فـََفَتَح، فـََلمَّا َخَلصمُت فَِإَذا ِفيَها آَدُم، فـََقالَ 
ُت َعَليمِه فـََردَّ السَََّلَم مثَّ قَالَ   .َمرمَحًبا ِِباِلبمِن الصَّاِلِح َوالنَِّبِ  الصَّاِلحِ : َفَسلَّمم

َتَح قيل من َهَذا؟ َقالَ  تَـفم َرائِيل: مثَّ َصِعَد يب ِإََل السََّماِء الثَّانَِية، فَاسم  .ِجبـم
 .ُُمَمَّدٌ : من ومعك؟ قَالَ : قيل
 .نعم: قَالَ ]َوَقدم ُأرمِسَل ِإلَيمِه؟ : ِقيلَ 
 .عم اجملئ َجاءَ مرمَحًبا ِبِه فَن: قيل[ 

 .فـََفَتَح فـََلمَّا َخَلصمُت ِإَذا َُيمََي َوِعيَسى َومُهَا ابـمَنا َخاَلة  
 .َهَذا َُيمََي َوِعيَسى َفسلم َعَليمِهَما: قَالَ 

َِخ الصَّاِلِح َوالنَِّبِ  الصَّاِلحِ : َفسلمت َعَليمِهَما فـََردَّا مثَّ قَااَل   .َمرمَحًبا ِِبَأم
َرائِيل قيلمثَّ َصِعَد يب إِ  َتَح ِجبـم تَـفم  .حربائيل: من َهَذا؟ قَالَ : ََل السََّماِء الثَّالَِثِة، فَاسم

 .ُُمَمَّدٌ : َوَمنم َمَعَك؟ قَالَ : قَالَ 
 .نـََعمم : َوَقدم ُأرمِسَل ِإلَيمِه؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .َمرمَحًبا بِهِ : ِقيلَ 

 .فَنعم اجملئ َجاءَ 
 .َهَذا يُوُسُف َفَسلِ مم َعَليمهِ : ، قَالَ فـََفَتَح فـََلمَّا َخَلصمُت ِإَذا يُوُسفُ 

ُت َعَليمِه فـََردَّ، مثَّ قَالَ  َِخ الصَّاِلِح َوالنَِّبِ  الصَّاِلحِ : َفَسلَّمم  .َمرمَحًبا ِِبَأم
َتَح قيل تَـفم َرائِيل: من َهَذا؟ قَالَ : مثَّ َصِعَد يب َحىتَّ َأَتى السََّماَء الرَّابَِعَة، فَاسم  .ِجبـم

 .ُُمَمَّدٌ : نم َمَعَك؟ قَالَ َومَ : قَالَ 
 .نـََعمم : َوَقدم ُأرمِسَل ِإلَيمِه؟ قَالَ : ِقيلَ 

 .ِقيَل َمرمَحًبا بِِه، فَنعم اجملئ َجاءَ 
 .َهَذا ِإدمرِيُس َفَسلِ مم َعَليمهِ : فـََلمَّا خلصت ِإذا ِإدمرِيُس، َقالَ 

ُت َعَليمِه فـََردَّ، مثَّ قَالَ  َِخ ا: َفَسلَّمم  .لصَّاِلِح َوالنَِّبِ  الصَّاِلحِ َمرمَحًبا ِِبَأم



َتَح ِقيلَ  تَـفم َاِمَسَة، فَاسم َرائِيل: َمنم َهَذا؟ قَالَ : مثَّ َصِعَد يب َحىتَّ َأَتى السََّماَء اْلم  .ِجبـم
 .ُُمَمَّدٌ : َوَمنم َمَعَك؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .نـََعمم : َوَقدم ُأرمِسَل ِإلَيمِه؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .نعم اجملئ َجاءَ َمرمَحًبا بِِه، فَ : ِقيلَ 

 .َهَذا َهاُروُن َفَسلِ مم َعَليمهِ : فـََلمَّا خلصت ِإذا َهاُروُن، قَالَ 
ُت َعَليمِه فـََردَّ مثَّ قَالَ  َِخ الصَّاِلِح والنىب الصَّاحل: َفَسلَّمم  .َمرمَحًبا ِِبَأم
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َتحَ  تَـفم َرائِيل: من َهَذا؟ قَالَ : َفقيل مثَّ َصِعَد يب َحىتَّ َأَتى السََّماَء السَّاِدَسَة، فَاسم  .ِجبـم
 .ُُمَمَّدٌ : َوَمنم َمَعَك؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .نـََعمم : َوَقدم ُأرمِسَل ِإلَيمِه؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .َمرمَحًبا بِِه، فَنعم اجملئ َجاءَ : ِقيلَ 

ُت َعَليمِه : فـََلمَّا خلصت ِإذا ُموَسى، قَالَ  َِخ الصَّاِلِح َوالنَِّبِ  : فـََردَّ، مثَّ قَالَ َهَذا ُموَسى َفَسلِ مم َعَليمِه، َفَسلَّمم َمرمَحًبا ِِبَأم
 .الصَّاِلحِ 

ُخُلَها : َما يـُبمِكيَك؟ قَالَ : فـََلمَّا ََتَاَوزمُت َبَكى، َفِقيَل َلهُ  ثـَُر ممَّنم يَدم َنََّة ِمنم أُمَِّتِه َأكم ُخُل اْلم َأبمِكي َِأَنَّ ُغََلًما بُِعَث بـَعمِدي يَدم
 .ِِت ِمنم أُمَّ 

َرائِيل قيل َتَح ِجبـم تَـفم َرائِيل: من َهَذا؟ قَالَ : مثَّ َصِعَد يب ِإََل السََّماء السَّابَِعة، فَاسم  .ِجبـم
 .ُُمَمَّدٌ : َوَمنم َمَعَك؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .نـََعمم : َوَقدم بُِعَث ِإلَيمِه؟ قَالَ : ِقيلَ 
 .َمرمَحًبا بِِه، فَنعم اجملئ َجاءَ : ِقيلَ 

َمرمَحًبا ِِباِلبمِن الصَّاِلِح : ذا ِإبـمَراِهيُم، قَاَل َهَذا َأبُوَك ِإبـمَراِهيُم َفَسلِ مم َعَليمِه، َفسلمت فـََردَّ السَََّلَم مثَّ قَالَ فـََلمَّا خلصت إِ 
 .والنىب الصَّاحل

تَـَهى، َوِإَذا َأرمبـََعُة َأنـمَهار   رَُة المُمنـم َراِن ظَاِهَراِن، وهنران : مثَّ رفعت ِإََل ِسدم  .ِبطناننـَهم
َرائِيل؟ َقالَ : َفقلت َنَِّة، َوَأمَّا الظَّاِهَراِن فَالنِ يُل َوالمُفَراتُ : َما َهَذا ََي ِجبـم َراِن ِف اْلم  .َأمَّا المَباِطَناِن فـَنَـهم

، مثَّ أُتِيُت إبَِِنَ  ُعوَن َألمَف َمَلك  م  َسبـم ُخُلُه ُكلَّ يـَوم ء  ِمنم مَخمر  َوِإََنء  ِمنم لُب وإَنء من عسل، مثَّ رُِفَع يلَ المبَـيمُت المَمعمُموُر َيدم
 .فَأخذت اللَُّب

َها َوأُمَُّتكَ : قَالَ   .ِهَي المِفطمَرُة الَِِّت َأنمَت َعَليـم
، فـََرَجعمُت َفَمَررمُت َعَلى ُموَسى م   مثَّ فرض على الصََّلَوات، مَخمُسوَن َصََلًة ُكلَّ يـَوم



م  ُأمِ : َِِ ُأِمرمَت؟ قَالَ : فـََقالَ  ِسنَي َصََلًة ُكلَّ يـَوم  .رمُت ِبَمم
َتِطيُع مخسني: قَالَ   ِإنَّ ُأمََّتَك اَل َتسم
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َرائِيَل َأَشدَّ المُمَعاْلََ  َلَك َوَعاْلَمُت َبيِن ِإسم ، َوِإين ِ َواَّللَِّ َقدم َجرَّبمُت النَّاَس قـَبـم م  ِة، َفارمِجعم ِإََل رَبِ َك َفَسلمُه َصََلًة ُكلَّ يـَوم
ِفيَف َِأُمَِّتكَ   .التَّخم

ًرا  .فـََرَجعمُت فـََوَضَع َعينِ  َعشم
ًرا َلُه فـََرَجعمُت فـََوَضَع َعينِ  َعشم  .فـََرَجعمُت ِإََل ُموَسى فـََقاَل ِمثـم

ًرا َلُه، فـََرَجعمُت فـََوَضَع َعينِ  َعشم  .فـََرَجعمُت ِإََل ُموَسى فـََقاَل ِمثـم
َلهُ  َلهُ فـََرَجعمُت ِإََل ُموَسى فـََقاَل ِمثـم ، فـََقاَل ِمثـم م  ِر َصَلَوات  ُكلَّ يـَوم  .، فـََرَجعمُت فَأُِمرمُت بَِعشم

م   ِس َصَلَوات  ُكلَّ يـَوم  .فـََرَجعمُت فَأُِمرمُت ِبَمم
م  : َِِ أمرت؟ َفقلت: فـََرَجعمُت ِإََل ُموَسى فـََقالَ  ِس َصَلَوات  ُكلَّ يـَوم  .ِبَمم

َتِطيُع مَخم : قَالَ  َرائِيَل َأَشدَّ المُمَعاَْلَِة ِإنَّ ُأمََّتَك اَل َتسم َلَك َوَعاْلَمُت َبيِن ِإسم ، َوِإين ِ َقدم َجرَّبمُت النَّاَس قـَبـم م  َس َصَلَوات  ُكلَّ يـَوم
ِفيَف َِأُمَِّتكَ   .فَارمِجعم ِإََل رَبِ َك َفَسلمُه التَّخم

يَـيمُت َوَلِكنم َأرمَضى َوُأَسلِ مُ : قَالَ  َتحم  .َسأَلمُت َريبِ  َحىتَّ اسم
 ".َأممَضيمُت َفرِيَضِِت، َوَخفَّفمُت َعنم ِعَباِدي : فـََلمَّا َجاَوزمُت ََنَداين ُمَناد  : قَالَ 

 .َهَكَذا َرَوى الُبَخاِري  َهَذا اْلَِديث َهُهَنا* * * 
ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم  ، َعنم َماِلِك بمِن َوَقدم َرَواُه ِف َمَواِضَع ُأَخَر ِمنم َصِحيِحِه، َوُمسم ، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنس  طُُرق 

 .َصعمَصَعةَ 
 .َوُروِ يَناُه ِمنم َحِديِث َأَنِس بمِن َماِلك  َعنم ُأيَبِ  بمِن َكعمب  

 .َوِمنم َحِديِث َأَنس  َعنم َأيب َذر   
ُ َعَليمِه   .َوَسلَّمَ َوِمنم طُُرق  َكِثريَة  َعنم َأَنس  َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

تَـقمًصى ِبطُُرِقِه َوَألمَفاِظِه ِف التـَّفمِسريِ   .َوَقدم ذََكرمََن َذِلَك ُمسم
ُر بـَيمِت المَمقمِدِس، وََكاَن بـَعمُض الرَُّواِة َُيمِذُف بـَعمضَ  َياِق ِذكم  َوملَم يـََقعم ِف َهَذا السِ 

رَبِ لِلمِعلمِم ِبِه، َأوم يـَنمَساُه َأوم َيذمُكُر َما هُ  ََهمُّ ِعنمَدُه، َأوم يـَبمُسُط اَترًَة فـََيُسوقُُه ُكلَُّه، َواترَة ُيذف َعن ُماطبه مبَا ُهَو اْلَم َو اَأم
 .االنفع ِعنمده
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ا َم َعنم بـَعمِضِهمم فـََقدم َأبـمَعَد ِجدًّ َراًء َعَلى ِحَدة  َكَما تـََقدَّ  .َوَمنم َجَعَل ُكلَّ ِرَوايَة  ِإسم
َرُض َعَليمِه الصََّلَواُت،  َوَذِلَك َأنَّ ُكلَّ  َها يعرفُه هِبِمم، َوِف ُكلِ َها يـُفم َياَقاِت ِفيَها السَََّلُم َعَلى االنبياء، وىف كل ِمنـم َفَكيمَف السِ 

ُد َذِلَك؟  ِتَحاَلةِ ! ُُيمِكُن َأنم يُدََّعى تـََعدُّ  .َهَذا ِف َغايَِة المبـُعمِد َوااِلسم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ِلِه تـََعاََل : المُبَخاِريُّ  مثَّ قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم ر و، َعنم ِعكم َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم َُميمِديُّ، َحدَّ ثـََنا اْلم َوَما َجَعلمَنا : " َحدَّ
َنًة للنَّاس  ََي الَِِّت َأرَيـمَناَك ِإالَّ ِفتـم  ".الرُّؤم

ََي َعنيم  ُأرِيـََها َرسُ : قَالَ  َلَة ُأَسِرَي ِبِه ِإََل بـَيمِت المَمقمِدسِ ِهَي ُرؤم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم  .وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِهَي َشَجَرة الزقوم: قَالَ " َوالشََّجَرَة المَملمُعونََة ِف المُقرمآِن " 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َصِبي َبَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌل َوَلمَّا َأصم َرائِيل ِعنمَد الزََّواِل، فـَبَـنيََّ َلُه َكيمِفيََّة َفصم َراِء َجاَءُه ِجبـم َلِة اْلمِسم َحِة لَيـم
قَاتـََها  .الصَََّلِة َوَأوم

مِ  َرائِيل ِف َذِلَك الميَـوم تمُعوا، َوصلى ِبِه ِجبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأصمَحابه فَاجم ِلُموَن ِإََل المغَ  َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِد َوالمُمسم
َِديِث َعِن ابمِن  َتِدي جبربائيل، َكَما َجاَء ِف اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يـَقم َرائِيل : " َعبَّاس  َوَجاِبرَيَممتُّوَن ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ أمىن ِجبـم

 ِ  ".ِعنمد المبَـيمت مرَّتـَنيم
خر، فه ِ االول َواْلم ِسَعًة ِف َوقمِت المَمغمِربِ فَبني َلُه المَوقـمتَـنيم نَـُهَما المَوقمُت المُمَوسَُّع، َوملَم يَذمُكرم تـَوم  .ما َوَما بـَيـم

ِلم   ر و، وَُكلَُّها ِف َصِحيِح ُمسم  .َوَقدم ثـََبَت َذِلَك ِف َحِديِث َأيب ُموَسى َوبـَُريمَدَة َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
ِط َذِلَك ِف ِكَتابِنَ  ِضُع َبسم َكاِم " ا َوَموم َحم دُ " اَأم َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشةَ   فََأمَّا َما ثَبت ِف َصِحيح الُبَخاِري  َعنم َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم
ِ، فَأُِقرَّتم َصََلُة السََّفِر َوزِيَد ِف صَ : " قَاَلتم  َعتَـنيم َضِر ُفِرَضِت الصَََّلُة َأوََّل َما ُفِرَضتم رَكم  ".ََلِة اْلَم
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َها ُروق  َعنـم ، َوَرَواُه الشَّعمِبُّ َعنم َمسم ِريِ  ، َعِن الزُّهم َومزَاِعيُّ  .وََكَذا َرَواُه اَأم
ِكٌل ِمنم ِجَهِة َأنَّ َعاِئَشَة َكاَنتم تُِتمُّ الصَََّلَة ِف السََّفِر، وََكَذا ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن، َوَقدم  َنا َعَلى َذِلَك ِعنمَد  تَ َوَهَذا ُمشم َكلَّمم

ِلِه تـََعاََل  ِتَنُكُم : " قـَوم ُتمم َأنم يـَفم َرمِض فـََليمَس َعَليمُكمم ُجَناٌح َأنم تـَقمُصُروا ِمَن الصَََّلِة ِإنم ِخفم " الَِّذيَن َكَفُروا َوِإَذا َضَربـمُتمم ِف اَأم
َهِقيُّ ( 5) َسُن المَبصم : قَاَل المبَـيـم َضِر َأوََّل َما ُفِرَضتم َأرمبـًَعا، َكَما ذََكَرُه ُمرمَسًَل ِمنم ِصََلتِِه َوَقدم َذَهَب اْلَم ِريُّ ِإََل َأنَّ َصََلَة اْلَم

َراءِ  ِ، َوالمِعشَ : َعَليمِه السَََّلُم َصِبيَحَة اْلمِسم ُولَيَـنيم َر َأرمبـًَعا، َوالمَمغمِرَب َثََلًَث جَيمَهُر ِف اَأم َر َأرمبـًَعا، َوالمَعصم اَء َأرمبـًَعا جَيمَهُر ِف الظُّهم
ِ جَيمَهُر ِفيِهَما َعتَـنيم ِ، َوالصُّبمَح رَكم ُولَيَـنيم  .اَأم

ِ، مثَّ َلمَّا فُ : قـُلمتُ  َعتَـنيم ِ رَكم َعتَـنيم َراِء َتُكوُن رَكم ُس ُفِرَضتم فـََلَعلَّ َعاِئَشَة َأرَاَدتم َأنَّ الصَََّلَة َكاَنتم قـَبمَل اْلمِسم َمم ِرَضِت اْلم
ُر َعَليمِه َقِدُيًا، َوَعَلى هَ َحَضًرا عَ  َمم ِ َكَما َكاَن اَأم َعتَـنيم َكاٌل َلى َما ِهَي َعَليمِه، َورُخِ َص ِف السََّفِر َأنَّ ُيَصلَّى رَكم َقى ِإشم َذا اَل يـَبـم
 .ِِبلمُكلِ يَّةِ 



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُ َعَليمِه انمِشَقاِق المَقَمِر ِف َزَماِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ [ ِف ]َفصمٌل   َعَليمِه َوَسلََّم َوجعل هللا َلُه آيَة على َصَدَق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقِ ، َحيمُث َكاَن َذِلك َوقت ِإَشارَتِِه المَكِرُيَةِ  َُدى َوِديِن اْلم  .َوَسلََّم ِفيَما َجاَء ِبِه ِمَن اهلم
ُ تـََعاََل ِف ُُممَكِم ِكَتاِبِه الم  َتِمرٌّ، : " َعزِيزِ قَاَل اَّللَّ ٌر ُمسم تَـَرَبِت السَّاَعُة َوانمَشقَّ المَقَمُر، َوِإنم يـََروما آيًَة يـُعمِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسحم اقـم

َتقر  َواَءُهمم وكل َأمر ُمسم بُوا َواتَـّبَـُعوا َأهم  ( .1" )وََكذَّ
__________ 

 (1 -السِ ريَة  - 5)*( ) 9 - 5ُسورَة المَقَمر ( 1) 505ُسورَة النِ َساء ( 5)
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َحَ  ِلُموَن َعَلى ُوُقوِع َذِلَك ِف َزَمِنِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم، َوَجاَءتم ِبَذِلَك اَأم اِديُث المُمتَـَواتَِرُة َمنم طُُرق  َوَقدم َأمجمََع المُمسم
َدة  تُِفيُد المَقطمَع ِعنمَد َمنم َأَحاَط هِبَا َوَنَظَر ِفي  .َهاُمتَـَعدِ 

َنا  ََلُن، َوَقدم تـََقصَّيـم ُ َوِبِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم َذِلَك ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي، َفذََكرمََن َوََنمُن نَذمُكُر ِمنم َذِلَك َما تـََيسََّر ِإنم َشاَء اَّللَّ
َلمَفاَظ ُُمَرَّرًَة، َوَنن نشريها ُهَنا ِإََل َأطمَراف  ِمنم  ِل اَّللَِّ َوقـُوَّتِهِ الطُُّرَق َواَأم ُهورَِة حبَوم  .ُطُرِقَها َونـَعمُزوَها ِإََل المُكُتِب المَمشم

، َوَعبمدِ  َفَة، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  ، َوُحَذيـم ، َوُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن  َوَذِلَك َمرمِويٌّ َعنم َأَنِس بمِن َماِلك 
ُهمم َأمجمَِعنيَ َمسم  ُ َعنـم  .ُعود  َرِضَي اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َمعمَمٌر، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ : َأمَّا َأَنٌس فـََقاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ُل َمكََّة : َحدَّ َسَأَل َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم آيَ  ِ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .ًة، فَانمَشقَّ المَقَمُر مبَكََّة َمرَّتـَنيم

تَـَرَبِت السَّاَعُة َوانمَشقَّ المَقَمر : " فـََقالَ   ".اقـم
، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق بِهِ  ِلٌم، َعنم ُُمَمَِّد بمِن رَاِفع   .َوَرَواُه ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأوم َوَهَذا ِمنم ُمرمَسََلِت الصََّحابَِة، َوالظَّاِهُر َأنَُّه تـََلقَّاُه  َمِ  المَغِفرِي ِمَن الصََّحابَِة، َأوم َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعِن اْلم
َِميعِ   .َعِن اْلم

َبانَ  َِديَث ِمنم َطرِيِق َشيـم ِلٌم َهَذا اْلم  .َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم
ِلمٌ  َوَسِعيد ابمن َأيب َعُروبََة، َوزَادَ : زَاد الُبَخاِري   َل َمكََّة َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ : َوُشعمَبَة، َثََلثـَتـُُهمم َعنم قـََتاَدَة َعنم َأَنس  : ُمسم َأنَّ َأهم

نَـُهَما ا ِحَراًء بـَيـم ِ َحىتَّ رََأوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يُرِيـَُهمم آيًَة فََأرَاُهُم المَقَمَر ِشقَّتَـنيم  .َصلَّى اَّللَّ
 .َلفمُظ المُبَخاِري ِ 

َماُم َأْحمَدُ  ُر بمُن ُمطمِعم  فـََقاَل اْلمِ ِ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، : َوَأمَّا ُجبَـيـم ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َكِثري ، َعنم ُحَصنيم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َكِثري ، َحدَّ َحدَّ
 ،  [ .َعنم َأبِيهِ ]َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم 

ََبِل،انمَشقَّ الم : قَالَ  ِ، ِفرمَقًة َعَلى َهَذا اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَصاَر ِفرمقـَتَـنيم ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َقَمُر َعَلى َعهم
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ََبلِ   .َوِفرمَقًة َعَلى َهَذا اْلم
َتِطيعُ : َسَحَرََن ُُمَمٌَّد، فـََقاُلوا: فـََقاُلوا َحَر النَّاَس ُكلَُّهمم  ِإنم َكاَن َسَحَرََن فَِإنَُّه اَل َيسم  .َأنم َيسم

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
ِِه، َعنم ُحَصنيم  بِهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن َجرِير  ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ُفَضيمل  َوَغريم

َماَن َوُهَشيمم  ِكََلمُهَا عَ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ِإبـمَراِهيَم بمِن َطهم ِ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم ُجبَـريمِ بمِن ُُمَمَِّد بمِن َوَقدم َرَواُه المبَـيـم نم ُحَصنيم
َنادِ  ِه بِِه، فـََزاَد رَُجًَل ِف اْلمِسم ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ   .ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم 

نم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب َعنم َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن من َطرِيق عَ ( 5" )الدَّاَلِئل " َوَأمَّا ُحَذيـمَفُة بمُن المَيَماِن فروى َأبُو نعيم ِف * * * 
 .السَُّلِمي ِ 

تَـَربت السَّاَعة َوانمَشقَّ المَقَمر : " َخطَبَـَنا ُحَذيـمَفُة بمُن المَيَماِن ِِبلمَمَداِئِن َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ : قَالَ  َأاَل َوِإنَّ " اقـم
َم الم السَّاَعَة َقِد اقـم  ، َأاَل َوِإنَّ الميَـوم نـمَيا َقدم آَذَنتم بِِفَراق  ، َأاَل َوِإنَّ المَقَمَر َقِد انمَشقَّ، َأاَل َوِإنَّ الدُّ َماُر َوَغًدا السِ َباقُ تَـَرَبتم  .ِمضم

ُُمَعِة، َفَحِمَد اَّللََّ  ُت َمَع َأيب ِإََل اْلم ُُمَعُة الثَّانَِيُة انمطََلقم َلُه َوزَادَ فـََلمَّا َكاَنِت اْلم َأاَل َوِإنَّ السَّاِبَق َمنم َسَبَق ِإََل : َوقَاَل ِمثـم
ُُمَعة  .اْلم

ِلِه : فـََلمَّا ُكنَّا ِف الطَّرِيِق قـُلمُت َِأَيب  َباُق "  -َما يـَعميِن بَِقوم نَّة: قَالَ " َغًدا السِ   .َمنم َسَبَق ِإََل اْلم
، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ( 1)ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم  َحدَّ : أما ابمُن َعبَّاس  فـََقاَل المُبَخاِريُّ  ٌر، َعنم َجعمَفر ، َعنم ِعَراِك بمِن َماِلك  ثـََنا َبكم ، َحدَّ

، قَالَ  َبَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوسَ : بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم  .لَّمَ ِإنَّ المَقَمَر انمَشقَّ ِف َزَماِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .لَيمَس ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة املطبوع( 5)
ُعود َوابمن عمر َوابمن َعبَّاس  َرى َعن ابمن َمسم  .191 - 199وفيَها ِرَواََيت ُأخم

 .ابمن كثري: االصل( 1)
 .َِبب التـَّفمِسري 113/  1َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  

)*( 
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لُهُ  ر ، َوُهَو ابمن نصر، َعن َجعمَفر قـَوم ِلٌم ِمنم َحِديِث َبكم تَـَرَبِت السَّاَعُة َوانمَشقَّ المَقَمُر، َوِإنم : " َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم اقـم
َتمر   ".يـََروما آيًَة يعرُضوا ويقولوا سحر ُمسم

َرِة، : قَالَ  جم  .انمَشقَّ المَقَمُر َحىتَّ رََأوما ِشقَّيمهِ َقدم َمَضى َذِلَك، َكاَن قـَبمَل اهلِم
ُ َعنمُه َوُهَو ِمنم ُمرمَسََلتِهِ  ِفُّ َعِن ابمِن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ  .َوَهَكَذا َرَواُه المَعوم

َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم   ثَـ : َوقَاَل اْلم ُر بمُن ُسَهيمل، َحدَّ ثـََنا َبكم ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بن َحدَّ َنا َعبمُد المَغيِنِ  بمُن َسِعيد ، َحدَّ



، َعنم َعطَاء  َعِن ابمِن َعبَّاس    .عبد الرَّْحمَن، َعِن ابمِن ُجَريمج 
ِلهِ  ، َعِن الضَّحَّاِك، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم تَـَرَبِت السَّاَعُة َوانمَشقَّ المَقَمر : " َوَعنم ُمَقاِتل   ".اقـم

ُهُم المَولِيُد بمُن المُمِغريَِة، َوَأبُ : ُن َعبَّاس  قَاَل ابم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم رُِكوَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَمَع المُمشم ، اجم ِل بمُن ِهَشام  و َجهم
َودُ  َسم َوُد ابمن عبد يـَُغوث، َواَأم َسم ، َواَأم ، َوالمَعاُص بمُن ِهَشام  ( 5[ )بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى]بمُن المُمطَِّلِب  َوالمَعاُص بمُن َواِئل 

َاِرِث، َونَُظَراُؤُهمم  ُر بمُن اْلم َوِد، َوالنَّضم َسم  ( .5[ )كثري]، َوَزَمَعُة بمُن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًفا على َأىب قبيس ونصقا َعَلى ِإنم ُكنمَت َصاِدقًا َفُشقَّ لََنا المَقَمَر ِفرمقَـ : فـََقاُلوا لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِ ِنصم تَـنيم

 .قـَُعيمِقَعانَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِمُنوا؟ : " فـََقاَل هَلُُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .نـََعمم : قَاُلوا" ِإنم فـََعلمُت تـُؤم

َلة بدر، َفَسَأَل هللا عزوجل َأنم يـُعمِطَيُه َما َسأَُلوا، فََأممَسى المَقَمُر  ًفا ( 1)َقدم سلب وََكاَنت لَيـم ِنصمًفا َعَلى َأيب قـُبَـيمس  َوِنصم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُناِدي َهُدوا: َعَلى قـَُعيمِقَعاَن، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمَقِم اشم َرمَقَم بن اَأم ََسِد َواَأم  .ََي َأَِب َسَلَمَة بمَن َعبمِد اَأم

ثـََنا: مثَّ قَاَل َأبُو نـَُعيمم   ثـََنا ( 9) َوَحدَّ َثم بن العمان، َحدَّ َيـم َسُن بمُن المَعبَّاِس الرَّاِزي ، َعن اهلم ثـََنا اْلَم ُسَليمَماُن بمُن َأْحمََد، َحدَّ
، قَالَ  ، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َاِعيُل بمُن زََِيد ، َعِن ابمِن ُجَريمج  ُل َمكََّة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صَ : ِإمسم ُ َعَليمِه انـمتَـَهى َأهم لَّى اَّللَّ

 َهلم ِمنم آيَة  : َوَسلََّم فـََقاُلوا
 .نـَعمِرُف هبَا َأنَّك َرُسول هللا

__________ 
 .197من َداَلِئل النـُّبـُوَّة ( 5)
 .قد مثل نصفا: َداَلِئل النـُّبـُوَّة( 1)
 .لَيمَس ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة املطبوع( 9)

)*( 
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َرائِيل فـَقَ  َلة فسريوا آيًَة ِإِن انـمتَـَفُعوا هِبَا: الَ فهبط ِجبـم ِل َمكََّة َأنم ُيتفلوا َهِذه اللَّيـم  .ََي ُُمَمَُّد ُقلم َِأَهم
َلَة أَ  َلَة الشَّقِ  لَيـم َرائِيل، َفَخَرُجوا لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبقالة ِجبـم بَـَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَة، فَانم فََأخم ِ، رمَبَع َعشم َشقَّ المَقَمُر ِنصمَفنيم

نََّظَر فـََنَظُروا، مثَّ َمَسُحوا ِنصمًفا َعَلى الصََّفا َوِنصمًفا َعَلى المَمرمَوِة فـََنَظُروا، مثَّ قَاُلوا ِبَبمَصارِِهمم َفَمَسُحوَها، مثَّ َأَعاُدوا ال
 . سحر رَاِهبََي ُُمَمَُّد َما َهَذا ِإالَّ : َأعميُـنَـُهمم مثَّ َنَظُروا، فـََقاُلوا

تَـَربت السَّاَعة َوانمَشقَّ المَقَمر : " فَأنمزل هللا  ".اقـم
 .مثَّ روى الضَّحَّاِك َعِن ابمِن َعبَّاس  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا: قَالَ  َباُر الميَـُهوِد ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمَن هِبَا: َجاَءتم َأحم  .َأرََِن آيًَة َحىتَّ نـُؤم
 َ َر َما بـَنيم َخُر َعَلى المَمرمَوِة، َقدم ِر ِإََل اللَّيمِل َفَسَأَل ربه، فََأرَاُهم المَقَمر قد انمَشقَّ جبزئني، َأَحُدمُهَا َعَلى الصََّفا َواْلم  المَعصم



 .يـَنمظُُروَن ِإلَيمِه مثَّ َغابَ 
 .َهَذا سحر مفرتى: فـََقاُلوا

َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم الطَّ  ر ، : بَـَراينُّ َوقَاَل اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبكم ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َُيمََي المُقطَِعيُّ رو الرزاز، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بن َعمم َحدَّ
رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ِعكم ، َعنم َعمم ثـََنا ابمُن ُجَريمج   .َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلواَكَسَف المَقَمُر َعَلى : قَالَ  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَرَبِت السَّاَعُة َوانمَشقَّ : " َسَحَر المَقَمَر فـَنَـَزَلتم : َعهم اقـم
َتمر   ".المَقَمُر، َوِإنم يـََروما آيًَة يـُعمِرُضوا َويـَُقوُلوا سحر ُمسم

َناٌد َجيِ ٌد، َوِفيِه َأنَُّه َكَسَف تِ  َلِة ُكُسوِفِه، َوهِلََذا َخِفَي َأممُرُه َعَلى َكِثري  َوَهَذا ِإسم َلَة، فـََلَعلَُّه َحَصَل َلُه انمِشَقاٌق ِف لَيـم لمَك اللَّيـم
َرمِض، َوَمَع َهَذا َقدم ُشوِهَد َذِلَك ِف َكِثري  ِمنم ِبَقاعِ   ِمنم أهل اَأم

َرمِض، َويـَُقالُ  َلِة انمِشَقاِق المَقَمرِ ِإنَُّه ُأر َِخ َذِلَك ِف بـَعمِض ِبََل : اَأم َلَة َوُأر َِخ بَِليـم ِنمِد، َوُبيِنَ بَِناٌء تِلمَك اللَّيـم  .ِد اهلم
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َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َسِن المَقاِضي، : َوَأمَّا ابمُن ُعَمَر، فـََقاَل اْلم ر  َأْحمَُد ابمن اْلَم َاِفُظ، َوَأبُو َبكم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا : قَااَل َأخم َحدَّ
ُب بمُن َجرِير ، َعنم ُشعمَبةَ  ثـََنا َوهم ثـََنا المَعبَّاُس بمُن ُُمَمَّد  الدُّوِريُّ، َحدَّ ََصمُّ، َحدَّ َعمَمِش، َعنم جُمَاِهد  بِهِ َأبُو المَعبَّاِس اَأم  .، َعِن اَأم

ِلمٌ  ُعود  َكِرَوايَِة جُمَاِهد  َعنم َأيب َمعمَمر  َعِن ابمِن مَ : قَاَل ُمسم  .سم
 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َماُم َأْحمَدُ  ُعود  فـََقاَل اْلمِ ، َعنم جُمَاِهد ، َعنم َأيب َمعمَمر ، َعِن ابمِن : َوَأمَّا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم َياُن، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح  ثـََنا ُسفم َحدَّ
ُعود    .َمسم

ِ َحىتَّ َنَظُروا ِإلَيمِه، فـََقاَل َرُسوُل اقَاَل انمَشقَّ الم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِشقَّتَـنيم ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َقَمُر َعَلى َعهم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهُدوا: َوَسلَّمَ   .اشم

َنَة، ِبهِ  َياَن، َوُهَو ابمُن ُعيَـيـم َرَجاُه ِمنم َحِديِث ُسفم  .َوَهَكَذا َأخم
ُعود  قَالَ  َعمَمِش َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأيب َمعمَمر ، َعن عبد هللا بن مَسَُرة، َعِن ابمِن َمسم انمَشقَّ المَقَمُر َوََنمُن َمَع : َوِمنم َحِديِث اَأم

ُ َعَليمِه وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبِىًن، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َهُدوا : " َسلَّمَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََبلِ " اشم  .َوَذَهَبتم ِفرمَقٌة ََنمَو اْلم
 ( .5)َلفمُظ المُبَخاِريِ  

، َعِن ابمِن َأيب : مثَّ قَاَل الُبَخاِري   ِلم  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ مبَكََّة، َواَتبـََعُه ُُمَمَُّد بمُن ُمسم ُروق  ، َعنم َوقَاَل َأبُو الضَّحَّاك، َعنم َمسم  جنَِيح 
ُ َعنمهُ جمَُ   .اِهد ، َعنم َأيب َمعمَمر ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ

ُعود ، قَا ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم ُروق  َنَد َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ َحِديَث َأيب الضَُّحى، َعنم َمسم انمَشقَّ المَقَمُر َعَلى : لَ َوَقدم َأسم
ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَلتم قـَُريمشٌ  َعهم ُر ابمِن َأيب َكبمَشةَ : اَّللَّ  .َهَذا ِسحم

 .انمظُُروا َما َيَمتِيُكمم ِبِه السُّفَّاُر، فَِإنَّ ُُمَمًَّدا اَل يسطيع َأن يسحر النَّاس كلهم: فـََقاُلوا
__________ 



 .لَيمَس بَِلفمظ الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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 .َجاَء السُّفَّاُر فـََقاُلوا َذِلكَ فَ : قَالَ 
َهِقيُّ  ثـََنا المَعبَّاُس بمُن ُُمَمَّد  الدُّوِريُّ،: َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا َسِعيُد بمُن  َأخم َحدَّ

ثـََنا  ثـََنا ُهَشيمٌم، َحدَّ ، َقالَ ُسَليمَماَن، َحدَّ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ُروق  انمَشقَّ المَقَمُر مبَكََّة َحىتَّ َصاَر : ُمِغريَُة، َعنم َأيب الضَُّحى، َعنم َمسم
 ِ  .ِفرمقـَتَـنيم

ِل َمكَّةَ  ٌر َسَحرَُكمم ِبِه ابمُن َأيب َكبمَشَة، انمظُُروا السُّفَّاَر، فَِإنم : فـََقاَل ُكفَّاُر قـَُريمش  َِأَهم َكانُوا رََأوما َما رََأيـمُتمم فـََقدم   َهَذا ِسحم
ٌر َسَحرَُكمم بِهِ  ا ِمثمَل َما رََأيـمُتمم فـَُهَو ِسحم  .َصَدَق، َوِإنم َكانُوا ملَم يـََروم

َهة ، فـََقاُلوا: قَالَ   .رَأيَنا: َفُسِئَل السُّفَّاُر قَاَل، َوَقِدُموا ِمنم ُكلِ  ِوجم
ُروق  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو نعيم من َحِديث جَ  َعمَمِش، َعنم َأيب الضَُّحى، َعنم َمسم  .ابر، َعِن اَأم

َماُم َأْحمَدُ  ، َوُهوَ : َوقَاَل اْلمِ َوِد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َسم ، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأم َرائِيُل، َعنم مِسَاك  ثـََنا ِإسم ثـََنا ُمَؤمٌَّل، َحدَّ ابمِن  َحدَّ
ُعود ، َ فـُرمَجَِتِ : قَالَ  َمسم ََبَل بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ رََأيمُت اْلم ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .المَقَمرِ  انمَشقَّ المَقَمُر َعَلى َعهم

َباط  َعنم مِسَاك  ِبهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن َجرِير  ِمنم َحِديِث َأسم
َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم   ثـََنا َُيمََي اْلمِ حَ : َوقَاَل اْلم ِ المَواِدِعيُّ، َحدَّ َُسنيم ثـََنا َأبُو ُحَصنيم  ُُمَمَُّد بمُن اْلم ر  الطَّلمِحيُّ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َبكم مَّاينُّ، دَّ

، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعنم َعلمَقَمَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  ثـََنا يَزِيُد، َعنم َعطَاء ، َعنم مِسَاك   .َحدَّ
ََبلِ ُكنَّ : قَالَ  ، ِفرمَقٌة َخلمَف اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبىن َوانمَشقَّ المَقَمر َحىتَّ َصار فرمقـَتَـنيم  .ا َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َهُدوا : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َهُدوا، اشم  ".اشم
ثـََنا ُسَليمَماُن بم : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   ثـََناَحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َجعمَفُر بمُن ُُمَمَّد  المَقََلِنِسيُّ  ُن َأْحمََد، َحدَّ
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َبَة، َعنِ  ثـََنا ِهَشاُم بمُن َسعمد ، َعن عتَبة، َعن عبد هللا ابمن ُعتـم ُعود  آدم بن َأىب ِإََيس، َحدثَنا اللَّيمُث بمُن َسعمد ، َحدَّ  . ابمِن َمسم
ََبِل الَِّذي مبِىًن َوََنمُن مبَكَّةَ  انمَشقَّ المَقَمرُ : قَالَ   .َوََنمُن مبَكََّة، فـََلَقدم رََأيمُت َأَحَد ِشقَّيمِه َعَلى اْلم

ثـََنا ُمعَ  ثـََنا ُُمَمَّد بن َحاُِت، َحدَّ ، َحدَّ ِر بمُن َأيب َعاِصم  ثـََنا َأبُو َبكم َحاق، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بن ِإسم ر و، عَ َوَحدَّ نم زَائَِدَة، اِويَُة بمُن َعمم
، قَالَ  ، َعنم ِزر  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ِ : َعنم َعاِصم   .انمَشقَّ المَقَمُر مبَكََّة فـََرَأيـمُتُه ِفرمقـَتَـنيم

، َعن َمنمُصور ابمن المُمعمَتِمِر، َعنم  ، َحدثَنا ُموَسى بن ُعَمريم ُروق  ،  زَيم مثَّ َرَوى ِمنم َحِديِث َعِليِ  بمِن َسِعيِد بمِن َمسم ِد بمِن َوهمب 
ُعود ، قَالَ  نَـُهَما ِحَراءُ : َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم ِ بـَيـم  .رََأيمُت المَقَمَر َواَّللَِّ ُمنمَشقًّا ِِبثـمنَـتَـنيم



، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَا ِ، : لَ َوَرَوى َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق السُّدِ يِ  الصَِّغرِي، َعِن المَكلمِبِ ، َعنم َأيب َصاِلح  انمَشقَّ المَقَمُر ِفلمَقتَـنيم
، َوِفلمَقٌة بَِقَيتم   .ِفلمَقٌة َذَهَبتم

ُعود ُل َمكََّة ِمنم َذِلَك، َوقَاُلوا: قَاَل ابمن َمسم َهَذا : لقد رََأيمت جبل حراء َبني فلقىت المَقَمر، َفذهب ِفلمَقٌة، فـَتَـَعجََّب َأهم
َهبُ  ُنوٌع َسَيذم ٌر َمصم  .ِسحم

، َعنم جُمَاِهد  قَالَ  َوقَاَل لَيمثُ  ِ : بمُن َأيب ُسَليمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَصاَر ِفرمقـَتَـنيم ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .انمَشقَّ المَقَمُر َعَلى َعهم
ُ عيله َوسلم اليب بكر ر  : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".فاشهد ََي َأَِب َبكم

رُِكونَ   .َحَر المَقَمَر َحىتَّ انمَشقَّ سَ : َوقَاَل المُمشم
ََسانِيِد تُِفيُد المَقطمَع ِلَمنم أتََمََّلَها َوَعَرَف َعَداَلَة رَِجاهِلَا* * *  َدٌة َقِويَُّة اَأم  .فـََهِذِه ُطُرٌق ُمتَـَعدِ 

َرمِض َحىتَّ َدَخَل   ِف ُكمِ  النَِّب َوَما يَذمُكُرُه بـَعمُض المُقصَّاِص ِمنم َأنَّ المَقَمَر َسَقَط ِإََل اَأم
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تَـًرى لَيمَس ِبَصِحيح   َل َلُه، َوُهَو َكِذٌب ُمفم َخِر، َفََل َأصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَخَرَج ِمَن المُكمِ  اْلم  .َصلَّى اَّللَّ
َر َأنَُّه ِحنَي َأَشاَر ِإلَيمِه النَِّبُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم انمَشقَّ َعنم ِإَشارَتِِه َفَصاَر َوالمَقَمُر ِحنَي انمَشقَّ ملَم يـَُزاِيِل السََّماَء، َغيـم  َصلَّى اَّللَّ

َ َهِذِه َوَهِذهِ  ََبِل بـَنيم ِ، َفَساَرتم َواِحَدٌة َحىتَّ َصاَرتم ِمنم َورَاِء ِحَراَء، َوَنَظُروا ِإََل اْلم  .ِفرمقـَتَـنيم
ُعود  َأنَُّه َشاَهَد َذِلكَ  بَـَر ِبَذِلَك ابمُن َمسم  .َكَما َأخم

َنِد َأْحمَدَ  ِ : " َوَما َوَقَع ِف ِرَوايَِة َأَنس  ِف ُمسم ِ " فَانمَشقَّ المَقَمُر مبَكََّة َمرَّتـَنيم  .ِفيِه َنَظٌر، َوالظَّاِهُر َأنَُّه َأرَاَد ِفرمقـَتَـنيم
ُ أعلم  .َواَّللَّ
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 َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ ِمنم بـَعمِدِه َخِدجَيَة بِنمِت ُخَويمِلد  َزومَجِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َفصمٌل ِف َوفَاِة َأيب طَاِلب  َعمِ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
َها ُ َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَرِضَي اَّللَّ  .اَّللَّ

َلهُ : َوِقيلَ   .َبلم ِهَي تـُُوفِ َيتم قـَبـم
ُهور االول  .َوالمَمشم

َها َوَأرمَضاَهاَوَهَذاِن املشفقان، َهَذا ِف الظَّاِهرِ  ُ َعنـم يَقٌة َرِضَي اَّللَّ ِمَنٌة ِصدِ   .، َوَهِذِه ِف المَباِطِن، َهَذاَك َكاِفٌر، َوَهِذِه ُمؤم
َحاقَ   .مثَّ ِإنَّ َخِدجَيَة َوَأَِب طَاِلب  َهَلَكا ِف َعام  َواِحد  : قَاَل ابمُن ِإسم

ُ َعلَ  ُكُن فـَتَـَتابـََعتم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ق  َعَلى ااِلبمِتََلء َيسم يمِه َوَسلََّم المَمَصاِئُب هِبُلمِك َخِدجَيَة، وََكاَنتم َلُه َوزِيَر ِصدم
َها  ِمهِ ( 5)ِإلَيـم ، وََكاَن َلُه َعُضًدا َوِحرمزًا ِف َأممرِِه، َوَمنَـَعًة َوََنِصًرا َعَلى قـَوم ِه َأيب طَاِلب   .، َوهِبُلمِك َعمِ 

 .َهاَجرِِه ِإََل المَمِديَنِة بَِثََلِث ِسِننيَ َوَذِلَك قـَبمَل مُ 



ََذى َما ملَم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اَأم ، ََنَلتم قـَُريمٌش ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتُكنم َتطمَمُع ِبِه ِف َحَياِة َأيب  فـََلمَّا َهَلَك َأبُو طَاِلب 
، َحىتَّ اعمتَـَرَضُه َسِفيٌه ِمنم سُ   َفَهاِء قـَُريمش  فـَنَـثـََر َعَلىطَاِلب 

 .رَأمِسِه تـَُراِبً 
َثيِن ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة َعنم َأبِيِه، قَالَ  َتُه َوالتـَُّراُب َعَلى رَأمِسِه، فـََقاَمتم ِإلَيمِه : َفَحدَّ َفدخل َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم

َدى بـََناته تـَغمِسُلُه َوتـَبمِكي، َوَرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوسلمِإحم   َصلَّى اَّللَّ
__________ 

َها : ابمن ِهَشام( 5) ُكُن ِإلَيـم ََلِم َيسم ق  َعَلى اْلمِسم  )*(وََكاَنتم َلُه َوزِيَر ِصدم
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َرُهُه َحىتَّ َماَت ( 5)َما ََنَلتم مىن : " َويـَُقول َبني َذِلك" اَل تـَبمِكي ََي بـُنَـيَُّة، َفِإنَّ اَّللََّ َمانع َأَِبك : " يـَُقولُ  ًئا َأكم قـَُريمٌش َشيـم
 ".َأبُو طَاِلب  

َحاَق قـَبمَل َذِلكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا ُنِصَبتم َلهُ : َوذََكَر ابمُن ِإسم ََذى ِف بـُرمَمِتِه َصلَّى اَّللَّ َا َطَرَح اَأم  .َأنَّ َأَحَدُهمم ُرمبَّ
َثيِن ُعَمُر بمُن عبد هللا َعن ُعرمَوة، خيرج بذلك الشئ على المعود فيقذفه على َِببه َفَكاَن ِإَذا فـََعُلوا َذِلَك، َكَما : قَالَ  َحدَّ

 .مثَّ يلقيه ِف الطَّرِيق! " ََي بين عبد مَناف َأي جَوار َهَذا؟ " مثَّ يـَُقول 
َحاق* * *  َتَكى َأبُو طَالب، َوبلغ قـَُريمش ثَِقُلُه، قَاَلتم قُـ : قَاَل ابمن ِإسم ِإنَّ َْحمَزَة َوُعَمَر َقدم : َريمٌش بـَعمُضَها لِبَـعمض  َوملا اشم

َلَما، َوَقدم َفَشا َأممُر ُُمَمَّد  ِف قـََباِئِل قـَُريمش  ُكلِ َها، فَانمطَِلُقوا بَِنا ِإََل َأيب طَاِلب  فـَلمَيأمُخذم   لََنا َعَلى ابمِن َأِخيِه َولميـُعمِطِه ِمنَّا، َأسم
تَـزُّوََن َأممَرَنَ فَِإَنَّ َواَّللَِّ َما َنَم   .َمُن َأنم يـَبـم

َحاقَ  ِلِه، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن المَعبَّاُس بمُن َعبمِد هللا بن معيد، َعنم بـَعمِض َأهم ا ِإََل َأيب طَاِلب  : َوَحدَّ َلمَّا َمَشوم
َبُة بمُن رَبِيَعةَ  ِمِه ُعتـم َراُف قـَوم َياَن بمُن وََكلَُّموُه، َوُهمم َأشم ، َوَأبُو ُسفم ، َوأَُميَُّة بمُن َخَلف  ِل بمُن ِهَشام  َبُة بمُن رَبِيَعَة، َوَأبُو َجهم ، َوَشيـم

َراِفِهمم، ، ِف رَِجال  ِمنم َأشم  .َحرمب 
َنا : فـََقاُلوا َت، َوَقدم َحَضَرَك َما تـََرى، َوخَتَوَّفـم َ ََي َأَِب طَاِلب  ِإنََّك ِمنَّا َحيمُث َقدم َعِلمم نَـَنا َوبـَنيم َت الَِّذي بـَيـم َعَليمَك، َوَقدم َعِلمم

 ابمِن َأِخيَك فَادمُعُه َفُخذم لََنا ِمنمهُ 
 .َوُخذم َلُه ِمنَّا لَِيُكفَّ َعنَّا َولَِنُكفَّ َعنمُه، َولَِيَدَعَنا َوِدينَـَنا َولَِنَدَعُه َوِديَنهُ 

َتمُعوا ِإلَيمك ليعطوك وليأخذوا ِمنمكََي ب: فـَبَـَعَث ِإلَيمِه َأبُو طَالب َفَجاَءُه فـََقالَ  َراف قـَوممك قد اجم  .ن أخى، َهُؤاَلِء َأشم
__________ 

 .َما َنلتىن: االصلى( 5)
 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  متَمِلُكوَن هِبَا المَعَرَب َوَتِديُن َلُكمم هِبَا المَعَجُم ََي َعم، كلمة َواِحَدة تعطوهنا : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
." 

ل   َر َكَلمَّات  : فـََقاَل َأبُو َجهم  .نـََعمم َوَأبِيَك َوَعشم
 .تـَُقوُلوَن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : " قَالَ 

 ".َوخَتمَلُعوَن َما تـَعمبُدوَن من دونه 
 .َفَصفَُّقوا ِبَيمِديِهمم 

هِلََة ِإهَلًا َواِحًدا؟ ِإنَّ َأممَرَك َلَعَجبٌ  َيَ : مثَّ قَاُلوا  .ُُمَمَُّد َأتُرِيُد َأنم ََتمَعَل اْلم
ًئا ممَّا تُرِيُدوَن، فَانمطَِلُقوا َواممُضوا َعَلى ِديِن آَِبِئُكمم : مثَّ قَاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  : قَالَ   ِإنَُّه َواَّللَِّ َما َهَذا الرَُّجُل مبُعمِطيُكمم َشيـم

َنهُ حَ  َنُكمم َوبـَيـم ُ بـَيـم  .ىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ
 .مثَّ تـََفرَُّقوا

 .َوهللا ََي بن َأِخي َما رََأيـمُتَك َسأَلمتَـُهمم َشَططًا: فـََقاَل َأبُو طَالب: قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيِه، َفَجَعَل يـَُقوُل َلهُ : قَالَ  فَأَنمَت فـَُقلمَها أستحل َلك هبَا الشََّفاَعة  َأيم َعم ِ : " َفَطِمَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

م المِقَياَمة   ".يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ََي بن َأِخي َواَّللَِّ َلوماَل َُمَاَفُة السُّبَِّة َعَليمَك َوَعَلى َبيِن َأبِيَك ِمنم : فـََلمَّا رََأى ِحرمَص َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِت َلُقلمتـَُها، اَل َأُقوهُلَا ِإالَّ َِأَُسرََّك هِبَابـَعمِدي، َوَأنم َتظُ  َا قـُلمتـَُها َجَزًعا ِمَن المَموم  .نَّ قـَُريمٌش َأين ِ ِإَّنَّ
ُت َنَظَر المَعبَّاُس ِإلَيمِه ُُيَرِ ُك َشَفتَـيمِه، فََأصمَغى ِإلَيمِه بُِ  ا تـََقاَرَب ِمنم َأيب طَاِلب  المَموم  .ُذنِهِ قَاَل فـََلمَّ

 .ََي بن َأِخي َواَّللَِّ َلَقدم قَاَل َأِخي المَكِلَمَة الِِت َأَمرمتَُه َأنم يـَُقوهَلَا: فـََقالَ : قَالَ 
 ".ملَم َأمسمَعم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ 
ِط : قَالَ  ُ تـََعاََل ِف ُأولَِئَك الرَّهم ِر َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِف ِعزَّة  َوِشَقاق  ص َوالمُقرمآِن ِذي ال" َوَأنـمَزَل اَّللَّ ََيت" ذ ِكم  .اْلم
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ُد َوالمِمنَّةُ  َمم َنا َعَلى َذِلَك ِف التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم  .َوَقدم َتَكلَّمم
ِِهمم ِمَن المُغََلِة ِإََل أَ * * *  يَعِة َوَغريم َتَدلَّ بـَعمُض َمنم َذَهَب ِمَن الشِ  [ ِف ]نَّ َأَِب طَالب َماَت ُمسلما بقول المَعبَّاس َوَقِد اسم

 .َهَذا اْلَِديث، ََي بن أخى َلَقدم قَاَل َأِخي المَكِلَمَة الِِت َأَمرمَتُه َأنم يـَُقوهَلَا
 .يـَعميِن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ 

ََواُب َعنم َهَذا ِمنم ُوُجوه   َهًما: َأَحُدَها: َواْلم لُُه  َأنَّ ِف السََّنِد ُمبـم ِلِه " اَل يـُعمُرُف َحالُُه َوُهَو قـَوم َوَهَذا ِإبـمَهاٌم ِف " َعنم بـَعمِض َأهم
ُلُه يـُتَـَوقَُّف ِفيِه َلِو انـمَفَردَ  َاِل، َوِمثـم ِم َواْلم  .ااِلسم

َياِق ِمنم َطرِي َماُم َأْحمَُد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َجرِير  ََنمًوا ِمنم َهَذا السِ  ثـََنا َعبَّاٌد، َعنم َوَقدم َرَوى اْلمِ َعمَمِش، َحدَّ ِق َأيب ُأَساَمَة، َعِن اَأم



 .َسِعيِد بمِن ُجَبري
َل المَعبَّاسِ   .َفذََكَرُه َوملَم يَذمُكرم قـَوم

َعمَمِش، َعنم َُيمََي بمِن ُعَمارََة المُكوِفِ ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن   .ابمِن َعبَّاس  َوَرَواُه الثَـّومِريُّ َأيمًضا، َعِن اَأم
ِل المَعبَّاسِ   .َفذََكَرُه بَِغريمِ زََِيَدِة قـَوم

 .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوَحسََّنُه، َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َجرِير  َأيمًضا
َعمَمِش، عَ  ، ِفيَما َرَواُه ِمنم َطرِيِق الثَـّومِريِ ، َعِن اَأم َهِقيِ  َِديِث ِمنم ِسَياِق المبَـيـم نم َُيمََي بمِن ُعَمارََة، َعنم َسِعيِد بمِن َوَلفمُظ اْلم

، قَالَ  ، َفَجاَءتم قـَُريمٌش َوَجاء النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم : ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِعنمد رَأمِس َأيب [ و]َمِرَض َأبُو طَاِلب 
ل  َكيم َُيمنَـَعُه َذاَك،  ، فـََقاَم َأبُو َجهم ُه ِإََل َأيب طَالب، فـََقالَ طَاِلب  جَممِلُس رَُجل  ِمَك؟ : َوَشَكوم ََي بن َأِخي َما تُرِيُد ِمنم قـَوم

زميَةَ : " فـََقالَ  ُهمم َكِلَمًة َتِذلُّ هَلُمم هِبَا المَعَرُب، َوتـَُؤدِ ي ِإلَيمِهمم هِبَا اْلِم َا ُأرِيُد ِمنـم  ََي َعمِ  ِإَّنَّ
 ".المَعَجُم، كلمة َواِحَدة 
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ُ : " ِهَي؟ قَالَ َما : قَالَ   ".اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
هِلََة ِإهَلًا َواِحًدا؟ ِإن َهَذا لشئ ُعَجابٌ : فـََقاُلوا: قَالَ   .َأَجَعَل اْلم
له" ص َوالمُقرمآِن ِذي الذ كر : " َونـََزَل ِفيِهمم : قَالَ  ََيت ِإََل قـَوم ِتََلق : " اْلم  ".ِإالَّ اخم

َحاَق، َما ُهَو َأَصحُّ ِمنمُه، َوُهَو َما َرَواُه الُبَخاِري  قَاِئًَل مثَّ َقدم َعاَرَضُه، َأعميِن * * *  ثـََنا :  ِسَياَق ابمِن ِإسم ثـََنا َُممُموٌد، َحدَّ َحدَّ
ُ َعنمهُ  ، َعِن ابمِن المُمَسيِ ِب، َعنم َأبِيِه َرِضَي اَّللَّ ِريِ  بَـَرََن َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم  .َعبمُد الرَّزَّاِق، َأخم

ل  َأنَّ أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِعنمَدُه َأبُو َجهم  .َِب طَاِلب  َلمَّا َحَضَرتمُه المَوفَاُة َدَخَل َعَليمِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ، َكِلَمٌة ُأَحاجُّ َلَك هِبَا ِعنمَد اَّللَِّ : " فـََقالَ   ".َأيم َعمِ ، ُقلم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ل  َوَعبم  فـََلمم يـََزااَل يَُكَلمَّانِِه َحىتَّ قَاَل ! ََي َأَِب طَاِلب  َأتـَرمَغُب َعنم ِملَِّة َعبمِد المُمطَِّلِب؟ : ُد اَّللَِّ بمُن َأيب أَُميَّةَ فـََقاَل َأبُو َجهم
 .َعَلى ِملَِّة َعبمِد المُمطَِّلبِ : آخر َما َكلََّمُهمم ِبهِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تَـغمِفَرنَّ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".َلَك َما ملَم أُنمَه َعنمَك ( 5)ََأَسم
رِِكنَي َوَلوم َكانُوا ُأويل قـُرمىَب ِمنم بـَعمِد َما تَـ : " فـَنَـَزَلتم  تَـغمِفُروا ِللمُمشم بَـنيََّ هَلُم َأهنم َأصمَحاب َما َكاَن لِلنَِّبِ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َأنم َيسم

ِحيم  بَـبمت ِإنَّ : " َونزلت( " 1)اْلَم َحاَق بمِن ِإبـمَراِهيَم َوَعبمد  هللا، َعنم َعبمِد ( 9" )ك اَل هتدى من َأحم ِلٌم، َعنم ِإسم َوَرَواُه ُمسم
 .الرَّزَّاقِ 

ِوهِ  ِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأبِيِه بَِنحم َرَجاُه َأيمًضا ِمنم َحِديِث الزُّهم  .َوَأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَعمِرُضَها َعَليمِه، َويـَُعوَداِن َلُه بِِتلمَك المَمَقاَلِة، َحىتَّ قَ فـََلمم يـَزَ : َوقَاَل ِفيهِ  : اَل آَخَر َما قَالَ لم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعَلى ِملَِّة َعبمِد المُمطَِّلبِ 
 .اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : َوَأىَب َأنم يـَُقولَ 



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى  تَـغمِفَرنَّ َلَك َما مل َأنه َعنمك : " اَّللَّ  فَأنمزل هللا" َأَما ََأَسم
__________ 

 .الستغفر: االصل( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

بَة ( 1)  .11ُسورَة لقصص ( 9) 559ُسورَة التـَّوم
)*( 
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رِِكنَي َوَلوم َكانُوا ُأويل قرىب َما َكاَن ِللنَِّبِ  َوالَِّذي: " يـَعميِن بـَعمَد َذِلكَ  تَـغمِفُروا لِلمُمشم  ".َن آَمُنوا َأنم َيسم
ِدي َمنم َيَشاُء َوُهَو أعلم ِبملهتدين : " َونـََزَل ِف َأيب طَاِلب   بَـبمَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَهم ِدي َمنم َأحم  ".ِإنََّك اَل تـَهم

د َوُمسلم َوالرتِ مِمِذي   ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ  َهَكَذا روى االمام َأْحم : َوالنََّساِئي ، ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َكيمَساَن َعنم َأيب َحازِم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ  ُ : " َلمَّا َحَضَرتم َوفَاُة َأيب طَاِلب  َأاَتُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُد َلَك هِبَا ََي َعمَّاُه، ُقلم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َأشم

َم المِقَياَمِة   ".يـَوم
َنَك َواَل َأقُ : فـََقالَ  ِت، ََأَقـمَررمُت هِبَا َعيـم  .وهُلَا ِإالَّ القر هبَا َعيمنكَلوماَل َأنم تـَُعيـََّرين قـَُريمٌش، يـَُقوُلوَن َما ْحله َعَليمِه ِإالَّ فزع المَموم

ِدي َمنم : " فَأنمزل هللا عزوجل َ يهدى من َيَشاء َوُهَو أعلم ِبملهتدين ِإنََّك اَل تـَهم بَـبمَت، َوَلِكنَّ اَّللَّ  ".َأحم
ِإنَـَّها نـََزَلتم ِف َأيب طَاِلب  ِحنَي َعَرَض َعَليمِه َرُسوُل : َوَهَكَذا قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّاس  َوابمُن ُعَمَر َوجُمَاِهٌد َوالشَّعمِبُّ َوقـََتاَدةُ 

 .اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ :  َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَُقولَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
َياخِ : فََأىَب َأنم يـَُقوهَلَا، َوقَالَ  َشم  .ُهَو َعَلى ِملَِّة اَأم

 .ُهَو َعَلى ِملَِّة َعبمِد المُمطَِّلبِ : وََكاَن آِخَر َما قَالَ 
ُد َهَذا ُكلَُّه َما قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا: َويـُؤَكِ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ  َحدَّ َياَن، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن ُعَمريم ، َحدَّ ثـََنا َُيمََي، َعنم ُسفم ُمَسدٌَّد، َحدَّ

َاِرِث، قَالَ  ثـََنا المَعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َأنَُّه قَالَ : بمُن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َحدَّ َأغمنَـيمَت َعنم َعمِ َك، َما : قـَلمُت ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 فَِإنَُّه َكاَن َُيُوُطَك َويـَغمَضُب َلَك؟

َضاح  ِمنم ََنر ، َوَلوماَل َأَن َلَكاَن ِف الدَّرك االسفل [ ُهوَ : " ]قَالَ   ( ".5)ِف َضحم
__________ 

 .من النَّار: زَاد ِف الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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ِلٌم ِف َصِحيِحِه مِ  ، َعنم عبد المملك بن ُعَمريم بِهِ َوَرَواُه ُمسم  .نم طُُرق 
، َعنم َأيب [ و] َاِد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َخبَّاب  َثيِن ابمُن اهلم ِ ِمنم َحِديِث اللَّيمِث، َحدَّ رَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم َع َأخم  َسِعيد ، َأنَُّه مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوذُِكَر عِ  َضاح  ِمَن النَّاِر : " نمَدُه َعمُُّه فـََقالَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعُل ِف َضحم َم المِقَياَمِة، فـَُيجم َفُعُه َشَفاَعِِت يـَوم َلَعلَُّه تـَنـم
ُلُغ َكعمبَـيمِه يـَغمِلي ِمنمُه ِدَماُغُه   ".يـَبـم

 .َلفمُظ المُبَخاِري ِ 
 ".تـَغمِلي ِمنمُه ُأمُّ ِدَماِغِه " َوِف ِرَوايَة  

ِلمٌ  ، َعنم َأيب ُعثمَماَن، َعنِ َوَرَوى ُمسم َبَة، َعنم َعفَّاَن، َعنم َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت  ِر بمِن َأيب َشيـم ابمِن َعبَّاس   ، َعنم َأيب َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِل النَّاِر َعَذاًِب َأبُو طَالب، منت: " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُن َأهم ُهَما َأهم عل بنعلني من النَّار يـَغمِلي ِمنـم

 ".ِدَماُغُه 
ُهَما ِدَماُغُه َحىتَّ َيِسيَل َعَلى َقَدَميمِه " َوِف َمَغاِزي يُوُنَس بمِن بَُكريم    .ذََكَرُه السَُّهيمِليُّ " يـَغمِلي ِمنـم

َنِدهِ  ر  المبَـزَّاُر ِف ُمسم َاِفُظ َأبُو َبكم رو،: َوقَاَل اْلم ثـََنا َعمم ثـََنا َأيب، َعنم جُمَاِلد ، َعِن الشَّعمِبِ ،  َحدَّ ُهَو ابمُن ِإمسمَاِعيَل بمِن جُمَاِلد ، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأوم ِقيَل َلهُ : َعنم َجاِبر ، قَالَ  ؟ قَالَ : ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه ِمَن النَّاِر إِ : " َهلم نـََفعمَت َأَِب طَاِلب  َرجم ََل َأخم

َها  َضاح  ِمنـم  ".َضحم
 .تـََفرََّد ِبِه المبَـزَّارُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشَهاَدَة المَعبَّاس َأِخيه َأنَُّه قَاَل المَكِلَمَة وَ : قَاَل السَُّهيمِليُّ  َبِل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َا ملَم يـَقم َِأَنَّ " ملَم َأمسمَعم : " قَالَ َوِإَّنَّ

ُبوِل الشََّهاَدةِ  المَعبَّاَس َكاَن ِإذم  َر َمقم  .َذاَك َكاِفًرا َغيـم
َبَـَر ِبَذِلَك َما َصحَّ ِلَضعمِف َسَنِدهِ : قـُلمتُ   .َوِعنمِدي َأنَّ اْلم

 .َكَما تـََقدَّمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َذِلَك َعنم َأيب طَالِ   .ب  َفذكر َلُه َما تقدمَومِمَّا يَُدلُّ َعَلى َذِلَك َأنَُّه َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

(1/515) 

 
 

ًسا ِإُيَا َفُع نـَفم ِتِه َلَعلَُّه قَاَل َذِلَك ِعنمَد ُمَعايـََنِة المَمَلِك بـَعمَد المَغرمَغَرِة، ِحنَي اَل يـَنـم  .نـَُهاوبتعليل ِصحَّ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ * * *  عمُت ََنِجَيَة بمَن َكعمب  يـَُقولُ  َحدَّ َحاَق، مسَِ عمُت َعِليًّا يـَُقولُ : َأيب ِإسم َلمَّا : مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقلمتُ   .ِإنم َعمََّك َقدم تـُُوِفِ َ : تـُُوِفِ َ َأيب َأتـَيمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رًِكا، فـََقالَ ِإنَُّه : فـَُقلمتُ " اذمَهبم فـََوارِِه : " فـََقالَ   ".اذمَهبم فواره َواَل حتدثن َشيمئا َحىتَّ أتتى : " َماَت ُمشم
 .َففعلت فَأَتـَيمته، فََأَمَرين َأنم َأغمَتِسلَ 

، َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبة  .َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ
َحاَق، َعنم ََنِجَيَة، َعنم َعِلي   َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم حَ  َياَن، َعنم َأيب ِإسم ََي : َلمَّا َماَت َأبُو طَاِلب  قـُلمتُ : ِديِث ُسفم



ًئا َحىتَّ أتَم : " َرُسوَل اَّللَِّ ِإنم َعمََّك الشَّيمَخ الضَّالَّ َقدم َماَت، َفَمنم يـَُوارِيِه؟ قَالَ   ".تَِييِن اذمَهبم فـََواِر َأَِبَك َواَل حُتمِدَثنَّ َشيـم
ُتُه فََأَمَرين فَاغمَتَسلمُت، مثَّ َدَعا يل ِبَدَعَوات  َما َيُسرُّين َأنَّ َل هِبن َما على االرض من شئ  .فَأَتـَيـم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثـَنَ : َوقَاَل اْلم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َأْحمََد بمُن َعِدي   بَـَرََن َأبُو َسعمد  المَمالِييِنُّ، َحدَّ ثـََنا َأخم ا ُُمَمَُّد بمُن َهاُروَن بمِن ُْحَيمد ، َحدَّ
ثـََنا المَفضمُل، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعِن ا ، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب ِرزمَمَة، َحدَّ بمِن ُجَريمج 

 ".َوَصَلتمَك َرِحٌم، َوُجزِيَت خريا ََي َعم : ِجَنازََة َأيب طَاِلب  فـََقالَ ( 5) َعَليمِه َوَسلََّم َعاد من َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ : َعبَّاس  
__________ 

 .َعارض َجَنازَة: ِف الوفا اِلبمِن اْلوزى( 5)
له بعد  ".َومل يقم على َقربه : " َوَهَذا َما يتَّفق َمَع قـَوم

 (1 -السِ ريَة  - 3)*( )
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمرمَسًَل َوزَادَ : قَالَ  ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َومَزين ِ ِهِ : َوُرِوَي َعنم َأيب المَيَماِن اهلم  .َوملَم يـَُقمم َعَلى قـَربم
َُواِرزمِميُّ َتَكلَُّموا ِفيهِ : قَالَ   .َوِإبـمَراِهيُم بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن َهَذا ُهَو اْلم

ُهمم المَفضمُل بمُن ُموَسى السِ يَناينُّ : لمتُ قُـ  ُر َواِحد  ِمنـم م  المِبيَكنمِديُّ ( 5)َقدم َرَوى َعنمُه َغيـم  ( .1)، َوُُمَمَُّد بمُن َسَلَّ
َتقِ : َوَمَع َهَذا قَاَل ابمُن َعِدي    ، َوَأَحاِديثُُه َعنم ُكلِ  َمنم َرَوى َعنمُه لَيمَستم مبُسم  .يَمة  لَيمَس مبَعمُروف 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالدَّفمِع َوَقدم َقدَّممَنا َما َكاَن يـَتَـَعاطَاُه َأبُو طَاِلب  ِمَن المُمَحاَماِة َوالمُمَحاجَِّة َوالمُمَمانـََعِة َعنم َرُسوِل اَّللَِّ   َصلَّى اَّللَّ
َعارِِه َعنمُه َوَعنم َأصمَحابِِه، َوَما قَاَلُه ِفيِه ِمَن املمادح َوالثَناء، َومَ  ا أظهره َلُه َوَِأَصمَحاِبِه ِمَن المَمَودَِّة َوالمَمَحبَِّة َوالشََّفَقِة ِف َأشم

بَُه، بِِتلمَك المِعَبارَِة المَفصِ  نَـتمُه ِمَن المَعيمِب والتنقيص ِلَمنم َخاَلَفُه وََكذَّ َناَها، َوَما َتَضمَّ َلفم يَِّة الم الِِت َأسم َامِشِ ُمطَِّلِبيَِّة يَحِة المَبِليَغِة اهلم
 .الِِت اَل تَُداىَن َواَل ُتَساَمى، َواَل ُُيكن َعَربيا مقارنتها َواَل ُمَعاَرَضتـَُها

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصاِدٌق َِبرٌّ رَاِشٌد، َوَلِكنم مَ  ِمنم قـَلمبُ َوُهَو ِف َذِلَك ُكلِ ِه يـَعمَلُم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .هُ َع َهَذا ملَم يـُؤم
َ ِعلمِم المَقلمِب َوَتصمِديِقهِ   .َوفـَرمٌق بـَنيم

ُيَاِن ِمنم َصِحيِح المُبَخاِري ِ   .َكَما قـَرَّرمََن َذِلَك ِف َشرمِح ِكَتاِب اْلمِ
لُُه تـََعاََل  َناُهُم المِكَتاَب يـَعمرُِفونَُه َكَما يـَعمرُِفوَن َأبـمَناَءُهمم، وَ : " َوَشاِهُد َذِلَك قـَوم َقَّ َوُهمم الَِّذيَن آتـَيـم ُتُموَن اْلم ُهمم لََيكم ِإنَّ َفرِيًقا ِمنـم

 ".يـَعمَلُموَن 
نَ  ِم ِفرمَعوم  َوقَاَل ُموَسى" َوَجَحُدوا هِبَا واستيقنتها أنفسهم : " َوقَاَل تـََعاََل ِف قـَوم

__________ 
 .535َوَمات سنة  551َكاَن من َأقـمَران ابمن المُمَبارك ِف السن َوالمعلم، ولد سنة ( 5)

 َونسب ِإََل 
َدى قرى مرو  .سينان ِإحم



َبة ِإََل بيكند، بـَلمَدة َبني ُِبَارى وجيحون( 1)  .ِنسم
)*( 
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نَ  ُن َمثـم : " ِلِفرمَعوم َرمِض َبَصائَِر َوِإين ِ ََأَظُنَُّك ََي ِفرمَعوم َت َما َأنـمَزَل َهُؤاَلِء ِإالَّ َربُّ السََّمَوات َواَأم  ."ُبورًا َلَقدم َعِلمم
ِلِه تـََعاََل  ُل بـَعمِض السََّلِف ِف قـَوم َهى النَّاَس " َوُهمم ينهون َعنُه وينأون َعنُه : " َوقـَوم ِإنَـَّها نـََزَلتم ِف َأيب طَاِلب  َحيمُث َكاَن يـَنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويـَنمَأى ُهَو َعمَّا َجاَء بِِه الرَّ  َق ِ َعنم َأِذيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُدى َوِديِن اْلم  .ُسوُل ِمَن اهلم
، َوَعطَاِء بمِن ِديَنار ، َوُمَُ  ، َوالمَقاِسِم بمِن ُُمَيمِمَرَة، َوَحِبيِب بمِن َأيب ََثِبت  م د بن َكعمب، َوَغريهم، فـََقدم ُرِوَي َعِن ابمِن َعبَّاس 

 .َفِفيِه َنَظرٌ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ َأعملَ  َظمَهُر َواَّللَّ ِمُنوا بِهِ َواَأم َهوَن النَّاَس َعنم ُُمَمَّد  َأنم يـُؤم ، َوُهمم يـَنـم َرى َعِن ابمِن َعبَّاس  ُخم  .ُم، الرِ َوايَُة اَأم
ُر َواِحد    .َوهِبََذا قَاَل جُمَاِهٌد َوقـََتاَدُة َوالضَّحَّاُك َوَغيـم

ِتَياُر ابمِن َجرِير    .َوُهَو اخم
َتِفُعوَن ُهمم َأيمًضا ِبهِ َأنَّ َهَذا المَكََلَم ِسي: َوتـَومِجيُههُ  رِِكنَي، َحيمُث َكانُوا َيُصدُّوَن النَّاَس َعن ات َِباعه َواَل يـَنـم  .َق لَِتَماِم َذمِ  المُمشم

َقُهوُه َوِف آَذاهِنِمم َوقـم : " َوهِلََذا قَالَ  َتِمُع ِإلَيمَك َوَجَعلمَنا َعَلى قـُُلوهِبِمم َأِكنًَّة َأنم يـَفم ُهمم َمنم َيسم ًرا، َوِإنم يـََروما ُكلَّ آيَة  اَل َوِمنـم
َوَِّلنَي، ِمُنوا هِبَا، َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك جُيَاِدلُوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإنم َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اَأم َن َعنمُه َوِإنم  يـُؤم َن َعنمُه َويـَنمَأوم َهوم َوُهمم يـَنـم

ِلُكوَن ِإالَّ َأنـمُفَسُهمم َوَما َيشم   ".ُعُروَن يـُهم
له  َوِإن : " يدل على َأن املَُراد هِبََذا مَجاَعة، وهم املذكورون ِف ِسَياق المَكََلم َوَقوله" وهم " َوَهَذا اللَّفمظ َوُهَو قـَوم

ُعُروَن  لُكوَن ِإالَّ أنفسهم َوَما َيشم  .يَُدلُّ َعَلى مَتَاِم الذَّم ِ " يهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحاِبِه ِبُكل ِ َوَأبُو طَاِلب  ملَم َيُكنم هِبَِذِه الم  َما  َمثَابَِة، َبلم َكاَن َيُصدُّ النَّاَس َعنم َأِذيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َونـَفمس  َوَمال   ِدُر َعَليمِه ِمنم ِفَعال  َوَمَقال   .يـَقم
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ُيَ  ُ َلُه اْلمِ ِر اَّللَّ اِمَغِة الِِت َوَلِكنم َمَع َهَذا ملَم يـَُقدِ  ُجَِّة المَقاِطَعِة المَباِلَغِة الدَّ َمِة المَعِظيَمِة، َواْلم كم اَن، ِلَما َلُه تـََعاََل ِف َذِلَك ِمَن اْلِم
ِليُم هَلَا ُيَاُن هِبَا َوالتَّسم  .جيَُِب اْلمِ

تَـغم  رِِكنَي، اَلسم ِتغمَفاِر ِللمُمشم ُ َعنمُه ِمَن ااِلسم فصل ِف موت َخِدجَية بنت ! َفرمََن اليب طَالب وترْحنا َعَليمهِ َوَلوماَل َما نـََهاََن اَّللَّ
َقلَ  ِس ُمنـم َها َوَأرمَضاَها، َوَجَعَل َجنَّاِت المِفرمَدوم ُ َعنـم َواَهاخويلد َوذكر شئ ِمنم َفَضائِِلَها َوَمَناِقِبَها َرِضَي اَّللَّ  .بَـَها َوَمثـم

َنَِّة ِمنم َقَصب  اَل َصَخَب ِفيِه َواَل َنَصبَ َوَقدم فـََعَل َذِلَك اَل َُمَاَلَة ِبَرَبِ الصَّ   .اِدِق المَمصمُدوِق، َحيمُث َبشََّرَها بِبَـيمت  ِف اْلم



َيانَ  َثيِن ُعَقيمٌل، َعِن ابمِن ِشَهاب  قَالَ : قَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ثـََنا اللَّيمُث، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َصاِلح  : بـَريمِ قَاَل ُعرمَوُة بمُن الزُّ : َحدَّ
 .َوَقدم َكاَنتم َخِدجَيُة تـُُوفِ َيتم قـَبمَل َأنم تـُفمَرَض الصَََّلةُ 

ِريِ  َأنَُّه قَالَ  ه  آَخَر َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل : مثَّ َرَوى ِمنم َوجم تـُُوفِ َيتم َخِدجَيُة مبَكََّة قـَبمَل ُخُروِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِة، َوقـَبمَل َأنم تـُفمَرَض الصَََّلةُ المَمِدينَ 

َحاقَ   .َماَتتم َخِدجَيُة َوَأبُو طَاِلب  ِف َعام  َواِحد  : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
َهِقيُّ  م: َوقَاَل المبَـيـم ِت َأيب طَالب بَِثََلثَة َأَيَّ  .بـََلَغيِن َأنَّ َخِدجَيَة تـُُوفِ َيتم بـَعمَد َموم

َاِفظُ ذكره َعبمِد اَّللَِّ بم   .ُن َمنمَدهم ِف ِكَتاِب المَمعمرَِفِة، َوَشيمُخَنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
َهِقيُّ  َرِة بَِثََلِث ِسِننَي َعاَم َخَرُجوا ِمَن الشِ عم : قَاَل المبَـيـم جم ِب، َوَأنَّ َخِدجَيَة َوَزَعَم المَواِقِديُّ َأنَّ َخِدجَيَة َوَأَِب طَاِلب  َمااَت قـَبمَل اهلِم

َلةً تُـ   .ُوفِ َيتم قـَبمَل َأيب طَاِلب  ِبَممس  َوَثََلِثنَي لَيـم
َراءِ : قـُلمتُ  َلَة اْلمِسم ُس لَيـم َمم َرَض الصََّلَواُت اْلم  .ُمَراُدُهمم قـَبمَل َأنم تـُفم
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َراِء، كَ  سم َنمَسُب بَِنا َأنم نَذمُكَر َوَفاَة َأيب طَاِلب  َوَخِدجَيَة قـَبمَل اْلمِ  َما ذََكَرهُ وََكاَن اَأم
ِصد  َسَتطَِّلُع َعَليمِه بـَعمَد َذِلَك،  َراِء ِلَمقم ُر َواِحد ، َوَلِكنم َأخَّرمََن َذِلَك َعِن اْلمِسم َهِقيُّ َوَغيـم َتِظم ويتسق المبَـيـم َفِإنَّ المَكََلَم ِبِه يـَنـم

 .المَباب
 .َكَما َتِقُف َعَلى َذِلَك ِإنم َشاَء اَّللَُّ 

ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُفَضيمِل بمِن َغَزَواَن، َعنم ُعَمارََة، َعنم َأيب ُزرمَعَة، َعنم َأيب ُهرَ  :َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َبُة، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم  .يـمَرةَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ  َرائِيل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جَيُة َقدم َأَتتم َمَعَها ِإََنٌء ِفيِه ِإَداٌم، ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهِذِه َخدِ : َأَتى ِجبـم

، َوَبشِ رمَها بِبَـيمت   َا َوِمينِ  َها السَََّلُم ِمنم َرهبِ  َرأم َعَليـم َنَِّة ِمنم َقَصب  اَل َصَخَب  َأوم طََعاٌم َأوم َشَراٌب، فَِإَذا ِهَي َأتـَتمَك فَاقـم ِف اْلم
 .ِفيِه َواَل َنَصبَ 

ِلمٌ   .ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ُفَضيمل  بِهِ  َوَقدم َرَواُه ُمسم
َاِعيَل، قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َُيمََي، َعنم ِإمسم ٌد، َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ ُ َعَليمِه : قـُلمُت ِلَعبمِد هللا بن َأىب أوىف: َحدَّ َبشََّر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِمنم َقَصب  اَل َصَخَب ِفيِه َواَل َنَصبَ  نـََعمم، بِبَـيمت  : َوَسلََّم َخِدجَيَة؟ قَالَ 
َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد  بِهِ  ِلٌم ِمنم طُُرق  َعنم ِإمسم  .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم

َا َبشََّرَها : قَاَل السَُّهيمِليُّ  َنَِّة ِمنم َقَصب  " َوِإَّنَّ ُلِؤ، "بِبَـيمت  ِف اْلم ُيَاِن ، يـَعميِن َقَصَب اللُّؤم َِأَنَـَّها َحاَزتم َقَصَب السَّبمِق ِإََل اْلمِ
رِ " اَل َصَخَب ِفيِه َواَل َنَصَب "  ًما ِمَن الدَّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَم تـُتمِعبمُه يـَوم تـََها َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، فـََلمم َِأَنَـَّها ملَم تـَرمَفعم َصوم

ًما َواَل آ  .َذتمُه َأبًَداَتصمَخبم َعَليمِه يـَوم
َها َأنَـّ  ُ َعنـم ِ، ِمنم َحِديِث ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم َما ِغرمُت َعَلى : َها قَاَلتم َوَأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما ِغرمُت َعَلى َخِدجَيَة   .ِلَما ُكنمُت َأمسمَُعُه يَذمُكُرَها -َوَهَلَكتم قـَبمَل َأنم يـَتَـَزوََّجيِن  -اممَرَأة  لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
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ِدي ِف َخََلئِِلهَ  َبُح الشَّاَة فـَيـُهم ، َوِإنم َكاَن لََيذم َنَِّة ِمنم َقَصب  َرَها بِبَـيمت  ِف اْلم َها َما َيَسُعُهنَّ َوأمره هللا َأنم يـَُبشِ   .ا ِمنـم
ُظ المُبَخارِ   .ي ِ َلفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوِف َلفمظ  َعنم َعاِئَشةَ  َرِة ذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها،  َما ِغرمُت َعَلى اممَرَأة  َما ِغرمُت َعَلى َخِدجَيَة، ِمنم َكثـم ِإَيَّ
َرائِيل، َأنم يـَُبشِ َرهَ  َنَِّة ِمنم َقَصب  َوتـََزوَّجيِن بعمدَها بَِثََلث ِسِنني، َوأمره ربه، َأو ِجبـم  .ا بِبَـيمت  ِف اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما ِغرمُت َعَلى َخِدجَيَة، َوَما رََأيـمتـُهَ : َوِف َلفمظ  َلُه قَاَلتم  ا، َوَلِكنم  َما ِغرمُت َعَلى َأَحد  ِمنم ِنَساِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َا َذَبَح الشَّاةَ  َرَها، َوُرمبَّ ِثُر ِذكم َا قلت َكاَن يُكم َعثـَُها ِف َصَداِئِق َخِدجَيَة، فـَُرمبَّ نـمَيا : فيقطعها َأعمَضاًء مثَّ يـَبـم َكأَنَُّه ملَم َيُكنم ِف الدُّ

َها َوَلٌد : " فـَيَـُقولُ ! اممَرَأٌة ِإالَّ َخِدجَيةَ  ، وََكاَن يل ِمنـم  ".ِإنَـَّها َكاَنتم وََكاَنتم
ثـََنا ِإمسمَ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ِهر ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َحدَّ بَـَرََن َعِليُّ بمُن ُمسم ، َأخم : اِعيُل بمُن َخِليل 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََعَرَف اسم  ُت َخِدجَيَة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتأمَذَنتم َهاَلُة بِنمِت ُخَويمِلد  ُأخم اَن َخِدجَيَة، فَارماَتَع ِتئمذَ اسم
 !.اللَُّهمَّ َهاَلةُ : فـََقالَ 

ِر : َفِغرمُت فـَُقلمتُ ( [ 5)قَاَلت ] ِ َهَلَكتم ِف الدَّهم قـَنيم ( [ 5)َقدم ]َما َتذمُكُر ِمنم َعُجوز  ِمنم َعَجائِِز قـَُريمش  َْحمَراِء الشِ دم
َها ًرا ِمنـم ُ َخيـم  .َأبمَدَلَك اَّللَّ

ِهر  بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم   .ِلٌم، َعنم ُسَويمِد بمِن َسِعيد ، َعنم َعِليِ  بمِن ُمسم
َرًة، ِإذم ملَم يـُنم  ٌر ِمنم َخِدجَيَة، ِإمَّا َفضمًَل َوِإمَّا ِعشم رِيِر َعَلى َأنَّ َعاِئَشَة َخيـم َها َذِلَك،  َوَهَذا ظَاِهٌر ِف التـَّقم َها َواَل َردَّ َعَليـم ِكرم َعَليـم

 .ِسَياق الُبَخاِري  َرَْحه هللا َكَما ُهَو ظَاِهرُ 
__________ 

 .من الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُمَؤمٌَّل َأبُو عبد الرَّْحمَن، َحدثَنا َْحَّاد بن َسَلَمَة، َعنم َعبمِد المَمِلِك : َوَلِكنم قَاَل اْلمِ َعنم  -ُهَو ابمُن ُعَمريم   -َحدَّ
َها، : ، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم ُموَسى بمِن طَلمَحةَ  ًما َخِدجَيَة فََأطمَنَب ِف الثَـَّناِء َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِركُ   فََأدمرََكيِن َما يُدم

َرِة، فـَُقلمتُ  ُ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِمنم : النِ َساَء ِمَن المغَيـم ِ َلَقدم َأعمَقَبَك اَّللَّ قـَنيم  .َعُجوز  ِمنم َعَجائِِز قـَُريمش  َْحمَراِء الشِ دم
ُ َعَليمِه َوسلم تغريا مل أره تغري ِعنمد شئ َقطُّ ِإالَّ ِعنمَد نـُُزوِل الموَ : قَالَ  ُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِي َأوم ِعنمَد املخيلة فـَتَـَغيـََّر َوجم حم

 .َحىتَّ يعلم َرْحمَة َأو عَذاِب
، ِكََلمُهَا َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن وََكَذا رَ  ِلم  ِز بمِن َأَسد ، َوُعثمَماَن بمِن ُمسم  .ُعَمريم  بِهِ َواُه َعنم بـَهم



ِلهِ  ِ : " َوزَاَد بـَعمَد قـَوم قـَنيم ِر االول ": " َْحمَراُء الشِ دم  ".َهَلَكتم ِف الدَّهم
ِي َأوم ِعنمَد المَمِخيَلِة َحىتَّ ينظر َرْحمَة َأوم َعذَ فـََتَمعََّر : قَاَلتم : قَالَ  ُهُه مَتَعًُّرا َما ُكنمُت َأرَاُه ِإالَّ ِعنمَد نـُُزوِل المَوحم  .اِبً َوجم

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
َناٌد جيد  .َوَهَذا ِإسم

د َأيمضا بَـَرََن جُمَاِلٌد، َعِن : َوقَاَل االمام َأْحم َحاق، َأخم ، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َعن ابمن ِإسم ُروق  َكاَن النَِّبُّ : الشَّعمِبِ ، َعنم َمسم
َسِن الثَـَّناءِ  َها بَِحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا ذََكَر َخِدجَيَة َأثـمىَن َعَليـم  .َصلَّى اَّللَّ

ًما فـَُقلمتُ : قَاَلتم  ثـََر َما تذكرها َْحمَراء الشدقني، َقدم َأبم : َفِغرمُت يـَوم َهاَما َأكم ًرا ِمنـم ُ َخيـم  .َدَلَك اَّللَّ
َها، َوقد آَمَنتم يب ِإذم َكَفَر يب النَّاُس، َوَصَدقـَتميِن أذ َكذَبيِن : " قَالَ  ، وآستين مبَاهِلَا ِإذم [ النَّاس]َما أبدلين هللا خريا ِمنـم

ُ َوَلَدَها ِإذم َحَرَميِن َأوماَلَد النِ سَ   ".اِء َحَرَميِن النَّاُس، َوَرزََقيِن اَّللَّ
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 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َأيمًضا
َناُدُه اَل بَمَس بِهِ   .َوِإسم

ُهورٌ  ِلٌم ُمَتابـََعًة، َوِفيِه َكََلٌم َمشم  .َوجُمَاِلٌد َرَوى َلُه ُمسم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َلهُ  ُ َوَلَدَها ِإذم َحَرَميِن : " َوَلَعلَّ َهَذا، َأعميِن قـَوم  َكاَن قبل َأن" َأوماَلَد النِ َساء َوَرَزَقيِن اَّللَّ
ِدِمَها ِِبلمُكلِ يَِّة َوَهذَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َمارِيََة، َوقـَبمَل َمقم يَع َأوماَلِد النَِّبِ  َصلَّى يُولد ِإبـمَراِهيم بن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ا ُمتَـَعنيِ ٌ فَِإنَّ مجَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َكَما تـَقَ  ُ عَ اَّللَّ َم وََكَما َسَيأمِت، ِمنم َخِدجَيَة ِإالَّ ِإبـمَراِهيَم، َفِمنم َمارِيََة المِقبمِطيَِّة المِمصمرِيَِّة َرِضَي اَّللَّ َهادَّ  .نـم
ِضيِل َخِدجَيَة َعَلى َعاِئَشَة َرِضَي هللا  ِل المِعلمِم َعَلى تـَفم َِديِث مَجَاَعٌة ِمنم َأهم َتَدلَّ هِبََذا اْلم َها وأرضاهاَوَقِد اسم  .َعنـم

َناِدهِ   .َوَتَكلََّم آَخُروَن ِف ِإسم
َرًة، َوُهَو ُُممَتَمٌل َأوم ظَاهر، َوَسببه َأن َعاِئَشة متت ِبَشبَ  ًرا ِعشم يِل َوأتََوََّلُه آَخُروَن َعَلى َأنَـَّها َكاَنتم َخيـم ِنَها َومجَِ اهِبَا َوُحسم

هِلَا َرهِتَا، َولَيمَس ُمَراُدَها بَِقوم َها  : "ِعشم ًرا ِمنـم ُ َخيـم َسَها َوتـَُفضِ ُلَها َعَلى َخِدجَيَة، فَِإنَّ َهَذا َأممٌر " َقدم َأبمَدَلَك اَّللَّ َأنَـَّها تـُزَكِ ي نـَفم
َأملَم تـََر ِإََل الَِّذيَن : " ََل َوقَاَل تـََعا( " 5)َفََل تـُزَكُّوا َأنـمُفَسُكمم ُهَو َأعمَلُم مبَِن اتَـَّقى : " َمرمِجُعُه ِإََل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َكَما قَالَ 

يَةَ ( " 9)يـُزَكُّوَن أنفسهم، بل هللا يزك ى من َيَشاء   .اْلم
َها َأِهُل التََّشيُّ * * *  َتصر َعَليـم َ المعلَماء َقِدُيا وحديثا، وجبانبها طرق يقم أََلٌة َوَقَع النِ َزاُع ِفيَها بـَنيم ُرُهمم، اَل َوَهِذِه َمسم ِع َوَغيـم
يِعِهمم، ِإالَّ ِإبـمَراِهيَم، : َن ِبَِدجَيَة َأَحًدا ِمَن النِ َساءِ يـَعمِدُلو  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مجَِ ِن َوَلِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َها، وََكوم ِلَسََلِم الرَّبِ  َعَليـم

ِدير ِإسم  َراما هَلَا َوتـَقم َها َحىتَّ َماَتت ِإكم نِِه ملَم يـَتَـَزوَّجم َعَليـم َها، وََكوم ق  ِف َأوَِّل ِمنـم يَقاِت، َوهَلَا َمَقاُم ِصدم هِنَا ِمَن الصِ دِ  ََلِمَها، وََكوم
َسَها َوَماهَلَا ِلَرُسوِل هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم  .المِبعمثَِة، َوبََذَلتم نـَفم

__________ 



م ( 5)  .91ُسورَة النَّجم
 .73ُسورَة النِ َساء ( 1)

)*( 
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ُل ال ُهَما ِمَن المَفَضاِئِل َما ُهَو َمعمُروٌف، َوَلِكنم َوَأمَّا َأهم ُهمم َمنم يـَغمُلو َأيمًضا َويـُثمِبُت ِلُكلِ  َواِحَدة  ِمنـم ُة سُّنَِّة َفِمنـم  حَتمِمُلُهمم قـُوَّ
يِق، هِنَا ابـمَنَة الصِ دِ  ِضيِل َعاِئَشَة ِلَكوم  التََّسنُِّن َعَلى تـَفم

هِنَا َأعمَلَم ِمنم َخِدجَيةَ  ِلَها، َومل يكن الرَّسُ َوِلَكوم ِظَها َوِعلمِمَها َوَفَصاَحِتَها َوَعقم َُمِم ِمثمُل َعاِئَشَة ِف ِحفم ول ، فَِإنَُّه ملَم َيُكنم ِف اَأم
َها، َونـََزَلتم براءهتا من َفوق سبع مسوات، َوَرَوتم بـَعمَدُه َعنمُه َعَليم  السَََّلُم ِعلمًما مَجًّا   هِ ُيُِبُّ َأَحًدا ِمنم ِنَسائِِه َكَمَحبَِّتِه ِإَيَّ

ُهوَر  َِديَث المَمشم َراء " َكِثريًا طَيِ ًبا ُمَبارًَكا ِفيِه، َحىتَّ َقدم ذََكَر َكِثرٌي ِمَن النَّاِس اْلم َُميـم  ".ُخُذوا َشطمَر دينُكمم َعن اْلم
ُهَما هَلَا ِمَن المَفَضاِئِل َما َلوم َنَظَر النَّاظِ * * *  ق َأنَّ ُكَلًّ ِمنـم  .ُر ِفيِه لَبَـَهَرُه َوَحيـََّرهُ اْلم

َسُن التـََّوقُّف ِف َذِلك ِإََل هللا عزوجل َحم  .َواَأم
َطُع بِِه، َأوم يـَغمِلُب َعَلى ظَنِ ِه ِف َهَذا المَباِب، َفَذاَك الَِّذي جيَُِب َعَليمِه َأنم   . يـَُقوَل مبَا ِعنمَدُه ِمَن المِعلممِ َوَمنم َظَهَر َلُه َدلِيٌل يـَقم

َلُم َأنم َومَ  َسم َلُك اَأم َوُم َوالمَمسم َقـم َِها، فَالطَّرِيُق اَأم أََلِة َأوم ِف َغريم ُ َأعمَلمُ : يـَُقولَ  نم َحَصَل َلُه تـََوقٌُّف ِف َهِذِه المَمسم  .اَّللَّ
، ِمنم َطرِيِق ِهَشاِم بمنِ  د َوالمُبَخاِري  َوُمسلم الرتِ مِمِذي  َوالنََّساِئي  ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن  َوَقدم روى االمام َأْحم

ُ َعنمُه، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َجعمَفر ، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ ُر ِنَسائَِها َمرممَيُ بِنمُت : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخيـم
ُر ِنَسائَِها َخِدجَيةُ  َراَن، َوَخيـم ُر َزَماهِنَِما" بِنمُت ُخَويمِلد   ِعمم  .َأيم َخيـم

ُ َعنمُه، قَالَ  ، َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوَرَوى ُشعمَبَة، َعنم ُمَعاِويََة بمِن قـُرََّة، َعنم َأبِيِه قـُرََّة بمِن ِإََيس  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُملم ِمَن النِ َساِء ِإالَّ َثََلثٌ  َكُمَل ِمَن الر َِجاِل َكِثرٌي َوملَم  َن، َوَخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد ، : َيكم َراَن، َوآِسَيُة اممَرَأُة ِفرمَعوم َمرممَيُ بِنمُت ِعمم

ُل َعاِئَشَة َعَلى النِ َساِء َكَفضمِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعاِم   ".َوَفضم

(1/597) 

 
 

َناٌد َصِحيح ِإََل ُشعمَبة بعدهَرَواُه ابمُن َمرمَدَويمِه ِف   . تـَفمِسريِِه، َوَهَذا ِإسم
ُهنَّ : قَاُلوا َوة ، آِسَيَة َوَمرممَيَ َوَخِدجَيَة، َأنَّ ُكَلًّ ِمنـم رَتك َبني الثَََّلِث ِنسم  َوالمقدر المُمشم

قـَتمُه ِحنيَ  َبَة ِف كفالتها َوَصدَّ َسَنِت الصُّحم  .بُِعثَ  َكَفَلتم نَِبيًّا ُمرمَسًَل، َوَأحم
 .َوَمرممَيُ َكَفَلتم َوَلَدَها َأَُتَّ َكَفاَلة  َوَأعمَظَمَها َوَصدَّقـَتمُه ِحنَي ُأرمِسلَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم هِبَا َوبََذَلتم ِف َذِلَك َأممَواهَلَا قـَتم َوَخِدجَيُة َرِغَبتم ِف تـَزمِويِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه ِحنَي نـََزَل ، َكَما تـََقدََّم، َوَصدَّ
ُي ِمَن هللا عزوجل  .َعَليمِه المَوحم



لُهُ  ُل َعاِئَشَة َعَلى النِ َساِء َكَفضمِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعاِم : " َوقـَوم ِ ِمنم َطرِيِق ُشعمَبَة َأيمًضا، " َوَفضم ُهَو ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم
ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم ُمرََّة الطَّ  ، قَالَ َعنم َعمم َعِريِ  َشم ، َعنم َأيب ُموَسى اَأم َداين ِ َمم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : يِ ِب اهلم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَ  َن، َوَمرممَيُ بِنمُت ِعمم ُملم ِمَن النِ َساِء ِإالَّ آِسَيُة اممَرَأُة ِفرمَعوم َل َعاِئَشَة َعَلى اَن، وَ َكُمَل ِمَن الر َِجاِل َكِثرٌي، َوملَم َيكم ِإنَّ َفضم
يًعا، َوُهَو َأفمَخُر َطَعاِم المَعَرِب، َكَما قَاَل بـَعمُض " النِ َساِء َكَفضمِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعاِم  ُم مجَِ رَب َواللَّحم والثريد ُهَو اْلَم

م : الشَُّعَراءِ  ُز أتَمِدُمُه بَِلحم ُبـم لُهُ َفَذاك َأَمانَة * ِإَذا َما اْلم َأنم َيُكوَن " َوَفضمُل َعاِئَشَة َعَلى النِ َساِء : " هللا الثَّرِيد َوُيمل قـَوم
َقى  َرُهنَّ، َوُُيمَتَمُل َأنم َيُكوَن َعامًّا ِفيَما َعَداُهنَّ َويـَبـم ُقوفا َُممُفوظًا فـَيَـُعمُّ النِ َساَء المَمذمُكورَاِت َوَغيـم المَكََلُم ِفيَها َوِفيِهنَّ َموم

َِها ِإََل َدلِيل  ِمنم َخارج ُيمَتمل ُهنَّ َعَلى َغريم َتاج من رجح َواِحَدة  ِمنـم ِويَة بَينُهنَّ، فَيحم  .التَّسم
 .َوهللا أعلم
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َدَة بِنمتِ  يِق، َوَسوم َها ِبَعاِئَشَة بِنمِت الصِ دِ  ُ َعنـم ُهَما  زَ فصل ِف تـَزمِوجيه َعَليمِه السَََّلم بـَعمَد َخِدجَيَة َرِضَي اَّللَّ ُ َعنـم َعَة َرِضَي اَّللَّ مم
 .الصَِّحيح َأن َعاِئَشة تَزوجَها َأوال َكَما َسَيأمِت 

ثـََنا ُوَهيمٌب، َعنم ِهَشام ابمن ُعرم  ثـََنا ُمَعلَّى بمُن َأَسد ، َحدَّ َوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَل المُبَخاِريُّ ِف َِبِب تـَزمِويِج َعاِئَشَة، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل هَلَاَأنَّ ال ِ، َأَرى َأنَِّك ِف َسَرَقة  : " نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ( : 1)ِمنم َحرِير ، َويـَُقوُل ( 5)ُأرِيُتِك ِف المَمَناِم َمرَّتـَنيم

 .َهِذِه اممَرَأُتكَ 
َها فَِإذا ِشفم َعنـم  فَاكم

 ".َّللَِّ ُُيمِضِه ِمنم ِعنمِد ا( 9)ِهَي َأنمت، فََأُقول ِإن َكاَن َهَذا 
َبمَكارِ : قَاَل المُبَخاِريُّ   .َِبُب ِنَكاِح اَأم

َركِ : قَاَل ابمُن َعبَّاس  ِلَعاِئَشةَ : َوقَاَل ابمُن َأيب ُمَليمَكةَ  ًرا َغيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبكم  .ملَم يـَنمِكِح النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ، ثـََنا ِإمسمَاِعيُل بمُن َعبمِد اَّللَِّ ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َحدَّ َثيِن َأِخي، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ِبََلل  : َحدَّ

َت َشَجَرًة ملَم يـُؤمَكلم : قـُلمتُ  َها، َوَوَجدم ، َأرََأيمَت َلوم نـََزلمَت َواِدًَي َوِفيِه َشَجَرٌة َقدم ُأِكَل ِمنـم هَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ا، ِف َأيُـَّها ُكنمَت  ِمنـم
َها : " تـُرمِتُع بِِعريََك؟ قَالَ  َرَها" ِف الِِت ملَم يـُرمَتعم ِمنـم ًرا َغيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَتَـَزوَّجم ِبكم  .تـَعميِن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ 

ثـََنا ُعبَـيمُد بمُن ِإمسمَا: مثَّ قَالَ  ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ َحدَّ  .ِعيَل، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم   ُأرِيُتِك ِف المَمَناِم فيجئ: " قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .المقطَعة: الس رَقة( 5)
ِيل( 1)  .َأي ِجربم

 .َويـَُقال: ايَةوىف ِروَ 



 .ِإن َيك َهَذا: الُبَخاِري  ( 9)
)*( 
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َب فَِإذا َأنمت ِهيَ  ِهِك الثَـّوم ِإنم َيُكنم : ، َفقلتِبِك المَمَلُك ِف َسَرَقة  ِمنم َحرِير  فـََقاَل يل َهِذِه اممَرَأُتَك، َفَكَشفمُت َعنم َوجم
 ".َهَذا ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ ُُيمِضِه 

 ".ُأرِيُتِك ِف المَمَناِم َثََلَث لََيال  : " ايَة  َوِف ِروَ 
َراَء فـََقالَ  ِيَل َجاَءُه ِبُصوَرهِتَا ِف ِخرمَقة  ِمنم َحرِير  َخضم ِخَرةِ : َوِعنمَد الرتِ مِمِذيِ  َأنَّ ِجربم نـمَيا َواْلم  .َهِذِه َزومَجُتَك ِف الدُّ

، َعنم  تـَزمِويِج الصِ َغارِ [ َِببُ : ]َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا اللَّيمُث َعنم يَزِيَد، َعنم ِعَراك  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َحدَّ ِمَن المِكَباِر، َحدَّ
ر ، فـََقاَل َلُه َأبُو َبكم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب َعاِئَشَة ِإََل َأيب َبكم َا َأَنَ : ر  ُعرمَوَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َأُخوكَ ِإَّنَّ

 ".َأنمَت َأِخي ِف ِديِن اَّللَِّ وَِكَتابِِه، َوِهَي يل َحََلٌل : " فـََقالَ 
َِديُث ظَاِهُر ِسَياِقِه َكأَنَُّه ُمرمَسٌل، َوُهَو ِعنمَد المُبَخاِريِ  َوالمُمَحقِ ِقنَي ُمتَِّصٌل، َِأَنَُّه ِمنم   َحِديِث ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة َرِضَي َهَذا اْلم

َراِد المُبَخاِريِ  َرِْحَُه اَّللَُّ اَّللَُّ  َها، َوَهَذا ِمنم َأفـم  . َعنـم
 .َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيهِ 

َمِئذ  : قَالَ  ابـمَنُة ِستِ  ِسِننَي، َوبـَىَن هِبَا  تـََزوََّج َرُسوُل هللا صلى هللا عيله َوسلم َعاِئَشة بعد َخِدجَيَة بَِثََلِث ِسِننَي، َوَعاِئَشُة يـَوم
َرَة َسَنةً  َنُة مَثَاينَ َعشم ، َوَماَت َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم َوَعاِئَشُة ابـم ع   .َوِهَي ابـمَنُة ِتسم

 .َوَهَذا َغرِيبٌ 
َاِعيَل، َعنم َأيب ُأَساَمَة، َعنم  تـُُوفِ َيتم َخِدجَيُة قـَبمَل : ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، قَالَ َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َعنم ُعبَـيمِد بمِن ِإمسم

ِ َأوم َقرِيًبا ِمنم َذِلَك، َوَنكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِثََلِث ِسِننَي، فـََلِبَث َسنَـتَـنيم َح َعاِئَشَة َوِهَي بِنمُت ِستِ  ِسِننَي، َُممَرِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِع ِسِننيَ مثَّ بـَىَن هبَِ   .ا َوِهَي بِنمُت ِتسم
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ِم المُمتَِّصِل ِف نَـ  َنا، َوَلِكنَُّه ِف ُحكم َياِق َكَما َقدَّمم َممرِ َوَهَذا الَِّذي قَاَلُه ُعرمَوُة ُمرمَسٌل ِف ظَاِهِر السِ   .فمِس اَأم
لُهُ  ع  تـََزوََّجَها َوِهَي ابـمَنُة ِستِ  ِسِننَي، َوبـَىَن هِبَا وَ : " َوقـَوم َ النَّاِس، َوَقدم ثـََبَت ِف الصِ َحاِح " ِهَي ابـمَنُة ِتسم َما اَل ِخََلَف ِفيِه بـَنيم

َِها  .َوَغريم
َرِة ِإََل المَمِديَنةِ  جم  .وََكاَن بَِناُؤُه هِبَا َعَليمِه السَََّلُم ِف السََّنِة الثَّانَِيِة ِمَن اهلِم

ُن تـَزمِوجِيَها َكاَن بـَعمَد مو  ِو من َثََلِث ِسِننَي َفِفيِه َنَظرٌ َوَأمَّا َكوم  .ت َخِدجَية بَِنحم
َاِفَظ قَالَ  َياَن اْلم ثـََنا َْحَّاٌد، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : فَِإنَّ يـَعمُقوَب بمَن ُسفم جَّاُج، َحدَّ ثـََنا اْلَم : َحدَّ



اتـََزوََّجيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َقِدممَنا   َعَليمِه َوَسلََّم ُمتَـَوىفَّ َخِدجَيَة قـَبمَل ُُممَرِجِه ِمنم َمكََّة َوَأََن ابـمَنُة َسبمِع َأوم ِستِ  ِسِننَي، فـََلمَّ
َوٌة َوَأََن المَعُب ِف ُأرمُجوَحة  َوَأََن جُمَمََّمٌة، فـََهيَّأمَنيِن َوَصنَـعمَنيِن مثَّ  ُ َعَليمهِ  المَمِديَنَة َجاَءين ِنسم َ يب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َأتـَنيم

 [ .فَبىن ىب]َوَسلََّم 
ِع ِسِننيَ   .َوَأََن ابـمَنُة ِتسم

َِديثِ  لُُه ِف َهَذا اْلم  ".ُمتَـَوىفَّ َخِدجَيَة : " فـََقوم
َتِضي َأنَُّه َعَلى َأثَِر َذِلَك َقرِيًبا، اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم َيُكوَن َقدم  َخِة بـَعمَد ُمتَـَوىفَّ َخِدجَيَة، َفََل يـَنمِفي َما ذََكَرُه  يـَقم َسَقَط ِمَن النُّسم
 .يُوُنُس بمُن بَُكريم  َوَأبُو ُأَساَمَة َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة َعنم َأبِيهِ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ثـََنا فـَرمَوُة بمُن َأيب المَمغمَراِء، َحدَّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ِهر ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ َحدَّ  .ثـََنا َعِليُّ بمُن ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن بِنمُت ِستِ  ِسِننَي، فـََقِدممَنا المَمِديَنَة فـَنَـَزلمَنا : قَاَلتم  َزمرَ تـََزوََّجيِن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َاِرِث بمِن اْلم ِج، ِف َبيِن اْلم
ُت فـََتَمزََّق شعرى َوقد وفت يل مُجَيمَمٌة، فَأَتـَتميِن أُمِ ي ُأمُّ ُروَماَن َوِإين ِ َلِفي ُأرمُجوَحة  َوَمِعي َصوَ  اِحُب يل، َفَصَرَختم يب فـَُوِعكم

اِر، َوإِ  قـََفتميِن َعَلى َِبِب الدَّ ين ِ ََأَنـمَهُج َحىتَّ َسَكَن بـَعمُض نـََفِسي، مثَّ فأتيتها َما أدرى َما تُرِيُد مىن، فََأَخَذتم بَِيِدي َحىتَّ َأوم
 أخذت َشيمئا من َماء فمست بِِه وجهى ورأسي، مثَّ أدخلتين
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 .الدَّار
َنمَصاِر ِف المبَـيمِت، فـَُقلمنَ : قَالَ  َوٌة ِمَن اَأم ريمِ َوالمبَـرََكِة َوَعَلى َخريمِ طَائِر  : فَِإَذا ِنسم  .َعَلى اْلَم

َلمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُضًحى،فََأسم َن ِمنم َشأمين، فـََلمم يـَُرعميِن ِإالَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِئذ   تميِن ِإلَيمِهنَّ فََأصمَلحم َنيِن ِإلَيمِه َوَأََن يـَوم َلمم فََأسم
ِع ِسِننيَ   .بِنمُت ِتسم

َنِد َعاِئَشَة ُأمِ  الممُ  َماُم َأْحمَُد ِف ُمسم ر و : ؤمِننيَ َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعمم ر ، َحدَّ ثـََنا]َحدثَنا ُُمَمَّد بن بشر، َحدثَنا ِبشم [ َحدَّ
َلُة بِنمُت َحِكيم  اممَرَأُة ُعثمَماَن بمِن َمظمُعون  فـََقاَلتم : َأبُو َسَلَمَة َوَُيمََي، قَااَل  اَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ أَ : َلمَّا َهَلَكتم َخِدجَيُة َجاَءتم َخوم

؟ قَاَلتم : تـََزوَُّج؟ قَالَ  ًرا، َوِإنم ِشئمت ثـَيِ ًبا: َمنم  .ِإنم ِشئمَت ِبكم
ر  : قَالَ  َنُة َأيب َبكم  .َفمن المبكر؟ قَاَلت َأَحبِ  َخلمِق اَّللَِّ ِإلَيمَك َعاِئَشُة ابـم
َدُة بِنمُت َزمَعة، قد آَمنت بك واتبعتك: قَالَ   .َوَمِن الثَـّيِ ُب؟ قَاَلتم َسوم
 .فَاذمَهِب فَاذمُكرِيِهَما َعَليَّ : قَالَ 

ر  فـََقاَلتم  ريمِ َوالمبَـرََكةِ : َفَدَخَلتم بـَيمَت َأيب َبكم ُ َعَليمِك ِمَن اْلَم  !ََي ُأمَّ ُروَماَن َماَذا َأدمَخَل اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َوَما َذاَك؟ قَاَلتم : قَاَلتم  ر  َحىتَّ : َأخطب َعَليمِه َعاِئَشة، َقاَلتَأرمَسَليِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ انظري َأَِب َبكم

 .َيَمِتَ 
ر  َفقلت ريمِ َوالمبَـرََكةِ : َفَجاَء َأبُو َبكم ُ َعَليمُكمم ِمَن اْلَم ر  َماَذا َأدمَخَل اَّللَّ َأرمَسَليِن َرُسوُل اَّللَِّ : َوَما َذاَك؟ قَاَلتم : قَالَ ! ََي َأَِب َبكم



ُ َعَليم  ُطُب َعَليمِه َعاِئَشةَ َصلَّى اَّللَّ  .ِه َوَسلََّم َأخم
َا ِهَي ابـمَنُة َأِخيهِ : قَالَ  ُلُح َلُه؟ ِإَّنَّ  .َوَهلم َتصم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذََكرمُت َذِلَك َلُه قَالَ  َأِخي ِف  َأََن َأُخوَك َوَأنمتَ : ارمِجِعي ِإلَيمِه فـَُقويل َلهُ : " فـََرَجعمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلُح يل  ََلِم َوابـمنَـُتَك َتصم  ".اْلمِسم

 .انـمَتِظِري، َوَخَرجَ : فـََرَجَعتم َفذََكَرتم َذِلَك َلُه قَالَ 
 .ِإنَّ ُمطمِعَم بمَن عدى قد ذكرَها على ابمنه، َوَواَّللَّ َما وعد َأبُو بكر َوعدا قط  فأخلفه: قَاَلتم ُأمُّ ُروَمانَ 
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ر  َعَلى ُمطمِعِم بمِن َعِدي   َوِعنمده اممَرَأته أم الصىب َفَدَخَل َأبُو  .َبكم
ر  ! ََي ابمن َأىب ُقَحاَفة َلَعلَّك مصبئ صاحبنا تدخله ِف ِديِنَك الَِّذي َأنمَت َعَليمِه ِإنم تـََزوََّج ِإلَيمَك؟ : فـََقاَلت فـََقاَل َأبُو َبكم

َل َهِذِه تـَُقو   .ِإنَـَّها تـَُقوُل َذِلكَ ( 5:[ )قَالَ ]ُل؟ لِلمُمطمِعِم بمِن َعِدي   َأقـَوم
ِسِه ِمنم ِعَدتِِه الِِت َوَعَدهُ  ُ َما َكاَن ِف نـَفم  .َفَخَرَج ِمنم ِعنمِدِه َوَقدم َأذمَهَب اَّللَّ

َلةَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََرَجَع فـََقاَل ِْلَوم  .ادمِعي يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمِئذ  بـََنُت ِستِ  ِسِننيَ  َفَدَعتمُه فـََزوََّجَها ُه، َوَعاِئَشُة يـَوم  .ِإَيَّ

َدة بنت َزمَعة فـََقاَلت ريمِ َوالمبَـرََكِة؟ : مثَّ َخَرَجتم َفدخلت على َسوم ُ َعَليمِك ِمَن اْلَم : َوَما َذاَك؟ قَاَلتم : قَاَلتم ! َما َأدمَخَل اَّللَّ
ُ َعَليمِه  طُُبِك ِإلَيمهِ َأرمَسَليِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَسلََّم َأخم

، َفَدَخَلتم َوِددمُت، ادخلي ِإََل َأىب بكر فَاذمُكِري َذِلَك َلُه، وََكاَن َشيمًخا َكِبريًا َقدم َأدمرََكُه السِ نُّ َقدم خَتَلََّف َعِن : قَاَلتم  جِ  اْلَم
َاِهِليَِّة، فـََقالَ  َلُة بِنمُت َحِكيم  : َلتم َمنم َهِذِه؟ قَا: َعَليمِه فحييته بَِتِحيَِّة اْلم  .َخوم

َدةَ : َفَما َشأمُنِك؟ قَاَلتم : قَالَ  ُطُب َعَليمِه َسوم  .َأرمَسَليِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َأخم
ء كرمي، َما تَقول َصاحَبتك؟ قَاَلت: فـََقالَ   .حتب َذِلك: ُكفم

 .قَاَل ادعيها ِإََل 
َها  َفَدَعتـم

ء َكِرمٌي، َأحتُِبِ نَي َأنم َأيم بـُنَـيَُّة، ِإنَّ هَ : قَالَ  ِذِه تـَزمُعُم َأنَّ ُُمَمََّد بمَن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الممطلب قد أرسل خيطبك، َوُهَو ُكفم
 .نـََعمم : ُأَزوِ َجِك بِِه؟ قَاَلتم 

 .ادمِعيِه يل : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََزوََّجَها ِإَيَّ   .هُ َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ج، فَجاء ُيثى على رَأمِسِه التـَُّرابَ   .َفَجاَء َأُخوَها عبد بن َزمَعة من اْلَم
َلمَ  ُ َعَليمِه َوسَ : فـََقاَل بـَعمَد َأنم َأسم ِثي ِف رَأمِسي التـَُّراَب َأنم تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َأحم ُرَك ِإين ِ َلَسِفيٌه يـَوم َدَة َلَعمم لََّم َسوم

َزمرَِج ِف السُّنمحِ : قَاَلتم َعاِئَشةُ ! نمَت َزممَعةَ بِ  َاِرِث بمِن اْلم  .فـََقِدممَنا المَمِديَنَة فـَنَـَزلمَنا ِف َبيِن اْلم



َتَمَع ِإلَيمِه رجال من االنصار: قَاَلتم  تَـَنا َواجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَخَل بـَيـم  َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 )*( 155/  1من الممسند ( 5)

(1/579) 

 
 

ُرمُجوَحِة َويل مجَُ  َ عذقني يرجح يب، فَأَنـمَزلَتميِن ِمَن اَأم تَـَها ومسحت َوِنَساٌء، َفَجاَءتميِن أُمِ ي َوِإين ِ َلِفي ُأرمُجوَحة  بـَنيم يمَمٌة فـََفَرقـم
بَـَلتم تـَُقوُدين َحىتَّ َوقـََفتم  يب ِعنمَد المَباِب، َوِإين ِ ََأَنـمَهُج َحىتَّ َسَكَن ِمنم نـََفِسي، مثَّ َدَخَلتم يب  وجهى بشئ ِمنم َماء ، مثَّ َأقـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس َعَلى َسرِير  ِف بـَيمِتَنا َوِعنمَدُه رَِجاٌل َوِنَساٌء مِ  َلَستميِن ِف ُحجم فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر، فََأجم َرة  َن اَأم
ُ َلَك ِفيِهمم، َوَِبَرَك هَلُمم ِفيكَ : مثَّ قَاَلتم  ُلَك، فـََباَرَك اَّللَّ  .َهُؤاَلِء َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَيمِتَنا َما  تم َنَُِرتم َعَليَّ َجُزوٌر، َواَل ُذحبَ فـََوَثَب الر َِجاُل َوالنِ َساُء َفَخَرُجوا، َوبـَىَن يب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنة  َكاَن يـُرمِسُل هِبَا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا َنا َسعمُد بمُن ُعَباَدَة جبَفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َداَر ِإََل ِنَسائِهِ َعَليَّ َشاٌة، َحىتَّ َأرمَسَل ِإلَيـم  .َّللَّ

ِع ِسِننيَ  َنُة ِتسم َمِئذ  ابـم  .َوَأََن يـَوم
َياُق َكأَنَّهُ   .ُمرمَسٌل، َوُهَو ُمتَِّصلٌ  َوَهَذا السِ 

َبَّار، َحدثَنا عبد هللا بن ِإدمرِيس االزدي، َعنم ُُمَمَّدِ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم ر و، َعنم َُيمََي بمِن ِلَما َرَواُه المبَـيـم  بمِن َعمم
، قَالَ  َلُة بِنمُت َحِكيم  فـََقاَلتم َلمَّا مَ : قَاَلتم َعاِئَشةُ : َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َحاِطب  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَل : اَتتم َخِدجَيُة َجاَءتم َخوم

؟ قَاَلتم : تـََزوَُّج؟ قَالَ   :َوَمنم
ًرا َوِإنم ِشئمَت ثـَيِ ًبا  .ِإنم ِشئمَت ِبكم

ُر َوَمِن الثَـّيِ ُب؟ قَاَلتم : قَالَ  َنُة َأَحبِ  َخلمقِ : َمِن المِبكم ُر فَابـم َدُة بِنمُت َزممَعَة، َقدم آَمَنتم  َأمَّا المِبكم اَّللَِّ ِإلَيمَك، َوَأمَّا الثَـّيِ ُب َفَسوم
 .ِبَك َواتَـّبَـَعتمكَ 

َِديِث ََنمَو َما تـََقدَّمَ   .قَاَل فَاذمُكرِيِهَما َعَليَّ َوذََكَر مَتَاَم اْلم
ًما َعَلى تَـ  َدُه َعَلى َعاِئَشَة َكاَن ُمتَـَقدِ  َتِضي َأنَّ َعقم َدَة بِنمِت َزممَعةَ َوَهَذا يـَقم  .زمِوجِيِه ِبَسوم

َر ِإََل المَمِديَنِة ِف السَّ  َدَة َكاَن مبَكََّة، َوَأمَّا ُدُخولُُه َعَلى َعاِئَشَة فـََتَأخَّ َنِة الثَّانَِيِة َكَما تـََقدََّم وََكَما َوَلِكنَّ ُدُخوَلُه َعَلى َسوم
 .َسَيأمِت 

َماُم َأْحمَدُ  ثـَنَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ َحدَّ ثـََنا َشرِيٌك، َعنم ِهَشام  َوُد، َحدَّ  ا َأسم
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ِسُم يل بِيَـوم : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَقم َمَها يل، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدُة َوَهَبتم يـَوم  .ِمَها َمَع ِنَسائِهِ َلمَّا َكرِبَتم َسوم
 .اَنتم َأوََّل اممَرَأة  تـََزوََّجَها بـَعمِديوَكَ : قَاَلتم 



َماُم َأْحمَدُ  ، َأنَّ رَ : َوقَاَل اْلمِ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّاس  ٌر، َحدَّ َثيِن َشهم َِميِد، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اْلم ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ ُسوَل اَّللَِّ َحدَّ
َدة وََكاَنت مصبية، َكاَن هَلَا مخس صبية َأو ِست  من بـَعملَها َماتَ صلى َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب اممَرَأًة مِ  ِمِه يـَُقاُل هَلَا َسوم : نم قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتُكوَن َأَحبَّ  َواَّللَِّ ََي َنِبَّ اَّللَِّ َما َُيمنَـُعيِن ِمنمَك َأنم اَل : قَاَلتم " َما َُيمنَـُعِك ِمينِ 
َرًة َوَعِشيَّةً  َيُة ِعنمَد رَأمِسَك بُكم رُِمَك َأنم ُينعوا َهُؤاَلِء الصِ بـم  .المبَـر ِيَِّة ِإيَلَّ، َوَلِكينِ  ُأكم

ُر َذِلَك؟ قَاَلتم : قَالَ   .اَل َواَّللَِّ : فـََهلم َمنَـَعِك ِمينِ  َغيـم
ُ َعَليمِه وَ  َناُه ! يـَرمَْحُِك اَّللَُّ : َسلَّمَ قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َأحم ِبَل، َصاِلُح؟ ِنَساِء قـَُريمش  َ َأعمَجاَز اْلمِ َر ِنَساء  رَِكُبم ِإنَّ َخيـم

 .َعَلى َوَلد  ِف ِصَغرِِه، َوَأرمَعاُه َعَلى بـَعمل  ِبَذاِت َيِدهِ 
َراُن بم : قـُلمتُ  َلُه َعَليمِه السَََّلُم السَّكم ََبَشِة  وََكاَن َزومَجَها قـَبـم َلَم َوَهاَجَر ِإََل اْلم ر و، وََكاَن ممَّنم َأسم ر و َأُخو ُسَهيمِل بمِن َعمم ُن َعمم

َرة رضى هللا َعنهُ  جم  .َكَما تـََقدََّم، مثَّ رََجَع ِإََل َمكََّة َفَماَت هبَا قبل اهلِم
َد َعَلى َعاِئَشةَ  َياقَاُت ُكلَُّها َدالٌَّة َعَلى َأنَّ المَعقم ُل َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن   َهِذه السِ  َدَة، َوُهَو قـَوم ِد ِبَسوم ًما َعَلى المَعقم َكاَن ُمتَـَقدِ 

 .َعِقيل  
ِري ِ   .َوَرَواُه يُوُنُس َعِن الزُّهم

َدَة قـَبمَل َعاِئَشَة، َوَحَكاُه َعن قـََتاَدة وأىب عبيد َد َعَلى َسوم َتاَر ابمُن َعبمِد الري َأنَّ المَعقم  .َواخم
ِري  : الَ قَ   .َوَرَواُه عقيل َعن الزُّهم
 (1 -السِ ريَة  - 50)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأنَُّه َكاَن َنَ  ِت َأيب طَاِلب  َعمِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر َموم َم ِذكم ٌل َقدم تـََقدَّ ِصًرا َلُه َوقَائًِما ِف َصفِ ِه َوُمَداِفًعا َفصم
ِدُر َعَليمِه ِمنم نفس َوَمال ومقال َوِفَعال   َعنمُه ِبُكل ِ   .َما يـَقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنُلوا ِمنمُه َما ملَم  تَـَرَأ ُسَفَهاُء قـَُريمش  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِدُروَن  فـََلمَّا َماَت اجم َيُكونُوا َيِصُلوَن ِإلَيمِه َواَل يـَقم
 .َعَليمهِ 

لُ  َكَما َقدم َرَواهُ  ثـََنا يُوُسُف بمُن بـُهم َحاَق الصنعاىن، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ََصمِ ، َحدَّ َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ، َعِن اْلم ثـََنا المبَـيـم ، َحدَّ ول 
ثَُه، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبَـ  َحاَق، َعمَّنم َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َلمَّا : ريمِ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر  قَالَ َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِإدمرِيَس، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسِفيٌه ِمنم ُسَفَهاِء قـَُريمش  فَأَلمَقى َعلَ  يمِه تـَُراًِب، فـََرَجَع ِإََل بـَيمِتِه َماَت َأبُو طَاِلب  َعَرَض ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِهِه التـَُّراَب َوتـَبمِكي، َفَجَعَل يـَُقولفَأََتِت اممَرَأٌة ِمنم بـََناتِِه متَم   ".َأي بنية اَل تبكى، فَِإنَّ اَّللََّ َماِنٌع َأَِبِك : " َسُح َعنم َوجم

َ َذِلكَ  َرُهُه َحىتَّ َماَت َأبُو طَالب مثَّ شرعوا : " َويـَُقوُل َما بـَنيم ًئا َأكم  ".َما ََنَلتم قـَُريمٌش َشيـم
َحاَق، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه ُمرمسَلَوَقدم َرَواُه زََِيٌد المَبكَّ   .اِئيُّ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

 .َوهللا َأعمَلمُ 
َبَّاِر، َعنم  ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم ِِه، َعِن اَأم َاِكِم َوَغريم َهِقيُّ َأيمًضا َعِن اْلم  َوَرَوى المبَـيـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعنم هِ  ( 5)َما زَاَلتم قـَُريمٌش كاعني : " َشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".َحىتَّ َماَت َأبُو طَالب 

__________ 
 )*(جبناء : كاعني( 5)
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ََصمِ ، َعنم َعبَّ  َاِكِم، َعِن اَأم َبُة المُمَجدَُّر، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، مثَّ َرَواُه َعِن اْلم ثـََنا ُعقم ، َعنم َُيمََي بمِن َمِعني ، َحدَّ اس  الدُّوِريِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ   ". َما زَاَلتم قـَُريمٌش َكاعًَّة َحىتَّ تـُُوِفِ َ َأبُو طَاِلب  : " َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َاِفُظ َأبُو المفرج ابمن اْلوزى ِبَسَنِدِه َعن ثـَعمَلَبة بن صقري  ، َأنَـُّهَما قَااَل ( 5)َوَقدم َرَوى اْلم َلمَّا تـُُوِفِ َ َأبُو : َوَحِكيِم بمِن ِحَزام 
ُ َعلَ  تمع َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م، اجم َتُه َوَأَقلَّ طَالب َوَخِدجَية، وََكاَن بَينهَما مَخمَسة َأَيَّ يمِه َوَسلََّم مصيبتان، َولزَِم بـَيـم

ُُروَج، َوََنَلتم ِمنمُه قـَُريمٌش َما ملَم َتُكنم تـََناُل َواَل َتطمَمُع ِفيهِ   .اْلم
نَـعمُه، اَل ََي ُُمَمَُّد اممِض ِلَما َأَردمَت، َوَما ُكنمَت َصانًِعا ِإذم َكاَن َأبُ : فـَبَـَلَغ َذِلَك َأَِب هَلَب  َفَجاَءُه فـََقالَ  و طَاِلب  َحيًّا فَاصم

ِت اَل يُوَصُل ِإلَيمَك َحىتَّ َأُموتَ   .َوالَلَّ
َبَل ِإلَيمِه َأبُو هَلَب  فـََناَل ِمنمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأقـم  ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َصَبأَ : ، فـََوَلَّ َيِصيحُ َوَسبَّ ابمُن المَغيمطََلِة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبةَ   .َأبُو ُعتـم
 .َما فَارَقمُت ِديَن َعبمِد المُمطَِّلبِ : فََأقـمبَـَلتم قـَُريمٌش َحىتَّ َوقـَُفوا َعَلى َأيب هَلَب  فـََقالَ 

 .َوَلِكينِ  َأممَنُع ابمَن َأِخي َأنم ُيَضاَم َحىتَّ َُيمِضَي ملا يُرِيد
َسنمَت َوَأمجمَلمَت َوَوَصلمَت الرَِّحمَ : فـََقاُلوا  .لقد َأحم

َهُب اَل يـَعمِرُض َلُه َأَحٌد ِمنم  ًما َيَمِت َويَذم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَذِلَك َأَيَّ ، وهابوا َأَِب هَلب، ِإذم َفَمَكَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  قـَُريمش 
ل  ِإََل َأيب هَلَب  فـََقااَل َلهُ  َبُة بمُن َأيب ُمَعيمط  َوَأبُو َجهم بَـَركَ : َجاَء ُعقم َخُل َأبِيَك؟ فـََقاَل َلُه َأبُو هَلَب   َأخم ََي : ابمُن َأِخيَك َأيمَن َمدم

َخُل َعبمِد المُمطَِّلِب؟ قَالَ   .َمَع قومه: ُُمَمَُّد َأيمَن َمدم
َها فـََقالَ   :َفخرج ِإلَيـم

ِمهِ : َقدم َسأَلمُتُه فـََقالَ   .َمَع قـَوم
 !يزمعم َأنه ِف النَّار: فـََقااَل 

__________ 
 .صعري: االصل( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .150َوَما أثمبته من الوفا اِلبمِن اْلوزى 

)*( 



(1/577) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقالَ  ُخُل َعبمُد المُمطَِّلِب النَّاَر؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَمنم َماَت َعَلى َما َماَت َعَليمِه َعبمُد : ََي ُُمَمَُّد َأيَدم
 .ِلِب َدَخَل النَّارَ المُمطَّ 

ُ  -فـََقاَل َأبُو هَلَب   ُت َلَك ِإالَّ َعُدوًّا : -َلَعَنُه اَّللَّ  .َأبًَدا َوَأنمَت تـَزمُعُم َأنَّ َعبمَد المُمطَِّلِب ِف النَّارِ ( 5)َواَّللَِّ اَل بَرِحم
َتدَّ ِعنمَد َذِلَك َأبُو هَلَب  َوَسائُِر قـَُريمش  َعَليمهِ   .َواشم

َحاقَ قَا* * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَيمِتهِ : َل ابمُن ِإسم ُذوَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََكُم بمُن َأيب : وََكاَن النـََّفَر الَِّذيَن يـُؤم ، َواْلم َأبُو هَلَب 
َراِء، َوابمُن اَأمَ  َمم ، َوَعِديُّ بمُن اْلم َبُة بمُن َأيب ُمَعيمط  َُذيلُّ المَعاِص بمِن ُأَميََّة، َوُعقم  .صمَداِء اهلم

ََكُم بمُن َأيب المَعاصِ  ُهمم َأَحٌد ِإالَّ اْلم ِلمم ِمنـم  .وََكانُوا ِجريَانَُه، ملَم ُيسم
ُنِصَبتم َلُه، َحىتَّ بـُرمَمِتِه ِإَذا وََكاَن َأَحُدُهمم، ِفيَما ذُِكَر يل، َيطمَرُح َعَليمِه رَِحَم الشَّاِة َوُهَو ُيَصلِ ي، وََكاَن َأَحُدُهمم َيطمَرُحَها ِف 

ُهمم ِإَذا َصلَّى، َفَكاَن ِإَذا َطَرحُ  َترِتُ بِِه ِمنـم ًرا َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحجم ََذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا ِمنم َذِلَك َُيمِمُلُه َعَلى اختَّ وا َشيـم
د  مثَّ يَِقُف ِبِه على َِببه مثَّ يـَُقول  .ي جَوار َهَذا؟ مثَّ يلقيه ِف الطَّرِيقِ ََي بين عبد مَناف أَ : َعوم

ُعود ،  -َوِعنمِدي َأنَّ َغاِلَب َما ُرِوَي ممَّا تقدم : قـُلمتُ  َ َكِتَفيمِه َوُهَو ُيَصلِ ي، َكَما َرَواُه ابمُن َمسم َُزوِر بـَنيم من طرحهم سَل اْلم
بَـَلتم عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا َوِفيِه َأنَّ فَاِطَمَة َجاَءتم َفَطَرَحتمُه َعنمُه َوَأقـم ُهمم، مثَّ َلمَّا انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليمِهمم َفَشَتَمتـم

ُهمم َكَما تـََقدَّمَ  َعة  ِمنـم  .َعَلى َسبـم
ِرو بمِن المَعاِص ِمنم َخنمِقِهمم َلُه َعَليمِه السَََّلمُ  بَـَر ِبِه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم ًقا َشِديدا، وََكَذِلَك َما َأخم  َخنـم

__________ 
 )*(اَل بَرحت َلك عدوا، وهى َكَذِلك ِف طَبَـَقات ابمن سعد : ابمن اْلوزى( 5)
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يُق قَاِئًَل  ر  الصِ دِ  تُـُلوَن رَُجًَل َأنم يـَُقوَل َريبِ َ اَّللَُّ : َحىتَّ َحاَل ُدونَُه َأبُو َبكم ، لَ ! َأتـَقم ل  ُ، َعَلى َأنم وََكَذِلَك َعزمُم َأيب َجهم َعَنُه اَّللَّ
َبَه َذِلَك  َ َذِلَك، َوَما َأشم َنُه َوبـَنيم  .َكاَن بـَعمَد َوفَاة َأىب طَالب َوهللا أعلم  -َيطَأَ َعَلى ُعُنِقِه َوُهَو ُيَصلِ ي َفِحيَل بـَيـم

 .َفذكرَها َهُهَنا أنسب وأشبه
َرِة ِديِنِه، فـََردُّوا َعَليمِه َذِلَك َوملَم يقبُلوا، فصل ِف َذَهابه َعَليمِه السَََّلم ِإََل أهل الطَّاِئف َيدعُ  وُهم ِإََل هللا تـََعاََل، َوِإََل ُنصم

َحاقَ  ُهم ِإََل َمكََّة قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن : َفرجع َعنـم فـََلمَّا َهَلَك َأبُو طَاِلب  ََنَلتم قـَُريمٌش ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِه َأيب طَاِلب  اَأمَ   .َذى َما مل تكن َنلته ِمنمُه ِف َحَياِة َعمِ 

َرَة َوالمَمنَـَعةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الطَّاِئِف يـَلمَتِمُس ِمنم ثَِقيف  النُّصم بَـُلوا  َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هِبِمم من قومه، َورَجا َأنم يـَقم
 .َن اَّللَِّ تـََعاََل ِمنمُه َما َجاَءُهمم ِبِه مِ 

، قَالَ  َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب زََِيد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  المُقَرِظيِ  َدُه َفَحدَّ ُ َعَليمِه : َفَخَرَج ِإلَيمِهمم َوحم انـمتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُعوٌد، َوَسلََّم ِإََل الطَّاِئف، َوعمد ِإََل نفر من ثَِقيف وهم َساَدُة ثَ  َوٌة َثََلثٌَة، َعبمُد ََيلِيَل، َوَمسم َرافـُُهمم َوُهمم ِإخم ِقيف  َوَأشم
ِف بمِن ثَِقيف   َدَة بن غريَة ابمن َعوم ِف بمِن ُعقم ِرو بمِن ُعَمريمِ بمِن َعوم  .َوَحِبيٌب، بـَُنو َعمم

 .َوِعنمَد َأَحِدِهُم اممَرَأٌة ِمنم قـَُريمش  ِمنم َبيِن مُجَحَ 
ََلِم َوالمِقَياِم َمَعُه َعَلى َمنم َخالَ َفَجَلَس ِإلَيم  سم َرتِِه َعَلى اْلمِ ِمِه، ِهمم َفَدَعاُهمم ِإََل هللا وكلمهم ملا َجاَءُهمم َلُه ِمنم ُنصم َفُه ِمنم قـَوم

ُ َأرمَسَلكَ : فـََقاَل َأَحُدُهمم   .ُهَو َُيمُرُط ثَِياَب المَكعمَبِة ِإنم َكاَن اَّللَّ
َخرُ  َرَك؟ َوقَاَل الثَّاِلثُ َأَما وَ : َوقَاَل اْلم ُ َأَحًدا َأرمَسَلُه َغيـم َواَّللَِّ اَل ُأَكلِ ُمَك َأبًَدا لَِئنم ُكنمَت َرُسواًل ِمَن اَّللَِّ َكَما تـَُقوُل : َجَد اَّللَّ

 ََأَنمَت َأعمَظُم َخَطًرا ِمنم َأنم َأُردَّ َعَليمَك المَكََلمَ 
ِذُب َعَلى اَّللَِّ َما يَـ  َبِغي يل َأنم ُأَكلِ َمكَ َولَِئنم ُكنمَت َتكم  .نـم
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، َوقد قَاَل هَلُم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ِعنمِدِهمم َوَقدم يَِئَس ِمنم َخريمِ ثَِقيف  ، ِفيَما ذكر َل، ِإذم فـََعلمُتمم َما فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُموا َعَليَّ   .فـََعلمُتمم فَاكم

ئَِرُهمم َذِلَك َعَليمهِ وََكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ  َمُه َعنمُه فـَُيذم ُلَغ قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَبـم  . َصلَّى اَّللَّ
تمع َعَليمِه النَّاس ا بِِه ُسَفَهاَءُهمم َوَعِبيَدُهمم َيُسبُّونَُه َوَيِصيُحوَن بِِه َحىتَّ اجم َعُلوا، َوَأغمَروم بمِن  وأْلأوه ِإََل َحاِئط  ِلَعتَـَبةَ  فـََلمم يـَفم

بَـُعهُ  َبَة بمِن رَبِيَعَة َومُهَا ِفيِه، َورََجَع َعنمُه ِمنم ُسَفَهاِء ثَِقيف  َمنم َكاَن يـَتـم  .رَبِيَعَة َوَشيـم
ِل الطَّاِئفِ ِمنم ِعَنب  َفَجَلَس ِفيِه، َوابـمَنا رَبِيَعَة يـَنمظَُراِن ِإلَيمِه َويـََرََيِن َما يـَلمَقى ِمنم ُسَفهَ ( 5)فـََعَمَد ِإََل ِظلِ  َحبَـَلة    .اِء َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِفيَما ذُِكَر يل، المَمرمَأَة الِِت ِمنم َبيِن مُجََح، فـَقَ  َاِئكِ : اَل هَلَاَوَقدم َلِقَي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ! َماَذا َلِقيَنا ِمنم َأْحم
ُكو ضعف قوت َوَهَواين َعَلى النَّاِس، ََي َأرمَحَم الرَّاِْحِنَي، َأنمَت َربُّ اللَُّهمَّ ِإلَيمك َأشم : " فـََلمَّا اطمَمَأنَّ قَاَل ِفيَما ذكر

َتُه َأممرِ  ، ِإََل َمنم َتِكُليِن، ِإََل بِِعيد  يـََتَجهَُّميِن، َأمم ِإََل َعُدو   َملَّكم َعِفنَي، َوَأنمَت َريبِ  َتضم ِإنم ملَم َيُكنم ِبَك َغَضٌب َعَليَّ ! ي؟ المُمسم
 .ُأَِبيل، َوَلِكنَّ َعاِفيَـَتَك ِهَي َأومَسُع يل َفََل 

ِخَرِة ِمنم َأنم تـُنم  نـمَيا َواْلم َرَقتم َلُه الظُُّلَماُت، َوَصَلَح َعَليمِه َأممُر الدُّ ِهَك الَِّذي َأشم ِزَل يب َغَضَبَك َأوم حتُِلَّ َعَليَّ َأُعوُذ بُِنوِر َوجم
َة ِإالَّ ِبَك َسَخَطَك، َلك العتىب َحىتَّ ترمضى، اَل حَ  َل َواَل قـُوَّ  ".وم

َرانِي ا يـَُقال َلهُ : قَالَ  َبُة َوَما لقى حتركت َلُه رْحهَما، فدعوا ُغََلما هَلما َنصم َبُة َوَشيـم َوقَاال ]عداس  ِفلمًما رَآُه ابـمَنا رَبِيَعَة ُعتـم
 .اذمَهبم بِِه ِإََل َذِلك الرجل َفقل َلُه َيَمُكل ِمنمهُ  ُخذم ِقطمًفا ِمنم َهَذا المِعَنِب َفَضعمُه ِف َهَذا الطََّبِق، مثَّ [ َلهُ 

__________ 
 .الكرمة: اْلبلة
]*[ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ قَ  َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل َلُه ُكلم فـََفَعَل َعدَّاٌس، مثَّ َذَهَب ِبِه َحىتَّ َوَضَعُه بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يََدُه ِفيِه قَالَ  فـََلمَّا َوَضعَ  ِهِه، مثَّ قَالَ " ِبسم هللا : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَّللَِّ : مثَّ أكل، مثَّ نظر َعدَّاٌس ِف َوجم

ُل َهِذِه المِبََلدِ   .ِإنَّ َهَذا المَكََلَم َما يـَُقولُُه َأهم
ِل َأيِ  ِبََلد  َأنمَت ََي َعدَّاُس َوَما ِديُنَك؟ قَالَ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َنصمَراينٌّ َوَأََن َرُجٌل ِمنم : َوِمنم َأهم

ِل نِينَـَوى  .َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ؟ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِيَك َما يُوُنُس : فـََقاَل َلُه َعدَّاسٌ ِمنم قـَرميَِة الرَُّجِل الصَّاِلِح يُوُنَس بمِن َمىتَّ َوَما يُدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَذِلَك َأِخي َكاَن نَِبيًّا َوَأََن َنِبٌّ : بمُن َمىتَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يقبل رَأسه   .َويَديه وقدميهفََأَكبَّ َعدَّاٌس َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأمَّا ُغََلُمَك فـََقدم َأفمَسَدُه َعَليمك: يـَُقول ابمنا رَبِيَعَة َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ : قَالَ 
ى َما ِف االرض ََي سيد: َما َلَك تـَُقبِ ُل رَأمَس َهَذا الرَُّجِل َويََديمِه َوَقَدَميمِه؟ قَالَ ! َويـمَلَك ََي َعدَّاسُ : فـََلمَّا َجاَء َعدَّاٌس قَااَل َلهُ 

بَـَرين بَِممر  َما يـَعمَلُمُه ِإالَّ َنِبٌّ  ٌر ِمنم َهَذا، َلَقدم َأخم  .شئ َخيـم
ٌر ِمنم ِديِنهِ : قَااَل َلهُ   .َوُيمََك ََي َعدَّاُس اَل َيصمرِفـَنََّك َعنم ِديِنَك، فَِإنَّ ِديَنَك َخيـم
َبَة ََنمًوا ِمنم هَ * * *  َعاَء َوزَادَ َوَقدم ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم َياِق، ِإالَّ َأنَُّه ملَم يَذمُكِر الدُّ ِ َعَلى : َذا السِ  ُل الطَّاِئِف َصفَّنيم َوقـََعَد َلُه َأهم

َجارَِة َحىتَّ َأدممَ  َليمِه َواَل َيَضُعُهَما ِإالَّ َرَضُخومُهَا ِِبْلِم ُه، َفَخَلَص مِ َطرِيِقِه، فـََلمَّا َمرَّ َجَعُلوا اَل يـَرمَفُع رِجم ُهمم َومُهَا َيِسيََلِن وم نـم
َماء، َفعمد ِإََل ظل  َُنمَلة  الدِ 
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َبُة ابـمَنا رَبِيَعَة َفَكرَِه َمَكانـَُهَما ِلَعَداَوهِتَِما اَّللََّ  َبُة َوَشيـم َاِئِط ُعتـم ُروٌب، َوِف َذِلَك اْلم  .َوَرُسوَلهُ  َوُهَو َمكم
، ِو َما تـََقدَّمَ   مثَّ ذََكَر ِقصََّة َعدَّاس  النَّصمَراين ِ  .َكَنحم

ثـََنا َمرمَواُن بمُن ُمَعاِويََة المَفَزاِريُّ، عَ  َبَة، َحدَّ َماُم َأْحمَُد، َعنم َأيب بكر ابمن َأيب َشيـم نم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن َوَقدم َرَوى اْلمِ
، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َخاِلِد بمِن َأيب جَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الطَّائِِفيِ  ، َعنم َأبِيِه، َأنَُّه َأبمَصَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواين ِ َبل  المَعدم

س  َأوم َعًصى، ِحني َأاَتُهم يبتغى ِعنمدهم النَّصمر، َفَسمعته يـَُقول ِرِق ثَِقيف  َوُهَو قَاِئٌم َعَلى قـَوم " َوالسََّماء والطارق : " َمشم
 .َهاَحىتَّ َخَتمَ 

ََلمِ : قَالَ  سم ِرٌك، مثَّ قـََرأمتـَُها ِف اْلمِ َاِهِليَِّة َوَأََن ُمشم تـَُها ِف اْلم  .فـََوَعيـم
عمَت ِمنم َهَذا الرَُّجِل؟ فـََقَرأمتـَُها َعَليمِهمم، فـََقاَل َمنم َمَعُهمم ِمنم قـَُريمش  : َفَدَعتميِن ثَِقيٌف فـََقاُلوا: قَالَ  ََنمُن َأعمَلُم : َماَذا مسَِ

 .ِبَصاِحِبَنا، َلوم ُكنَّا نـَعمَلُم َما يـَُقوُل َحقًّا اَلتَـّبَـعمَناهُ 
بَـَرين يُوُنُس بمُن يَزِيَد، َعِن ابمِن ِشَهاب  قَ  ، َأخم ِ، ِمنم َطرِيِق َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوهمب  بَـَرين ُعرمَوُة بمُن : الَ َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ الزُّبـَريمِ، َأنَّ َعاِئَشَة  ثـَتمُه َأنَـَّها قَاَلتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م : َحدَّ م َكاَن َأشد َعَليمك من يـَوم َهلم َأَتى َعَليمَك يـَوم
َم المَعَقَبِة، ِإذم َعَرضمُت نـَفمِسي َعَلى ابمِن َعبمِد ََيلِيلَ : " أحد؟ قَالَ  بمِن َعبمِد ُكََلل  فـََلمم  َما لِقيت من قـَوممك َكاَن َأشد ِمنمُه يـَوم



َتِفقم ِإالَّ َوَأََن بَِقرمِن الثَـّعَ  ِهي فـََلمم َأسم ُموٌم َعَلى َوجم ُت َوَأََن َمهم اِلِب، َفرفعت رَأمِسي فَِإذا َأَن جيُِبميِن ِإََل َما َأَردمُت، فَانمطََلقم
ِيُل َعَليمِه السَّ  ِمَك َلَك َوَما َردُّوا : ََلُم، فـََناَداين فـََقالَ بسحابة قد أطلتين، فـََنَظرمُت فَِإَذا ِفيَها ِجربم َل قـَوم َع قـَوم َ َقدم مسَِ ِإنَّ اَّللَّ

َِباِل، لَِتأمُمَرُه مبَا ِشئمَت ِفيِهمم   .َعَليمَك، َوَقدم بـََعَث َلَك َمَلَك اْلم
َِباِل َفَسلََّم َعَليَّ مثَّ قَالَ  لَ ََي ُُمَمَّد قد بعث: مثَّ ََنَداين َمَلُك اْلم َع قـَوم َ َقدم مسَِ  ىن هللا، ِإنَّ اَّللَّ
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َِباِل َقدم بـََعَثيِن ِإلَيمك رَبك لتأمرين َما ِشئمت، ِإن ِشئمت تطبق ِمَك َلَك، َوَأََن َمَلُك اْلم  قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َشبَـنيم َخم رك ِبِه  َأرمُجو َأنم : " َعَليمِهُم اَأم ُ ِمنم َأصمََلهِبِمم َمنم يعبد هللا اَل ُيشم خُيمرَِج اَّللَّ

 ".َشيمئا 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، نِ  ِلِقَراَءِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاَق مَسَاَع اْلِم ٌل َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َوَذِلَك َمرمِجَعُه ِمَن الطَّاِئِف ِحنَي  َفصم

نُّ الَِّذيَن ُصرُِفوا ِإلَيمِه ِقَراَءتَُه ُهَناِلكَ َِبَت بِنَ  َتَمَع اْلِم َلَة َوَصلَّى بَِصمَحابِِه الصُّبمَح، فَاسم  .خم
َحاقَ  َلهُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ تـََعاََل ِفيِهمم قـَوم َعة نفر، َوأنزل اَّللَّ ن  : " وََكانُوا َسبـم َنا ِإلَيمَك نَفرا من اْلِم  ".َوِإذم َصَرفـم

تَـقمًصى ِف التـَّفمِسري، َوتقدم ِقطمَعة من َذِلك، َوهللا َأعمَلمُ  :قـُلمتُ  َنا َعَلى َذِلَك ُمسم  .َوَقدم َتَكلَّمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة َمرمِجَعُه ِمَن الطَّاِئِف ِف ِجَواِر المُمطمِعِم بمنِ  ، َوازمَداَد قـَوم مثَّ َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمُه َعَليمِه َحنَـًقا  َعِدي  

ِذيًبا َوِعَناًدا  .َوَغيمظًا َوُجرمَأًة َوَتكم
ََلنُ  تَـَعاُن َوَعَليمِه التُّكم ُ المُمسم  .َواَّللَّ

َخم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بعث ُأرَيمِقط  ِإََل اَأم َُمِويُّ ِف َمَغازِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َفطََلَب ِمنمُه َأنم َنِس بمِن شَ َوَقدم ذََكَر اَأم رِيق 
 .ِإنَّ َحِليَف قـَُريمش  اَل جيُِرُي َعَلى َصِميِمَها: جيُِريَُه مبَكََّة، فـََقالَ 

ر و لُِيِجريَُه فـََقالَ   .ِإنَّ َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   اَل َتُِرُي َعَلى َبيِن َكعمِب بن لؤى: مثَّ بـََعَثُه ِإََل سيهل بمِن َعمم
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 .نـََعمم، ُقلم َلُه فـَلمَيأمتِ : َعَثُه ِإََل المُمطمِعِم بمِن َعِدي   لُِيِجريَُه فـََقالَ فـَبَـ 
َبَح َخَرَج َمَعُه هُ  َلَة، فـََلمَّا َأصم َعٌة َفَذَهَب ِإلَيمِه َرُسوُل هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم فـََباَت ِعنمَدُه تِلمَك اللَّيـم َو َوبـَُنوُه ِستٌَّة َأوم َسبـم

ِجَد َوقَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ ُمتَـقَ  يًعا، َفَدَخُلوا المَمسم  لِ ِدي السُُّيوَف مجَِ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ُطفم : َصلَّى اَّللَّ

ا حبََماِئِل ُسُيوِفِهمم ِف المَمطَافِ  تَـبَـوم  .َواحم
َيان ِإََل مطعم فـََقالَ  َبَل َأبُو ُسفم  .ريٌ اَل َبلم جمُِ : أجمري َأو اَتِبٌع؟ قَالَ : فََأقـم

 .ِإًذا اَل خُتمَفرُ : قَالَ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َطَواَفُه، فـََلمَّا انمَصَرَف انمَصَرُفوا َمعَ   .هُ َفَجَلَس َمَعُه َحىتَّ َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َياَن ِإََل جَممِلِسهِ   .َوَذَهَب َأبُو ُسفم

ًما مثَّ ُأِذَن َلُه ِف اهلمِ : قَالَ  َرةِ َفَمَكَث َأَيَّ  .جم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنة توىف مطعم بمُن َعِدي   بـَعمَدُه بَِيِسري   : ، فـََقاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  فـََلمَّا َهاَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َواَّللَِّ ََأَرمثِيَـنَّهُ 
م َواِحًدا: فـََقاَل ِفيَما قَالَ  َبُحوا *  فـََلوم َكاَن جمد ُملد الميَـوم ُهمم فََأصم َم ُمطمِعَما َأَجرمَت َرُسوَل اَّللَِّ ِمنـم من النَّاس َنى جَممُدُه الميَـوم

رَِها *  َرَما فـََلوم ُسِئَلتم َعنمُه َمَعدٌّ بَِسم طَاُن َأوم َِبِقي بَِقيَِّة ُجرممُهَا َلَقاُلوا* ِعَباَدَك َما َلىبَّ ُمُِلٌّ َوَأحم َرِة ُهَو المُموِف ِبُ : َوَقحم فم
قـَُهمم * َجارِِه  ُس المُمِنريَُة فـَوم ًما ِإذا َما َتشما َوَما َتطمُلُع الشَّمم َعَلى ِمثمِلِه فيهم أعز وأكرما إِبء ِإَذا َيَمىَب َوَألمنَيَ * وذمت يـَوم
ُ َعَليم : َوَأنـمَوَم َعنم َجار  ِإذا اللَّيمل أظلما قلت* ِشيَمًة  ر  َوهِلََذا قَاَل الىن َصلَّى اَّللَّ َم ُأَساَرى َبدم َلوم َكاَن : " ِه َوَسلََّم يـَوم

 ".لوهبتهم َلُه ( 5)المُمطمِعُم بمُن َعِدي   َحيًّا مثَّ َسأََلين ِف َهُؤاَلِء النتىن 
__________ 

 .النـَُّقَباء: املطبوعة( 5)
مثَّ كلمين ِف َهُؤاَلِء : َوايَة َكَما ِف الوفا واملواهبَوُهَو حَتمرِيف شنيع أَعان َعَليمِه كَتابَتَها ِف االصل ِباللف ِبََل نقط َوالر ِ 

 .النتىن الطلقتهم َلهُ 
 .َومَسَّاُهمم نتىن لكفرهم

 .َكَما ِف النِ َهايَة
)*( 
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َياِء المَعرَ  َسُه المَكِرُيََة َعَلى َأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـَفم ج َأنم يـُؤمُووُه َويـَنمُصُروُه َفصمٌل ِف َعرمِض َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِب ِف مواسم اْلَم
بَُه َوَخاَلَفُه،  َوَُيمنَـُعوُه ممَّنم َكذَّ

ُ عَ  َنمَصاِر ِمَن المَكَراَمِة المَعِظيَمِة َرِضَي اَّللَّ ُ تـََعاََل ِلَلم ُهمم ِلَما َذَخَرُه اَّللَّ َحاقَ فـََلمم جيُِبمُه َأَحٌد ِمنـم ُهمم َقاَل ابمُن ِإسم َقِدَم  مثَّ : نـم
ُمُه َأَشدُّ َما َكانُوا َعَليمِه ِمنم ِخََلِفِه َوِفَراِق دِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة، َوقـَوم َعِفنَي ممَّنم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتضم يِنِه، ِإالَّ َقِليًَل ُمسم

 .آَمَن بِهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَعمرِ  ، َعَلى قبائل المَعَرب يَدُعوُهم ِإََل هللا َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسُه ِف المَمَواِسِم، ِإَذا َكاَنتم ُض نـَفم

َ َعِن اَّللَِّ  ُقوُه َوَُيمنَـُعوُه َحىتَّ يـُبَـنيِ  َأهُلُمم َأنم ُيَصدِ   .َما بـََعَثُه بِهِ عزوجل، َوخُيمرِبُُهمم َأنَُّه َنِبٌّ ُمرمَسٌل، َوَيسم
َحاقَ  َلَم، َعن ربيَعة بن عباد الدؤَل فَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُم، َعنم زَيمِد بمِن َأسم َثيِن ِمنم َأصمَحابَِنا َمنم اَل َأهتَِّ ثَُه ( 5)َحدَّ ، َومن َحدَّ

ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  قَالَ  َثيِن ُحَسنيم عمُت رَبِيَعَة بمنَ : َأبُو الز ََِنِد َعنمُه، َوَحدَّ ثُُه َأيب، قَالَ  مسَِ ِإين ِ : ِعَباد  ُُيَدِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَِقُف َعَلى َمَناِزِل المَقَباِئِل  ََي َبيِن ُفََلن  : " ِمَن المَعَرِب فـَيَـُقولُ َلُغََلٌم َشابٌّ َمَع َأيب مبِىًن، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ًئا، َوَأنم خَتمَلُعوا َما تـَعمُبُدوَن ِمنم ُدونِِه ِمنم َهِذه االنداد، ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَيمُكمم، آُمرُكُ  رُِكوا بِِه َشيـم َوَأن مم َأنم تـَعمُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتشم
َ َعِن اَّللَِّ َما بـََعَثيِن بِِه   ".تؤمنوا ىب وتصدقوا ىب، َومتَمنَـُعوين َحىتَّ أُبـَنيِ 

__________ 
 .َويـَُقال ِفيِه الديلى( 5)

)*( 
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ُ َعَليمهِ : قَالَ  ِلِه َوَما  َوَخلفه رجل َأحول وضئ َلُه َغِديَراَتِن، َعَليمِه ُحلٌَّة َعَدنِيٌَّة، فَِإَذا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َمنم قـَوم
َت َوالمُعزَّى ِمنم َأعمَناِقُكمم َوُحَلَفاءَُكمم ََي َبيِن ُفََلن  ِإنَّ َهَذا ِإَّنََّ : َدَعا ِإلَيمِه، قَاَل َذِلَك الرَُّجلُ  ُلُخوا الَلَّ ُعوُكمم ِإََل َأنم َتسم ا يَدم

َعِة َوالضَََّلَلِة َفََل ُتِطيُعوُه َواَل تَ  ، ِإََل َما َجاَء بِِه ِمَن المِبدم نِ  ِمنم َبيِن َماِلِك بمِن ُأقـَيمش  َمُعوا ِمنمهُ ِمَن اْلِم  .سم
بَـُعُه َويـَُردُّ َعَليمِه َما يـَُقوُل؟ قَالَ : فـَُقلمُت َِأَيب : قَالَ  َهَذا َعمَُّه َعبمُد المُعزَّى بمُن َعبمِد : ََي َأَبِت َمنم َهَذا الرَُّجُل الَِّذي يـَتـم

 .المُمطَِّلِب َأبُو هَلَب  
َِديَث، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َأيب المَعبَّاِس، َماُم َأْحمَُد َهَذا اْلم ثـََنا َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد، َعنم َأبِيِه َأخمربين  َوَقدم َرَوى اْلمِ َحدَّ

َلَم، قَالَ  يِل، وََكاَن َجاِهِليًّا َفَأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف : رجل يـَُقال َلُه ربيَعة بن عباد ِمنم َبيِن الدِ  رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِهِليَِّة ِف ُسوقِ  ِلُحوا : " ِذي المَمَجاِز َوُهَو يـَُقولُ  اْلم ُ تـُفم َوالنَّاُس جُممَتِمُعوَن َعَليمِه، َوَورَاَءُه " ََي َأيُـَّها النَّاُس ُقولُوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ِ يـَُقولُ  َوُل ُذو َغِديَرتـَنيم ِه َأحم  .ِإنَُّه َصاِبٌئ َكاِذبٌ : رجل وضئ المَوجم
بَـُعُه َحيمُث َذَهبَ   .يـَتـم

ُه َأبُو هَلَب  : َسأَلمُت َعنمُه فـََقاُلوافَ   .َهَذا َعمُّ
رو، َعن ُُمَمَّد ا ، َعنم ُُمَمَّد بن َعمم َنمَصاِريِ  ، ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ اَأم َهِقيُّ بمن المُمنمَكدر، َعن ربيَعة َوَرَواُه المبَـيـم

، َوَورَاَءُه  رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : الديلى ُعوُهمم ِإََل اَّللَِّ َبُع النَّاَس ِف َمَناِزهلِِمم يَدم َعَليمِه َوَسلََّم ِبُسوِق ِذي المَمَجاِز يـَتـم
نَـَتاُه َوُهَو يـَُقولُ  َوُل تَِقُد َوجم  .َأيُـَّها النَّاُس اَل يـَُغرَّنَُّكمم َهَذا َعنم ِديِنُكمم َوِديِن آَِبِئُكمم : رَُجٌل َأحم

 .نم َهَذا؟ قَاُلوا َهَذا َأبُو هَلَب  مَ : قـُلمتُ 
َُساِم، ِكََل  مُهَا َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر وََكَذا َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  ِف الدَّاَلِئِل ِمنم َطرِيِق ابمِن َأيب ِذئمب  َوَسِعيِد بن َسلَمة بن َأىب اْلم

 .بِِه ََنمَوهُ 
َهِقيُّ ِمنم َطرِ  ، َعنم رَُجل  ِمنم كَنانَةمثَّ َرَواُه المبَـيـم َعِث بمِن ُسَليمم  َشم  يِق ُشعمَبَة، َعِن اَأم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُسوِق ِذي المَمَجاِز َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ  ُ : " رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َأيُـَّها النَّاُس ُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ِلُحوا  ََي َأيُـَّها النَّاُس اَل يـَُغرَّنَُّكمم َهَذا َعنم : َوِإذا رجل َخلفه يسفي َعَليمِه التـَُّراب، فَِإذا ُهَو َأبُو جهل َوُهَو يـَُقولُ " تـُفم

ِت َوالمُعزَّى رُُكوا ِعَباَدَة الَلَّ َا يُرِيُد َأنم تـَتـم  .ِديِنُكمم، فَِإَّنَّ
ل  َأبُو جَ : " َكَذا قَاَل ِف َهَذا السِ َياقِ  َوَقدم َيُكوُن َومهمًا، َوَُيمَتِمُل َأنم َيُكوَن اَترًَة َيُكوُن َذا َواَترًَة َيُكوُن َذا، َوَأنَـُّهَما َكاََن " هم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم   * * *يـَتَـَناَوَِبِن َعَلى ِإيَذائِِه َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  ِريُّ أَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ابمُن ِشَهاب  الزُّهم نَُّه َعَليمِه السَََّلُم َأَتى ِكنمَدَة ِف َمَناِزهلِِمم َوِفيِهمم َسيِ ٌد هَلُمم يـَُقاُل َلُه مليح، َوَحدَّ

ا َعَليمهِ  َسُه فَأَبـَوم  .َفَدَعاُهمم ِإََل هللا عزوجل َوَعَرَض َعَليمِهمم نـَفم
َحاقَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمنِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُهمم ( 5[ )َعبمِد اَّللَِّ بمنِ ] َوَحدَّ ُحَصنيم  َأنَُّه َأَتى َكلمًبا ِف َمَنازهلِِمم ِإََل َبطمن  ِمنـم

، َفَدَعاُهمم ِإََل اَّللَِّ َوَعَرَض َعَليمِهم نَفسه، َحىتَّ ِإنَّه ليقول َم ََي َبيِن َعبمِد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َقدم أَ : " يـَُقاُل هَلُمم بـَُنو َعبمِد اَّللَِّ َسَن اسم حم
بَـُلوا ِمنمُه َما َعَرَض َعَليمِهمم " َأبِيُكمم   .فـََلمم يـَقم

ُ َعَليمِه وَ  َثيِن بـَعمُض َأصمَحابَِنا َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َأَتى َبيِن َحِنيَفَة ِف َمَناِزهلِِمم، َوَحدَّ
ُهمم َفَدَعاهُ  َبَح َردًّا َعَليمِه ِمنـم  .مم ِإََل اَّللَِّ َوَعَرَض نَفسه َفلم َيك َأَحٌد ِمَن المَعَرِب َأقـم

َسهُ  ِريُّ َأنَُّه َأَتى َبيِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، َفَدَعاُهمم ِإََل اَّللَِّ َوَعَرَض َعَليمِهمم نـَفم َثيِن الزُّهم  .َوَحدَّ
ُهمم يُـ  ُت َهَذا المَفىت: بمُن ِفَراس  ( 1)َقاُل َلُه بـَيمَحَرُة فـََقاَل َلُه َرُجٌل ِمنـم  َواَّللَِّ َلوم َأين ِ َأَخذم

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .االصل حبرية( 1)

 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام َوالرَّومض االنف
)*( 
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ُ َعَلى َمنم خُيَاِلُفَك َأَيُكوُن لََنا َأرَ : ِمنم قـَُريمش  ََأََكلمُت ِبِه المَعَرَب، مثَّ قَاَل َلهُ  َأيمَت ِإنم ََنمُن اَتبـَعمَناَك َعَلى َأممِرَك، مثَّ َأظمَهَرَك اَّللَّ
َممُر ِمنم بـَعمِدَك؟ قَالَ  َممُر َّلِلَِّ َيَضُعُه َحيمُث َيَشاُء : " اَأم  ".اَأم

ِدُف َُنُوَرََن ِللمَعَرِب ُدوَنَك،: فـََقاَل َلهُ : قَالَ  ُر ِلَغريمَِنَ  َأفـَنـُهم َمم ُ َكاَن اَأم  .اَل َحاَجَة لََنا بَِممِركَ ! فَِإَذا َأظمَهَرَك اَّللَّ
ا َعَليمهِ   .فَأَبـَوم

ا ِإَذا َمَعهم املواسم، َفَكانُو فـََلمَّا َصَدَر النَّاُس رََجَعتم بـَُنو َعاِمر  ِإََل َشيمخ  هَلُمم َقدم َكاَن َأدمرََكُه السِ نُّ َحىتَّ اَل يقدر َأن يواِف 
ِسِم، فـََلمَّا َقِدُموا َعَليمِه َذِلَك المَعاَم َسَأهَلُمم َعمَّ  ثُوُه مبَا َيُكوُن ِف َذِلَك المَموم ِهمم، فـََقاُلوارََجُعوا ِإلَيمِه َحدَّ َجاَءََن : ا َكاَن ِف َموممِسِ

، مثَّ   فـَىًت ِمنم قـَُريمش 
ُعوََن ِإََل َأنم َّنَمنَـَعُه َونـَُقوَم َمَعُه َوَُنمُرَج بِِه ِإََل ِبََلِدَنَ  َأَحُد َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، يـَزمُعُم َأنَّهُ   .َنِبٌّ َيدم



؟ َوالَِّذي نـَفمُس : فـََوَضَع الشَّيمُخ يََدُه َعَلى رَأمِسِه مثَّ قَالَ : قَالَ  ؟ َهلم ِلُذََنَِبَها ِمنم َمطمَلب  ََي َبيِن َعاِمر  َهلم هَلَا ِمنم َتََلف 
ِري ِ ! * * * بَِيِدِه َما تـََقوَّهَلَا ِإمسمَاِعيِليٌّ َقطُّ، َوِإنَـَّها َْلَقٌّ، فَأَيمَن رَأميُُكمم َكاَن َعنمُكمم  ُفََلن   َبَة َعِن الزُّهم : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم

ِننَي يـَعمِرُض نـَفمَسهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف تِلمَك السِ  ، َوُيَكلِ ُم ُكلَّ  َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسم  َعَلى قـََباِئِل المَعَرِب ِف ُكلِ  َموم
َأهُلُمم َمَع َذِلَك ِإالَّ َأنم يـُؤمُووُه َوَُيمنَـُعوُه، َويـَُقول ، اَل َيسم م  اَل أكره أحدا ِمنمُكم على شئ، َمنم َرِضَي ِمنمُكمم : " َشرِيِف قـَوم

، َوحَ   ِِبلَِّذي َأدمُعوُه ِإلَيمِه َفَذِلَك، َوَمنم  َا ُأرِيُد َأنم حترزوين ِفيَما يـَُراد َل ِمَن المَقتمِل َحىتَّ أُبـَلِ َغ ِرَساَلَة َريبِ  ُه، ِإَّنَّ رِهم ىتَّ َكرَِه ملَم ُأكم
ُ يل َوِلَمنم َصِحَبيِن مبَا َشاءَ   .يـَقمِضَي اَّللَّ

ُهم، َوَما َيَمِت أحدا ِمنم تِلمَك المَقَباِئِل ِإالَّ  ِلُحَنا َوَقدم :  قَالَ فَلم يقبله أحد ِمنـم َن َأنَّ َرُجًَل ُيصم ُم الرَُّجِل َأعمَلُم بِِه، َأتـََروم قـَوم
َمُه َوَلَفظُوهُ   !َأفمَسَد قـَوم
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َرَمُهمم ِبهِ  َنمَصاِر َوَأكم ُ ِلَلم  .وََكاَن َذِلَك ممَّا َذَخَرُه اَّللَّ
َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق َعبم  َُمِويِ ، ِكََلمُهَا َعنم ُُمَمَِّد بمِن السَّاِئِب َوَقدم َرَوى اْلم َلِح َوَُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم َجم ِد اَّللَِّ بمِن اَأم

 .المَكلمِب ، َعن أيب َصاحل، َعن ابمن َعبَّاس، َعِن المَعبَّاسِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ِعنمَدَك َواَل ِعنمَد َأِخيَك َمنَـَعًة، فـََهلم َأنمَت ُمرجى ِإََل السُّوق اَل َأَرى يل : " قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .وََكاَنتم جَممَمَع المَعَربِ " َغدا َحىتَّ نقر ِف َمَناِزَل قـََباِئِل النَّاِس 
، َوَهِذِه َمَناِزُل َبيِن َهِذِه ِكنمَدُة َوَلفَُّها، َوِهَي َأفمَضُل َمنم َُيُجُّ المبَـيمَت ِمَن المَيَمِن، وَ : فـَُقلمتُ : قَالَ  ِر بمِن َواِئل  َهِذِه َمَناِزُل َبكم

تَـرم لِنَـفمِسكَ   .َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، فَاخم
ُم؟ قَاُلوا: فـََبَدَأ ِبِكنمَدَة فََأاَتُهمم فـََقالَ : قَالَ  ِل المَيَمنِ : ممَِّن المَقوم  .ِمنم َأهم
ِرو بمِن ُمَعاِويَةَ : ِمنم َأيِ  ِكنمَدَة؟ َقالُوا: َدَة قَالَ ِمنم ِكنم : ِمنم َأيِ  المَيَمِن؟ قَاُلوا: قَالَ   .ِمنم َبيِن َعمم
ِمُنوَن مبَا َجاَء ِمنم : " َوَما ُهَو؟ قَالَ : فـََهلم َلُكمم ِإََل َخريم ؟ قَالُوا: قَالَ  ُ َوتُِقيُموَن الصَََّلَة َوتـُؤم َهُدوَن َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َتشم

 ". ِعنمِد اَّللَِّ 
َلحِ  َجم ِمِه، َأنَّ ِكنمَدَة قَاَلتم َلهُ : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن اَأم َياِخ قـَوم َثيِن َأيب َعنم َأشم ِإنم ظَِفرمَت ََتمَعُل لََنا المُملمَك ِمنم بـَعمِدَك؟ : َوَحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".جَيمَعُلُه َحيمُث َيَشاُء ِإنَّ المُملمَك َّلِلَِّ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَنا بِهِ : فـََقاُلوا  .اَل َحاَجَة لََنا ِفيَما ِجئـم

ِمَك َفََل َحاَجَة لََنا ِبكَ : فـََقاُلوا: َوقَاَل المَكلمِبُّ  َقم بَِقوم ََن َعنم آهِلَِتَنا َونـَُناِبَذ المَعَرَب، اْلم تَـَنا لَِتُصدَّ  .َأِجئـم
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َر بمَن َواِئل  فـََقالَ فَانمَصَرَف ِمنم ِعنمدِ  ُم؟ قَاُلوا: ِهمم فَأََتى َبكم ِر بمِن َواِئل  : ممَِّن المَقوم  .ِمنم َبكم
؟ قَاُلوا: فـََقالَ  ِر بمِن َواِئل   .ِمنم َبيِن قـَيمِس بمِن ثـَعمَلَبةَ : ِمنم َأيِ  َبكم
 .َكِثرٌي ِمثمُل الثَـَّرى: َكيمَف المَعَدُد؟ قَاُلوا: قَالَ 
ُهمم َواَل جنُِرُي َعَليمِهمم : المَمنَـَعُة؟ قَاُلواَفَكيمَف : قَالَ  ُن اَل َّنَمَتِنُع ِمنـم  .اَل َمنَـَعَة، َجاَورمََن فَاِرَس، فـََنحم
تَـ : " قَالَ  تَـنمِكُحوا ِنَساَءُهمم، َوَتسم َعُلوَن َّلِلَِّ َعَليمُكمم ِإنم ُهَو َأبـمَقاُكمم َحىتَّ تـَنمزُِلوا َمَناِزهَلُمم، َوَتسم َناَءُهمم َأنم ُتَسبِ ُحوا عمِبدُ فـََتجم وا َأبـم

ُوُه َأرمبـًَعا َوَثََلِثنَي؟  َ َثََلًَث َوَثََلِثنَي، َوحَتمَمُدوُه َثََلًَث َوَثََلِثنَي، َوُتَكربِ   ".اَّللَّ
 .َأََن َرُسوُل اَّللَِّ : َوَمنم َأنمَت؟ قَالَ : قَاُلوا

 .مثَّ انمطََلقَ 
ُهمم، قَاَل المَكلمِبُّ  بَـُلوا: فـََلمَّا َوَلَّ َعنـم بَـُعُه، فـَيَـُقوُل ِللنَّاِس اَل تـَقم ُه َأبُو هَلَب  يـَتـم  وََكاَن َعمُّ

َلهُ   .قـَوم
بَـُروُه مبَِ : َهلم تـَعمِرُف َهَذا الرَُّجَل؟ قَالَ : مثَّ َمرَّ َأبُو هَلَب  فـََقاُلوا أَُلوَن؟ فََأخم ا نـََعمم، َهَذا ِف الذُّرمَوِة ِمنَّا، فـََعنم َأيِ  َشأمنِِه َتسم

 .َزَعَم َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ : َدَعاُهمم ِإلَيمِه َوقَاُلوا
 .َأال اَل َترفُعوا ِبَرأمِسِه قوال، فَِإنَُّه جَممُنون يهذى من ُأمُّ رَأمِسهِ : قَالَ 
، َعنم ( 5)َعبمُد الرَّْحمَِن المَعاِمِريُّ  فََأخمربين : قَاَل الكلىب! * * * َقدم رََأيـمَنا َذِلَك ِحنَي ذََكَر ِمنم َأممِر فَاِرَس َما ذََكرَ : قَاُلوا

ِمِه قَاُلوا َياخ  ِمنم قـَوم ، فـََقالَ : َأشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن ِبُسوِق ُعَكاظ  ُم؟ قـُلمَنا: َأاَتََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  :ممَِّن المَقوم
__________ 

 .املعايرى: االصل( 5)
 .179النـُّبـُوَّة اليب نعيم  َوَما أثمبته من َداَلِئل
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 .ِمنم َبيِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعةَ 
 .بـَُنو َكعمب بن ربيَعة( : 5)ِمنم َأيِ  َبيِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة؟ قَاُلوا : قَالَ 

 .َنَ اَل يـَُراُم َما ِقبَـَلَنا، َواَل ُيصمطََلى بَِنارِ : ؟ قـُلمَنا( 1[ )ِفيُكم]قَاَل َكيَف املنعة 
رُِه أحدا ِمنمُكم على شئ: فـََقاَل هَلُمم : قَالَ  ، َواَل ُأكم نَـُعوين َحىتَّ أُبـَلِ َغ ِرَساَلَة َريبِ  ، وآتيكم لَِتمم  .ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ
 .ِمنم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلبِ : َوِمنم َأيِ  قـَُريمش  َأنمَت؟ قَالَ : قَاُلوا
؟ قَالَ فَأَيمَن َأنمَت ِمنم عَ : قَاُلوا َبيِن َوَطَرَدين : بمِد َمَناف   .ُهمم َأوَُّل َمنم َكذَّ
نَـُعَك َحىتَّ تـُبَـلِ َغ ِرَساَلَة رَبِ كَ : قَاُلوا ِمُن ِبَك، َوَسَنمم  .َوَلِكنَّا اَل َنطمُرُدَك َواَل نـُؤم
ُم يـََتَسوَُّقوَن، ِإذم َأاَتُهمم بـَيمَحَرُة : قَالَ  َمنم َهَذا الرَُّجُل َأرَاُه ِعنمدَُكمم : ُن ِفَراس  المُقَشريمِيُّ، فـََقالَ بم ( 9)فـَنَـَزَل ِإلَيمِهمم َوالمَقوم



 .ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ المُقَرِشيُّ : أُنمِكُرُه؟ قَالُوا
َنا َأنم َّنَمنَـَعُه َحىتَّ : َفَما َلَكَم َوَلُه؟ قَاُلوا: قَالَ   . يـُبَـلِ َغ ِرَساَلَة رَب ِهِ َزَعَم لََنا َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َفطََلَب ِإلَيـم
 .ِبلرتحيب َوالسََّعِة، ُُنمرُِجَك ِإََل ِبََلِدََن َوَّنَمنَـُعَك َما َّنَمَنُع ِبِه َأنـمُفَسَنا: َماَذا رددُت َعَليمِه؟ قَاُلوا: قَالَ 

لتنابذوا النا س ( 7)بِِه، بدأُت َما َأعمَلُم َأَحًدا من أهل َهِذه السُّوق يرجع بشئ َأشد من شئ ترجعون ( : 9)قَاَل بـَيمَحَرُة 
َعَد النَّا ًرا َلَكانُوا َأسم ُمُه َأعمَلُم بِِه، َلوم آَنُسوا ِمنمُه َخيـم س  َواِحَدة ، قـَوم س بِِه، أتعمدون ِإََل زهيق َقدم َوتـَرمِمَيُكُم المَعَرُب َعنم قـَوم

ُوونَُه َوتـَنمُصُرونَُه؟ فَِبئم  بُوُه فـَتـُؤم ُمُه وََكذَّ  .َس الرأى رََأيـمُتمم َطَرَدُه قـَوم
__________ 

 .قـُلمَنا: الدَّاَلِئل( 5)
 .من الدَّاَلِئل( 1)
 .حبرية: االصل( 9)

 .َوَما أثمبته َعن أبن ِهَشام والسهيلى والطربي
 .بدءا مثَّ : املطبوعة( 7)

اَلِئل  .َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته من الدَّ
 (1السِ ريَة  - 55)*( )
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ مثَّ َأقـم  ِمي َلَضَربمُت ُعنـَُقكَ : َبَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ق بقومك، فو هللا َلوماَل َأنََّك ِعنمَد قـَوم  .ُقم َفاْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ََنقَِتِه فـَرَِكبَـَها، فـََغَمَز اْلمَ : قَالَ  ِبيُث بـَيمَحَرُة َشاِكَلتَـَها فـََقَمَصتم ِبَرُسوِل اَّللَِّ فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأَلمَقتمهُ   .َصلَّى اَّللَّ
ِت أسلمن َمَع َرُسول َوِة الَلَّ ، َكاَنتم ِمَن النِ سم َمِئذ  ُضَباَعُة ابـمَنُة َعاِمِر بمِن قـُرمط  زَائَِرًة  هللا مبَكََّة، َجاَءتم  َوِعنمَد َبيِن َعاِمر  يـَوم

َها، فـََقاَلتم  َ َأظمُهرُِكمم اَل َُيمنَـُعُه أحد ِمنمُكم! ََي آَل َعاِمر ، َواَل َعاِمَر يل : ِإََل َبيِن َعمِ  َنُع َهَذا ِبَرُسوِل اَّللَِّ بـَنيم فـََقاَم َثََلثَة ! َأُيصم
ِ َأَعاََنُه، فََأَخَذ ُكلُّ  َها ِإََل بـَيمَحَرَة َواثـمنَـنيم ا  ِمنم َبيِن َعمِ  رِِه، مثَّ َعَلوم َرمَض مثَّ َجَلَس َعَلى َصدم ُهمم رَُجًَل َفَجَلَد ِبِه اَأم رَُجل  ِمنـم

 .ُوُجوَهُهمم َلطمًما
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".اللَُّهمَّ َِبِركم َعَلى َهُؤاَلِء َوالمَعنم َهُؤاَلِء : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَم الثَََّل : قَالَ  ، َوُعرمَوُة، َأو عذرة بمُن َعبمِد اَّللَِّ ( 5)ُغطَيمٌف : ثَُة الَِّذيَن َنَصُروُه َوقُِتُلوا ُشَهَداَء، َوُهمم فََأسم ل  َوَغَطَفاُن ابـمَنا َسهم
 .بمِن َسَلَمةَ 

ُهم ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
َاِفُظ َسِعيُد بمُن َُيمََي بمِن  َِديَث بَِتَماِمِه اْلم َُمِويُّ ِف مغازيه، َعن َأبِيه ِبهِ َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم  .َسِعيد  اَأم

، َوَحزمُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسَلَمَة بمِن ُقَشريم ، َوُمَعاِويَُة بمنُ  ، بـَيمَحَرُة بمُن ِفَراس  خُروَن َوُهمم ، َوهلك اْلم  ُعَباَدَة َأَحُد َبيِن َعِقيل 



ُ َلعمًنا كثريا  .َلَعنَـُهُم اَّللَّ
َناُه ِلَغَرابَِتهِ  َوَهَذا َأثـَرٌ   .َغرِيٌب َكتَـبـم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

* * * 
__________ 

 )*(غطريف : الدَّاَلِئل( 5)
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ُ َعنمُه، ِف قصَّة َعامر ابمن َصعمصَ  ِهمم َعَة َوقَِبيِح َرد ِ َوَقدم َرَوى َأبُو نـَُعيمم  َلُه َشاِهًدا ِمنم َحِديِث َكعمِب بمِن َماِلك  َرِضَي اَّللَّ
 .َعَليمهِ 

َياُق َِأَيب نـَُعيمم  َرِْحَ  َهِقيُّ، َوالسِ  َاِكُم َوالمبَـيـم ُ، ِمنم َحِديِث َأَِبِن بمِن َعبمِد َوَأغمَرُب ِمنم َذِلَك َوَأطمَوُل َما َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  َواْلم ُهُم اَّللَّ
رَِمَة، ، َعنم َأَِبِن بمِن تـَغمِلَب، َعنم ِعكم ، قَالَ  اَّللَِّ المَبَجِليِ  َثيِن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ، َحدَّ ُ َرُسوَلُه َأنم : َعِن ابمِن َعبَّاس  َلمَّا َأَمَر اَّللَّ

ر  ِإََل ِمىًن، َحىتَّ َدفـَعمَنا ِإََل جَممِلس   َسُه َعَلى قـََباِئِل المَعَرِب، َخَرَج َوَأََن َمَعُه َوَأبُو َبكم  . ِمنم جَمَاِلِس المَعَربِ يـَعمِرَض نـَفم
ًما ِف ُكلِ  َخريم ، وََكاَن َرُجًَل نَ  ر  ُمَقدَّ ُ َعنمُه َفَسلََّم، وََكاَن َأبُو َبكم ر  َرِضَي اَّللَّ َم َأبُو َبكم ُم؟ قَاُلوا: سَّابًَة، فـََقالَ فـَتَـَقدَّ : ممَِّن المَقوم

 .ِمنم رَبِيَعةَ 
 .بل من هامها المُعظمَمى: َوَأيُّ رَبِيَعَة َأنـمُتم َأمن هامها أم هلازمها؟ قَاُلوا: قَالَ 

ر   بَـرُ : َفَمنم َأيِ  َهاَمِتَها المُعظمَمى؟ فـََقالَ : قَاَل َأبُو َبكم َكم ٌل اَأم  .ُذهم
ر   ٌف الَِّذي َكاَن يـَُقالُ : قَاَل هَلُمم َأبُو َبكم ؟ قَاُلوا: ِمنمُكمم َعوم  .اَل : اَل ُحرَّ بـََواِدي َعومف 

طَاُم بمُن قيس َأبُ : قَالَ  َياِء؟ قَاُلوا( 5)و اللِ َواِء َفِمنمُكمم ِبسم َحم تَـَهى اَأم  .اَل : َوُمنـم
ُفَسَها؟ قَاُلوا: قَالَ  فـََزاُن بمُن َشرِيك  قَاِتُل المُمُلوِك َوَسالِبـَُها َأنـم َوم  .اَل : َفِمنمُكمم اْلم
َاِر؟ قَ : قَالَ  َماِر َوَماِنُع اْلم ، َحاِمي الذِ  ل   .اَل : اُلواَفِمنمُكمم َجسَّاُس بمُن ُمرََّة بمِن ُذهم
 .اَل : َفِمنمُكُم المُمزمَدِلُف َصاِحُب المِعَماَمِة المَفرمَدِة؟ قَاُلوا: قَالَ 
َواُل المُمُلوِك ِمنم ِكنمَدَة؟ قَاُلوا: قَالَ   .اَل : فَأَنـمُتمم َأخم
؟ قَاُلوا: قَالَ  َهاُر المُمُلوِك ِمنم ْلَمم   .اَل : فَأَنـمُتمم َأصم

ر  َرضِ  ُ َعنمهُ قَاَل هَلُمم َأبُو َبكم ل  االكرب، بل َأنـمُتم ذهل االصغر: َي اَّللَّ ُتمم ِبُذهم  .فـََلسم
__________ 

 .َأبُو المُمُلوك: َداَلِئل النـُّبـُوَّة اليب نعيم( 5)
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هُ : قَالَ  ِليَّ، ِحنَي بـََقَل َوجم َعى َدغمَفَل بمَن َحنمظََلَة الذُّهم ُهمم ُغََلٌم يُدم ر  َوُهَو يـَُقولُ فـََوَثَب ِإلَيمِه ِمنـم : ُه، فََأَخَذ ِبزَِماِم ََنَقِة َأيب َبكم
أَلُه  َك َشيمئا، َوَنن نُرِيد َأن * ِإنَّ على سائلنا َأن َنسم ُتمم بَـرمََنَك َوملَم َنكم والعبء اَل نعرفه َأو َنمله ََي َهَذا ِإنََّك َسأَلمتَـَنا فََأخم
أَلك، َفمن َأنمَت؟ قَالَ   .ش  َرُجٌل ِمنم قـَُريم : َنسم

؟ فـََقاَل َلهُ ( 5)أهل السؤدد والرَئسة، قادمة المَعَرب وهاديها : بخ بخ: فـََقاَل المُغََلمُ  رَُجٌل ِمنم : َفمن َأنمَت ِمنم قـَُريمش 
 .َبيِن تـَيمِم بمِن ُمرَّةَ 
َها، َأَفِمنمُكمم ! َأممَكنمَت َواَّللَِّ الرَّاِمَي ِمنم َسَواِء الثُـّغمَرةِ : فـََقاَل َلُه المُغََلمُ  ُقَصيُّ بمُن ِكََلب  الَِّذي قـََتَل مبَكََّة المُمتَـَغلِ ِبنَي َعَليـم

ََل َعَلى الدَّار َوأنز  تَـوم َمُه ِمنم ُكلِ  َأومب  َحىتَّ َأَوطَنَـُهمم َمكََّة، مثَّ اسم َلى بَِقيـَّتَـُهمم َومَجََع قـَوم ل قـَُريمًشا َمَنازهَِلَا، َفَسمَّتمُه المَعَرُب َوَأجم
ًعا، َوِفيِه يـَُقول الشَّاِعر ِبَذِلكَ  ًعا : جُمَمِ  َعى جُمَمِ  رِ * َألَيمَس َأبُوُكمم َكاَن يُدم ُ المَقَباِئَل ِمنم ِفهم  .ِبِه مَجََع اَّللَّ

ر   ر  َفِمنمُكمم َعبمُد َمَناف  الَِّذي انـمتَـَهتم ِإلَيمِه المَوَصاََي َوَأبُو المَغطَارِيِف السَّ : اَل قَالَ : فـََقاَل َأبُو َبكم  .اَل : اَدِة؟ فـََقاَل َأبُو َبكم
ِل َمكََّة، َفِفيِه يـَُقوُل الشَّ : قَالَ  ِمِه َوَِأَهم ُرو بمُن َعبمِد َمَناف  َهاِشٌم، الَِّذي َهَشَم الثَّرِيَد ِلَقوم ُرو المُعََل : اِعرُ َفِمنمُكمم َعمم َعمم

ِمِه  ِنُتوَن ِعجَ * َهَشَم الثَّرِيَد ِلَقوم ِ ِكَليمِهَما َورَِجاُل َمكََّة ُمسم َلتَـنيم َصمَيافِ * اُف َسنُّوا ِإلَيمِه الر ِحم َلَة اَأم َتاِء َورِحم  ِعَنَد الشِ 
 فَالمُمحُّ َخاِلُصُه ِلَعبمِد مَناف* َكاَنتم قـَُريمٌش بـَيمَضًة فـَتَـَفلََّقتم 

__________ 
 .أزمة المَعَرب وهداهتا: الدَّاَلِئل( 5)
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ُرُق بـَيمُضُه * َس يـُعمَرُف رَاِئٌش الرَّاِئِشنَي َولَيم  َياِف َوالضَّارِِبنَي المَكبمَش يـَبـم َضم َياِف * َوالمَقائِِلنَي َهُلمَّ ِلَلم َسم َوالمَمانِِعنَي المبَـيمَض ِِبَأم
ر  ( 5)َمنَـُعوَك ِمنم َأزمل  َوِمنم ِإقـمَراِف * َّلِلَِّ َدرَُّك َلوم نـََزلمَت ِبَدارِِهمم   .اَل : فـََقاَل َأبُو َبكم

َباِع ِف المَفََل، الَِّذي َكأَ : قَالَ  َمد، َوَصاحب عري َمكَّة، مطعم َطريمِ السََّماِء َوالمُوُحوِش َوالسِ  نَّ فمنكم عبد املطب شيَبة اْلم
َلِة الظَّلمَماِء؟ قَالَ  َهُه َقَمٌر يـََتََلمََأُ ِف اللَّيـم  .اَل : َوجم

فَاَضِة َأنمَت؟: قَالَ  ِل اْلمِ  .اَل : قَالَ  َأَفِمنم َأهم
َجابَِة َأنمَت؟ قَالَ : قَالَ  ِل اْلِم  .اَل : َأَفِمنم َأهم
َوِة َأنمَت؟ قَالَ : قَالَ  ِل النَّدم  .اَل : َأَفَمن أهل َأهم
َقايَِة َأنمَت؟ قَالَ : قَالَ  ِل السِ   .اَل : َأَفِمنم َأهم
 .اَل : َأَفِمنم أهل الرفادة َأنمت؟ قَالَ : قَالَ 
 .اَل : ؟ قَالَ َفمن املفيضني َأنمتَ : قَالَ 

ُ َعنمُه زَِماَم ََنقَِتِه ِمنم يَِدِه، فـََقاَل َلُه المُغََلم ر  َرِضَي اَّللَّ َفعُه : مثَّ َجَذَب َأبُو َبكم يهيضه حينا * َصادف در السَّيمل در َيدم



َت ِمَن الذََّواِئبِ َأَما َواَّللَِّ ََي َأَخا قـَُريمش  َلوم ثـََبتَّ َْلَبـَّرمُتَك أَ : مثَّ قَالَ ( 9)وحينا يرفعُه   .نََّك ِمنم َزَمَعاِت قـَُريمش  َوَلسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَتَـَبسَُّم، قَاَل َعِليٌّ : قَالَ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل ِإلَيـم َعمَرايبِ  : فـَُقلمُت َلهُ : فََأقـم ر  َلَقدم َوقـَعمَت ِمَن اَأم ََي َأَِب َبكم

َسِن، ِإنَُّه لَيمَس ِمنم طَامَّة  ِإالَّ وفوقها طامة، َوالمَبََلء ُموكل ِبلمَقومل: َقالَ فَـ ( : 9)َعَلى َِبِقَعة    .َأَجلم ََي َأَِب اْلَم
__________ 

 .الطيق والشدة: االزل( 5)
َمة: واالقراف  .التـُّهم

َفعُه : الدَّاَلِئل( 1)  يهضبه حينا وحينا يصدعه* َصادف َدرمء السَّيمل سيَل يَدم
 .الرجل الداهية: باقعةال( 9)
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َئاٌت، فـَتـَُقدَّ : قَالَ  َنا ِإََل جَممِلس  َعَليمِه السَِّكيَنُة َوالمَوقَاُر، َوِإَذا َمَشاِيُخ هَلُمم َأقمَداٌر َوَهيـم تَـَهيـم ر  َفَسلَّمَ مثَّ انـم  .َم َأبُو َبكم
ًما ِف ُكلِ  خَ : قَاَل َعِليٌّ  ر  ُمَقدَّ  .ريم  وََكاَن َأبُو َبكم

ُ َعَليمِه َوسَ : فـََقاَل هَلُمم َأبُو بكر َباَن بمِن ثـَعمَلَبَة، فَالمتَـَفَت ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م؟ قَاُلوا من َبيِن َشيـم بَِيب : لََّم فـََقالَ ممَّن المَقوم
ِمِهمم   .َأنمَت َوأُمِ ي لَيمَس بـَعمَد َهُؤاَلِء ِمنم ِعز   ِف قـَوم

ِمِهمم، َوَهُؤاَلِء ُغَرُر النَّاسِ : ايَة  َوِف ِروَ   .لَيمَس َورَاَء َهُؤاَلِء عذر من َقومهمم، َوَهُؤاَلء غرر ِف قـَوم
ر و، َوَهاِنُئ بمُن قَِبيَصَة، َوالمُمثـَىنَّ بمُن َحارِثََة، َوالنـُّعمَماُن بمُن َشرِ  ُروُق بمُن َعمم ِم َمفم  .يك  وََكاَن ِف المَقوم

ر و َقدم َغَلَب َعَليمِهمم بـََياًَن َوِلَساَنً  وََكاَن َأقـمَربَ  ُروُق بمُن َعمم ر و، وََكاَن َمفم ُروُق بمُن َعمم ر  َمفم ِم ِإََل َأيب َبكم ، وََكاَنتم َلُه المَقوم
ر   ِم جَممِلًسا ِمنم َأيب َبكم رِِه، َفَكاَن َأدمىَن المَقوم ُقطَاِن َعَلى َصدم  .َغِديَراَتِن َتسم

ر  فـََقاَل َلُه َأبُ  ، َوَلنم تـُغمَلَب َألمٌف ِمنم ِقلَّة  : َكيمَف المَعَدُد ِفيُكمم؟ فـََقاَل َلهُ : و َبكم  .ِإَنَّ لََنزِيُد َعَلى َألمف 
م  ِجدٌّ : َفَكيمَف المَمنَـَعُة ِفيُكمم؟ فـََقالَ : فـََقاَل َلهُ  ُد َوِلُكلِ  قـَوم َهم َنا اْلم  .َعَليـم

ر   َرمبُ : فـََقاَل َأبُو َبكم َ َعُدو ُِكمم؟ فـََقاَل َمفمُروقٌ  َفَكيمَف اْلم َنُكمم َوبـَنيم ثُِر : بـَيـم ِإَنَّ َأَشدُّ َما َنُكوُن ِلَقاًء ِحنَي نـَغمَضُب، َوِإَنَّ لَنـُؤم
، يُِديلَُنا َمرًَّة َويُِديُل عَ  ُر ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ َوماَلِد، َوالسِ ََلَح َعَلى اللِ َقاِح، َوالنَّصم َِياَد َعَلى اَأم نَ اْلم ، َلَعلََّك َأُخو ( 5[ )َمرَّةً ]ا َليـم

ر   ؟ فـََقاَل َأبُو َبكم  .ِإن َكاَن بَلَغُكمم َأنه َرُسول هللا فـََها ُهَو َهَذا: قـَُريمش 
 .َقدم بـََلغََنا َأنه يذكر َذِلك: فـََقاَل َمفمُروقٌ 

__________ 
 .من الدَّاَلِئل( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ المتَـَفَت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ؟ : فـََقالَ ]لَّى اَّللَّ ُعو ََي َأَخا قـَُريمش  ُ ( 5)ِإاَلَم َتدم َم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـَتَـَقدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ [ َعَليمِه َوَسلَّمَ  بِِه فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ ر  يُِظلُُّه بِثـَوم ُ َأدمُعوُكمم إِ : " َفَجَلَس َوقَاَم َأبُو َبكم ََل َشَهاَدِة َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

، َوَأنم تؤووىن َوتـَنمُصُروين َحىتَّ ُأَؤدِ َي َعِن اَّللَِّ الَِّذي َأَمرَ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه َوَأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ ين بِِه، فَِإنَّ قـَُريمًشا َقدم َتظَاَهَرتم َوحم
، وََكذََّبتم َرُسولَ  َِميُد َعَلى َأممِر اَّللَِّ ُ ُهَو المَغيِنُّ اْلم َقِ ، َواَّللَّ تَـغمَنتم ِِبلمَباِطِل َعِن اْلم  ".ُه، َواسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل َلهُ  ؟ فـََتََل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعو َأيمًضا ََي َأَخا قـَُريمش  ا َأتمُل َما َحرََّم رَبُُّكمم " َوِإاَلَم َما َتدم ُقلم تـََعاَلوم
رُِكوا بِِه َشيمئا وِبلوالدين إحساَن : يمُكمم َعلَ  له " َأالَّ ُتشم  ".َذِلُكم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكمم تـَتـَُّقون " ِإََل قـَوم

َرمِض، َوَلوم َكاَن ِمنم َكََل : فـََقاَل َلُه مفروق ِل اَأم ُعو َأيمضا ََي َأخا قـَُريمش؟ فو هللا َما َهَذا ِمنم َكََلِم َأهم ِمِهمم وإالم َما َتدم
َناهُ   .َلَعَرفـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َشاء : " فـََتََل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهى َعِن المَفحم َساِن َوِإيَتاِء ِذي المُقرمىَب َويـَنـم ِل َواْلمِحم َ َيَمُمُر ِِبلمَعدم ِإنَّ اَّللَّ
 ".َوالمُمنكر والبغى، يعظكم َلَعلَُّكمم تذكُروَن 

بُوَك َوظَ : فـََقاَل َلُه مفروق ٌم َكذَّ َعمَماِل، َوَلَقدم أُِفَك قـَوم ََلِق َوَُمَاِسِن اَأم َخم اَهُروا َدَعومت َوهللا ََي َأخا قـَُريمش ِإََل َمَكارِِم اَأم
 .َعَليمكَ 

رََكُه ِف المَكََلِم َهاِنُئ بمُن قَِبيَصَة فـََقالَ   .َشيمُخَنا َوَصاِحُب ِديِنَنا َوَهَذا َهاِنُئ بمُن قَِبيَصةَ : وََكأَنَُّه َأَحبَّ َأنم َيشم
َلَك، َوِإين ِ َأَرى َأنَّ تـَرمَكَنا ِدينَـَنا َوات َِباَعَنا ِإَيَّ : فـََقاَل َلُه َهاِنئٌ  عمُت َمَقالََتَك ََي َأَخا قـَُريمش  َوَصدَّقمُت قـَوم َك َعَلى ِديِنَك َقدم مسَِ

َنا لَيمَس َلُه َأوَُّل َواَل  َتُه ِإلَيـم ِلس  َجَلسم ُعو ِإلَيمِه، زَلٌَّة ِف الرَّأمِي، َوطَيمَشٌة ِلَمجم آِخٌر، ملَم نـَتَـَفكَّرم ِف َأممِرَك َونـَنمُظرم ِف َعاِقَبِة َما َتدم
 ِف المعقل،

__________ 
 .َسَقطت من االصل، وأثبتها من َداَلِئل النـُّبـُوَّة( 5)
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َا تَ  ًداَوِقلَُّة َنَظر  ِف المَعاِقَبِة، َوِإَّنَّ َرُه َأنم نـَعمِقَد َعَليمِهمم َعقم ًما َنكم  .ُكوُن الزَّلَُّة َمَع المَعَجَلِة، َوِإنَّ ِمنم َورَائَِنا قـَوم
 .َوَلِكنم تـَرمِجُع َونـَرمِجُع َوتـَنمظُُر َونـَنمظُرُ 

رََكُه ِف المَكََلِم المُمثـَىنَّ بمُن َحارِثََة فـََقالَ   .ا المُمثـَىنَّ َشيمُخَنا َوَصاِحُب َحرمبَِناَوَهذَ : وََكأَنَُّه َأَحبَّ َأنم َيشم
ََواُب ُهَو : فـََقاَل المُمثـَىنَّ  َت بِِه، َواْلم ، َوَأعمَجَبيِن َما َتَكلَّمم َلَك ََي َأَخا قـَُريمش  َسنمُت قـَوم َتحم عمُت َمَقالََتَك َواسم َجَواُب َقدم مسَِ

خر َهاِنِئ بمِن قَِبيَصَة، َوتـَرمُكَنا ِدينَـَنا َوات َِباُعنَ  َا نزلَنا َبني صريني احدمها المَيَماَمة، َواْلم َنا، َوِإَنَّ ِإَّنَّ ِلس  جلسته ِإلَيـم َك ِلَمجم ا ِإَيَّ
 ( .5)السماوة 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوَأرمُض المَعَرِب، َوَأمَّا  َأمَّا َأَحُدمُهَا َفطُُفوُف المبَـر ِ : َوَما َهَذاِن الصرَين؟ فـََقاَل َلهُ : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َرى َأنم اَل َُنمِدثَ  َنا ِكسم د  َأَخَذُه َعَليـم َا نـََزلمَنا َعَلى َعهم َرى، َوِإَّنَّ َخُر فََأرمُض فَاِرَس َوَأنـمَهاُر ِكسم ِوَي ُُممِدًَث،  اْلم َحَدًَث، َواَل نـُؤم
ُعوََن ِإلَيمِه ممَّا َتكم  َممَر الَِّذي َتدم رُُه َوَلَعلَّ َهَذا اَأم َرُهُه المُمُلوُك، فََأمَّا َما َكاَن ممَّا يَِلي ِبََلَد المَعَرِب َفَذنمُب َصاِحِبِه َمغمُفوٌر، َوُعذم

ُبوٌل، َوأما َما َكاَن  ُر َمقمُبول  [ ممَّا]َمقم رُُه َغيـم ُر َمغمُفور ، َوُعذم  .يَِلي ِبََلَد فَاِرَس َفَذَنُب َصاِحِبِه َغيـم
 .نـَنمُصَرَك َوَّنَمنَـَعَك ممَّا يَِلي المَعَرَب فـََعلمَنافَِإنم َأَردمَت َأنم 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِق، ِإنَُّه اَل يـَُقوُم ِبِديِن اَّللَِّ ِإالَّ َمنم َحاطَُه ِمنم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتمم ِِبلصِ دم َما َأَسأمُُتُ الرَّدَّ ِإذم َأفمَصحم
يِع َجَوانِِبهِ   .مجَِ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ مثَّ  ِرَشُكمم :  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِبََلَدُهمم َوَأممَواهَلُمم َويـُفم َأرََأيـمُتمم ِإنم ملَم تـَلمبَـثُوا ِإالَّ َيِسريًا َحىتَّ َُيمَنَحُكُم اَّللَّ
ُسونَُه؟ فـََقاَل َلُه النـُّعم  ، َأُتَسبِ ُحوَن اَّللََّ َوتـَُقدِ  فـََتََل َرُسوُل اَّللَِّ ! اللَُّهمَّ َوِإنَّ َذِلَك َلَك ََي َأَخا قـَُريمش  : َماُن بمُن َشرِيك  بـََناهِتِمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًرا َونَِذيًرا َوَداِعًيا ِإََل اَّللَِّ إبِِذمنِِه َوِسَراًجا ُمِنريًا : " َصلَّى اَّللَّ  ".َأََن َأرمَسلمَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِ 
__________ 

َا نزلَنا الصريني المَيَماَمة والسمامة مها تـَثمِنَية صرى: " 531/  53اللِ َسان ( 5)  .َوِإَّنَّ
 " )*(َوُهَو كل َماء جُممَتمع 

(1/515) 

 
 

ر   ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاِبًضا َعَلى يََديم َأيب َبكم  .مثَّ نـََهَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ مثَّ المتَـ : قَاَل َعِليٌّ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِهِليَِّة، َما : َفَت ِإلَيـم ََلق  ِللمَعَرِب َكاَنتم ِف اْلم ََي َعِليُّ َأيَُّة َأخم

َرفـََها نـمَيا! َأشم ََياِة الدُّ  .هبَا يتحاجزون ِف اْلم
ِس َواْلمَ : قَالَ  َوم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ مثَّ َدفـَعمَنا ِإََل جَممِلِس اَأم َنا َحىتَّ َِبيـَُعوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .زمرَِج، َفَما نـََهضم

ُ : قَاَل َعِليٌّ  ر  َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َمعمرَِفِة َأيب َبكم  .َعنمُه ِبَنمَساهِبِمم وََكانُوا صدقاء صرباء، َفُسرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل َيِسريًا َحىتَّ َخَرَج ِإََل َأصمَحاِبِه فـََقاَل هلَُ : قَالَ  َ َكِثريًا، فـََقدم : " مم فـََلمم يـَلمَبثم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْحمَُدوا اَّللَّ

تَـبَ  ِل فَاِرَس، قـَتَـُلوا ُمُلوَكُهمم َواسم َم َأبـمَناُء رَبِيَعَة بَِهم َكَرُهمم َويب ُنِصُروا ظَِفَرِت الميَـوم  ".اُحوا َعسم
َعمَشى: قَالَ  َعُة بُِقَراِقَر ِإََل َجنمِب ِذي قَار ، َوِفيَها يـَُقوُل اَأم ِل بمِن َشيَبان ََنَقِت : وََكاَنِت المَوقـم وراكبها ِعنمد * ِفًدى لَِبيِن ُذهم

ِنمِو ِحنمِو قـَُراِقر   مَ * اللِ َقاء َوقلت هم َضَربُوا ِِبْلم َنا َمنم رََأى ِمنم فـََواِرس  ُمَقدِ  َاَمرمِز َحىتَّ تـََولَِّت َفِللَِّه َعيـم ِل بمِن * َة اهلم َكُذهم
نَـَنا  َباَن هِبَا ِحنَي َولَِّت فـَثَاُروا َوثـُرمََن َوالمَمَودَُّة بـَيـم َناُه لِ * َشيـم َرٌة فـََتَجلَِّت َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا، َكتَـبـم َنا َغمم َما وََكاَنتم َعَليـم

َيِم َوَفَصاَحِة المَعَربِ  ََلِق َوَمَكارِِم الشِ  َخم ِة َوَُمَاِسِن اَأم  .ِفيِه ِمنم َداَلِئِل النـُّبـُوَّ
ا َمَعُهمم بُِقَراقِ  َرى، َوِفيِه َأنَـُّهمم َلمَّا حَتَارَبُوا ُهمم َوَفاِرُس َوالمتَـَقوم المُفَراِت،  َر، َمَكان  َقرِيب  ِمنَ َوَقدم َوَرَد َهَذا ِمنم َطرِيق  ُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُنِصُروا َعَلى فَاِرَس ِبَذِلَك، َوَقدم َدَخُلوا بعد َم ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ  .َذِلك ِف االسَلم َجَعُلوا ِشَعاَرُهُم اسم
__________ 

 .كل منعرج وكل شئ ِفيِه اعوجاج: اْلنو( 5)



م المَعَرب م اْلنو من َأَيَّ  .َويـَوم
)*( 
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ِه قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  بَـَرََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َواِبَصَة المَعبمِسيُّ َجاَءََن َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف : َأخم
ُوََل الِِت تَِلي َمسم  َرِة اَأم َمم َيمِف َوُهَو َعَلى رَاِحَلِتِه مردفا َخلفه زيد بن َحارِثَة، َمَنازِلَِنا مبِىًن، َوََنمُن ََنزُِلوَن إبِِزَاِء اْلم ِجَد اْلم

َنا َلُه َواَل ِخرَي لََنا َتَجبـم  .َفَدَعاََن فو هللا َما اسم
َتِجبم َلُه وََكانَ : قَالَ  ُعوََن فـََلمم َنسم َنا َيدم عمَنا ِبِه َوِبُدَعائِِه ِف المَمَواِسِم، فـََوَقَف َعَليـم ُروق   َوَقدم ُكنَّا مسَِ َمَعَنا َميمَسَرُة بمُن َمسم

َط ِبََلِدََن َلَكاَن الرَّأميَ : المَعبمِسيُّ، فـََقاَل لََنا َنا َهَذا الرَُّجَل َوَْحَلمَناُه َحىتَّ ََنُلَّ ِبِه َوسم قـم ِلُف ِِبَّللَِّ َلوم َقدم َصدَّ ِلُف ِِبَّللَِّ َأحم ، فََأحم
ُلَغ ُكلَّ  َلغ   لََيظمَهَرنَّ َأممُرُه َحىتَّ يـَبـم  .َمبـم

مُ  َنا ِلَما اَل ِقَبَل لََنا بِهِ : فـََقاَل المَقوم  .َدعمَنا ِمنمَك اَل تـَُعرِ ضم
ِمي : َوَطِمَع َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف َميمَسَرَة، َفَكلََّمُه، فـََقاَل َميمَسَرةُ  َسَن َكََلَمَك َوَأنـمَورَُه، َوَلِكنَّ قـَوم َما َأحم

ِمِه، فَِإَذا ملَم يـَعمُضُدوُه فَالمِعَدى َأبـمَعدُ خُيَاِلُفوَنيِن  َا الرَُّجُل بَِقوم  .، َوِإَّنَّ
ِليِهمم  ُم َصاِدرِيَن ِإََل َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَخَرَج المَقوم  .فَانمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ائُِلُهمم َعنم َهَذا الرَُّجلِ ِميُلوا َنتى فدك فَِإن هبَا يهودا ُنسَ : فـََقاَل هَلُمم َميمَسَرةُ 
ُ َعَليمهِ  ًرا هَلُمم فـََوَضُعوُه مثَّ َدَرُسوا ذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُجوا ِسفم ُمِ يِ  المَعَريبِ  يـَرمَكُب  َفَماُلوا ِإََل يـَُهوَد فََأخم َوَسلََّم النَِّبِ  اَأم

َرِة، لَيم  َماَر َوجَيمَتِزُئ ِِبلمَكسم نِ اْلِم ِرُق اللَّوم نَـيمِه ُْحمَرٌة، ُمشم َعمِد َواَل ِِبلسَّبمِط، ِف َعيـم  .َس ِِبلطَِّويِل َواَل ِِبلمَقِصرِي َواَل ِِبْلم
َقى ِف ُمَواِطَن َبََل [ ِمنمهُ ]فَِإنم َكاَن ُهَو الَِّذي َدَعاُكمم َفَأِجيُبوُه َوادمُخُلوا ِف ِديِنِه، فَإَنَّ َنسده َواَل نتبعه، َوِإَنَّ  ٌء َعِظيٌم َواَل يـَبـم

 .َأَحٌد ِمَن المَعَرِب ِإالَّ اتَـّبَـَعُه َوِإالَّ قَاتـََلُه َفُكونُوا ممَّنم يـَتَِّبُعهُ 
ِم َأاَل : فـََقاَل َميمَسَرةُ  ٌ [ ِإنَّ ]ََي قـَوم َممَر بـَنيِ   .َهَذا اَأم
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م ِسم ونلقاه فـََرَجُعوا إِ : فـََقاَل المَقوم ُهمم نرمِجع ِإََل المَموم بَـعمُه َأَحٌد ِمنـم  .ََل ِبََلِدِهمم َوَأىَب َذِلَك َعَليمِهمم رَِجاهُلُمم، فـََلمم يـَتـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة ُمَهاِجًرا َوحج حجَّة المَوَداع لقاه َميمَسَرةُ   . فـََعَرَفهُ فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ ِإالَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقالَ  ِم َأَُنمَت بَِنا َحىتَّ َكاَن َما َكاَن، َوَأىَب اَّللَّ َما تـََرى ِمنم  َواَّللَِّ َما زِلمُت َحرِيًصا َعَلى ات َِباِعَك ِمنم يـَوم
َخُلُهمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ  ََلِمي، َوَقدم َماَت َعامَُّة النـََّفِر الَِّذيَن َكانُوا َمِعي، فََأيمَن َمدم ُ َعَليمِه أتََخُِّر ِإسم ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََلِم فـَُهَو ِف النَّارِ : َوَسلَّمَ  سم  .ُكلُّ َمنم َماَت َعَلى َغريمِ ِديِن اْلمِ
ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأنـمَقَذين : فـََقالَ  َمم  .اْلم



ر  َمَكانٌ  ََلُمُه، وََكاَن َلُه ِعنمَد َأيب َبكم َلَم َوَحُسَن ِإسم  .فََأسم
َماُم ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر المَواِقِدي  َفقص  تَـقمَصى اْلمِ َسُه [ خرب]َوَقِد اسم المَقَباِئِل َواِحَدًة َواِحَدًة َفذََكَر َعرمَضُه َعَليمِه السَََّلُم نـَفم

ِر بمِن َهَواِزَن، َوَبيِن ثـَعمَلَبَة بمِن  َعَلى َبيِن َعاِمر  َوَغسَّاَن َوَبيِن فـََزارََة َوَبيِن ُمرََّة َوَبيِن َحِنيَفَة َوَبيِن ُسَليمم   َوَبيِن َعبمس  َوَبيِن َنضم
ِِهمم  طيم َوَغريم َاِرِث بمِن َكعمب َوبىن عذرة َوقيس بن اْلم  .ُعَكابََة، وَِكنمَدَة وََكلمب  َوَبيِن اْلم

َبارَِها ُمَطوََّلًة، َوَقدم ذََكرمََن ِمنم َذِلَك َطَرفًا َصاِْلًا  ُد َوالمِمنَّةُ َوِسَياَق َأخم َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َماُم َأْحمَدُ  َرائِيُل، َعنم ُعثمَماَن، يـَعميِن ابمَن المُمِغريَِة، َعنم َساملِِ بمِن َأيب ا: َوقَاَل اْلمِ َوُد بمُن َعاِمر ، أخربََن ِإسم ثـََنا َأسم َعمِد، َعنم َحدَّ ْلم

ِقِف َكاَن النَِّبُّ صَ : َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  َسُه َعَلى النَّاِس ِِبلمَموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَعمِرُض نـَفم َهلم ِمنم : " ، فـَيَـُقولُ ( 5)لَّى اَّللَّ
ِمِه فَِإنَّ قـَُريمًشا َقدم َمنَـُعوين َأنم أُبـَلِ َغ َكََلَم رىب عزوجل؟   ".رَُجل  َُيمِمُليِن ِإََل قـَوم

__________ 
 .َأي موقف النَّاس بَِعَرَفة( 5)
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 .ِمنم مَهمَدانَ : ممَّنم َأنمَت؟ قَاَل الرَُّجلُ : فََأاَتُه رَُجٌل ِمنم مَهمَداَن فـََقالَ 
ِمَك ِمنم َمنَـَعة ؟ قَالَ : قَالَ   !نـََعمم : فـََهلم ِعنمَد قـَوم

ُ َعَليمِه وَ  ُمُه، فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبُُهمم مثَّ آتِيَك ِمنم َعاِم : َسلََّم فـََقالَ مثَّ ِإنَّ الرجل خشى َأن خيفره قـَوم آتِيِهمم فَُأخم
 .قَاِبل  

 .قَاَل نـََعمم 
َنمَصاِر ِف رََجب    .فَانمطََلَق، َوَجاَء َوفمُد اَأم

َرائِيَل بِِه، َوَقاَل الرتِ مِمِذيُّ  ، َعنم ِإسم َرمبـََعِة ِمنم طُُرق  ُل السَُّنِن اَأم  .َصِحيحٌ َحَسٌن : َوَقدم َرَواُه َأهم
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َعًة بَـ [ ِف ]َفصمٌل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم َنمَصاِر َعاًما بـَعمَد َعام  َحىتَّ َِبيـَُعوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعة ، مثَّ بـَعمَد ُقُدوِم َوفمِد اَأم عمَد بـَيـم
ُ َعَليمِه وَ  ُ َذِلَك حَتَوََّل ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِصيُلُه ِإنم َشاَء اَّللَّ َ َأظمُهرِِهمم َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه َوتـَفم َسلََّم ِإََل المَمِديَنِة فـَنَـَزَل بـَنيم

 .َوبِِه الثِ َقةُ 
ر  ِط بمِن َحِبيِب بمِن َعمم َنمَصاِريُّ َوُهَو ُسَويمد بن الصَّاِمت بمِن َعِطيََّة بمِن َحوم و بن َعومف بن َحِديُث ُسِويِد بمِن َصاِمت  اَأم

ر و ُأمِ  َعبمِد المُمطَِّلبِ  ُت َسلمَمى بِنمِت َعمم ر و النَّجَّارِيَُّة ُأخم َلى بِنمُت َعمم ِس َوُأمُُّه لَيـم َوم  . بمِن َهاِشم  َمالك ابمن اَأم
ُ َعَليمِه َوسَ   .لَّمَ َفُسَويمٌد َهَذا ابمُن َخاَلِة َعبمِد المُمطَِّلِب َجدِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َحاَق بمِن َيَسار   َتَمَع النَّاُس : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َذِلَك ِمنم َأممرِِه، ُكلََّما اجم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََلِم، َويـَعمِرضُ  ُعو المَقَباِئَل ِإََل اَّللَِّ َوِإََل اْلمِسم ِسِم َأاَتُهمم َيدم َمُع  ِِبلمَموم َُدى َوالرَّْحمَِة، َواَل َيسم َسُه َوَما َجاَء ِبِه ِمَن اهلم َعَليمِهمم نـَفم

ٌم َوَشَرٌف ِإالَّ َتَصدَّى َلُه َوَدَعاُه ِإََل اَّللَِّ تـََعاََل، َوَعَرضَ  َدُم َمكََّة ِمَن المَعَرِب َلُه اسم  .َعَليمِه َما ِعنمَدهُ  بَِقاِدم  يـَقم
َحاقَ  ِمهِ حَ : قَاَل ابمُن ِإسم َياخ  ِمنم قـَوم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َعنم َأشم  .دَّ

َا يُ : قَاُلوا ِرو بمِن َعومف  َمكََّة َحاجًّا َأوم ُمعمَتِمًرا، وََكاَن ُسَويمٌد ِإَّنَّ ُمُه ِفيِهُم َقِدَم ُسَويمُد بمُن الصَّاِمِت َأُخو َبيِن َعمم يِه قـَوم َسمِ 
ُعو َصِديًقا َوَلوم تـََرى : َوِشعمرِِه َوَشَرِفِه َوَنَسِبِه، َوُهَو الَِّذي يـَُقولُ  المَكاِمَل ِْلََلِدهِ  َمَقالََتُه ِِبلمَغيمِب َساَءَك َما * َأاَل ُربَّ َمنم َتدم

 يـَفمِري
ِد َما َكاَن َشاِهًدا  ر َيُسرك ِبديه وَ * َمَقالَُتُه َكالشَّهم رَتِي َعَقَب * حَتمت أدُيه َوِِبلمغَيمِب َمأمثُوٌر َعَلى ثغرة النَّحم مَتِيَمة ِغش   تـَبـم

رِ   الظَّهم
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َناِن َما ُهَو َكاُِتٌ  ُ َلَك المَعيـم يِن ِبَريم  طَاَلَما َقدم بـََريـمَتيِن * تـُبَـنيِ  ُر المَمَوايل َمنم * ِمَن المِغلِ  َوالمبَـغمَضاِء ِِبلنََّظِر الشَّزمِر َفِرشم َوَخيـم
ََلِم، : ي قَالَ يَرِيُش َواَل يـَربمِ  سم َع ِبِه، َفَدَعاُه ِإََل اَّللَِّ َواْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي مسَِ فـََقاَل َلُه فـََتَصدَّى َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .فـََلَعلَّ الَِّذي َمَعَك ِمثمُل الَِّذي َمِعي: ُسَويمدٌ 
ُ َعَليم  َمانَ : ِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَما الَِّذي َمَعَك؟ قَاَل جَمَلَُّة لُقم

َمانَ  َمَة لُقم  .يـَعميِن ِحكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها َعَليَّ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اعمِرضم

ُ َعَليَّ ُهَو ُهًدى َونُوٌر ِإنَّ َهَذا المَكََلَم َحَسٌن، َوالَِّذي َمِعي َأفمضَ : " فـََعَرَضَها َعَليمِه، فـََقالَ   ".ُل ِمنم َهَذا، قـُرمآٌن َأنـمَزَلُه اَّللَّ
ُعدم مِ  ََلِم، فـََلمم يـَبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُقرمآَن َوَدَعاُه ِإََل اْلمِسم َل َحَسنٌ : نمُه َوقَالَ فـََتََل َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِإنَّ َهَذا المَقوم

ِمِه لَيَـُقوُلونَ  مثَّ انمَصَرفَ  َزمرَُج، فَِإنم َكاَن رَِجاٌل ِمنم قـَوم ِمِه َفلم يلبث َأن قَتله اْلم ِإَنَّ لَنَـَراُه قُِتَل : َعنمُه فـََقِدَم المَمِديَنَة َعَلى قـَوم
ِلمٌ   .َوُهَو ُمسم

ُلُه قـَبمَل بـَُعاثَ   .وََكاَن قـَتـم
َاِكِم، َعِن ا َهِقيُّ، َعِن اْلم َصَر َوَقدم َرَواُه المبَـيـم َحاَق بَِخم َبَّاِر، َعنم يُوُنَس بمِن ُبَكريم ، َعِن ابمِن ِإسم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َأم

 .ِمنم َهَذا
َحاقَ  ََلُم ِإََيِس بمِن ُمَعاذ  قَاَل ابمُن ِإسم ِرو بمِن َسعمِد بمِن مُ : ِإسم ُ بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعمم َصنيم َثيِن اْلُم َعاذ ، َعنم َُممُموِد بمِن َوَحدَّ

َهِل، ِفيِهمم ِإََيُس بمُن مُ : لَِبيد  قَالَ  َشم َيٌة ِمنم َبيِن َعبمِد اَأم َعاذ  يـَلمَتِمُسوَن َلمَّا َقِدَم أبواْليسر َأَنُس بمُن رَاِفع  َمكََّة، َوَمَعُه ِفتـم
َزمرَج، ِمِهمم ِمَن اْلم َِلَف ِمنم قـَُريمش  َعَلى قـَوم  اْلم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأاَتُهمم َفَجَلَس ِإلَيمِهمم فـََقالَ  َع هِبِمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتمم َلُه : " مسَِ : ؟ قَاَل قَاُلوا"َهلم َلَكَم ِف خري ممَّا جئـم
ًئا، َوأُنمِزَل َعَليَّ المِكَتابُ َأََن َرُسوُل اَّللَِّ ِإََل المِعَباِد، َأدمُعوُهمم ِإََل َأنم يـَعمُبدُ : َوَما َذاَك؟ قَالَ  رُِكوا بِِه َشيـم  .وا اَّللََّ َواَل ُيشم

ََلَم َوَتََل َعَليمِهُم المُقرمآنَ   .مثَّ ذََكَر هَلُُم اْلمِسم
ُتمم َلهُ : فـََقاَل ِإََيُس بمُن ُمَعاذ ، وََكاَن ُغََلًما َحَدَثً : قَالَ  ٌر ممَّا ِجئـم ِم َهَذا َواَّللَِّ َخيـم  .ََي قـَوم

َه ِإََيِس بمِن ُمَعاذ  َوقَالَ  َنًة ِمنم تـَُراِب المَبطمَحاِء َفَضَرَب هِبَا َوجم ِري : فَأخذ أبواْليسر َأَنُس بمُن رَاِفع  َحفم َدعمَنا ِمنمَك، فـََلَعمم
َنا ِلَغريمِ َهَذا  .َلَقدم ِجئـم

ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  َ َفَصَمَت ِإََيٌس، َوقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُة بـَُعاَث بـَنيم ُهمم، َوانمَصَرُفوا ِإََل المَمِديَنِة وََكاَنتم َوقـم َسلََّم َعنـم
َزمرَجِ  ِس َواْلم َوم  .اَأم

 .قَاَل مثَّ ملَم يـَلمَبثم ِإََيُس بمُن ُمَعاذ  َأنم َهَلكَ 
بَـَرين َمنم َحَضَرين ِمنم قـَُوِمِه َأنَـُّهمم ملَم : قَاَل َُممُموُد بمُن لَِبيد   ُدُه َوُيَسبِ ُحُه َحىتَّ فََأخم ُُه َوُُيَمِ  َمُعونَُه يـَُهلِ ُل اَّللََّ َويَُكربِ   يـََزالُوا َيسم

ِلِس حِ  ََلَم ِف َذِلَك المَمجم سم َعَر اْلمِ َتشم ِلًما، َلَقدم َكاَن اسم َع ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َماَت، َفَما َكانُوا َيُشكُّوَن َأنَُّه َقدم َماَت ُمسم نَي مسَِ
عَ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما مسَِ  .ى اَّللَّ

َرافِ : قـُلمتُ  َعٌة َعِظيَمٌة قُِتَل ِفيَها َخلمٌق ِمنم َأشم ِضٌع ِِبلمَمِديَنِة، َكاَنتم ِفيِه َوقـم ُم بـَُعاَث، َوبـَُعاُث َموم َزمرَِج  َكاَن يـَوم ِس َواْلم َوم اَأم
 .َقِليلُ وَُكبَـَرائِِهمم، َوملَم يـَبمَق ِمنم ُشُيوِخِهمم ِإالَّ الم 

، َعنم َأبِيِه َعنم َعاِئشَ  َكاَن : َة قَاَلتم َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحِه، َعنم عبيد بن ِإمسمَاِعيل، َعن َأىب أَُماَمة، َعنم ِهَشام 
ُ َعَليمِه وَ  ُ ِلَرُسوِلِه، َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمُه اَّللَّ ًما َقدَّ ُم بـَُعاَث يـَوم  .َسلََّم ِإََل المَمِديَنة َوقد افرتق ملؤهم َوقتل سراهتميـَوم
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ُهمم  ُ َعنـم َنمَصاِر َرِضَي اَّللَّ ََلِم اَأم ِء ِإسم  َِبُب بَدم
َحاقَ  ِعِدِه َلُه، َخَرَج َرسُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ ِإظمَهاَر ِديِنِه َواِعَزاَز نَِبيِ ِه، َوِإجنمَاَز َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف فـََلمَّا َأرَاَد اَّللَّ وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَ  َسُه َعَلى قـََباِئِل المَعَرِب َكَما َكاَن َيصم َنمَصاِر، فـََعَرَض نـَفم ِسِم الَِّذي َلِقَيُه ِفيِه النـََّفُر ِمَن اَأم ِسم  المَموم  .ُع ِف ُكلِ  َموم
طًا ِمَن اْلمَ  َنا ُهَو ِعنمَد المَعَقَبِة َلِقَي َرهم ًرافـَبَـيـم ُ هِبِمم َخيـم  .زمرَِج َأرَاَد اَّللَّ

ِمهِ  َياخ  ِمنم قـَوم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َعنم َأشم  .َفَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل هَلُمم : قَاُلوا  .َمنم َأنـمُتمم؟: " َلمَّا َلِقيَـُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َزم : قَاُلوا  .نـََعمم : َأِمنم َمَوايل يـَُهوَد؟ قَاُلوا: رَِج قَالَ نـََفٌر ِمَن اْلم
 .َأَفََل ََتمِلُسوَن ُأَكلِ ُمُكمم؟: قَالَ 
 .بـََلى: قَاُلوا

ََلَم، َوَتََل َعَليمِهُم المُقرمآنَ  سم  .َفَجَلُسوا َمَعُه َفَدَعاُهمم ِإََل اَّللَِّ َوَعَرَض َعَليمِهُم اْلمِ
، وََكانُوا ُهمم وََكاَن ممَّا َصَنَع اَّللَُّ : قَالَ  َل ِكَتاب  َوِعلمم  ََلِم َأنَّ يـَُهوَد َكانُوا َمَعُهمم ِف ِبََلِدِهمم، وََكانُوا َأهم َل  هِبِمم ِف اْلمِسم َأهم



، وََكانُوا قد غزوهم ببَلدهم، َفَكانُوا ِإذا َكاَن بَينهم شئ قَاُلوا ُعوٌث اْلم : ِشرمك  َأصمَحاَب َأومََثن  َن َقدم َأَظلَّ زََمانَُه ِإنَّ نَِبيًّا َمبـم
تُـُلُكمم َمَعُه قـَتمَل َعاد  َوِإَرمَ   .نـَتَِّبُعُه، نـَقم

، قَاَل بـَعمضُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأولَِئَك النـََّفَر َوَدَعاُهمم ِإََل اَّللَِّ ُهمم لَبعض ََي قوم تعلُموَن َوهللا ِإنَّه فـََلمَّا َكلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبُقنَُّكمم ِإلَيمهِ النَّ   .ِب الَِّذي تـََوعَّدَُكمم بِِه يـَُهوُد، َفََل َيسم

ََلِم َوقَاُلوا  فََأَجابُوُه ِفيَما َدَعاُهمم ِإلَيمِه، بَِنم َصدَُّقوُه َوقَِبُلوا ِمنمُه َما َعَرَض َعَليمِهمم ِمَن اْلمِسم
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َم بـَيـم  َمَنا َواَل قـَوم َنا قـَوم َدُم َعَليمِهمم ِإَنَّ َقدم تـَرَكم ُ ِبَك، َفَسنَـقم نَـُهمم، َوَعَسى َأنم جَيمَمَعُهُم اَّللَّ نَـُهمم ِمَن المَعَداَوِة َوالشَّرِ  َما بـَيـم
يِن، فَِإنم جَيمَمعمُهُم اَّللَُّ  َناَك ِإلَيمِه ِمنم َهَذا الدِ  ُعوُهمم ِإََل َأممِرَك َونـَعمِرُض َعَليمِهُم الَِّذي َأَجبـم  .ََل رَُجَل َأَعزُّ ِمنمكَ  َعَليمَك فَ فـََندم

ُقوا  .مثَّ انمَصَرُفوا رَاِجِعنَي ِإََل ِبََلِدِهمم َقدم آَمُنوا َوَصدَّ
َحاقَ  َزمرَِج، َوُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم  َأبُو أَُماَمةَ : َوُهمم ِفيَما ذُِكَر يل ِستَُّة نـََفر  ُكلُُّهمم ِمَن اْلم

َعُد بمُن ُزرَارََة بمِن ُعَدِس بمنِ   .ُعبَـيمِد بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َغنمِم بمِن َماِلِك بمِن النَّجَّارِ  َأسم
َزمرَجِ : قَاَل َأبُو نـَُعيمم   َنمَصاِر ِمَن اْلم َلَم ِمَن اَأم  .َوَقدم ِقيَل ِإنَُّه َأوَُّل َمنم َأسم
سِ  َوم َثِم بمُن التـَّيِ َهاِن، َوِقيَل ِإنَّ َأوََّل َمنم َأسم : َوِمَن اَأم َيـم ُ َأعمَلمُ َأبُو اهلم َراَء َواَّللَّ ، َوُمَعاُذ ابمُن َعفم  .َلَم رَاِفُع بمُن َماِلك 

َاِرِث بمِن رَِفاَعَة بمِن َسَواِد بمِن َماِلِك بمِن َغنمِم بمِن َماِلِك بمِن النَّجَّاِر، َوُهَو ابمُن َعفم  ُف بمُن اْلم ِن، َورَاِفُع بمُن َوَعوم َراَء، النَّجَّاِرَيَّ
ِرو بمِن ُزرَيمق  الزُّرَِقيُّ َماِلِك بمِن الم  ََلِن بمِن َعمم  .َعجم

رو بن غنم بمِن َسَواِد بمِن َغنمِم بمِن َكعمِب بمِن َسَلَمَة بمِن َسعمِد بمِن َعلِ  يِ  بمِن َأَسِد بمِن َوُقطمَبُة بمُن َعاِمِر بن َحِديَدة بن َعمم
َزمرَِج ال( 5)َسارَِدَة بمِن يَزِيَد  َبُة بمُن َعاِمِر بمِن ََنيب بمِن زَيمِد بمِن َحَراِم بمِن  بمِن ُجَشَم بمِن اْلم سََّلِميُّ، مثَّ ِمنم َبيِن َسَواد ، َوُعقم

 .َكعمِب بمِن َسلَمة السََّلِميُّ َأيمًضا، مثَّ ِمنم َبيِن َحَرام  
ابمن َغنمِم بمِن َكعمِب بمِن َسَلَمَة السََّلِميُّ َأيمًضا، مثَّ  َوَجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِرََئِب بمِن النـُّعمَماِن بن ِسَنان بن عبيد بن عدى

ُهمم  ُ َعنـم  .ِمنم َبيِن ُعبَـيمد  َرِضَي اَّللَّ
َزمرَجِ  َلَتِئذ  ِستََّة نـََفر  ِمَن اْلم ِريِ  َوَغريمِمِهَا َأنَـُّهمم َكانُوا لَيـم  .َوَهَكَذا ُرِوَي َعِن الشَّعمِبِ  َوالزُّهم

ِتَماِعِه َعَليمِه السَََّلُم هبِِ َوذََكَر ُموَسى  ِريِ  َوُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َأنَّ َأوََّل اجم َبَة ِفيَما َرَواُه َعِن الزُّهم ُمَعاُذ : مم َكانُوا مَثَانَِيًة َوُهمم بمُن ُعقم
، َعُد بمُن ُزرَارََة، َورَاِفُع بمُن َماِلك  َراَء، َوَأسم  بمُن َعفم

__________ 
 .تزيد ِِبلتَّاءِ : امابمن ِهشَ ( 5)
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، َوُعَباَدُة بمُن الصَّاِمِت، َوَأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن يَزِيُد بمُن ثـَعمَلَبَة، َوأَ  َواُن، َوُهَو ابمُن َعبمِد قـَيمس  َثِم بمُن التـَّيِ َهاِن، َوُعَوميمُ َوذَكم َيـم بُو اهلم
 .بمُن َساِعَدةَ 
َلُموا   .َوَواَعُدوُه ِإََل قَاِبل  فََأسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ََلِم، َوَأرمَسُلوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم ِإََل اْلمِسم ِمِهمم َفَدَعوم َراَء َورَاِفَع بمَن َماِلك  فـََرَجُعوا ِإََل قـَوم َم مَعاذ بن َعفم
َنا َرُجًَل يـَُفقِ ُهَنا  .َأِن ابـمَعثم ِإلَيـم

َعَد بمِن ُزرَارَةَ فـَبَـَعَث إِ  َعَب بمَن ُعَمريم  فـَنَـَزَل َعَلى َأسم  .لَيمِهمم ُمصم
َبةَ  َحاَق َأَُتَّ ِمنم ِسَياِق ُموَسى بمِن ُعقم  .َوذََكَر مَتَاَم المِقصَِّة َكَما َسُيورُِدَها ابمُن ِإسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاقَ * * *  ُهمم ِإََل  فـََلمَّا َقِدُموا المَمِديَنةَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَدَعوم ِمِهمم ذََكُروا هَلُمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإََل قـَوم

َنمَصاِر ِإالَّ َوِفيَها ذكر َرُسول هللا صلى هللا َوَسلَّ  ََلِم، َحىتَّ َفَشا ِفيِهمم َفلم تـَبمَق َداٌر ِمنم َدومِر اَأم  .مَ اْلمِسم
َنمَصاِر اثـمَنا َعَشَر َرُجًَل َوُهمم َحىتَّ ِإَذا َكاَن الم  ِسَم ِمَن اَأم ِبُل َواىَف المَموم ُرُه، : َعاُم المُمقم ُم ِذكم َعُد بمُن ُزرَارََة المُمتَـَقدِ  َأبُو أَُماَمَة َأسم

َراَء، َورَاِفُع بمُن َماِلك   ُم، َوَأُخوُه ُمَعاٌذ َومهمَا ابـمَنا َعفم َاِرِث المُمتَـَقدِ  ُف بمُن اْلم َواُن بمُن َعبمِد قـَيمِس بمِن  َوَعوم ُم َأيمًضا، َوذَكم المُمتَـَقدِ 
 .َخلمَدَة بمِن ُملد بن َعامر ابمن ُزرَيمق  الزُّرَِقيُّ 

 .َوُهَو َأنمَصاِريٌّ ُمَهاِجِري: قَاَل ابمُن ِهَشام  
ِر بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َغنمِم بم  َرَم بمِن ِفهم َزمرَِج، َوَحِليُفُهمم َوعباَدة بن الصَّاِمت بن قيس ابمن َأصم ِف بمِن اْلم ِرو بمِن َعوم ِف بمِن َعمم ِن َعوم

َرَم المبَـَلِويُّ، َوالمَعبَّاُس بمُن ُعَباَدَة بمِن  َلَة بمِن َماِلِك بمِن العجَلن بن يزِيد َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن يَزِيُد بمُن ثـَعمَلَبَة بمِن َخزمَمَة بمِن َأصم َنضم
َبُة بن َعامر بن َنىب المُمتَـَقد م، َوُقطمبَ بمِن َغنمِم بمِن َسا ََلينُّ، َوُعقم َزمرَِج المَعجم ِف بمِن اْلم ِرو بمِن َعوم ِف بمِن َعمم ُة بمُن َعاِمِر ملِِ بمِن َعوم

مُ   .بمِن َحِديَدَة المُمتَـَقدِ 
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َزمرَجِ   .فـََهُؤاَلِء َعَشَرٌة ِمَن اْلم
ِس اثـمَناِن َومُهَا َوم َثِم َماِلُك بمُن التـَّيِ َهانِ  :َوِمَن اَأم َيـم  .ُعَوميمُ بمُن َساِعَدَة، َوَأبُو اهلم

 .قَاَل ابمُن ِهَشام  التـَّيِ َهاُن خُيَفَُّف َويـُثـَقَُّل َكَميمت  َوَميِ ت  
ُُه َماِلُك بمُن َماِلِك بمِن َعِتيِك بمِن : قَاَل السَُّهيمِليُّ  َثِم بمُن التـَّيِ َهاِن امسم َيـم َعمَلِم بمِن َعاِمِر بمِن َزعمَوِر بمِن َأبُو اهلم ِرو بمِن َعبمِد اَأم َعمم

سِ  َوم ِرو بمِن َماِلِك بمِن اَأم َزمرَِج بمِن َعمم َاِرِث بمِن اْلم  .ُجَشَم بمِن اْلم
 .َوِقيَل ِإنَُّه ِإرَاِشيٌّ َوِقيَل بـََلِويٌّ : قَالَ 

َحاَق َواَل ابمُن ِهَشا  .م  َوَهَذا ملَم يـَنمِسبمُه ابمُن ِإسم
َثُم فـَرمُخ المُعَقاِب، َوَضرمٌب ِمَن النـََّباتِ : قَالَ  َيـم  .َواهلم

ِتَماِع ِبَرسُ  ِسَم َعاَمِئذ ، َوَعَزُموا َعَلى ااِلجم ُ َعَليمِه َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َهُؤاَلِء ااِلثـميَنم َعَشَر رَُجًَل َشِهُدوا المَموم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُوََل َوَسلََّم فـََلُقوُه ِِبلم  َعَة النِ َساِء َوِهَي المَعَقَبُة اَأم  .َعَقَبِة فـََبايـَُعوُه ِعنمَدَها بـَيـم
ِلِه ِف ُسورَِة إِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـََرَأ َعَليمِهمم ِمنم قـَوم َعلم َوِإذم قَاَل ِإبـمَراِهيُم َربِ  اجم " بـمَراِهيَم َوَرَوى َأبُو نـَُعيمم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِإََل آِخرَِها" َهَذا المبَـَلَد آمنا 
َحاقَ  َلةَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُعَسيـم ، َعنم َمرمَثِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ الميَـَزين ِ َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب   الصناحبى، َحدَّ

ُوََل، وَُكنَّا اثـميَنم َعَشَر َرُجًَل  ُكنمتُ : َعن عَباَدة، َوُهَو ابمن الصَّاِمِت، قَالَ  فـََبايـَعمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى : ممَّنم َحَضَر المَعَقَبَة اَأم
ًئا، وَ  ِرَك ِِبَّللَِّ َشيـم َرمب، على َأال ُنشم َعِة النِ َساِء، َوَذِلَك قبل َأن تفرتض اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بـَيـم ِرَق َواَل نـَزم اَّللَّ ينَ َواَل اَل َنسم

َ َأيمِديَنا َوَأرمُجِلَنا، َواَل نـَعمِصَيُه ِف َمعمُروف   رَتِيِه بـَنيم َتان  نـَفم ُتَل َأوماَلَدََن، َواَل َنَمِتَ بِبـُهم  .نـَقم
، ِإنم َشاَء َعذََّب َوِإنم َشاَء  ًئا فََأممرُُكمم ِإََل اَّللَِّ نَّة، َوِإن غشيتم من َذِلَك َشيـم  .َغَفرَ فَِإن وفيتم فلكم اْلم
َِديَث ِمنم َطرِيِق اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب  بِ  ِلٌم َهَذا اْلم  .ِه ََنوهَوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم
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َحاقَ  َوماَل : قَاَل ابمُن ِإسم ِريُّ َعن َعائِذ اَّللَِّ َأيب ِإدمرِيَس اْلم ثَُه قَالَ َوذََكَر ابمُن ِشَهاب  الزُّهم ، َأنَّ ُعَباَدَة بمَن الصَّاِمِت َحدَّ : ين ِ
ًئا، َواَل  ِرَك ِِبَّللَِّ َشيـم َلَة المعقَبة االوَل َأال ُنشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم ُتَل َأوماَلَدََن، َِبيـَعمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِرَق َواَل نـَزمينَ َواَل نـَقم َنسم

نَّة، َوِإن غشيتم من َواَل َنَمِتَ بِبـُهم  ، فَِإن وفيتم فلكم اْلم َ َأيمِديَنا َوَأرمُجِلَنا، َواَل نـَعمِصَيُه ِف َمعمُروف  رَتِيِه بـَنيم ًئا َتان  نـَفم َذِلَك َشيـم
ِم المِقَياَمِة فَ  نـمَيا فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه، َوِإنم َستَـرمُُتم َعَليمِه ِإََل يـَوم ِه ِف الدُّ ُُتم حبَدِ   .َأممرُُكمم ِإََل اَّللَِّ ِإنم َشاَء َعذََّب َوِإنم َشاَء َغَفرَ فَُأِخذم

ِريِ  ِبِه ََنمَوهُ  ِ َوَغريمِمِهَا ِمنم طُُرق  َعِن الزُّهم َِديُث ُُمَرٌَّج ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا اْلم
لُهُ  َعِة النِ َساِء : " َوقـَوم َُديمِبَيِة، وََكاَن َهَذا ممَّا نـََزَل  يـَعميِن َعَلى َوفمِق َما نـََزَلتم َعَليمهِ " َعَلى بـَيـم َعُة النِ َساِء بـَعمَد َذِلَك َعاَم اْلم بـَيـم

َلَة المعقَبة  .َعَلى َوفمِق َما َِبَيَع َعَليمِه َأصمَحابُُه لَيـم
َطَّاِب ِف َغريمِ َما َموم  ، َكَما بـَيـََّناُه ِف ِسريَتِِه َوِف التـَّفمِسريِ َولَيمَس َهَذا عجيبا، فَِإنَّ المُقرمآَن نـََزَل مبَُوافـََقِة ُعَمَر بمِن اْلم  .ِطن 

ُلو   فـَُهَو َأظمَهرُ  ي  َغريمِ َمتـم َعُة َوقـََعتم َعنم َوحم  .َوِإنَّ َكاَنتم َهِذِه المبَـيـم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ * * *  ُم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم َعَب بمَن ُعَمريمِ بمِن فـََلمَّا انمَصَرَف َعنمُه المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُهمم ُمصم َصلَّى اَّللَّ
رِئـَُهُم المُقرمآَن، َويـَُعلِ َمُهُم اْلمِ  ، َوَأَمَرُه َأنم يـُقم اِر بمِن ُقَصي   ينِ َهاِشِم بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن َعبمِد الدَّ ََلَم َويـَُفقِ َهُهمم ِف الدِ   .سم

هَ  َحاَق قَالَ َوَقدم َرَوى المبَـيـم َا : ِقيُّ َعِن ابمِن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَّنَّ َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَحدَّ
َعَثُه ِإلَيمِهمم، َوُهَو الَِّذي ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم  َعًبا ِحنَي َكتَـُبوا ِإلَيمِه َأنم يـَبـم َم، ِإالَّ َأنَُّه َجَعَل المَمرََّة الثَّانَِيَة بـََعَث ُمصم َبَة َكَما تـََقدَّ

ُوََل   .ِهَي اَأم
َهِقيُّ  َحاَق َأَُتُّ : قَاَل المبَـيـم  .َوِسَياُق ابمُن ِإسم

َحاق ر  يـَُقولُ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ُوََل : َفَكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم  .اَل َأدمِري َما المَعَقَبُة اَأم
َحاقَ مثَّ  ِري َقدم َكاَنتم َعَقَبٌة َوَعَقَبةٌ :  يـَُقوُل ابمُن ِإسم  .بـََلى َلَعمم
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َعَد بمِن ُزرَارََة، َفَكاَن ُيَسمَّى ِِبلمَمِديَنِة المُمقمِرئَ : قَاُلوا ُكلُُّهمم   .فـَنَـَزَل ُمصمَعٌب َعَلى َأسم
َحاقَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعمَ : قَاَل ابمُن ِإسم َزمرََج َكرَِه بـَعمُضُهمم َأنم َفَحدَّ َس َواْلم َوم َر بمِن قـََتاَدَة َأنَُّه َكاَن ُيَصلِ ي هِبِمم، َوَذِلَك َأنَّ اَأم

ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم  .يـَُؤمَُّه بـَعمٌض َرِضَي اَّللَّ
َحاقَ  ِل بمِن ُحنَـيمف  : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َأيب أَُماَمَة بمِن َسهم : ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  قَالَ َوَحدَّ

ََذاَن هِبَا َصلَّى عَ  ُُمَعِة َفَسِمَع اَأم ُت ِبِه ِإََل اْلم  .َلى َأيب أَُماَمةَ ُكنمُت قَاِئَد َأيب ِحنَي َذَهَب َبَصُرُه، َفُكنمُت ِإَذا َخَرجم
َعَد بمِن ُزرَارَةَ   .َأسم

تَـغمَفَر َلهُ َفمَ : قَالَ  ُُمَعة ِإالَّ َصلَّى َعَليمِه َواسم  .َكَث حينا على َذِلك، اَل يسمع الذان اْلم
أََلُه؟ فـَُقلمتُ : قَالَ  ٌز، َأالَّ َأسم ََذاَن لِلمُجُمَعِة َصلَّيمَت : فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي َواَّللَِّ ِإنَّ َهَذا يب َلَعجم عمَت اَأم ََي َأَبِت َما َلَك ِإَذا مسَِ
ِمنم حرَّة بىن بياضة ِف بَِقيع يـَُقال ( 5)َأيم بـُيَنَّ َكاَن َأوََّل َمنم مَجََع بَِنا ِِبلمَمِديَنِة ِف َهزمِم النَِّبيِت : ى َأيب أَُماَمَة؟ فـََقالَ َعلَ 
َضَماتِ ( 1)بَِقيع : َلهُ   .اْلَم

َمِئذ ؟ قَالَ : قـُلمتُ : قَالَ   .َأرمبـَُعوَن َرُجًَل : وََكمم َأنـمُتمم يـَوم
َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ وَ  َِديَث َأبُو َداُوَد َوابمُن َماَجهم ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  .َقدم َرَوى َهَذا اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَتَب ِإََل ُمصمعَ  اَرُقطميِنُّ َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيَمُمُرُه إبِِقَاَمِة  ِب بمِن ُعَمريم  َوَقدم َرَوى الدَّ
ُ َأعمَلمُ  َناِدِه َغَرابٌَة َواَّللَّ ُُمَعِة، َوِف ِإسم  .اْلم

َحاقَ * * *  ِرو : قَاَل ابمُن ِإسم ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأىب بكر ابمن ُُمَمَِّد بمِن َعمم َثيِن ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن المُمِغريَِة بمِن ُمَعيمِقيب  بمِن َوَحدَّ
، َأنَّ  َهِل َوَداَر َبيِن ظََفر ، وَكَ  َحزمم  َشم َعَد بمَن ُزرَارََة َخَرَج مبُصمَعِب بمِن ُعَمريم  يُرِيُد ِبِه َداَر َبيِن َعبمِد اَأم اَن َسعمُد بمُن ُمَعاذ  ابمَن َأسم

 َخاَلِة أسعد بن ُزرَارَة، َفدخل
__________ 

رَّة: ا( 5)  .هزم اْلم
 .َمِديَنةجبل على بريد من الم : َوهزَم النبيت

 .نَِقيع وهى ِرَوايَة أصوب: ابمن ِهَشام( 1)
)*( 
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َلمَ : بِِه َحاِئطًا ِمنم َحَواِئِط َبيِن ظََفر  َعَلى بِئمر يـَُقال هَلَا َتَمَع ِإلَيمِهَما رَِجاٌل ممَّنم َأسم َاِئِط َواجم ، َفَجَلَسا ِف اْلم ُر َمَرق   .بِئـم
ِمهِ َوَسعمُد بمُن ُمَعاذ  َوُأَسيم  ِرٌك َعَلى ِديِن قـَوم َهِل، وَِكََلمُهَا ُمشم َشم ِمِهَما ِمنم َبيِن َعبمِد اَأم َمِئذ  َسيِ ًدا قـَوم  .ُد بن اْلمضري يـَوم

َعا ِبِه قَاَل َسعمٌد َِأَُسيمد   ِ اللََّذيمِن َقدم َأتـََيا دارينا ل! اَل َأَِب َلكَ : فـََلمَّا مسَِ يسفها ضعفاءَن فازجرمها انمطَِلقم ِإََل َهَذيمِن الرَُّجَلنيم



ُتَك َذِلَك، هُ  َت َكَفيـم َعُد بمُن ُزرَارََة ِمينِ  َحيمُث َقدم َعِلمم َو ابمُن َخاَلِِت َواَل َأِجُد َعَليمِه واهنهما َأنم َيَمتَِيا َدارَيـمَنا، فَِإنَُّه َلوماَل َأسم
ًما  .ُمَقدَّ

َعُد بمُن ُزرَارََة قَاَل ِلُمصمَعب   فََأَخَذ ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم  َحرمبـََتُه مثَّ : قَالَ  َبَل ِإلَيمِهَما، فـََلمَّا رَآُه َأسم ِمِه، َوَقدم : َأقـم َهَذا َسيِ ُد قـَوم
 .َجاَءَك، فَاصمُدِق اَّللََّ ِفيهِ 

هُ : قَاَل ُمصمَعبٌ   .ِإنم جَيمِلسم ُأَكلِ مم
َنا ُتَسفِ َهاِن ُضَعَفاَءََن؟ اعمَتزاَِلََن ِإنم َكاَنتم َلُكَما ِبَنـمُفِسُكَما َحاَجةٌ َما َجاَء ِبُكَما إِ : قَاَل فـََوَقَف َعَليمِهَما ُمَتَشتِ ًما فـََقالَ   .لَيـم

المَغرِيب الطريد ليتسفه ُضَعَفاَءََن ِِبلمَباِطِل ( 5)َأتـَيمتَنا ِف َدارََن هِبََذا الرعيد : فـََقاَل َلُه ُغََلم: َوقَاَل ُموَسى بمُن عقَبة
ُعوُهمم ِإلَيم   .هِ َويَدم

َحاقَ  َرهُ : فـََقاَل َلُه ُمصمَعبٌ : قَاَل ابمُن ِإسم َتُه ُكفَّ َعنمَك َما َتكم َمُع، َفِإنم َرِضيَت َأممًرا قَِبلمَتُه، َوِإنم َكرِهم  .َأَو ََتمِلُس فـََتسم
 .َأنمَصفمتَ : قَالَ 
ََلِم َوقـََرَأ َعَليمِه المُقرمآنَ مثَّ رَكََّز َحرمبـََتُه َوَجَلَس ِإلَيمِهَما، َفَكلََّمُه ُمصمَعٌب ِِبْلمِ : قَالَ   .سم

ُهَما َراِقِه َوَتَسهُِّلهِ : فـََقااَل ِفيَما يُذمَكُر َعنـم ََلَم قـَبمَل َأنم يـََتَكلََّم ِف ِإشم ِهِه اْلمِسم  .َواَّللَِّ َلَعَرفـمَنا ِف َوجم
َسَن َهَذا َوَأمجمََلهُ : مثَّ قَالَ  نَـُعوَن ِإَذا َأَردمُُتم ! َما َأحم يِن؟ قَااَل َلهُ َكيمَف َتصم ُخُلوا ِف َهَذا الدِ  ُر :  َأنم َتدم تـَغمَتِسُل فـََتطَّهَُّر َوُتَطهِ 

َقِ  مثَّ تصلى َهُد َشَهاَدَة اْلم بـَيمَك، مثَّ َتشم  .ثـَوم
__________ 

 .المَوعيد: االصل( 5)
)*( 
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بـَيمِه َوَتَشهََّد َشَهاَدَة ا ِ، مثَّ قَاَل هَلَُمافـََقاَم فَاغمَتَسَل َوَطهََّر ثـَوم َعتَـنيم َقِ ، مثَّ قَاَم فـَرََكَع رَكم ِإنَّ َورَاِئي رَُجًَل ِإِن اتَـّبَـَعُكَما ملَم : ْلم
َن، َسعمَد بمَن ُمَعاذ   ِمِه، َوَسأُرمِسُلُه ِإلَيمُكَما اْلم  .يـََتَخلَّفم َعنمُه َأَحٌد ِمنم قـَوم

ِمِه، َوُهمم ُجُلوٌس ِف ََنِديِهمم، فـََلمَّا نظر ِإلَيمِه سعد ابمن مَعاذ ُمقبَل قَالَ  مثَّ َأَخَذ َحرمبـََتُه َوانمَصَرَف ِإََل َسعمد   ِلُف : َوقـَوم َأحم
ِه الَِّذي َذَهَب ِبِه ِمنم ِعنمدُِكمم   .ِِبَّللَِّ َلَقدم َجاءَُكمم ُأَسيمٌد بَِغريمِ المَوجم

، فو هللا َما رََأيمتُ : ؟ قَالَ َما فعلت: فـََلمَّا َوَقَف َعَلى النَّاِدي قَاَل َلُه َسعمدٌ   كلمت الرجَلنيم
ُهَما فـََقااَل  تـُ بَـبمتَ : هِبَِما بَمًسا، َوَقدم نـََهيـم َعُل َما َأحم  .نـَفم

تـُُلوُه، َوَذِلَك َأهنم عرُفوا َأنه ابمن خ َعَد بمِن ُزرَارََة لِيَـقم ثمُت َأنَّ َبيِن َحارِثَة َخَرُجوا ِإََل َأسم  .التك ليحقروكَوَقدم ُحدِ 
َرمبََة ِف : قَالَ  َواَّللَِّ َما َأرَاَك :  يَِدِه مثَّ قَالَ فـََقاَم َسعمُد بمُن ُمَعاذ  ُمغمَضًبا ُمَباِدرًا خَتَوُّفًا لِلَِّذي ذُِكَر َلُه ِمنم َبيِن َحارِثََة، َوَأَخَذ اْلم

ًئا  .َأغمنَـيمَت َشيـم
ُهَما، َفوقف متشتما مثَّ قَاَل السعد مثَّ َخَرَج ِإلَيمِهَما سعد، فـََلمَّا رآمها ُمطمَمِئنني  َا َأرَاَد َأن يسمع ِمنـم عرف َأن أسيدا ِإَّنَّ



، أتغشاَن ِف دَ : بن ُزرَارَة َنَك ِمَن المَقَرابَِة َما رُممَت َهَذا ِمينِ  َرُه؟ قَالَ َوهللا ََي َأَِب أَُماَمَة َواَّللَِّ َلوماَل َما بـَيميِن َوبـَيـم َوَقدم : ارََن مبَا َنكم
َعُد ِلُمصمَعب  قَ  ُهُم اثـمَناِن قَالَ ( 5[ )من]َجاَءك َوهللا سيد من َورَائه : اَل َأسم ُمُه ِإنم يـَتَِّبعمَك اَل يـََتَخلَُّف َعنمَك ِمنـم فـََقاَل : قـَوم

َتُه َعَزلمَنا َعنمكَ : َلُه ُمصمَعبٌ  ُعُد فَتسمع، فَِإن رضيت أمرا رغبت ِفيِه قَِبلمَتُه، َوِإنم َكرِهم َرهُ  َأَو تـَقم  .َما َتكم
ََلَم َوقـََرَأ َعَليمِه المُقرمآنَ : قَاَل َسعمدٌ  َرمبََة َوَجَلَس، فـََعَرَض َعَليمِه اْلمِسم  .َأنمَصفمَت، مثَّ رَكََّز اْلم

__________ 
 .َسَقطت من املطبوعة( 5)

 .وأثبتها من ا
)*( 
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َبَة َأنَُّه قـََرَأ َعَليمِه أَ  ُرفِ َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم  .وََّل الزُّخم
َراِقِه َوَتَسهُِّلهِ : قَالَ  ََلَم قـَبمَل َأنم يـََتَكلََّم، ِف ِإشم ِهِه اْلمِسم َنا َواَّللَِّ ِف َوجم  .فـََعَرفـم

ينِ : مثَّ قَاَل هَلَُما ُتمم َوَدَخلمُتمم ِف َهَذا الدِ  َلمم نَـُعوَن ِإَذا َأنـمُتمم َأسم  .َكيمَف َتصم
ِ تـَغمَتِسُل فـََتطَّ : قَااَل  َعتَـنيم َقِ ، مثَّ نصلى رَكم َهُد َشَهاَدَة اْلم بـَيمَك مثَّ َتشم ُر ثـَوم  .هَُّر َوُتَطهِ 
ِ : قَالَ  َعتَـنيم َقِ ، مثَّ رََكَع رَكم بـَيمِه َوَشِهَد َشَهاَدَة اْلم  .فـََقاَم فَاغمَتَسَل َوَطهََّر ثـَوم

ِمِه َومَ  ِبًَل قَاُلوامثَّ َأَخَذ حربته، فَأقبل َعائًِدا ِإََل ََنِدي قـَوم ُمُه ُمقم َضريمِ، فـََلمَّا رَآُه قـَوم ََنمِلُف ِِبَّللَِّ َلَقدم رََجَع : َعُه ُأَسيمُد بمُن اْلُم
ِه الَِّذي َذَهَب ِبِه ِمنم ِعنمدُِكمم   .ِإلَيمُكمم َسعمٌد بَِغريمِ المَوجم

َهِل َكيمَف تـَعم : فـََلمَّا َوَقَف َعَليمِهمم قَالَ  َشم َنـَُنا نَِقيَبةً : َلُموَن َأممِري ِفيُكمم؟ قَاُلواََي َبيِن َعبمِد اَأم  .َسيِ ُدََن َوَأفمَضلَُنا رَأمًَي َوَأُيم
 .فَِإنَّ َكََلَم رَِجاِلُكمم َوِنَساِئُكمم َعَليَّ حَرام َحىتَّ تؤمنوا ِِبَّللَّ َوَرُسوله: قَالَ 
َهِل رَُجلٌ : قَالَ  َشم ِلَمةً  فو هللا َما َأممَسى ِف َداِر َبيِن َعبمِد اَأم ِلًما َأوم ُمسم َرَأٌة ِإالَّ ُمسم  .َواَل امم

ََلِم، َحىتَّ ملَم تـَبمَق دَ  سم ُعَواِن النَّاَس ِإََل اْلمِ اٌر ِمنم َدومِر َورجع سعد َومصمَعب ِإََل منزل أسعد بن ُزرَارَة، فأقاما ِعنمَدُه يَدم
ِلُمونَ  َنمَصاِر ِإالَّ َوِفيَها رَِجاٌل َوِنَساٌء ُمسم  .اَأم

َوم إِ  ٌس، َوُهمم ِمَن اَأم ، َوتِلمَك َأوم ، َوَواِقف   .ِس بمِن َحارِثَةَ الَّ َما َكاَن ِمنم َداِر َبيِن ُأَميََّة بمِن زَيمد ، َوَخطمَمَة، َوَواِئل 
ُُه َصيمِفيٌّ  َلِت َوامسم َسم  .َوَذِلَك َأنَـُّهمم َكاَن ِفيِهمم َأبُو قـَيمِس بمُن اَأم

ُر بمُن بكا َاِرث: رَوقَاَل الزُّبـَيـم ه اْلم  .امسم
 .َوقيل عبيد اَّللَِّ 

َلِت َعاِمُر بمُن ُجَشَم بمِن َواِئِل بمِن زَيمِد بمِن قـَيمِس بمِن َعاِمِر بمِن ُمرََّة بمِن َماِلِك بم  َسم ُم َأبِيِه اَأم سِ َواسم َوم  .ِن اَأم
َتِمعُ  ََلِم َحىتَّ َكاَن بـَعمَد وََكَذا نسبه المَكلمِبِ  َأيمًضا وََكاَن َشاِعًرا هَلُمم قَائًِدا َيسم وَن ِمنمُه َويُِطيُعونَُه، فـََوَقَف هِبِمم َعِن اْلمِسم

َنمَدقِ   .اْلم
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َحاق أشعارا ِبئية َحَسَنة تقرب من أشعار ُأميَّة بن : قـُلمتُ  َلِت َهَذا ذََكَر َلُه ابمن ِإسم َسم الصَّلمِت [ َأىب]َوَأبُو قـَيمِس بمُن اَأم
 .الثَـَّقِفي ِ 

َحاَق ِفيَما تـََقدَّمَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَعَرِب َوبـََلَغ المبُـلمَداَن ذُِكَر : قَاَل ابمُن ِإسم َوَلمَّا انـمَتَشَر َأممُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِحنَي ذُِكَر َوقـَبمَل َأنم يُذمَكَر، ِمنم َهَذا اْلى ِِبلمَمِديَنِة، َوملَم َيُكنم َحيٌّ ِمَن المَعَرِب َأعمَلَم بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا َّللَّ

َباِر يـَُهودَ  َمُعوَن ِمنم َأحم  .من االوس واْلزرج َوَذِلَك ملا َكاَن َيسم
ِتََلِف، قَ  َ قـَُريمش  ِفيِه ِمَن ااِلخم ثُوا مبَا بـَنيم َلِت َأُخو َبيِن َواِقف  فـََلمَّا َوَقَع َأممُرُه ِِبلمَمِديَنِة َوحَتَدَّ َسم  .اَل َأبُو قـَيمِس بمُن اَأم

رِ : قَاَل السَُّهيمِليُّ  ُم َأيب َأَنس  قـَيمُس بمُن ِصرمَمُة بمُن َماِلِك بمِن َعِديِ  بمِن َعمم ، َواسم و بمِن َغنمِم ُهَو َأبُو قـَيمس  ِصرمَمُة بمُن َأيب َأَنس 
َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإََل ِنَساِئُكمم " ُهَو الَِّذي أُنمِزَل ِفيِه َوِف ُعَمَر وَ : بمِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر، قَالَ  يَةَ ( " 5)ُأِحلَّ َلُكمم لَيـم  .اْلم

َحاقَ  ًرا، َكاَنتم حَتمَتُه َأرمَنُب بِنمُت َأسد ابمن َعبمِد المُعزَّى : قَاَل ابمُن ِإسم ، وََكاَن وََكاَن ُيُِبُّ قـَُريمًشا، وََكاَن هَلُمم ِصهم بمِن ُقَصي  
ِننَي ِِبممَرَأتِهِ   .يُِقيُم ِعنمَدُهُم السِ 

ََلَمُهمم  َلُهمم َوَأحم َرمِب، َويَذمُكُر َفضم َهى قـَُريمًشا ِفيَها َعِن اْلم ُرمَمَة، َويـَنـم ُرُهمم َبََلَء اَّللَِّ ِعنمَدُهمم قَاَل َقِصيَدًة يـَُعظِ ُم ِفيَها اْلم  َويُذَكِ 
ُهمُ  َعُه َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوَدفـم * َأََي رَاِكًبا ِإمَّا َعَرضمَت فـَبَـلِ َغنم : المِفيَل وََكيمَدُه، َوَيَمُمُرُهمم ِِبلمَكفِ  َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُزون  ِبَذِلَك َنصبَعَلى النَّأمِي َُمم * َعينِ  ُلَؤيَّ بمَن َغاِلِب َرُسول اممِرئ قد رَاَعُه َذاُت بـَيمِنُكمم ( 5)ُمَغلمَغَلًة 
__________ 

 .557ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)
 .الرَساَلة: املغلغلة( 1)

)*( 
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ِ ُكلُّ قَِبيَلة  * َوَقدم َكاَن ِعنمِدي لِلمُهُموِم ُمَعرٌَّس  َها َحاَجِِت َوَمآِريب نـُبَـيِ ُتُكمم َشرمَجنيم ِ ُمذم * َوملَم َأقمِض ِمنـم ك  هَلَا أرمل ِمنم بـَنيم
ََلق  َوجَنمَوى َسِقيَمة  * ُأِعيذُُكمم ِِبَّللَِّ ِمنم َشرِ  ُصنمِعُكمم ( 5)َوَحاِطِب  ِز * َوَشرِ  تـََباِغيُكمم َوَدسِ  المَعَقاِرِب َوِإظمَهاِر َأخم َكَوخم
ََشاِف  َلة  ( 1)اَأم ََلِل ِإحم * َوقـمُعَها َحقُّ َصاِئِب َفذَكِ رمُهمم ِِبَّللَِّ َأوََّل َوهم ُ َُيمُكُم ( 9)َراِم الظِ ِباِء الشََّواِزِب َوِإحم َوُقلم هَلُُم َواَّللَّ
َمُه  َعثُوَها َذِميَمًة * ُحكم َعثُوَها تـَبـم َهبم َعنمُكُم ِف المَمَراِحِب َمىَت تـَبـم َرمَب َتذم ََقاِرِب * َذُروا اْلم َ َأوم ِلَلم َقمَصنيم ُل ِلَلم ِهَي المَغوم

ِلُك   َوتـَربمِي السَِّديَف ِمنم َسَنام  َوَغاِربِ * ُأمًَّة تـَُقطِ ُع َأرمَحاًما َوتـُهم
َحتمَِميَِّة بـَعمَدَها  تَـبمِدُلوا ِِبَأم ًرا َسَوابًِغا ( 7)َشِليًَل َوَأصمَداًء ثَِياَب المُمَحاِرِب * َوَتسم ِك َوالمَكاُفوِر غُبـم َكَأنَّ قَِتريَيـمَها * َوِِبلمِمسم

ََناِدِب  ُكمم ( 1)ُعُيوُن اْلم َرمَب اَل تـَعمَلَقنَُّكمم فَِإَيَّ نـََها * َواْلم َواِم مثَّ يـََروم َقـم ًضا َوِخيَم المَماِء ُمرَّ المَمَشاِرِب تـََزيَُّن ِلَلم بَِعاِقَبة  * َوَحوم
َتِحي ( 1)ِإذم بـُيِ َنتم ُأمَّ َصاِحِب  ِوي َضِعيًفا َوتـَنـم ُُتوِف الصَّ * حُتَرِ َق اَل ُتشم َواِئِب َأملَم تـَعمَلُموا َما َكاَن ِف َذِوي المِعزِ  ِمنمُكمم ِِبْلم



ُر * فـَتَـعمَترِبُوا، َأوم َكاَن ِف َحرمب َحاِطب وَكم َذا َأَصاَبتم ِمنم َشرِيف  ُمَسوَّد  * َحرمِب َداِحس   ُفُه َغيـم َطِويِل المِعَماِد َضيـم
َا َوِذي ِشيَمة  َُممض  كَ * َخاِئِب َعِظيِم رََماِد النَّاِر ُُيمَمُد َأممُرُه  َأَذاَعتم ِبِه رِيُح * ِرمِي المَمَضاِرِب َوَماء  ُهرِيَق ِف الضَََّلِل َكَأَّنَّ

َها اممِرٌؤ َحقُّ َعاملِ   ََناِئِب خُيَربِ ُُكمم َعنـم ِمَها َوالمعلم علم التجارب* الصََّبا َواْلم  بََِيَّ
__________ 

 .فريقني ُُممَتلفني: شرجني( 5)
تَ : واالرمل  .موقد النَّار: لط واملذكىالصَّومت المُمخم

 .الضامرة المُبطُون: الشوازب( 9)مجع إشفى وهى املخرز : االشاىف( 1)
 .ثَِياب رقاق تصنع ِِبلميمن: االحتمية( 7)

َِديد: درع َقِصريَة واالصداء: والشليل  .مجع صداء اْلم
 .حلق الدرمع: القتري( 1)

ََناِدب ََراد: َواْلم  .اْلم
 .زا، َكأُم  َصاحب َلكَأي عجو : أم َصاحب( 1)

)*( 
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َراَب ِملمُمَحاِرِب َواذمُكُروا  َتاَر ِديًنا َفََل َيُكنم * فَِبيُعوا اْلِم ُر ُُمَاِسِب َويلُّ اممِرئ  فَاخم ُ َخيـم ُر * ِحَساَبُكُم، َواَّللَّ َعَليمُكم رقيبا َغيـم
َمٌة * ُم َربِ  الثَـَّواِقِب َأِقيُموا لََنا ِديًنا َحِنيًفا فَأَنـمتُ  َتَدى ِِبلذََّواِئِب َوَأنـمُتمم هِلََذا النَّاِس نُوٌر َوِعصم تـَُؤمُّوَن * لََنا َغايٌَة، َقدم يـُهم

َهٌر  ُر عوازب َوَأنـمُتم ِإذم َما ُحصِ َل النَّاُس َجوم ََلُم َغيـم َحم كراما ( 5)َلُكمم ُسرَُّة المَبطمَحاِء شم االرانب تصونون أنساِب * َواَأم
َاَجاِت ََنمَو بـُُيوِتُكمم مه* عتيقة  َتِدي بعصائب* ذبة االنساب غري أشائب يرى طَاِلَب اْلم  َعَصاِئَب َهلمَكى تـَهم

ََباِجِب * لقد علم االقوم َأنَّ َسَراَتُكمم  ِل اْلم ُر َأهم َولُُه لِلمَحقِ  َوسم * َوَأفمَضُلُه رَأمًَي َوَأعمََلُه ُسنًَّة ( 1)َعَلى ُكلِ  َحال  َخيـم َط َوَأقـم
َدٌق * المَمَواِكِب فـَُقوُموا َفَصلُّوا رَبَُّكمم َومتََسَُّحوا  َغَداَة َأيب * بَِرمَكاِن َهَذا المبَـيمت َبني اَأخاشب فعندكم ِمنمُه بََلء َوَمصم

ُلُه  ِل متَمِشي َوَرجم ُسوَم َهاِدي المَكَتاِئِب َكِتيبَـُتُه ِِبلسُّهم ُر ِذي المَعرمِش َعَلى المَقاِذفَاِت ِف رُُءوِس * َيكم المَمَناِقِب فـََلمَّا َأاَتُكمم َنصم
ا ِسَراًعا هاربني َومل يؤب * َردَُّهمم  َ َساف  َوَحاِصِب فـََولَّوم ِلُكوا * ُجُنوُد المَمِليِك بـَنيم ِإََل َأهله ملحبش غري َعَصاِئِب فَِإنم تـَهم

ِلكم َمَواِسٌم  ِلكم َوتـَهم ُل اممِرئ  * نـَهم ذََكَرَها َأبُو قـَيمس  ِف ِشعمرِِه  ( 9)َوَحرمُب َداِحس  الَّىِت * * * َغريمِ َكاِذب   يـَُعاُش هِبَا، قـَوم
رُ  ُهورًَة وََكاَن َسبَـبَـَها ِفيَما ذََكَرُه َأبُو عبيد َمعمَمُر بمُن المُمثـَىنَّ َوَغيـم َاِهِليَِّة َمشم َأنَّ فـََرًسا يـَُقاُل هَلَا َداِحٌس  : هُ َكاَنتم ِف َزَمِن اْلم

ِرو( 7)َنتم ِلَقيمِس بمِن زَُهريمِ بمِن جذُية بن َرَواَحة الغطفاىن، أجراها َكا ِر بمِن َعمم  َمَع فـََرس  ِْلَُذيـمَفَة بمِن َبدم
__________ 

 .أجسادا: ابمن ِهَشام( 5)
 .الممَنازل: اْلباجب( 1)



 .الذى: االصل( 9)
 .أجراه: االصل( 7)

 .اِضعوىف ابمن ِهَشام ِبلتذكري ِف كل المَموَ 
)*( 
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َراُء، َفَجاَءتم داحس َسابًِقا فَأمر ُحَذيـمَفة من ضرب َوجهَها، فَـ  َوَثَب َماِلُك بمُن ابمن ُجَؤيََّة المَغطََفاين ِ َأيمًضا، يـَُقاُل هَلَا المغَبـم
ر  فـََلَطَم َماِلًكا َراِء، فـََقاَم َْحَُل بمُن َبدم َه المَغبـم  .زَُهريم  فـََلَطَم َوجم

َف بمَن ُحَذيـمَفَة فـََقتَـَلُه، مثَّ َلِقَي رَُجٌل ِمنم َبيِن فـََزارَة َماِلكً  مثَّ  َ ِإنَّ َأَِب ُجنَـيمِدب  المَعبمِسيَّ َلِقَي َعوم َرمُب بـَنيم ا َفقتله، فشبت اْلم
ر  َومَجَاَعاٌت آَخُرو  َعارًا َكِثريًَة َيطُوُل َبيِن َعبمس  َوفـََزارََة، فـَُقِتَل ُحَذيـمَفُة بن بدر َوَأُخوُه ْحل ابمن بَدم َن، َوقَاُلوا ِف َذِلَك َأشم

ُرَها طَُها َوِذكم  .َبسم
َوَُّل َأَصحُّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َفاَء، َواَأم َنـم َطَّاَر َواْلم َراَء، َوَأرمَسَل ُحَذيـمَفُة اْلم  .َوأرمسل قيس داحسا َوالمغَبـم

َاِرِث بمِن ُأَميََّة بمِن ُمَعاِويََة بمِن َماِلِك ( 5[ )فـَيَـعميِن َحاِطبَ ]َوَأمَّا َحرمُب َحاِطب  : قَالَ  َاِرِث بمِن قـَيمِس بمِن َهيمَشَة بمِن اْلم بمَن اْلم
َتَل يـَُهوِدَيًّ َجارًا ِللمَخزمرَِج، َفخرج ِإلَيمهِ  ِس، َكاَن قـَ َوم ِف بمِن َماِلِك بمِن اَأم ِرو بمِن َعوم ِف بمِن َعمم َاِرِث بمنِ بمِن َعوم   زيد بمُن اْلم

َزمرَِج بمِن ا َزمرَِج، َوُهَو الَِّذي قـَيمِس بمِن َماِلِك بمِن َأْحمََر بمِن َحارِثََة بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َكعمِب بمِن َماِلِك بمِن َكعمِب بمِن اْلم َاِرِث بمِن اْلم ْلم
ُحَم  َزمرَِج، فـَقَ ( 1)يـَُقاُل َلُه ابمُن ُفسم َاِرِث بمِن اْلم تَـتَـُلوا ِف نـََفر  ِمنم َبيِن اْلم َزمرَِج فَاقـم ِس َواْلم َوم َ اَأم َرمُب بـَنيم تَـُلوُه فـََوقـََعِت اْلم

َوُد  َسم َمِئذ  اَأم د  َحِليُف َبيِن ( 9)ِقَتااًل َشِديًدا وََكاَن الظََّفُر ِللمَخزمرَِج، َوقُِتَل يـَوم ُر بمُن َذَيَّ َومِسيُّ قـَتَـَلُه المُمَجذَّ بمُن الصَّاِمِت اَأم
ِف بمِن اْلمَ  ُرَها َأيمًضاَعوم نَـُهمم ُحُروٌب َيطُوُل ِذكم  .زمرَِج، مثَّ َكاَنتم بـَيـم

َتِفعم ِبَذِلَك ِحنَي َقِدَم ُمصمَعُب بم * * *  ِمِه ملَم يـَنـم َلِت َمَع ِعلمِمِه َوفـَهم َسم ُن ُعَمريم  المَمِديَنَة َوَدَعا َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َأَِب قـَيمِس بمَن اَأم
َلَها ِإََل اْلمِسم  ِلَها َبَشٌر َكِثريٌ َأهم َلَم ِمنم َأهم  .ََلِم، فََأسم

َر َداِر َبيِن َواِقف  قَبِ  ِلَماٌت، َغيـم يَلِة َأيب قيس، ثبطهم َعن َوملَم يـَبمَق َداٌر، َأيم َُمَلٌَّة، ِمنم ُدوِر المَمِديَنة ِإالَّ وفيَها ُمسلم َوُمسم
 .االسَلم

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .م ِِبلمَقافِ قسح: االصل( 1)

 .َوَما أثمبته َعن شرح المَقاُموس
 .ُسَويمد بن َصامت: ابمن ِهَشام( 9)

)*( 
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َياٌء َأَلمَّتم : َوُهَو المَقاِئُل َأيمًضا ُلوِل َأَربَّ النَّاِس َأمَّا ِإنم َضَللمَنا * َأَربَّ النَّاِس َأشم َها ِِبلذَّ فـََيسِ رمََن * يـَُلفُّ الصَّعمُب ِمنـم
َباِن ِف َجَبِل * َوَما ِديُن الميَـُهوِد ِبِذي ُشُكوِل َوَلُواَل رَبُـَّنا ُكنَّا َنَصاَرى * َمعمُروِف السَِّبيِل فـََلوماَل رَبُـَّنا ُكنَّا يـَُهوًدا لِ  َمَع الرُّهم

َنا  َنا ِإذم ُخِلقم َِليِل َوَلِكنَّا ُخِلقم  َحِنيًفا ِدينـَُنا َعنم ُكلِ  ِجيلِ * اْلم
ِعَنات  َنُسوُق اهلمَ  َي تـَرمُسُف ُمذم ُُلوِل َوَحاِصُل َما يـَُقولُ * دم َممِر الَِّذي : ُمَكشََّفَة المَمَناِكِب ِف اْلم َأنَُّه َحائٌِر ِفيَما َوَقَع ِمَن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَتَـَوقََّف المَواِقِفيُّ ِف  َعُه ِمنم بِعمَثِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َذِلَك َمَع ِعلمِمِه َوَمعمرِفَِتهِ َقدم مسَِ
بَـَرُه َأبُو قـَيمس   ََلِم َأوَّاًل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   بن َسُلوَل بـَعمَدَما َأخم سم يـَُهوُد َفَمنَـَعُه [ بِهِ ]َأنَُّه الَِّذي َبشََّر  وََكاَن الَِّذي ثـَبََّطُه َعِن اْلمِ

ََلمِ   .َعِن اْلمِسم
َحاقَ  ِم المَفتمِح ُهَو َوَأُخوُه َوخرجوَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِلمم ِإََل يـَوم  .ملَم ُيسم

َلمَ  ُر بمُن َبكَّار  َأنم َيُكوَن َأبُو قـَيمس  َأسم  .َوَأنمَكَر الزُّبـَيـم
 .وََكَذا المَواِقِديُّ 

ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  ََلِم َأوََّل َما َدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم ِلُم َكاَن َعَزَم َعَلى اْلمِ َسلََّم، َفََلَمُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   َفَحَلَف اَل ُيسم
، َفَماَت ِف ِذي المِقعمَدةِ   .ِإََل َحومل 

َِثرِي ِف ِكَتاِبِه  ُرُه ِفيَما َحَكاُه ابمُن اَأم دِ ]َوَقدم ذََكَر َغيـم ُت َدَعاُه النَِّبُّ [ ُأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَغابَِة، َأنَُّه َلمَّا َحَضَرُه المَموم َصلَّى اَّللَّ
ََلِم َفُسِمَع يـَُقولُ   .اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : ِإََل اْلمِسم

َماُم َأْحمَدُ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت  ثـََنا َحَسُن بمُن ُموَسى، َحدَّ  َحدَّ
َنمَصاِر، فـََقالَ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَد َرُجًَل ِمَن اَأم ُ : " لَّى اَّللَّ َبلم : َأَخاٌل َأمم َعمٌّ؟ قَالَ : فـََقالَ " ََي َخاِل ُقلم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 .َخالٌ 
ٌر يل َأنم َأُقوَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَخيـم  .نعم: ى اَّللَّ
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 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َرِْحَُه اَّللَُّ 
ُرُه َأنَُّه َلمَّا تـُُوِفِ َ َأرَاَد ابـمَنُه َأنم يـَتَـَزوََّج اممَرَأتَُه ُكبَـيمَشَة بِنمَت َمعمنِ  رَِمُة َوَغيـم ، َفَسأََلتم َرُسوَل اَّللَِّ صَ  َوذََكَر ِعكم ُ بمِن َعاِصم  لَّى اَّللَّ

 ُ يَةَ ( " 5)َواَل تـَنمِكُحوا َما نكح آِبؤكم من النِ َساء " َعَليمِه َوَسلََّم ِف َذِلَك، فَأَنـمَزَل اَّللَّ  .اْلم
َُمِويُّ ِف َمَغازِيهِ * * *  َحاَق َوَسِعيُد بمُن َُيمََي اَأم  َكاَن َأبُو قـَيمس  َهَذا تـََرهََّب ِف : َوقَاَل ابمُن ِإسم

َاهِ  َاِئِض ِمَن النِ َساِء، َوَهمَّ اْلم ََنابَِة، َوَتَطهََّر ِمَن اْلم ََثَن، واغتسل اْلم َوم َرانِيَِّة مثَّ َأممَسَك ِليَِّة َولَِبَس المُمُسوَح، َوفَاَرَق اَأم  ِِبلنَّصم
ُخُل َعَليمِه ِفيِه َحاِئٌض َواَل  ِجًدا اَل يَدم ََذُه َمسم ًتا َلُه فَاختَّ َها، َوَدَخَل بـَيـم َأعمُبُد ِإَلَه ِإبـمَراِهيَم، ِحنَي فَاَرَق :  ُجُنٌب، َوقَالَ َعنـم

ََثَن وََكرَِهَها َوم  .اَأم
ََلمه ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأسلم َفحسن ِإسم  .َحىتَّ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َقِ  ُمَعظِ ًما َّلِلَِّ ِف َجاهِ  َعارًا ِحَساًَن، َوُهَو الَِّذي يـَُقولُ وََكاَن َشيخا َكِبريا، وََكاَن قـَوَّااًل ِِبْلم يـَُقوُل َأبُو : ِليَِّتِه، يـَُقوُل ِف َذِلَك َأشم
َبَح َغاِدًَي  َعُلوا َفُأوِصيُكمم ِِبَّللَِّ َوالمرِبِ  َوالتـَُّقى * قـَيمس  َوَأصم َتطَعمُتمم ِمنم َوَصاِتَ فَافـم وَُّل َوَأعمَراِضُكمم، َوالمرِبُّ ِِبَّللَِّ أَ * َأاَل َما اسم

ُمُكمم َساُدوا َفََل حَتمُسُدنَـُّهمم  ِمُكمم * َوِإنم قـَوم َدى الدََّواِهي بَِقوم َل الرَيسة فَاعمِدُلوا َوِإنم نـََزَلتم ِإحم ُتمم َأهم فَأَنـمُفَسُكمم * َوِإنم ُكنـم
َعُلوا َوِإنم ََنَب ُغرمٌم فَاِدٌح فَارمفـُُقوُهُم  ُلوا َوِإنم َأنـمُتم أمعزُت َوَما َْحَُّلو * ُدوَن المَعِشريَِة فَاجم فـَتَـَعفَُّفوا ( 1)ُكمم ِف المُمِلمَّاِت فَاْحِم

ريمِ ِفيُكمم فََأفمِضُلوا َوقَاَل َأبُو قـَيمس  َأيمًضا*  َ َشرمَق كل صباح : َوِإنم َكاَن َفضمُل اْلَم  طلعت مشسه وكل ِهََلل* َسبِ ُحوا اَّللَّ
__________ 

 .11ُسورَة النِ َساء ( 5)
 .َأَصابـَتمُكم شدَّة: عزُتأم( 1)
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يًعا  َِباِل َوَلُه * لَيمَس َما قَاَل رَبَنا بضَلل َوله الطري تستزيد َوأتَمِوي ( * 5)َعاملَ السِ رِ  َوالمبَـَياِن مجَِ ِف وُُكور  ِمنم آِمَناِت اْلم
ُش ِِبلمَفََلِة تـََراَها  ( 9)ُكلَّ ِدين  َُمَاَفًة ِمنم ُعَضاِل * َماِل َوَلُه َهوََّدتم يـَُهوُد َوَداَنتم َوِف ِظََلِل الر ِ ( 1)ِف ِحَقاف  * المَوحم

َِبيُس تَراُه * َوَلُه مَشََّس النََّصاَرى َوقَاُموا  ِتَفاِل َوَلُه الرَّاِهُب اْلم  َِبلِ ( 7)رهن بؤس وََكاَن أنعم * ُكلَّ ِعيد  ِلَرهبِ ِمم َواحم
َرمَحاَم اَل  َ ِف ِضَعاِف الميَـَتاَمى *  تـَقمطَُعوَها ََي َبيِنَّ اَأم ََلِل * َوِصُلوَها َقِصريًَة ِمنم ِطَواِل َواتَـُّقوا اَّللَّ ُر اْلَم َتَحلُّ َغيـم ُرمبَا ُيسم

َتِدي بَِغريمِ ُسَؤاِل مثَّ َماَل المَيِتيِم اَل أتَمُكُلوُه * َواعمَلُموا َأنَّ ِللمَيِتيِم َولِيًّا  َماَل المَيِتيِم يـَرمَعاُه َوايل ََي بىن التخوم  ِإنَّ * َعاِلًما يـَهم
َم اَل أتَمَمُنوَها ( 1)ِإن خزل التُُّخوِم ُذو ُعقَّاِل * اَل ختزلوها  ََيَّ َرَها َوَمرَّ اللََّيايل َواعمَلُموا َأنَّ َمرََّها * ََي َبيِنَّ اَأم َذُروا َمكم َواحم

ََلل قَاَل ابمن * ِديد  َوَِبيل َوامجمَُعوا َأممرَُكمم َعَلى المرِبِ  َوالمتَّقم َخلمِق َما َكاَن ِمنم جَ * لِنَـَفاِد الم ( 1) ََنا َأخذ اْلَم وى َوترك اْلم
َحاق ََلِم، َوَما َخصَُّهمم ِبِه ِمنم نُـ : ِإسم سم ُ بِِه ِمَن اْلمِ َرَمُهُم اَّللَّ وِل اَّللَِّ َصلَّى ُزوِل َرسُ َوقَاَل َأبُو المَقيمس ِصرمَمُة َأيمًضا يَذمُكُر َما َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَدُهمم  َرَة ِحجًَّة : اَّللَّ ُرَها بَِتَماِمَها ِفيَما * ثـََوى ِف قـَُريمش  ِبضمَع َعشم ُر َلو يلقى صديقا مواتبا َوَسَيأمِت ِذكم يُذَكِ 
 .بـَعمُد ِإنم َشاَء هللا َوبِه الثِ َقة

__________ 
 .لدينا: ابمن ِهَشام( 5)
 .َوُهَو املعوج من الرمل َأو املستدير ِمنمهُ : مجع حقف: ْلقافا( 1)
 .ِإذا ذكرت عضال: ابمن ِهَشام( 9)
 .ابمن ِهَشام( 7)

 .َنعم َِبل
ُُدود: التخوم( 1)  .اْلم

 .تقطعوها والعقال َما ُيمَنع الرجل من املشى: وختزلوها



 .أمرَها: االصل( 1)
 .َوَما أثمبته َعن أبن ِهَشام

)*( 
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َحاقَ  َعِة المَعَقَبِة الثَّانَِيِة قَاَل ابمُن ِإسم َنمَصاِر ِمَن : ِقصَُّة بـَيـم ِإنَّ ُمصمَعَب بمَن ُعَمريم  رََجَع ِإََل َمكََّة، َوَخَرَج َمنم َخَرَج ِمَن اَأم
ِل الشِ رمِك، َحىتَّ َقِدُموا َمكََّة فـََواعَ  ِمِهمم ِمنم َأهم ِلِمنَي َمَع ُحجَّاِج قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَعَقَبَة ِمنم المُمسم ُدوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِر لَنبيه وإعزاز االسَلم َوَأهله  ُ هِبِمم ِمنم َكَراَمِتِه َوالنَّصم رِيِق، ِحنَي َأرَاَد اَّللَّ ِم التَّشم ِلهِ ]َأَواِسِط َأَيَّ  ( .5[ )وإذالل الش رك َوَأهم
َثيِن َمعمَبُد بمُن كَ  ، وََكاَن ِمنم َأعمَلمِ َفَحدَّ ، َأنَّ َأَخاُه َعبمَد اَّللَِّ بمَن َكعمب   عمِب بمِن َماِلك 

ثَُه، وََكاَن ممَّنم َشِهَد المَعَقَبَة َوَِبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  ثَُه َأنَّ َأَِبُه َكعمًبا َحدَّ َنمَصاِر، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم هِبَا، قَالَ اَأم نَ : اَّللَّ ا ِف َخَرجم
َنا َنا َوَفِقهم رِِكنَي، َوَقدم َصلَّيـم ِمَنا ِمَن المُمشم  .ُحجَّاِج قـَوم

َنا ِمَن المَمِديَنِة قَ  َنا ِلَسَفِرََن َوَخَرجم أمًَي، ََي َهُؤاَلِء ِإين ِ َقدم رََأيمُت رَ : اَل المبَـَراءُ َوَمَعَنا المبَـَراُء بمُن َمعمُرور  َسيِ ُدََن وََكِبريََُن، فـََلمَّا َوجَّهم
َقدم رََأيمُت َأنم اَل أدع َهِذه البنية مىن يظمهر، يـَعميِن المَكعمَبَة، : َوَما َذاَك؟ قَالَ : َواَّللَِّ َما َأدمِري َأتـَُواِفُقوَنيِن َعَليمِه َأمم اَل؟ قـُلمَنا

َها  .َوَأنم ُأَصلِ َي ِإلَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِإالَّ ِإََل الشَّاِم، َوَما نُرِيُد َأنم ُُنَاِلَفهُ فـَُقلمَنا َواَّللَِّ َما بـََلَغَنا َأنَّ نَِبيـََّنا َصلَّ : قَالَ   .ى اَّللَّ

َها: فـََقالَ   .ِإين ِ َلُمَصل   ِإلَيـم
َعلُ : فـَُقلمَنا َلهُ : قَالَ   .َلِكنَّا اَل نـَفم
َنا ِإََل الشَّاِم َوَصلَّى هُ : قَالَ  َنا َعَليمِه َما : قَالَ ]َو ِإََل المَكعمَبِة، َحىتَّ َقِدممَنا َمكََّة َفُكنَّا ِإَذا َحَضَرِت الصَََّلُة َصلَّيـم َوَقدم ُكنَّا ِعبـم

قَاَمَة َعَلى َذِلكَ   .َصَنَع َوَأىَب ِإالَّ اْلمِ
 فـََلمَّا َقِدممَنا

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)

)*( 
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أََلُه َعمَّا َصنَـعمُت ِف َسَفِري َهَذا، ََي بن َأِخي انمطَِلقم بَِنا إِ : قَاَل َل( 5[ )َمكَّة ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأسم ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َي ِفيهِ   .فَِإنَُّه َقدم َوَقَع ِف نَفِسي ِمنمُه شئ، ِلَما رََأيمُت ِمنم ِخََلِفُكمم ِإَيَّ

َأُل َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : قَالَ  َنا َنسم ِل َمكََّة َفَخَرجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وَُكنَّا اَل نـَعمرِفُُه َوملَم نـََرُه قـَبمَل َذِلَك، فـََلِقيَنا َرُجًَل ِمنم َأهم اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ   .اَل : َهلم تـَعمرِفَانِِه؟ فـَُقلمَنا: َفَسأَلمَناُه َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .نـََعمم : قـُلمَنا: ِن المَعبَّاَس بمَن َعبمِد المُمطَِّلِب َعمَُّه؟ قَالَ َهلم تـَعمرِفَا: فـََقالَ 

َنا اَتِجًرا، َقالَ  َدُم َعَليـم َاِلُس َمَع المَعبَّاسِ : َوَقدم ُكنَّا نـَعمِرُف المَعبَّاَس، َكاَن اَل يـََزاُل يـَقم ِجَد فـَُهَو الرَُّجُل اْلم  .فَِإَذا َدَخلمُتَما المَمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس َمَعهُ َفَدَخلم : قَالَ  ِجَد، َوِإَذا المَعبَّاُس َجاِلٌس َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َنا المَمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِلمَعبَّاسِ  َنا ِإلَيمِه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا مثَّ َجَلسم ِ : َفَسلَّمم :  ََي َأَِب المَفضمِل؟ قَالَ َهلم تـَعمِرُف َهَذيمِن الرَُّجَلنيم
ِمِه، َوَهَذا َكعمب بن َمالك  .نـََعمم، َهَذا المبَـَراُء بمُن َمعمُرور  َسيِ ُد قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َنِبَّ : عمُرور  نـََعمم؟ فـََقاَل َلُه المبَـَراُء بمُن مَ : الشَّاِعُر؟ قَالَ : فو هللا َما َأنمَسى قـَوم
َعَل َهِذِه المَبِنيَّةَ  ُ تـََعاََل لَلسَلم، فـََرَأيمت َأال َأجم ُت ِف َسَفِري َهَذا َقدم َهَداين اَّللَّ ، ِإين ِ َخَرجم َها، اَّللَِّ ر ، َفَصلَّيمُت ِإلَيـم  ِمينِ  ِبَظهم

َلة  َلوم َصبَـرمَت : " ن َذِلك شئ، َفَماَذا ترى؟ قَالَ َوَقدم َخاَلَفيِن َأصمَحايب ِف َذِلَك، َحىتَّ َوَقَع ِف نَفِسي م َقدم ُكنمَت َعَلى ِقبـم
َها   ".َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَصلَّى َمَعَنا ِإََل الشَّام: قَالَ  َلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََرَجَع المبَـَراُء ِإََل ِقبـم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 (1لسِ ريَة ا - 59)*( )

(1/539) 

 
 

ُلُه يـَزمُعُموَن َأنَُّه َصلَّى ِإََل المَكعمَبِة َحىتَّ َماَت، َولَيمَس َذِلَك َكَما قَاُلوا، ََنمُن َأعمَلُم ِبِه ِمنـم : قَالَ   .ُهمم َوَأهم
ََن َرُسوَل اَّللَِّ صل: قَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  * * *  جِ  َوَواَعدم َنا ِإََل اْلَم رِيِق، مثَّ َخَرجم ِم التَّشم َسِط َأَيَّ ى هللا َوَسلََّم المَعَقَبَة ِمنم َأوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفي ََن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُة الِِت َواَعدم جِ  وََكاَنِت اللَّيـم ِرو بمِن فـََلمَّا فـََرغمَنا ِمَن اْلَم َها، َوَمَعَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم
َناُه وَ َحَرام  َأبُو َجا َرََن، َفَكلَّمم رِِكنَي َأمم ِمَنا ِمَن المُمشم ُتُم َمنم َمَعَنا ِمنم قـَوم ََنُه، وَُكنَّا َنكم ََي َأَِب : قـُلمَنا َلهُ بر، سيد من سادتنا َأَخذم

َراِفَنا، َوِإَنَّ نـَرمَغُب ِبَك َعمًّا َأنمَت فِ   .يِه َأنم َتُكوَن َحطًَبا ِللنَّاِر َغًداَجاِبر  ِإنََّك َسيِ ٌد ِمنم َساَدتَِنا َوَشرِيٌف ِمنم َأشم
ََن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَيَّ بَـرمََنُه مبِيَعاِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِم، َوَأخم ََنُه ِإََل اْلمِسم  .المَعَقَبةَ مثَّ َدَعوم

َلَم َوَشِهَد َمَعَنا المَعَقَبَة وََكاَن نَِقيًبا: قَالَ   .فََأسم
بَـَرُهمم، قَاَل َعطَاٌء، َقاَل َجاِبرٌ َوَقدم َروَ  ثـََنا ِهَشاٌم، َأنَّ ابمَن ُجَريمج  َأخم َثيِن ِإبـمَراِهيُم، َحدَّ َأَن وأىب وخاالى : ى المُبَخاِريُّ، َحدَّ

 .ِمنم َأصمَحاِب المَعَقَبةِ ( 1)
َنةَ : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد    .بَـَراُء بمُن َمعمُرور  الم ( 1)َأَحُدمُهما : قَاَل ابمُن ُعيَـيـم

ٌرو يـَُقولُ  َياُن، قَاَل َكاَن َعمم ثـََنا ُسفم ثـََنا َعِليُّ بمُن المَمِدييِنِ ، َحدَّ عمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ : َحدَّ َشِهَد يب َخااَلَي : مسَِ
 .المَعَقَبةَ 

َماُم َأْحمَدُ * * *  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّا: َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ َعنم َجاِبر  قَالَ َحدَّ بَـَرََن َمعمَمٌر، َعِن ابمِن ُخثـَيمم  َمَكَث : ِق، َأخم



َر ِسِننَي يـَتَِّبُع النَّاس ِف َمَنازهلمم، عكاظ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكََّة َعشم َمنم : " وجمنة، ِف املواسم، يـَُقولُ ( 5)َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نَّة يـُؤم  َفََل جيد أحدا يؤويه َواَل ينصره، َحىتَّ ِإن الرجل ليخرج من " ِوييِن؟ َمنم يـَنمُصُرين؟ َحىتَّ أُبـَلِ َغ ِرَساَلة رىب َوله اْلم

 الميمن
__________ 

 .بعكاظ: الممسند( 5)
 .َوَما أثمبته من َصِحيح الُبَخاِري  " أحدهم " و " َخايل : " االصل( 1)

)*( 

(1/537) 

 
 
 .احذر ُغََلم قـَُريمش اَل يفتنك: وم ِمنم ُمَضَر، َكَذا قَاَل ِفيِه، فـََيأمتِيِه قومه وذوو َرَْحه فـَيَـُقولُونَ أَ 

ََصاِبعِ  َ رَِحاهلِِمم َوُهمم ُيِشريُوَن ِإلَيمِه ِِبَأم  .وُيضى بـَنيم
َناُه، فَـ  قـم ُ ِإلَيمِه ِمنم يـَثمِرَب فَآَويـمَناُه َوَصدَّ ِلِه َحىتَّ بـََعثـََنا اَّللَّ َقِلُب ِإََل َأهم رِئُُه المُقرمآَن فـَيَـنـم ِمُن بِِه َويـُقم ُرُج الرَُّجُل ِمنَّا فـَيـُؤم َيخم

ِلِمنَي يُظم  ٌط ِمَن المُمسم َنمَصاِر ِإالَّ َوِفيَها َرهم ََلِمِه، َحىتَّ ملَم تـَبمَق َداٌر ِمنم َدومِر اَأم ِلُموَن إبِِسم ََلمَ فـَُيسم  .ِهُروَن اْلمِسم
َتَمرُ  يًعا فـَُقلمَنامثَّ ائـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيطُوُف : وا مجَِ ُرُك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ويطرد ِف ِجَباِل َمكََّة َوخَيَاُف؟ ( 5)َحىتَّ َمىَت نـَتـم

ََنُه ِشعمَب المعَ  ِسِم، فـََواَعدم ُعوَن َرُجًَل َحىتَّ َقِدُموا َعَليمِه ِف المَموم ِ فـََرَحَل ِإلَيمِه ِمنَّا َسبـم َتَمعمَنا ِعنمَدَها ِمنم رَُجل  َوَرُجَلنيم َقَبِة، فَاجم
َنا فـَُقلمَنا ِع َوالطَّاَعِة ِف النََّشاِط َوالمَكَسِل، َوالنـََّفَقِة : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َعََلَم نـَُبايُِعَك؟ قَالَ : َحىتَّ تـََوافـَيـم تـَُبايُِعوين َعَلى السَّمم

رِ   ِف المُعسم
ِر، َوعَ  ، َوالمُيسم َمَة اَلئِم  ِي َعِن المُمنمَكِر، َوَأنم تَقولُوا ِف هللا اَل ختافوا ِف اَّللَِّ َلوم ِر ِِبلمَمعمُروِف َوالنـَّهم َمم َوَعَلى َأنم تـَنمُصُروين َلى اَأم

نَـُعوين ِإَذا َقِدممُت َعَليمُكمم ممَّا متَمنَـُعوَن ِمنمُه َأنـمُفَسُكمم َوَأزمَواَجُكمم َوَأبـمَنا َنا ِإلَيمِه فـََتمم َنَُّة، فـَُقمم ( [ 1)فـََبايـَعمَناُه ]ءَُكمم َوَلُكُم اْلم
َغرِِهمم  َعُد بمُن ُزرَارََة َوُهَو ِمنم َأصم  .َوَأَخَذ بَِيِدِه َأسم

َهِقي ِ  َغُر السَّبمِعنَي ِإالَّ َأََن، فـََقالَ : َوِف ِرَوايَِة المبَـيـم َل يـَثمِرَب، فَإِ : َوُهَو َأصم ِبِل ِإالَّ َوََنمُن ُرَويمًدا ََي َأهم َباَد اْلمِ َنَّ ملَم َنضمِربم ِإلَيمِه َأكم
م مناوأة للمَعَرب َكافَّة َوقتل خياركم و  َراَجُه الميَـوم ، َوَأنَّ ِإخم تـََعضَُّكُم السُُّيوُف، َفِإمَّا َأنـمُتمم ( [ 1)َأن ]نـَعمَلُم َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ

ٌم َتصمرِبُوَن َعَلى َذِلَك، َفخُ  ، َوِإمَّا َأنـمُتمم قوم ختافون من َأنفسُكم خيفة قـَوم رُُكمم َعَلى اَّللَِّ فذروه، فـَبَـيِ ُنوا َذِلَك ( 9)ُذوُه َوَأجم
 .فـَُهَو َأعمُذُر َلُكمم ِعنمَد اَّللَِّ 

__________ 
 .لَيست ِف الممسند( 5)
 .من الممسند( 1)
 .جبنة: الممسند( 9)



 .َأي جبنا
)*( 
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َلبـَُها َأبًَدا( 5)قَاُلوا أمط   .َعنَّا ََي أسعد، فو هللا اَل َندع َهِذه المبيَعة َواَل ُنسم
َنَّةَ : قَالَ  َنا َوَشَرَط َويـُعمِطيَنا َعَلى َذِلَك اْلم َنا ِإلَيمِه فـََبايـَعمَناُه َوَأَخَذ َعَليـم  .فـَُقمم

َهِقيُّ ِمنم َطرِيقِ  َماُم َأْحمَُد َأيمًضا َوالمبَـيـم  .َداُوَد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَعطَّارِ  َوَقدم َرَواُه اْلمِ
، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعثمَماَن بم  َاِكِم، ِبَسَنِدِه ِإََل َُيمََي بمِن ُسَليمم  َهِقيُّ َعِن اْلم ، َعن َأىب ِإدمرِيس ِبِه ََنمَوهُ زَاَد المبَـيـم  .ِن ُخثـَيمم 

َناٌد َجيِ ٌد َعَلى َشرمطِ   .ُمسلم َومل خيرجوه َوَهَذا ِإسم
هِ : َوقَاَل المبَـزَّار ، َواَل نـَعمَلُمُه يـُرمَوى َعنم َجاِبر  ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم ُر َواِحد  َعِن ابمِن ُخثـَيمم   .وروى َغيـم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد، َحدَّ ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َحدَّ الز ََِنِد، َعنم ُموَسى بمُن َعبمِد اَّللَِّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَرُسوُل اَّللَِّ يـَُواثُِقَنا، فـََلمَّا فَـ : َعنم َجاِبر ، قَالَ  َرغمَنا قَاَل َرُسوُل َكاَن المَعبَّاُس آِخًذا بَِيِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت َوَأعمطَيمتُ :  َعَليمِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   .َأَخذم
عمِفي  : َوقَاَل المبَـزَّارُ  َياُن، ُهَو الثَـّومِريُّ، َعن َجابر، يعمىن اْلم ثـََنا ُسفم ثـََنا قَِبيَصُة، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َمعمَمر ، َحدَّ ، َعن َداُود، َحدَّ

، قَالَ َوُهَو ابمُن َأيب ِهنمَد، َعِن الشَّعمِبِ ، عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِللنـَُّقَباِء ِمَن : نم َجاِبر ، يـَعميِن ابمَن َعبمِد اَّللَِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .نـََعمم : قَالَ " تؤووىن ومتنعوين؟ : " االنصار

َنَُّة : " َفَما لََنا؟ قَالَ : قَاُلوا  ".اْلم
َناِد َعنم َجاِبر   اَل نـَعمَلُمُه يـُرمَوى ِإالَّ : مثَّ قَالَ   .هِبََذا اْلمِسم
، قَالَ * * *  ، َعنم َأبِيِه َكعمِب بمِن َماِلك  َحاَق َعنم َمعمَبد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ِمَنا ِف : مثَّ قَاَل ابمُن ِإسم َلَة َمَع قـَوم َنا تِلمَك اللَّيـم فَِنمم

 نا مليعاد َرُسولرَِحالَِنا، َحىتَّ ِإَذا َمَضى ثـُلمُث اللَّيمل خرجَنا من رحال
__________ 

 .أبط: االصل( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

 .َوَما أثمبته من الممسند
)*( 
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َتَمعمَنا ِف الشِ عمِب ِعنم  ِفنَي، َحىتَّ اجم َتخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََتَسلَُّل َتَسلَُّل المَقطَا ُمسم ُعوَن َد المَعَقَبِة، َوََنمُن َثََل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثٌَة َوَسبـم
َدى ِنَساِء َبيِن َماِزِن بمِن ال ِرو بمِن رَُجًَل، َوَمَعَنا اممَرَأاَتِن ِمنم ِنَسائَِنا َنِسيَبُة بِنمُت َكعمب  ُأمُّ ُعَمارََة ِإحم َنُة َعمم َاُء ابـم نَّجَّاِر، َوَأمسم

َدى ِنَساِء َبيِنَ َسِلَمَة، َوِهَي ُأمُّ َمنِ   .يع  َعِديِ  بمِن ََنيب ِإحم
َحَ  َائِِهمم وأنساهبم َوَما َوَرَد ِف بـَعمِض اَأم َحاَق ِف ِرَوايَِة يُوُنَس بمِن بكري َعنُه بَِمسم اِديِث َأنَـُّهمم َكانُوا سبعني، َوَقدم َصرََّح ابمُن ِإسم

رَ   .َوالمعرب َكِثريًا َما حَتمِذُف المَكسم
 .َكانُوا َسبمِعنَي رَُجًَل َواممَرَأًة َواِحَدةً : َبةَ َوقَاَل ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َوُموَسى بمُن ُعقم 

َناهِنِمم، َوَثََلثُوَن ِمنم َشَباهِبِمم : قَالَ  ُهمم َأرمبـَُعوَن ِمنم َذِوي َأسم  .ِمنـم
ُعود َوَجاِبر بن عبد هللا: قَالَ   .َوَأصمَغُرُهمم َأبُو َمسم

َتَمعَنا ِف الشِ عمِب : قَاَل َكعمب بن َمالك ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َجاَءََن َوَمَعُه المَعبَّاُس بمُن فـََلمَّا اجم َتِظُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـَنـم
ِمِه ِإالَّ َأنَُّه َأَحبَّ َأنم َُيمُضَر َأممَر ابمِن َأِخيِه َويـَتَـوَ  َمِئذ  َعَلى ِديِن قـَوم  .ثََّق َلهُ َعبمِد المُمطَِّلِب، َوُهَو يـَوم

َزمرَِج : َكاَن َأوََّل ُمَتَكلِ م  المَعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََقالَ   فـََلمَّا َجَلسَ  َا ُيَسمُّوَن َهَذا : قَالَ  -ََي َمعمَشَر اْلم وََكاَنِت المَعَرُب ِإَّنَّ
َسَها  َزمرََج، َخزمرََجَها َوَأوم َنمَصاِر اْلم َيَّ ِمَن اَأم تُ  -اْلم ِمَنا ممَّنم ُهَو َعَلى ِمثمِل ِإن ُُمَمًَّدا منا َحيمُث قد َعِلمم مم، َوَقدم َمنَـعمَناُه ِمنم قـَوم

َياَز ِإلَيمكُ  ِمُه َوَمنَـَعة  ِف بـََلِدِه، َوِإنَُّه َقدم َأىَب ِإالَّ ااِلَنِم َن َأنُكمم رََأيَِنا ِفيِه، فـَُهَو ِف ِعزَّة  َمنم قـَوم ُتم تَروم مم َواللُُّحوَق ِبُكمم، فَِإنم ُكنـم
َن َأنَّ وافون َلُه مبَِ  ُتمم تـََروم لمُتمم ِمنم َذِلَك، َوِإنم ُكنـم ِلُموُه وخاذلوه بعد ا دعومتوه ِإلَيمِه َوَمانُِعوُه ممَّنم َخاَلَفُه فَأَنـمُتمم َوَما حَتَمَّ ُكمم ُمسم

ِمِه َوبـََلِدهِ  ن َفَدعوُه، فَِإنَُّه ِف عزة َوَمنَـَعة  ِمنم قـَوم ُُروج ِإلَيمُكم َفمن اْلم  .اْلم
بَـبمتَ : فـَُقلمَنا َلهُ : قَالَ  ِسَك َوِلَربِ َك َما َأحم عمَنا َما قـََلَت، فـََتَكلَّمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َفُخذم لِنَـفم  .َقدم مسَِ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََتََل المُقرمآَن َوَدَعا ِإََل اَّللَِّ َوَرغََّب ِف : قَالَ  ُأَِبِيُعُكمم َعَلى َأنم : "  االسَلم، قَالَ فـََتَكلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".متَمنَـُعوين ممَّا متَمنَـُعوَن ِمنمُه ِنَساءَُكمم َوَأبـمَناءَُكمم 

نَـَعنََّك ممَّا َّنَمَنُع ِمنمُه ُأُزَرَنَ : قَالَ [ و]فََأَخَذ المبَـَراُء بمُن معمرور بَِيِدِه : قَالَ  َقِ  لَِنمم ، فـََباِيعمَنا ََي ( 5) نعم، فو الذى بـََعَثَك ِِبْلم
ُن َواَّللَِّ َأبـمَناُء اْلروب َورِثـمَناَها َكاِبًرا َعنم َكاِبر    .َرُسوَل اَّللَِّ فـََنحم

َثم بن التيهاىن: قَالَ  َيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأبُو اهلم َل، َوالمبَـَراُء يَُكلِ ُم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َيَ : فـََقالَ  فَاعمتَـَرَض المَقوم
َ الر َِجاِل ِحَبااًل َوِإَنَّ قَاِطُعوَها، يـَعميِن الميَـُهوَد، فـََهلم َعَسيمَت ِإنم فـََعلمَنا َذِلَك مثَّ  نَـَنا َوبـَنيم ِمَك بـَيـم ُ َأنم تـَرمِجَع ِإََل قـَوم َأظمَهَرَك اَّللَّ

، : "  َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ َقالَ فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َوَتَدَعَنا؟ قَالَ  ُم، َأََن ِمنمُكمم َوَأنـمُتمم ِمينِ  َدم ُم اهلم َدم ُم، َواهلم ُم الدَّ َبِل الدَّ
ُتمم   ".ُأَحاِرُب َمنم َحارَبـمُتمم َوُأَساملُ َمنم َساَلمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل َكعمبٌ  ِمِهمم مبَا : " َوَقدم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رُِجوا ِإََل ِمنمُكُم اثـميَنم َعَشَر نَِقيًبا، َيُكونُوَن َعَلى قـَوم َأخم
 ".ِفيِهمم 

سِ  َوم َزمرَِج َوَثََلثًَة ِمَن اَأم َعًة ِمَن اْلم ُهُم اثـميَنم َعَشَر نَِقيًبا، ِتسم َرُجوا ِمنـم  .فََأخم



َحاقَ  َعُد بمنُ : َوُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم ِرو بمِن َأيب زَُهريمِ بمِن َماِلِك بمِن اممِرِئ  َأبُو ُأَماَمَة َأسم ُم، َوَسعمُد بمُن الرَّبِيِع بمِن َعمم زراة المُمتَـَقدِ 
َزمرَِج، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن رَ  َاِرِث بمِن اْلم َزمرَج ابمن اْلم بمِن اممِرِئ ( 1[ )بمِن ثـَعمَلَبةَ ]َواَحَة المَقيمِس بمِن َماِلِك بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َكعمِب بمِن اْلم

َزمرَِج، َورَاِفُع بمُن َماِلِك  َاِرِث بمِن اْلم َزمرَِج بمِن اْلم ُم، َوالمبَـَراُء المَقيمِس بمِن َماِلِك بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َكعمِب بمِن اْلم ََلِن المُمتَـَقدِ  بمِن المَعجم
ِر بمِن َخنمَساَء بن ِسَنان بن عبيد بن عد ى ابمن َغنمِم بمِن َكعمِب بمِن َسَلَمَة بمِن َسعمِد بمِن َعِليِ  بمِن َأَسِد بمِن بمُن َمعمُروِر بمِن َصخم

 َسارَِدَة بمِن تزيد بن جشم بن
__________ 

 .ِنَساَءَنَ : أزرَن( 5)
 .َوالمعرب تكىن ِبالزار َعن المَمرمَأة وتكىن بِِه َعن النَّفس َأيمضا

 .من ابمن ِهَشام( 1)
)*( 
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َزمرَ  ِرو بمِن َحَراِم بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َحَراِم بمِن َكعمِب بمِن َغنمِم بمِن َكعمِب بمِن َسَلَمةَ اْلم ، َوُعَباَدُة بمُن الصَّاِمِت ِج، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم
ُم، َوَسعمُد بمُن ُعَباَدَة بمِن ُدلَيمِم بمِن َحارِثََة بمِن  ََة [ َأىب]المُمتَـَقدِ  َزمرَِج بمِن َساِعَدَة بمِن َكعمِب  بمنِ ( 5)ُخَزُيم ثـَعمَلَبَة بمِن َطرِيِف بمِن اْلم

َذاَن بمِن َعبمِد ُودِ  بمِن زَيمِد بمِن ثَـ  ِرو بمِن ُخنَـيمِس بمِن َحارِثََة بمِن َلوم َزمرَِج، َوالمُمنمِذُر بمُن َعمم َزمرَِج بمِن َساِعَدَة بمِن  بمِن اْلم عمَلَبَة بمِن اْلم
 .زمرَجِ َكعمِب بمِن اْلمَ 

َزمرَجِ  َعٌة ِمَن اْلم  .فـََهُؤاَلِء ِتسم
ِس َثََلثٌَة َوُهمم  َوم َهِل بمنِ : َوِمَن اَأم َشم  ُأَسيمُد بمُن ُحَضريمِ بمِن مِسَاِك بمِن َعِتيِك بمِن رَاِفِع بمِن اممِرِئ المَقيمِس بمِن زَيمِد بمِن َعبمِد اَأم

ِرو بمِن َماِلكِ  َزمرَِج بمِن َعمم َاِرِث بمِن َماِلِك بمِن َكعمِب بمِن النَّحَّاِط بمِن َكعمِب  جشم بمِن اْلم َثَمَة بمِن اْلم ِس، َوَسعمُد بمُن َخيـم َوم بمِن اَأم
ِس، َورَِفاَعُة بمُن َعبمِد المُمنمِذرِ  َوم زَيمِد بمِن بمِن ( 1) بن زنري بن َحارِثَة ابمن َغنمِم بمِن السَّلمِم بمِن اممِرِئ المَقيمِس بمِن َماِلِك بمِن اَأم

سِ  َوم ِف بن َمالك ابمن اَأم ِرو بمِن َعوم ِف بمِن َعمم  .أَُميََّة بمِن زَيمِد بمِن َماِلِك بمِن َعوم
* * * 

َثِم بمَن التـَّيِ َهاِن بََدَل رِفَاَعَة َهَذا، َوُهَو َكَذِلَك ِف رِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َيـم ُل المِعلمِم يـَُعدُّوَن ِفيِهمم َأَِب اهلم َوايَِة يُوُنَس َعِن ابمِن َوَأهم
َِثرِي ِف المَغابَةِ  َتارَُه السَُّهيمِليُّ َوابمُن اَأم َحاَق، َواخم  .ِإسم

َنمَصاِريِ  ِفيَما ذََكَرُه ِمنم ِشعمِر َكعم * * *  َهَد ابمُن ِهَشام  َعَلى َذِلَك مبَا َرَواُه َعنم َأيب زَيمد  اَأم َتشم ِر ِب بمِن َماِلك  ِف ِذكم مثَّ اسم
َلَة المعقَبة الثَّانَِية، ِحني َقالَ  َلَة، لَيـم َوَحاَن َغَداَة الشِ عمِب * رَأميُُه ( 9)أبلغ أُبـَيًّا َأنَُّه فَاَل : النـَُّقَباِء ااِلثـميَنم َعَشَر َهِذِه اللَّيـم

ُسَك ِإنَّه  ُ َما َمنـَّتمَك نـَفم ُ َواِقُع َأىَب اَّللَّ نيم  ء وسامعمبرصاد َأمر النَّاس رَا* َواْلَم
__________ 

 .ابمن َأىب حزُية: ِف َغرِيب السِ ريَة اليب َذر( 5)



ِتيَعاب( 1)  .ابمن زبري: ااِلسم
 .َبطل: قَالَ ( 9)

)*( 
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َيان َأن قد بدالنا  ِد َأممر  تُرِيُدُه * وأبلغ َأَِب ُسفم َألِ بم َومَجِ عم ُكلَّ َما وَ * بَِْحمََد نُوٌر ِمنم ُهَدى اَّللَِّ َساِطُع َفََل ترغُب ِف َحشم
ر و ِكََلمُهَا * َأنمَت َجاِمُع َوُدوَنَك َفاعمَلمم َأنَّ نـَقمَض ُعُهودََن  َعُد * َأَِبُه َعَليمك الرَّهمط ِحني تبايعوا َأَِبُه المبَـَراُء وابمُن َعمم َوَأسم

َدُه * َيَمَِبُه َعَليمَك َورَاِفُع َوَسعمٌد َأَِبُه السَّاِعِديُّ َوُمنمِذٌر  * َِأَنمِفَك ِإنم َحاَولمَت َذِلَك َجادُِع َوَما ابمُن رِبِيع  ِإنم تـََناَولمَت َعهم
ِلِمِه اَل َيطمَمَعنم مثَّ طَاِمُع َوَأيمًضا َفََل يـُعمِطيَكُه ابمُن َرَواَحة   قَِليُّ ابم * مبُسم َفارُُه ِمنم ُدونِِه السُّمُّ ََنِقُع َوفَاًء بِِه َوالمَقوم ن َوِإخم

َثم  َأيمًضا َوِفٌّ مبِثمِلَها * َصاِمت   ِد َخاِنُع * مبَنمُدوَحة  َعمَّا حُتَاِوُل ََيِفُع َأبُو َهيـم َوَما ابمُن ُحَضريم  ِإنم ( 5)َوفَاًء مبَا َأعمَطى ِمَن المَعهم
ِرو بمِن َعومف  فَِإنَُّه فـََهلم َأنمَت َعنم ُأْحمُوَقِة المَغيِ  ََنزُِع َوَسعمٌد َأُخو * َأَردمَت مبَطمَمع   َممِر ( 1)َضُروٌح * َعمم ِلَما َحاَولمَت ِمَلم

ُهُم   َعَليمَك بَِنحمس  ِف ُدَجى اللَّيمِل طَاِلعُ * َماِنُع ُأواَلَك جُنُوٌم اَل يُِغبَُّك ِمنـم
َثِم بمَن التـَّيِ َهاِن، َوملَم يَذمكُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َيـم  .رم رَِفاَعةَ َفذََكَر ِفيِهمم َأَِب اهلم

َلة: قـُلمتُ   .َوذََكَر َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َولَيمَس ِمَن النـَُّقَباِء ِِبلمُكلِ يَِّة ِف َهِذه اللَّيـم
، َعنم َماِلك  َقالَ * * *  َعمَلى، َعِن ابمِن َوهمب  َياَن، َعنم يُوُنَس بمِن َعبمِد اَأم لَ : َوَرَوى يـَعمُقوُب بمُن ُسفم َنمَصاُر لَيـم َة المَعَقَبِة َكاَن اَأم

سِ  َوم َزمرَِج َوَثََلثٌَة ِمَن اَأم َعٌة ِمَن اْلم  .َسبمِعنَي َرُجًَل، وََكاَن نـَُقَباُؤُهُم اثـميَنم َعَشَر نَِقيًبا، ِتسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم إِ  َرائِيل َكاَن ُيِشرُي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن َشيمٌخ ِمَن االنصار َأن ِجبـم َلَة المَعَقَبِة، َوَحدَّ ََل َمنم جَيمَعُلُه نَِقيًبا لَيـم

َلة  .وََكاَن ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم  َأَحَد النـَُّقَباِء تِلمَك اللَّيـم
__________ 

 .خاضع مقر  : خانع( 5)
 .َمانع: ضروح( 1)

)*( 
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َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم
َحاقَ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَل لِلنـَُّقَباءِ َفَحدَّ ر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمُكمم :  بمُن َأيب َبكم َأنـمُتمم َعَلى قـَوم

ِمي ََوارِيِ نَي ِلِعيَسى بمِن َمرممَيَ، َوَأََن َكِفيٌل َعَلى قـَوم  .مبَا ِفيِهمم ُكَفََلُء َكَكَفاَلِة اْلم
 .نـََعمم : قَاُلوا



ُ َعلَ َوحَ  َعِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَمُعوا لِبَـيـم َم َلمَّا اجم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ المَقوم يمِه َوَسلََّم قَاَل المَعبَّاُس بمُن ُعَباَدَة دَّ
َنمَصاِريُّ َأُخو َبيِن َساملِِ بمِن َعومف   َلَة اَأم ُروَن َعََلَم تـَُبايُِعوَن َهَذا الرَُّجَل؟ قَاُلواََي َمعمَشَر اْلمَ : بمِن َنضم : نـََعمم قَالَ : زمرَِج َهلم َتدم

َن َأنَُّكمم ِإَذا أهنكت ُتمم تـََروم َوِد ِمَن النَّاِس، فَِإنم ُكنـم َسم َْحمَِر َواَأم َأممَوالُكم ُمِصيَبة وأشرافكم قتَل  ِإنَُّكمم تـَُبايُِعونَُه َعَلى َحرمِب اَأم
ُتمُ  َلمم َن َأنَُّكمم َوافُ َأسم ُتمم تـََروم ِخَرِة، َوِإنم ُكنـم نـمَيا َواْلم َعلمُتمم ِخزمُي الدُّ َن، فـَُهَو َواَّللَِّ ِإنم فـَ مُتُوُه ِإلَيمِه َعَلى وُه، َفِمَن اْلم وَن َلُه مبَا َدَعوم

نـميَ  ُر الدُّ َراِف َفُخُذوُه، فـَُهَو َواَّللَِّ َخيـم َشم َممَواِل َوقـَتمِل اَأم َكة  اَأم ِخَرةِ نـَهم  .ا َواْلم
َراِف، َفَما لََنا ِبَذِلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنم ََنمُن : قَاُلوا َشم َممَواِل َوقـَتمِل اَأم َنا؟ قَالَ فَِإَنَّ َنَمُخُذُه َعَلى ُمِصيَبِة اَأم َنَُّة : " َوفـَيـم  ".اْلم
 .ابمُسطم يََدكَ : قَاُلوا

 .فـََبَسَط يََدُه فـََبايـَُعوهُ 
َد ِف َأعمَناِقِهمم : ُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدةَ قَاَل َعاِصُم بم  َا قَاَل المَعبَّاُس بمُن ُعَباَدَة َذِلَك لَِيُشدَّ المَعقم  .َوِإَّنَّ

َلَة، رََجاَء أَ  َعَة تِلمَك اللَّيـم َر المبَـيـم َا قَاَل َذِلَك لِيـَُؤخِ  ر  َأنَُّه ِإَّنَّ َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأىب بن َسُلوَل  نم َُيمُضَرَهاَوَزَعَم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم
مِ  َزمرَِج، لَِيُكوَن َأقـمَوى َِأَممِر المَقوم  .َسيِ ُد اْلم

ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ   .فَاَّللَّ
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َعَد بمَن ُزرَارََة َكاَن َأوََّل : قَاَل ابمن ِإسمَحاق اِر يـَزمُعُموَن َأنَّ َأَِب أَُماَمَة َأسم  .َمنم َضَرَب َعَلى يَِدهِ فبنوا النَّجَّ
َهِل يـَُقوُلونَ  َشم َثِم بمُن التـَّيِ َهانِ : َوبـَُنو َعبمِد اَأم َيـم  .َبلم َأبُو اهلم

َحاقَ  َثيِن َمعمَبُد بن َكعمب، َعن َأِخيه عبد هللا، َعن َأبِيِه َكعمِب بمِن َماِلك  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َفَكاَن َأوََّل َمنم َضَرَب : َوَحدَّ
م َعَلى ُ َعَليمِه َوَسلََّم المبَـَراُء بمُن َمعمُرور ، مثَّ َِبيع المَقوم  .يَِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَتِئذ  َكعمُب بمُن َماِلك  : َوقَاَل ابمن االثري ِف المَغابَةِ   .َوبـَُنو َسِلَمَة يـَزمُعُموَن َأنَّ َأوََّل َمنم َِبيـََعُه لَيـم
، َعنم َأبِيِه عَ َوَقدم ثـََبَت ِف َصِحي ِريِ  َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ ابمن َكعمب  ِلم  ِمنم َحِديِث الزُّهم نم َكعمِب ِح المُبَخاِريِ  َوُمسم

 .بمِن َماِلك  ِف َحِديِثِه ِحنَي خَتَلََّف َعنم َغزمَوِة تـَُبوكَ 
ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا: قَالَ  ََلِم َوَما ُأِحبُّ َأنَّ يل هِبَا َوَلَقدم َشِهدم َنا َعَلى اْلمِسم َلَة المَعَقَبِة ِحنَي تـََواثـَقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم َّللَّ

رًا َأكثر  هد بدر، َوِإن َكاَنت بَدم َها( 5)مشم  .ِف النَّاِس ِمنـم
َهِقيُّ * * *  َراَن، أَ : َوقَاَل المبَـيـم ِ بمُن ِبشم َُسنيم بَـَرََن َأبُو اْلم ثـََنا َأبُو َأخم َحاَق، َحدَّ َبُل بمُن ِإسم ثـََنا َحنـم ُرو بمُن السَّمَّاِك، َحدَّ بَـَرََن َعمم خم

ثـََنا زََكِرَيَّ بمُن َأيب زَاِئَدَة، َعنم َعاِمر  الشَّعمِبِ  قَالَ  ، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع المَعبَّاِس عَ : نـَُعيمم  ِه ِإََل انمطََلَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مِ 
َنمَصاِر ِعنمَد المَعَقَبِة حَتمَت الشََّجَرِة، فـََقالَ  رِِكنَي : السَّبمِعنَي ِمَن اَأم ُطمَبَة فَِإنَّ َعَليمُكمم ِمَن المُمشم لِيَـَتَكلَّمم ُمَتَكلِ ُمُكمم َواَل يُِطِل اْلم

َضُحوُكمم  ًنا، َوِإنم يـَعمَلُموا ِبُكمم يـَفم  .َعيـم
رِبمََن َما لََنا ِمَن : ُهَو َأبُو أَُماَمةَ فـََقاَل قَائُِلُهمم، وَ  ِسَك بـَعمَد َذِلَك َما ِشئمَت، مثَّ َأخم َسلم ََي ُُمَمَُّد ِلَربِ َك َما ِشئمَت، مثَّ َسلم لِنَـفم

 .الثَـَّواِب َعَلى اَّللَِّ َوَعَليمُكمم ِإَذا فعلَنا َذِلك



__________ 
 .بدر أذكر: الُبَخاِري  ( 5)

 .در اكثريب: وىف املطبوعة
 .حَتمرِيف

)*( 
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أَُلُكمم لِنَـفمِسي َوَأصمَحايب َأنم تـُؤمُووََن وَ : قَالَ  ًئا، َوَأسم رُِكوا بِِه َشيـم أَُلُكمم ِلَريبِ  َأنم تـَعمُبُدوُه َواَل ُتشم تـَنمُصُروََن َومتَمنَـُعوََن ممَّا متَمنَـُعوَن َأسم
 .ِمنمُه َأنـمُفَسُكمم 

 .ِإَذا فـََعلمَنا َذِلكَ َفَما لََنا : قَاُلوا
َنَّةُ : قَالَ   .َلُكُم اْلم
، َعنم جُمَاِلد ، َعِن الشَّعمِب ِ : قَاُلوا َماِم َأْحمََد، َعنم َُيمََي بمِن زََكرَيَّ َبٌل َعِن اْلمِ ُعود  فـََلَك َذِلَك؟ مثَّ َرَواُه َحنـم ، َعنم َأيب َمسم

َنمَصاِريِ ، َفذََكُرُه قَالَ  ُعود  َأصمَغَرُهمم وََكاَن َأبُ : اَأم  .و َمسم
َع الشيب والشبان خطمَبة مثلَها: َوقَاَل َأْحمَُد َعنم َُيمََي، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعِن الشَّعمِبِ ، قَالَ   .َفَما مسَِ

َهِقيُّ  بَـَرََن َأبُو طَاِهر  ُُمَمَُّد بمُن ُُمَمَِّد بمِن ُُمَمَِّد بمِن : قَاَل المبَـيـم ِل المَفحَّاُم، َأخم بَـَرََن ُُمَمَُّد بمُن ِإبـمَراِهيَم بمِن المَفضم ، َأخم َُممِمش 
ثـََنا  ، َحدَّ ُرو بمُن ُعثمَماَن الرَّقِ يُّ، َحدثَنا زَُهريم بَـَرََن َعمم ، َأخم ِليُّ بَـَرََن ُُمَمَُّد بمُن َُيمََي الذُّهم ، َعنم َأخم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم 

 اِعيَل بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن رََفاَعَة، َعنم ِإمسمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى : َقِدَمتم َرَواََي مَخمر ، فََأاَتَها ُعَباَدُة بمُن الصَّاِمِت َفَخَرقـََها َوقَالَ : َأبِيِه، قَالَ  ِإَنَّ َِبيـََعَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِع َوالطَّاَعِة ِف ال ِي َعِن المُمنمَكِر،السَّمم ِر ِِبلمَمعمُروِف َوالنـَّهم َمم ِر، َوَعَلى اَأم ِر َوالمُيسم َوَعَلى  نََّشاِط َوالمَكَسِل، َوالنـََّفَقِة ِف المُعسم
ُ َعلَ  ، َوَعَلى َأنم نـَنمُصَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمُة اَلئِم  يمِه َوَسلََّم ِإَذا َقِدَم علينا يثرب ممَّا َأنم نـَُقوَل ِف اَّللَِّ اَل أتَمُخُذََن ِفيِه َلوم

َنَّةُ   .َّنمَنع ِبِه َأنـمُفسَنا وأرواحنا َوَأبـمَناَءََن َولََنا اْلم
َها ُ َعَليمِه َوَسلََّم الِِت َِبيـَعمَناُه َعَليـم َعُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََهِذِه بـَيـم

َناٌد ِجيٌد َقِويٌّ َوملَم خُيمرِ   .ُجوهُ َوَهَذا ِإسم
َثيِن ُعَباَدُة بمُن المَولِيِد بمِن ُعَباَدَة بمِن الصَّاِمِت، َحاَق، َحدَّ  َوَقدم َرَوى يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم
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ِه ُعَباَدَة بمِن الصَّاِمِت، قَالَ  عَ : َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم ِع َوالطَّاَعِة َِبيـَعمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمِب َعَلى السَّمم َة اْلم
َقِ  َأيـمنَ  َلُه، َوَأنم نـَُقوَل ِِبْلم َر َأهم َمم َنا، َوَأنم اَل نـَُنازَِع اَأم َما ُكنَّا اَل َُنَاُف ِف اَّللَِّ ِف عسرَن ويسرَن، ومنشطنا ومكرهنا َأثـََرة َعَليـم



َمَة اَلئِم    .َلوم
َحاَق ِف حَ * * *  ، َعنم َأِخيِه َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  قَاَل ابمُن ِإسم  .ِديِثِه َعنم َمعمَبِد بمِن َكعمب 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصَرَخ الشَّيمطَاُن ِمنم رَأمِس المَعَقَبِة ِبَنـمَفِذ : قَالَ  عمُتُه َقطُّ فـََلمَّا َِبيـَعمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَ : َصومت  مسَِ  ََي َأهم
َُباِجِب  َُباِجُب الممَنازل  -اْلم َتَمُعوا َعَلى َحرمِبُكمم  -َواْلم  .َهل لكم ِف مذمم والصباء َمَعُه َقِد اجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   ( ".5)َهَذا َأَزبُّ المَعَقَبِة، َهَذا ابمُن َأزمَيَب : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .يـَُقاُل ابمُن ُأزَيمب  وَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  

، َأَما َواَّللَِّ ََأَتـَفمرََّغنَّ "  َمُع َأيم َعُدوَّ اَّللَِّ  .َلكَ ( 1)َأَتسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ارمَفضُّوا ِإََل رَِحاِلُكمم : مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلةَ : قَالَ  ِل ِمىًن َغًدا ََي : فـََقاَل المَعبَّاُس بمُن ُعَباَدَة بمِن َنضم َقِ  ِإنم ِشئمَت لََنِميَلنَّ َعَلى َأهم َرُسوَل اَّللَِّ َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم
َياِفَنا  .بَِسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َمرم ِبَذِلَك، َوَلِكِن ارمِجُعوا ِإََل رَِحاِلُكمم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ملَم نـُؤم
َنافـََرَجعمنَ : قَالَ  َبحم َنا ِفيَها َحىتَّ َأصم  .ا ِإََل َمَضاِجِعَنا فَِنمم

َنا َغَدتم علينا جلة قـَُريمش َحىتَّ جاؤَن ِف َمَنازلَنا فـََقاُلوا َبحم َزمرَج: فـََلمَّا َأصم  ََي معشر اْلم
__________ 

 .أزبب، َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام: االصل( 5)
 .الفرغن: ابمن ِهَشام( 1)

)*( 

(1/107) 

 
 

ِ َأظمُهرََِن َوتـَُبايُِعونَ  رُِجونَُه ِمنم بـَنيم َتخم ُتمم ِإََل َصاِحِبَنا َهَذا َتسم ُه َعَلى َحرمبَِنا، َوِإنَُّه َواَّللَِّ َما ِمنم َحي   ِإنَُّه َقدم بـََلغََنا َأنَُّكمم َقدم ِجئـم
نَـنَ  َرمُب بـَيـم َنا ِمنم َأنم تـَنمَشَب اْلم نَـُهمم ِمنمُكمم ِمَن المَعَرِب َأبـمَغُض ِإلَيـم  .ا َوبـَيـم

َناهُ : قَالَ  ِمَنا َُيمِلُفوَن َما َكاَن من َهَذا شئ َوَما َعِلمم رِِكي قـَوم  .فَانـمبَـَعَث َمنم ُهَناَك ِمنم ُمشم
 .َوَصَدُقوا، ملَم يـَعمَلُموا، َقاَل َوبـَعمُضَنا يـَنمُظُر ِإََل بـَعمض  : قَالَ 
ُم، َوِفيِهُم اْلمَ : قَالَ  ُزوِميِ  َوَعَليمِه نـَعمََلِن َلُه َجِديَدانِ مثَّ قَاَم المَقوم  .اِرُث بمُن ِهَشاِم بمِن المُمِغريَِة المَمخم
َم هِبَا ِفيَما قَاُلوا: قَالَ  َرَك المَقوم َتِطيُع َأنم تـَتَِّخَذ َوَأنمَت َسيِ ٌد مِ : فـَُقلمُت َلُه َكِلَمًة، َكَأين ِ ُأرِيُد َأنم َأشم نم ََي َأَِب َجاِبر  َأَما َتسم

؟ قَالَ  َليمِه مثَّ َرَمى هِبَِما ِإيَلَّ : َساَدتَِنا ِمثمَل نـَعمِلي َهَذا المَفىَت ِمنم قـَُريمش  َاِرُث َفَخَلَعُهَما ِمنم رِجم  .َفَسِمَعَها اْلم
َتِعَلنـَُّهَما  .قَاَل َواَّللَِّ لَتَـنـم
َفظمَت َواَّللَِّ المَفىَت فَارمدُ : قَاَل يـَُقوُل َأبُو َجاِبر    .دم ِإلَيمِه نـَعمَليمهِ َمهم َأحم

ُلبَـنَّهُ : قَاَل قـُلمتُ  َحاقَ ! َواَّللَِّ اَل َأرُدُّمُهَا، َفَأٌل َواَّللَِّ َصاِلٌح، لَِئنم َصَدَق المَفأمُل ََأَسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب : قَاَل ابمُن ِإسم َوَحدَّ



ا َعبمَد اَّللَِّ بمَن َأىب بن َسُلولَ  ر  َأنَـُّهمم َأتـَوم  َبكم
ِل فـََقاَل هَلُمم  ِمي لِيَـتَـَفرَُّقوا : فـََقاُلوا ِمثمَل َما ذََكَر َكعمٌب ِمَن المَقوم َممَر َجِسيٌم َما َكاَن قـَوم َعَلى ِمثمِل َهَذا، َوَما ( 5)ِإنَّ َهَذا اَأم

ُتُه َكانَ   .َعِلمم
 .قَاَل فَانمَصَرُفوا َعنمهُ 

تَـَنطََّس : قَالَ  مِ َونـََفَر النَّاُس ِمنم ِمىًن، فـَ َبَـَر فـََوَجُدوُه َقدم َكاَن، َفَخَرُجوا ِف طََلِب المَقوم ُم اْلم  .المَقوم
__________ 

 .ليتفوتوا على مبثل َهَذا: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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ر و َأَخا َبيِن َساِعَدَة بمِن َكعمِب بم  َزمرَِج وَِكََلمُهَا َكاَن نَِقيًبافََأدمرَُكوا َسعمَد بمَن ُعَباَدَة بََِذاِخَر، َوالمُمنمِذَر بمَن َعمم  .ِن اْلم
َم، َوَأمَّا َسعمُد بمُن ُعَباَدَة فََأَخُذوُه فـََرَبطُوا يََديمِه ِإََل ُعُنِقِه بِنَ  ِع فََأمَّا المُمنمِذُر َفَأعمَجَز المَقوم بَـُلوا بِِه َحىتَّ ( 5)سم ِلِه، مثَّ َأقـم رَحم

ِتِه، وََكاَن َذا شعر كثريَأدمَخُلوُه َمكََّة َيضمرِبُونَُه َوجَيم   .ِذبُونَُه جبُمَّ
، فو هللا ِإين ِ َلِفي َأيمِديِهمم ِإذم طََلَع َعَليَّ نـََفٌر من قـَُريمش فيهم رجل وضئ َأبـمَيُض َشعمَشاٌع ُحلمٌو ِمَن الر َِجالِ : قَاَل سعد

ٌر َفعِ : فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي ِم َخيـم  .نمَد َهَذاِإنم َيُك ِعنمَد َأَحد  ِمَن المَقوم
َمًة َشِديَدًة، فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي  !.اَل َواَّللَِّ َما ِعنمَدُهمم بـَعمَد َهَذا ِمنم خري: فـََلمَّا َدََن ِمينِ  رَفمَع يَِدِه فـََلَكَميِن َلكم

َحُبوَنيِن ِإذم َأَوى يل رجل ممَّن َمَعهم، قَالَ  َ َأَحد  ِمنم قـَُريمش  َجَواٌر َواَل أَ ! َوُيمَكَ : فو هللا ِإين ِ َلِفي َأيمِديِهمم َيسم َنَك َوبـَنيم َما بـَيـم
ٌد؟ قَالَ  نَـُعُهمم ممَّنم َأرَاَد ظُلمَمُهمم بِِبََلدِ : قـُلمتُ : َعهم ، َلَقدم ُكنمُت ُأِجرُي ِْلُبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  َُتَّارَُه َوَأمم ي، َوِللمَحاِرِث بمِن بـََلى َواَّللَِّ

 .بمِد مَشمس  َحرمِب بمِن ُأَميََّة بمِن عَ 
نَـُهَما! َوُيمَكَ : فـََقالَ  َنَك َوبـَيـم ِ َواذمُكرم َما بـَيـم ِم الرَُّجَلنيم ِتفم ِِبسم  .فَاهم
ِجِد ِعنمَد المَكعمَبِة، فـََقاَل هَلَُما: قَالَ  ن : فـََفَعلمُت، َوَخَرَج َذِلَك الرَُّجُل ِإلَيمِهَما فـََوَجَدمُهَا ِف المَمسم َزمرَج اْلم ِإن رجَل من اْلم

ِتُف ِبُكَما َبمَطِح لَيَـهم  .ليضمرب ِِبَأم
 :َوَمنم ُهَو؟ قَالَ : قَااَل 

 .َسعمُد بمُن ُعَباَدةَ 
، ِإنم َكاَن لَُيِجرُي لََنا َُتَّاَرََن َوَُيمنَـَعُهمم َأنم يُظمَلُموا بِبَـَلِدهِ : قَااَل   .َصَدَق َواَّللَِّ
 .َلقَ فجاءا َفَخلََّصا َسعمًدا ِمنم َأيمِديِهمم، فَانمطَ : قَالَ 

رو  .وََكاَن الَِّذي لكم َسعمدا ُسَهيمل ابمن َعمم
__________ 



 .الشَراك الذى يشد ِبِه الرحل: النسع( 5)
)*( 
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 .وََكاَن الَِّذي َأَوى َلُه أبوالبخرتى بن ِهَشام: قَاَل ابمُن ِهَشام  
َعتم قـَُريمٌش قَاِئًَل يـَُقوُل ِف اللَّيمِل َعَلى َأيب قـُبَـيمس   :وروى البيهقى ِبَسَنِدِه َعن ِعيَسى بن َأىب ِعيَسى بن ُجَبري َقالَ  : مسَِ

ِلِم السَّعمَداِن ُيصمِبحم ُُمَمَّد  َيانَ * فَِإنم ُيسم َبُحوا قَاَل َأبُو ُسفم َمِن السَّعمَداِن؟ : مبَكَّة اَل خيمَشى حَلف المُمَخاِلِف فـََلمَّا َأصم
ر  َأمم َسعمُد بم  َعُد بمُن َبكم ؟َأسم  .ُن ُهَذميم 

ُعوا قَاِئًَل يـَُقولُ  َلُة الثَّانَِيُة مسَِ ِس ُكنم َأنمَت ََنِصًرا : فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـم َوم ِ المَغطَاِرِف * َأََي َسعمُد َسعمَد اَأم َزمرََجنيم َوََي َسعمُد َسعمَد اْلم
َُدى َومَتَنـََّيا  َُدى َعَلى اَّللَِّ ِف المِفرم * َأِجيَبا ِإََل َداِعي اهلم َيَة َعاِرِف فَِإنَّ ثـََواَب اَّللَِّ لِلمطَاِلِب اهلم ِس ُمنـم ِس * َدوم ِجَناٌن ِمَن المِفرمَدوم

َيانَ  َبُحوا قَاَل َأبُو ُسفم  .ُهَو َواَّللَِّ َسعمُد بن مَعاذ َوسعد بن عَباَدة: َذاُت َرفَاِرِف فـََلمَّا َأصم
َحاقَ { َفصملٌ } َلَة المَعَقَبِة الثَّانَِيِة ِإََل فـََلمَّا َرَجَع اَأمَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم نمَصاُر الَِّذيَن َِبيـَُعوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََلَم هِبَا  .المَمِديَنِة َأظمَهُروا اْلمِسم
ُهمم َعمم  ِمِهمم بـََقاََي ِمنم ُشُيوخ  هَلُمم َعَلى ِديِنِهمم ِمَن الشِ رمِك، ِمنـم َُموِح بمِن زَيمِد بمِن َحَراِم بمِن َكعمِب بمِن َغنمِم بمِن  َوِف قـَوم ُرو بمُن اْلم

 .َكعمِب بمِن َسَلَمةَ 
َُموِح ِمنم َساَداِت َبيِن  ُرو بمُن اْلم ر و ممَّنم َشِهَد المَعَقَبَة، وََكاَن َعمم  وََكاَن ابـمُنُه ُمَعاُذ بمُن َعمم

َراِفِهمم، وََكاَن َقِد اختََّ  نَـُعوَن، يـَتَِّخُذُه ِإهَلًا َسِلَمَة َوَأشم َراُف َيصم َشم َذ َصَنًما ِمنم َخَشب  ِف َدارِِه يـَُقاُل َلُه َمَناُة، َكَما َكاَنِت اَأم
ِْلُوَن ِبِ  ُنُه ُمَعاٌذ، َوُمَعاُذ بمُن َجَبل  َكانُوا يُدم َياُن َبيِن َسِلَمَة، ابـم َلَم ِفتـم ر و َذِلَك للَّيمِل عَ يـَُعظِ ُمُه ويظهره، فـََلمَّا َأسم َلى َصَنِم َعمم

ِمُلونَُه فـََيطمَرُحونَُه ِف بـَعمضِ   فـََيحم
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ٌرو قَالَ  ِر َبيِن َسِلَمَة َوِفيَها ِعَذُر النَّاِس ُمَنكًَّسا َعَلى رَأمِسِه، فَِإَذا َأصمَبَح َعمم َلَة؟ مثَّ : َحفم َويـمَلُكُم َمنم َعَدا َعَلى ِإهَلَِنا َهِذِه اللَّيـم
زِيـَنَّهُ : يلتمسه َحىتَّ ِإذا وجده غسله وطيبه وطهره مثَّ قَالَ  يـَغمُدو  .َأَما َواَّللَِّ َلوم َأعمَلُم َمنم فعل بك َهَذا ََأُخم

ا َعَليمِه فـََفَعُلوا مثل َذِلك، فيغدو فـََيِجُدُه ِف ِمثمِل َما َكاَن ِفيِه ِمَن االذى ٌرو َعَدوم يبه فيغسله ويط فَِإَذا َأممَسى َوََنَم َعمم
َرَجُه مِ  َتخم ثـَُروا َعَليمِه اسم َعُلوَن بِِه ِمثمَل َذِلَك، فـََلمَّا َأكم َلُه ويطهره، مثَّ يـَعمُدوَن َعَليمِه ِإَذا َأممَسى فـَيَـفم ًما فـََغسم ُه يـَوم نم َحيمُث المَقوم

 .َوَطهََّرُه َوطَيـََّبهُ 
َنُع ِبَك َما َأَرى، فَِإنم َكاَن ِفيك خري فَاممتنَع، َهَذا السَّيمف ِإين ِ َوا: مثَّ َجاَء ِبَسيمِفِه فعلقه عيله مثَّ قَاَل َلهُ  َّللَِّ َما َأعمَلُم َمنم َيصم

 .َمَعك



رو وعدوا َعَليمِه فََأَخُذوا السَّيمَف ِمنم ُعُنِقِه مثَّ َأَخُذوا َكلمًبا َميِ ًتا فـََقَرنُوُه بِ  هُ فـََلمَّا َأممَسى وَنم َعمم ِف بِئمر  ِمنم  ِه حبَبمل  مثَّ ألمَقوم
ُه ِف َمَكانِِه الَّذِ  َُموِح فـََلمم جيَِدم ُرو بمُن اْلم ي َكاَن بِِه، َفَخَرَج يـَتَِّبُعُه َحىتَّ آَِبِر َبيِن َسِلَمَة ِفيَها ِعَذٌر ِمنم ِعَذِر النَّاِس، َوَغَدا َعمم

ُروًَن ِبَكلمب  َمي ِ  َلَم ِبَرْحمَِة اَّللَِّ ِإَذا َوَجَدُه ِف تِلمَك المِبئمِر ُمَنكًَّسا َمقم ِمِه فََأسم َلَم ِمنم قـَوم ، فـََلمَّا رَآُه َأبمَصَر َشأمنَُه وََكلََّمُه َمنم َأسم ت 
َلَم، َوَعَرَف ِمَن اَّللَِّ َما َعَرَف، َوُهَو يَذمُكُر َصَنَمُه َذِلَك َوَما َأبمَصرَ  ََلُمُه، فـََقاَل ِحنَي َأسم ُكُر اَّللََّ  ِمنم َأممرِِه، َوَيشم َوَحُسَن ِإسم

َط بِئمر  ِف قـََرنم ُأف   * َواَّللَِّ َلوم ُكنمَت ِإهَلًا ملَم َتُكنم : الَِّذي َأنـمَقَذُه ممَّا َكاَن ِفيِه من المَعمى والضَللة َويـَُقول َأنمَت وََكلمٌب َوسم
َتَدنم  دُ * ِلَملمَقاَك ِإهَلًا ُمسم َمم َناَك َعنم ُسوِء المَغَُبم اْلم َن فـَتَّشم َينم ُهَو الَِّذي * َّلِلَِّ المَعِليِ  ِذي المِمَننم  اْلم ِن الدِ  المَواِهِب الرَّزَّاِق َدَيَّ
 َأُكوَن ِف ظُلمَمِة قـَربم  ُمرمتـََهنم * َأنـمَقَذين ِمنم قـَبمِل َأنم 
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َعَة المَعَقَبِة الثَّانَِيِة َومُجمَلتُـ  َاَء َمنم َشِهَد بـَيـم ٌل يـََتَضمَُّن َأمسم ُعوَن َرُجًَل َواممَرَأاَتِن َفصم َحاَق َثََلثٌَة َوَسبـم ُهمم َعَلى َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم
ِس َأَحَد َعَشَر رَُجًَل  َوم ِريٌّ َأيمًضا، َوَسَلَمُة بن َسَلَمة : َفِمَن اَأم َثِم بمُن التـَّيِ َهاِن بَدم َيـم ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم  َأَحُد النـَُّقَباِء، َوَأبُو اهلم

، َوَأبُو بـُرمَدَة بمُن نَِيار  ابمن وق ُر بمُن رَاِفع  َثِم بمِن ََنيب بمِن جَممَدَعَة بمِن َحارِثََة، َوَسعمُد بمُن ( 5)ش بدرى، َوظَُهيـم َيـم ُر بمُن اهلم ، َونـَُهيـم
ِريٌّ َوقُِتَل هِبَا َشِهيًدا، َورِفَاَعُة بمُن َعبمِد المُمنمذر  َثَمَة َأَحُد النـَُّقَباِء، بَدم ِريٌّ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن ُجبَـريمِ بمِن َخيـم بن زنري نَِقيٌب َبدم

َم ُأُحد  َشِهيًدا َأِمريًا َعَلى الرَُّماِة، َوَمعمُن بمنُ  ِريٌّ، َوقُِتَل يـَوم َرِك َبدم ََلَن بمِن النـُّعمَماِن بمِن أَُميََّة بمِن المبـُ َدِ  بمِن َعجم  َعِديِ  بمِن اْلم
َعةَ  َاِرث ابمن ُضبَـيـم ُ بمُن َساِعَدَة شَ  اْلم رًا َوَما بـَعمَدَها َوقُِتَل ِِبلمَيَماَمِة َشِهيًدا، َوُعَوميم ِس َشِهَد بَدم َوم رًا المبَـَلِويُّ َحِليٌف ِلَلم ِهَد بَدم

 .َوَما بـَعمَدَها
َزمرَِج اثـمَناِن َوِستُّوَن َرُجًَل  رً : َوِمَن اْلم ا َوَما بـَعمَدَها َوَماَت بَِرمِض الرُّوِم َزَمَن ُمَعاِويََة َأبُو َأيُّوَب َخاِلُد بمُن زَيمد ، َوَشِهَد بَدم

رِيُّوَن، َوُعَمارَُة بمُن َحزمم  َشِهَد  َراَء بَدم َاِرِث، َوَأَخَواُه َعومف ومعوذوهم بـَُنو َعفم رًا َوَما بـَعمَدَها َوقُِتَل َشِهيًدا، َوُمَعاُذ بمُن اْلم بَدم
َعُد بمُن ُزرَ  ُس بمُن ََثبت بن املنِِبلمَيَماَمِة، َوَأسم ِريٌّ، َوَأوم ، َبدم ُل بمُن َعِتيك  ر ، َوَسهم در ارََة َأبُو أَُماَمَة َأَحُد النـَُّقَباِء، َماَت قـَبمَل بَدم

ِرو بمِن زَيمِد بمِن َعومف ِريٌّ، َوقـَيمُس بمُن َأيب َصعمَصَعَة َعمم ، بَدم ل  ِريٌّ، َوَأبُو طَلمَحَة زَيمُد بمُن َسهم  بَدم
__________ 

 .ِديَنار َوُهَو خطأ: االصل( 5)
 .والتصويب من الكىن واالمساء للدواليب

رو بن عبيد بن كَلب  .وأمسه َهاِنئ بن نيار ابمن َعمم
 (1السِ ريَة  - 57)*( )
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ُرو بمُن  ر ، َوَعمم َم َبدم رو بن غنم بن َماِزن َكاَن َأِمريًا َعَلى السَّاَقِة يـَوم َغزِيََّة، َوَسعمُد بمُن الرَّبِيِع َأَحُد النـَُّقَباِء ابمن مبذول بن َعمم
َم ُأُحد ، َوَخارَِجُة بمُن زَيمد  َشِهدَ  رًا َوقُِتَل يـَوم  َشِهَد بَدم

َم ُأُحد   رًا َوقُِتَل يـَوم  .بَدم
َنمَدَق، َوقُتِ  رًا َوُأُحًدا َواْلم ِريٌّ، َوَعبمُد اَّللَِّ َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َأَحُد النـَُّقَباِء، َشِهَد بَدم تََة َأِمريًا، َوَبِشرُي بمُن َسعمد ، بَدم َم ُمؤم َل يـَوم

ِريٌّ   .بمُن زَيمِد بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعبمِد رَبِ ِه الَِّذي ُأِرَي النِ َداَء، َوُهَو بَدم
َم َبيِن قُـ  ِريٌّ ُأُحِديٌّ َخنمَدِقيٌّ، َوقُِتَل يـَوم ُد بمُن ُسَويمد  ِبدم َريمظََة َشِهيًدا، طُرَِحتم َعَليمِه َرًحى َفَشَدَختمُه، فـَيـَُقاُل ِإنَّ َرُسوَل َوَخَلَّ

َر َشِهيَديمِن : " هللا صلى هللا عيله َوَسلََّم قَالَ   ".ِإنَّ َلُه ََأَجم
ِريٌّ  ر و المَبدم َبُة بمُن َعمم ُعود  ُعقم  .َوَأبُو َمسم

َحاقَ  َدُث َمنم َشهِ : قَاَل ابمُن ِإسم رًاَوُهَو َأحم َهدم بَدم  .َد المَعَقَبَة ِسنًّا َوملَم َيشم
رو بن وذفة  ِريٌّ، وفروة بن َعمم ِريٌّ، َورَاِفُع بمُن َماِلك  َأَحُد النـَُّقَباِء، ( 5)َوزََِيُد بمُن لَِبيد ، بَدم َوَخاِلُد بمُن قـَيمِس بمِن َماِلك  َبدم

َواُن بمُن َعبمِد قـَيمِس بمِن َخلمَدَة بمِن ُُمَلَّ  ِد بمِن َعاِمِر بن ُزرَيمق، َوُهَو الَِّذي يـَُقاُل َلُه ُمَهاِجِريٌّ َأنمَصاِريٌّ، َِأَنَُّه َأقَاَم ِعنمَد َوذَكم
م أحد، َوعباَدة  ِريٌّ قتل يـَوم َها، َوُهَو بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكََّة َحىتَّ َهاَجَر ِمنـم ِر بمِن َخاِلِد بمُن قـَيمِس بمِن َعامِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِريٌّ َأيمًضا َاِرُث بمُن قـَيمِس بمِن َعاِمر  بَدم ِريٌّ، َوَأُخوُه اْلم  .بمِن َعامر بن ُزرَيمق َبدم
َدِم النَِّب ِ َوالمبَـَراُء بمُن َمعمُرور  َأَحُد النـَُّقَباِء َوَأوَُّل َمنم َِبَيَع ِفيَما تـَزمُعُم بـَُنو َسِلَمَة، َوَقدم َماَت قـَبمَل مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  قم َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ورثته  .المَمِديَنَة َوَأومَصى َلُه بِثـُلمِث َماِلِه فـََردَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .ودفة: االصل( 5)
 .وهى ِرَوايَة

ِتَقاق اِلبمِن ُدرَيمد   .ودفة: قَاَل ابمن ِهَشام َويـَُقال: فة َزَعُموا الرَّومَضةوالوذ: قَالَ  715َوَما أثمبته من ااِلشم
)*( 
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ِلِه َمعَ  بَـَر َشِهيًدا ِمنم َأكم َنمَدَق َوَماَت ِبَيـم رًا َوُأُحًدا َواْلم ُر بمُن المبَـَراِء، َوَقدم َشِهَد بَدم ُ َعَليمِه َوابـمُنُه ِبشم  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمُه، َوسَنان بن َصيمِفيَوَسلََّم ِمنم تِ  ُموَمِة، َرِضَي اَّللَّ  لمَك الشَّاِة المَمسم

َنمَدِق، َوَمعمِقُل بمُن ا َم اْلم ِريٌّ، قُِتَل يـَوم ِريٌّ، َوالطَُّفيمُل بمُن النـُّعمَماِن بمِن َخنمَساَء َبدم ر  بَدم لمُمنمِذِر بن سرح بدرى، َوَأُخوُه ابمن َصخم
ِريٌّ، َويَ يزِيد بن ِسَنان المُمنمذِ  ، َوالضَّحَّاُك بمُن َحارِثََة بمِن زَيمِد بمِن ثـَعمَلَبَة َبدم ُعوُد بمُن زَيمِد بمِن ُسبَـيمع  ِريٌّ، َوَمسم زِيُد بمُن ِخَذاِم ِر بَدم

ِر ( 5) ، َوُجَباُر بمُن َصخم ِريٌّ ( 1[ )بمِن أَُميَّةَ ]بمِن ُسبَـيمع  ، َوالطَُّفيمُل بمُن َماِلِك بمِن َخنمَساَء بمِن َخنمَساَء بمِن ِسَناَن بمِن ُعبَـيمد  بَدم
ِريٌّ   .بَدم

ِريٌّ، َوَأخُ  ِريٌّ، َوُقطمَبُة بمُن َعاِمِر بمِن َحِديَدَة بَدم ، َوُسَليمُم بن َعامر بمِن َحِديَدَة بَدم ِريٌّ وََكعمُب بمُن َماِلك  وُه َأبُو المُمنمِذِر يَزِيُد بَدم



ِريٌّ، وصيفى ابمن َسَواِد بمِن َعبَّاد  َأيمًضا، َوَأبُو المَيَسِر َكعمُب بم  ر و بَدم  .ُن َعمم
ُرو بمُن َغَنَمَة بم  َنمَدِق، َوَأُخوُه َعمم ِهَد ِِبْلم ُتشم ِريٌّ َواسم ، َوَعبمُس بمُن َعاِمِر بمِن َوثـَعمَلَبُة بمُن َغَنَمَة بمِن َعِديِ  بمِن ََنيب، بَدم ِن َعِدي  

ِريٌّ، َوَخاِلُد بمنُ  ، بَدم ِرو بمِن َعِديِ  بمِن ََنيب، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن أُنـَيمس  َحِليٌف هَلُمم ِمنم ُقَضاَعةَ  َعِدي    .َعمم
م أحد، َوابمنه َجابر ابمن َعبمِد اَّللَِّ  هَد يـَوم تشم ِريٌّ َواسم ِرو بمِن َحَرام  َأَحُد النـَُّقَباِء، بَدم ِرو بمنِ َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم  ، َوُمَعاُذ بمُن َعمم

َاِرِث بمِن ثـَعم  ُر بمُن اْلم ِريٌّ َوقُِتَل َشِهيًدا ِِبلطَّاِئِف، َوُعَميـم ذمِع، َبدم ِريٌّ، َوََثِبُت بمُن اْلِم َُموِح بَدم ِريٌّ، َوَخِديُج بمُن َسََلَمَة اْلم َلَبَة بَدم
رًا َوَما بـَعمَدَها ( 9)َحِليٌف هَلُمم  ، َوُمَعاُذ بمُن َجَبل  َشِهَد بَدم َطَّابِ ِمنم بَِلي   َواَس ِف ِخََلَفِة ُعَمَر بمِن اْلم  .َوَماَت ِبطَاُعوِن ِعمم

َلَة، وَ  رًا َوَما بـَعمَدَها، َوالمَعبَّاُس بمُن ُعَباَدَة بمِن َنضم َها، َوُعَباَدُة بمُن الصَّاِمِت َأَحُد النـَُّقَباِء َشِهَد بَدم َقدم َأقَاَم مبَكََّة َحىتَّ َهاَجَر ِمنـم
م أحد َفَكاَن يـَُقالُ   َلُه ُمَهاِجِريٌّ َأنمَصاِريٌّ َأيمًضا، َوقُِتَل يـَوم

__________ 
ِتيَعاب( 5)  .ابمن حَرام: ااِلسم
 .من ابمن ِهَشام( 1)
 .َأي لبىن حَرام بن َكعمب( 9)

)*( 
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َرَم حَ  ُرو بمُن ( 5[ )َمنم بىن غصينة]ِليٌف هَلُمم َشِهيًدا، َوَأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن يَزِيُد بمُن ثـَعمَلَبَة بمِن َخزمَمَة بمِن َأصم َمنم بَِلي   َوَعمم
َاِرِث بمِن لَبمَدَة  َبةُ ( 1)اْلم ِريٌّ، َوُعقم ِرو بمِن زَيمد  بَدم  ، َورِفَاَعُة بمُن َعمم

ِب بمِن َكلمَدَة َحِليٌف هَلُمم  ِريٌّ وََكاَن ممَّنم َخَرَج ِإََل َمكََّة فََأقَاَم هبَِ ( 9)ابمن َوهم َها، فـَُهَو ممَّنم يـَُقاُل َلُه بَدم ا َحىتَّ َهاَجَر ِمنـم
ر و نَقِ  َم بِئمِر ُمَهاِجِريٌّ َأنمَصاِريٌّ َأيمًضا، َوَسعمُد بمُن ُعَباَدَة بمِن ُدلَيمم  َأَحُد النـَُّقَباِء، َوالمُمنمِذُر بمُن َعمم ِريٌّ ُأُحِديٌّ َوقُِتَل يـَوم يٌب بَدم

 .أعتق لَِيُموتَ : ذى يـَُقال َلهُ َمُعونََة َأِمريًا َوُهَو ال
رو ابمن َغنم  ِف بمِن َمبمُذوِل بن َعمم ِرو بمِن َعوم ِم بمِن َماِزِن بمِن النَّجَّاِر، َوَأمَّا المَمرمَأاَتِن فَأُمُّ ُعَمارََة َنِسيَبُة بِنمُت َكعمِب بمِن َعمم

 .المَمازِنِيَُّة النَّجَّارِيَّةُ 
َحاقَ  تـَُها َوَزومُجَها زَيم َوَقدم كَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَشِهَدتم َمَعَها ُأخم َرمَب َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُد اَنتم َشِهَدِت اْلم

، َوابـمَناَها َحِبيٌب   .َوَعبمُد اَّللَِّ ( 7)بمُن َعاِصِم بمِن َكعمب 
؟ فـَيَـُقولُ : َمُة المَكذَّاُب ِحنَي َجَعَل يـَُقوُل َلهُ َهَذا ُهَو الَِّذي قـَتَـَلُه ُمَسيملِ ( 1)َوابـمنـَُها َحِبيٌب  َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ : َأَتشم

 .نـََعمم 
؟ فـَيَـُقولُ : فـَيَـُقولُ  َهُد َأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ  .اَل َأمسمَعُ : َأَتشم

َعَلى َذِلَك، َفَكاَنتم ُأمُّ ُعَمارََة ممَّنم خرج ِإََل المَيَماَمة َمَع  َفَجَعَل يـَُقطِ ُعُه ُعضمًوا َعضمًوا َحىتَّ َماَت ِف يََديمِه، اَل يَزِيُدهُ 
ِ طَعمَنة  َوَضرمبَة    .المُمسلمني ِحنَي قُِتَل ُمَسيمِلَمُة، َوَرَجَعتم َوهِبَا اثـمَنا َعَشَر ُجرمًحا ِمنم بـَنيم



َها ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
ِرو بمِن عَ  ِرو بمِن َسَواِد بمِن َغنمِم بمِن َكعمِب بمِن َسلَمةواالخرى أم منيع َأمسَاء ابمنة َعمم  .ِديِ  بمِن ََنيب بمِن َعمم

َها  .رضى هللا َعنـم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .ِكنمَدة والتصويب من ابمن ِهَشام: االصل( 1)
 .َكَذا َضبطه الزرقائى بَِفتمح النُّون( 7)َأي لبىن َسامل بن عنم ( 9)
 .ب َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشاماالصل خبي( 1)

)*( 
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َرِة ِمنم َمكََّة ِإََل المَمِديَنةِ  جم ِء اهلِم  َِبُب بَدم
ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل الزُّهم َمِئذ  مبَكََّة  -قَاَلتم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنيَ ِللممُ  -َوُهَو يـَوم : " سم

َرِتُكمم، ُأرِيُت َسبمَخًة َذاَت َُنمل    َقدم ُأرِيُت َداَر ِهجم
 ِ َ اَلبـَتَـنيم  ".بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َورََجَع إِ  َر ِإََل ََل المَمِديَنِة َمنم َكاَن َهاجَ فـََهاَجَر َمنم َهاَجَر ِقَبَل المَمِديَنِة ِحنَي ذََكَر َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنيَ  ََبَشِة ِمَن المُمسم  .َأرمِض اْلم

 .َرَواُه المُبَخاِريُّ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل َأبُو ُموَسى رََأيمُت ِف المَمَناِم َأين ِ ُأَهاِجُر ِمنم َمكََّة ِإََل َأرمض  هِبَا َُنمٌل، َفَذَهَب : " َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِلي ِإََل َأنَـّ   ".َها المَيَماَمُة َأوم َهَجُر، فَِإَذا ِهَي المَمِديَنُة يـَثمِرُب َوهم
َنَدُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضع أخر ِبطُوِلهِ  َِديُث َقدم َأسم  .َوَهَذا اْلم

ِلٌم ِكََلمُهَا َعنم َأيب ُكَريمب    .َورَاه ُمسم
ِلٌم َوعبد هللا بن ُمَراد، ِكََلمُهَا َعن َأىب ُأَسامَ  ِه َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب زَاَد ُمسم َة، َعنم َيزِيَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب بـُرمَدَة، َعنم َجدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلَِديث ِبطُوِلهِ  َعِريِ ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َشم  .ُموَسى َعبمِد هللا ابمن قـَيمس  اَأم
َهقِ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم بَـَرََن َأبُو المَعبَّاِس المَقاِسُم بمُن المَقاِسِم السَّيَّاِريُّ مبرو، : يُّ قَاَل اْلم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َأخم

ثـََنا ِعيَسى بمُن ُعبَـيمد  المكِ  ، َحدَّ َسِن بمِن َشِقيق  ِديُّ، َعنم َغيمََلَن نم َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن ِهََلل، َحدثَنا العامري، َعن َعِليُّ بمُن اْلَم
 بمِن َعبمِد هللا العامري
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِرو بمِن َجرِير ، َعنم َجرِير ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َ َأومَحى ِإيَلَّ َأيَّ َهُؤاَلِء المِبََلد : " َعنم َأيب ُزرمَعَة بمِن َعمم ِإنَّ اَّللَّ
َرِتكَ  الثَََّلثََة نـََزلمتَ  رِيَن : َفِهَي َداُر ِهجم َريمِن، َأوم ِقنَّسم  ".المَمِديَنَة، َأِو المَبحم

ُل المِعلممِ  َها: قَاَل َأهم َرِة ِإلَيـم جم  .مثَّ َعَزَم َلُه َعَلى المَمِديَنِة، َفَأَمَر َأصمَحابَُه ِِبهلِم
ا، َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف ( 5)َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب  ،  ِجدًّ ِ بمِن ُحَريمث  َُسنيم َفرًِدا ِبِه َعنم َأيب َعمَّار  اْلم المَمَناِقِب ِمنم َجاِمِعِه ُمنـم

ِل بمِن ُموَسى، َعنم ِعيَسى بمِن ُعبَـيمد ، َعنم َغيمََلَن بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَعاِمِريِ ، َعنم َأيب ُزرمَعَة  بمِن ُعَمَر بمِن َجرِير ، َعنم َعِن المَفضم
 :، قَالَ َجرِير  

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرِتكَ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ المَمِديَنَة، َأِو : ِإنَّ اَّللََّ َأومَحى ِإيَلَّ َأيَّ َهُؤاَلِء الثَََّلثََة نـََزلمَت َفِهَي َداُر ِهجم
رِيَن  َريمِن، َأوم ِقنَّسم ِل تـََفرََّد ِبِه َأبُو َعمَّار  َغرِيٌب اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ : مثَّ َقالَ " المَبحم  . ِمنم َحِديِث المَفضم

َرَوى َعنم َأيب ُزرمَعَة َحِديثًا ُمنمَكًرا ِف : َوَغيمََلُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ المَعاِمِريُّ َهَذا ذََكَرُه ابمُن ِحبَّاَن ِف الثِ َقاِت، ِإالَّ َأنَُّه قَالَ : قـُلمتُ 
َرةِ  جم  .اهلِم

ُ َأعملَ   .مُ َواَّللَّ
َحاقَ * * *  ِلِه : قَاَل ابمُن ِإسم َرمِب بَِقوم ُ تـََعاََل ِف اْلم ُأِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ِبَنَـُّهمم ظُِلُموا، َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنصمرِِهمم " َلمَّا َأِذَن اَّللَّ

رُِجوا ِمنم ِدََيرِِهمم ِبَغريمِ َحق   ِإالَّ َأنم يـَقُ  يَة( " 1)وُلوا رَبَنا هللا َلَقِديٌر، الَِّذيَن ُأخم  .اْلم
َرِة َلُه، َوملن ََلِم َوالنُّصم َنمَصاِر َعَلى اْلمِسم َيُّ ِمَن اَأم َرمب َواَتبعه َهَذا اْلم  فـََلمَّا أذن هللا ِف اْلم

__________ 
َاِكم َوأقرُه الذََّهِب  ِف تلخيصه، لكنه قَاَل ِف المِميَزا: قَاَل الزرقائى( 5) َحِديث ُمنكر، َما أقدم الرتِ مِمِذي  : نَصححُه اْلم

 .على حتسينه بل قَاَل َغرِيب
َاِفظ  .ِف ثـُُبوته نظر، ملَُخالَفته َما ِف الصَِّحيح: َوقَاَل اْلم

 .955/  5شرح المَمَواِهب 
ج ( 1)  .70، 93ُسورَة اْلَم

)*( 
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ِلِمنَي، َأَمرَ  ِمِه َوَمنم َمَعُه  اتَـّبَـَعُه َوَأَوى ِإلَيمِهمم ِمَن المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأصمَحابَُه ِمَن المُمَهاِجرِيَن ِمنم قـَوم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َواهِنِمم ِمَن اَأمَ  َها َواللُُّحوِق إبِِخم َرِة ِإلَيـم جم ُُروِج ِإََل المَمِديَنِة َواهلِم ِلِمنَي ِِبْلم َ َقدم َجَعَل َلُكمم  : "نمَصاِر َوقَالَ مبَكََّة ِمَن المُمسم ِإنَّ اَّللَّ

َواًَن َوَدارًا أتَمَمُنوَن هِبَا   ".ِإخم
َها َأرمَسااًل   .َفَخَرُجوا ِإلَيـم

ُُروِج مِ  َتِظُر َأنم َيَمَذَن َلُه رَبُُّه ِف اْلم َة يـَنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكَّ َرةِ َوَأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جم  .ِإََل المَمِديَنةِ  نم َمكََّة َواهلِم
ُ َعَليمِه َوسلم ِمنَ   َفَكاَن َأوََّل َمنم َهاَجَر ِإََل المَمِديَنِة ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ََسِد بمِن ِهََلِل بمنِ  ، َأبُو َسَلَمَة َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد اَأم ،  المُمَهاِجرِيَن ِمنم قـَُريمش  ِمنم َبيِن َُممُزوم  َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم 
ََبَشِة، فـَعَ  َعِة المَعَقَبِة ِبَسَنة ، ِحنَي آَذتمُه قـَُريمٌش َمرمِجَعُه ِمَن اْلم َها قـَبمَل بـَيـم َرتُُه ِإلَيـم َها، مثَّ بـََلَغُه َأنَّ وََكاَنتم ِهجم َزَم َعَلى الرُُّجوِع ِإلَيـم

َواَنً  َها ِِبلمَمِديَنِة هَلُمم ِإخم  .فـََعَزَم ِإلَيـم
َحاقَ  تِِه ُأمِ  َسَلَمَة قَاَلتم : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َأيب، َعنم َسَلَمَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َأيب َسَلَمَة، َعنم َجدَّ َلمَّا َأمجمََع َأبُو : َفَحدَّ

ُُروَج ِإََل المَمِديَنِة َرحََّل يل بَِعريَُه مثَّ  ِري، مثَّ خرج يـَُقود  َسَلَمَة اْلم َْحََليِن َعَليمِه َوَجَعَل َمِعي ابميِن َسَلَمَة بمِن َأيب َسَلَمَة ِف ِحجم
 .ىب بعريه

َها، َأرََأيمَت َصاِحبَـتَـَنا َهِذِه َعََل : فَلم رََأتمُه رَِجاُل َبيِن المُمِغريَِة َقاُموا ِإلَيمِه فـََقاُلوا تَـَنا َعَليـم ُسَك َغَلبـم رُُكَك َتِسرُي هِبَا َهِذِه نـَفم َم نـَتـم
 .فـَنَـَزُعوا ِخطَاَم المَبِعرِي ِمنم يَِدِه َوَأَخُذوين ِمنمهُ : ِف المِبََلِد؟ قَاَلتم 

ط َأىب َسلَمة، َوقَاُلوا: قَاَلتم  ََسِد َرهم نَـَنا ِعنمَدَها ِإذم نـََزعمتُ : َوَغِضَب ِعنمَد َذِلَك بـَُنو َعبمِد اَأم ُرُك ابـم ُموَها ِمنم َواَّللَِّ اَل نـَتـم
 .َصاِحِبَنا

نَـُهمم َحىتَّ َخَلُعوا يََدُه،: قَاَلتم   فـََتَجاَذبُوا ابميِن َسَلَمَة بـَيـم
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ََسِد، َوَحَبَسيِن بـَُنو المُمِغريَِة ِعنمَدُهمم َوانمطََلَق َزومِجي َأبُو َسَلَمَة ِإََل ا  .لمَمِديَنةِ َوانمطََلَق ِبِه بـَُنو َعبمُد اَأم
َ َزومِجي: قَاَلتم  َ ابميِن َوبـَنيم  .فـَُفرِ َق بـَيميِن َوبـَنيم
هَ : قَاَلتم  َبمَطِح، َفَما َأزَاُل َأبمِكي َحىتَّ ُأممِسَي، َسَنًة َأوم َقرِيًبا ِمنـم ِلُس ِف اَأم ُرُج ُكلَّ َغَداة  فََأجم  .اَفُكنمُت َأخم

َأال حترجون من َهِذِه : ، فـََرَأى َما يب فـََرِْحَيِن، فـََقاَل لَِبيِن المُمِغريَةِ َحىتَّ َمرَّ يب رَُجٌل ِمنم َبيِن َعمِ ي َأَحُد َبيِن المُمِغريَةِ 
َ َوَلِدَها؟  َ َزومِجَها َوبـَنيم نَـَها َوبـَنيم ِكيَنَة؟ فـَرَّقـمُتمم بـَيـم  !.المِمسم

َِقي ِبَزومِجِك ِإنم ِشئمتِ : فـََقاُلوا يل : قَاَلتم   .اْلم
 فَارمحَتَلمُت بَِعرِيي، مثَّ : َسِد ِإيَلَّ ِعنمَد َذِلَك ابميِن، قَاَلتم فـََردَّ بـَُنو َعبمِد اَأمَ : قَاَلتم 

ُت ُأرِيُد َزومِجي ِِبلمَمِديَنةِ  ِري، مثَّ َخَرجم ُت ابميِن فـََوَضعمُتُه ِف ِحجم  .َأَخذم
 .َوَما َمِعي َأَحٌد ِمنم َخلمِق اَّللَِّ : قَاَلتم 

اِر، فـََقالَ َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت ِِبلتـَّنمِعيِم لِقيت ُعثم  ِإََل َأيمَن ََي ابـمَنَة َأيب ُأَميََّة؟ : َمان بن طَلمَحة ابمن َأيب طَلمَحَة َأَخا َبيِن َعبمِد الدَّ
 .ُأرِيُد َزومِجي ِِبلمَمِديَنةِ : قـُلمتُ 
ُ َوبىن َهَذا: َأوم َما َمَعِك َأَحٌد؟ قـُلمتُ : قَالَ   .َما َمِعي َأَحٌد ِإالَّ اَّللَّ

َرك  َواَّللَِّ : فـََقالَ   . َما َلِك ِمنم َمتـم
ِوي يب، فو هللا َما َصِحبمُت رَُجًَل ِمَن المَعَرِب َقطُّ َأَرى َأنَُّه   َرَم ِمنمُه، َكاَن ِإَذا فََأَخَذ ِبِطَاِم المَبِعرِي فَانمطََلَق َمِعي يـَهم َكاَن َأكم

َتأمَخَر َعينِ  َحىتَّ ِإذَ  َتأمَخَر بَِبِعرِيي َفَحطَّ َعنمُه مثَّ قـَيََّدُه ِف الشََّجِر، مثَّ تـََنحَّى ِإََل بـََلَغ المَمنمِزَل َأََنَخ يب، مثَّ اسم ا نـََزلمُت اسم
َطَجَع حَتمتَـَها  .َشَجَرة  فَاضم



َتأمَخَر َعينِ  َوقَالَ  َلُه، مثَّ اسم َمُه فـََرحَّ  .ارمَكِب : فَِإَذا َدََن الرََّواُح قَاَم ِإََل بَِعرِيي فـََقدَّ
تَـَويمُت َعَلى بَِعرِيي َأَتى فََأَخَذ ِبِطَاِمِه فـََقاَدين َحىتَّ يـَنمِزَل يب فَِإَذا   .رَِكبمُت فَاسم

ِرو بمِن َعومف َنُع َذِلَك يب َحىتَّ َأقمَدَميِن المَمِديَنَة، فـََلمَّا َنَظَر ِإََل قـَرميَِة َبيِن َعمم  فـََلمم يـََزلم َيصم
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 .ِف َهِذِه المَقرميَِة، وََكاَن َأبُو َسَلَمَة هِبَا ََنزاًِل، فَادمُخِليَها َعَلى بـَرََكِة اَّللَِّ َزومُجِك : بُِقَباء  قَالَ 
 .مثَّ انمَصَرَف رَاِجًعا ِإََل َمكَّةَ 

ََلِم َأَصابـَُهمم َما َأَصاَب آَل َأيب َسَلَمَة، َوَما رَ : َفَكاَنتم تـَُقولُ  َل بـَيمت  ِف اْلمِسم َرَم ِمنم َما َأعمَلُم َأهم َأيمُت َصاِحًبا َقطُّ َكاَن َأكم
 .ُعثمَماَن بمِن طَلمَحةَ 

َُديمِبَيِة، َوَهاَجَر ُهَو َوَخاِلُد بم  َلَم ُعثمَماُن بمُن طَلمَحَة بمِن َأيب طَلمَحَة المَعبمَدِريُّ َهَذا بـَعمَد اْلم َم ُأُحد  َأسم ُن المَولِيِد َمًعا، َوقُِتَل يـَوم
َوتُهُ  َاِرُث وَِكََلٌب َوُمَساِفٌع، َوَعمُُّه ُعثمَماُن بمُن َأيب طَلمَحةَ َأبُوُه َوِإخم  .، اْلم

َبَة َواِلِد بَ  ِه َشيـم َم المَفتمِح َوِإََل ابمِن َعمِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َبَة َمَفاتِيَح المَكعمَبِة، َأقـَرََّها َعَليم َوَدَفَع ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهمم يِن َشيـم
لُُه تـََعاََل  َاِهِليَِّة، َونـََزَل ِف َذِلَك قـَوم ََلِم َكَما َكاَنتم ِف اْلم ََماََنِت ِإََل َأهلَها : " ِف اْلمِسم َ َيَمُمرُُكمم َأنم تـَُؤدُّوا اَأم  ( ".5)ِإنَّ اَّللَّ

* * * 
َحاقَ  ، َمَعُه اممَرَأتُُه مثَّ َكاَن َأوََّل َمنم َقِدَمَها ِمَن المُمَهاِجرِ : قَاَل ابمُن ِإسم يَن بـَعمَد َأيب َسَلَمَة، َعاِمُر بمُن رَبِيَعَة َحِليُف َبيِن َعِدي  

َلى بِنمُت َأيب َحثمَمَة المَعَدِويَّةُ   .لَيـم
ََة، َحِليُف َبيِن  مثَّ َعبمُد هللا بن جحش ابمن ِرََئِب بمِن يـَعمَمَر بمِن َصرِبََة بمِن ُمرََّة بمِن َكِبرِي بمِن َغنمِم بمِن ُدوَدانَ  بمِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم

ُُه َعبمٌد َكَما ذََكَرُه ابمُن إِ  ِلِه َوبَِِخيِه َعبمد ، َأيب َأْحمََد، امسم َتَمَل بَِهم ، احم َحاَق َوِقيَل مُثَاَمةُ أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمس   .سم
َوَُّل َأَصحُّ : قَاَل السَُّهيمِليُّ   .َواَأم

َفَلَها بَِغريمِ قَائِد ، وََكاَن َشاِعًرا وََكانَ وََكاَن َأبُو أَ  تم ِعنمَدُه المَفارَِعُة ْحمََد رَُجًَل َضرِيَر المَبَصِر، وََكاَن َيطُوُف َمكََّة َأعمََلَها َوَأسم
، وََكاَنتم أُمُُّه ُأَميمَمَة بِنمَت َعبمِد المُمطَِّلِب بمِن َهاِشم   َياَن بمِن َحرمب   .بِنمُت َأيب ُسفم

َبُة بمُن رَبِيَعَة َوالمَعبَّاُس بمُن عبد الممطلب َرًة، َفَمرَّ هِبَا ُعتـم  فـَغُِلَقتم َداُر َبيِن َجحمش  ِهجم
__________ 

 )*( 15ُسورَة النِ َساء ( 5)

(1/157) 

 
 

َبُة  َها ُعتـم ِعُدوَن ِإََل َأعمَلى َمكََّة، فـََنَظَر ِإلَيـم ِل بمُن ِهَشام  َوُهمم ُمصم خَتمِفُق َأبـمَوابـَُها يـََباًِب لَيمَس هِبَا َساِكٌن، فـََلمَّا رَآَها  َوَأبُو َجهم
ُوُب قَاَل ابمُن ِهَشام* وَُكلُّ َدار  َوِإنم طَاَلتم َسََلَمتُـَها : َكَذِلَك تـَنَـفََّس الصَُّعَداَء َوقَالَ  َباُء َواْلم رُِكَها النَّكم ًما َسُتدم َوَهَذا : يـَوم



ََيدِ   .يِ  ِف َقِصيَدة  َلهُ المبَـيمت اليب دؤاد اْلمِ
ُم َأىب دؤاد َحنمظََلة بن َشرمقي َوقيل َحارِثَة: قَاَل السَُّهيمِليُّ   .َواسم
َبةُ  ِلَها: مثَّ قَاَل ُعتـم  .َأصمَبَحتم َداُر َبيِن َجحمش  َخََلًء ِمنم َأهم

ل   َهَذا ِمنم َعَمِل ابمِن َأِخيَك، َهَذا فـَرََّق : ِللمَعبَّاسِ مثَّ قَاَل، يـَعميِن ( 5)َوَما تبكى َعَليمِه من فل بن فل : فـََقاَل َأبُو َجهم
نَـَنا  .مَجَاَعتَـَنا، َوَشتََّت َأممَرََن، َوَقطََّع بـَيـم

َحاقَ * * *  ِر بمِن َعبمِد المُمنمذِ : قَاَل ابمُن ِإسم ِر مثَّ َقِدَم فـَنَـَزَل َأبُو َسَلَمَة َوَعاِمُر بمُن رَبِيَعَة َوبـَُنو َجحمش  بُِقَباَء َعَلى ُمَبشِ 
 .المُمَهاِجُروَن َأرمَسااًل 

َرة رَِجاهلمم َوِنَساُؤُهمم وهم: قَالَ  َعُبوا ِإََل المَمِديَنِة ِهجم ََلم  َقدم َأوم َل ِإسم ، : وََكاَن بـَُنو َغنمِم بمِن ُدوَداَن َأهم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش 
، وأربد بن مجرية َوَأُخوُه َأبُو َأْحمََد، َوُعكَّاَشُة بمُن ُِممَصن   َبُة ابـمَنا َوهمب  َوُمنمِقُذ بمُن نـَُباتََة، َوَسِعيُد بمُن ( 1)، َوُشَجاٌع، َوُعقم

ر و، ، َوَماِلُك بمُن َعمم ُرو بمُن ُِممَصن  ، َوقـَيمُس بمُن َجاِبر ، َوَعمم َلة، َوزيد بمُن رُقـَيمش  ، َوُُممِرُز بن َنضم ر و،  رُقـَيمش  َواُن بمُن َعمم َوَصفم
بَـَرُة بمُن عُ َوثَـ  ُر بمُن ُعبَـيمَدَة، َومتَّاُم بمُن ُعبَـيمَدَة، َوَسخم َثَم، َوالزُّبـَيـم ر و، َورَبِيَعُة بمُن َأكم بَـيمَدَة، َوُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن قمُف بمُن َعمم

 .َجحمش  
، َوَْحمَنُة بِنمُت جحش، َوأم حبيب  ، َوُأمُّ قـَيمس  بِنمُت َوِمنم ِنَسائِِهمم زَيـمَنُب بِنمُت َجحمش  بنت جحش، وجد امة بـََنُت َجنمَدل 

بَـَرُة بنت مَتِيم ، َوَسخم ، َوُأمُّ َحِبيب  بِنمُت مُثَاَمَة، َوآِمَنُة بِنمُت رُقـَيمش   .ُِممَصن 
__________ 

 .المَواِحد: الفل( 5)
 .ابمن ْحرية: َويـَُقال ِفيهِ ( 1)

 .َوابمن ْحري
)*( 
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َرهِتِمم ِإََل المَمِديَنةِ قَاَل َأبُو أَ  َشى بِغَيمب  َوَأرمَهُب تـَُقوُل * َوَلمَّا رََأتميِن ُأمُّ َأْحمََد َغاِدًَي : ْحمََد بمِن َجحمش  ِف ِهجم ِبِذمَِّة َمنم َأخم
مم بَِنا المبُـلمَداَن َولمتَـنمأَ يـَثمِرُب فـَُقلمُت هَلَا* فَِإمَّا كنت البد فَاِعًَل  َوَما َيَشِأ الرَّْحمَُن فَالمَعبمُد يـَرمَكُب ( * 5)ٌب مبَِظنَّة  َما يـَثمرِ : فـََيمِ 

ِهي َوالرَُّسوِل َوَمنم يُِقمم  َنا ِمنم ْحَِيم  ُمَناِصح  * ِإََل اَّللَِّ َوجم َهُه اَل خُيَيَُّب َفَكمم َقدم تـَرَكم ًما َوجم َوََنِصَحة  تـَبمِكي * ِإََل اَّللَِّ يـَوم
ًرا َنَميـَُنا  ِبَدممع  َوتـَنمِدُب تـََرى ِن ِدَمائِِهُم * َعنم ِبََلِدََن ( 1)َأنَّ ِوتـم ُت َبيِن َغنمم  ِْلَقم * َوََنمُن نـََرى َأنَّ الرََّغاِئَب َنطمُلُب َدَعوم

ِد اَّللَِّ َلمَّا َدَعاُهُم  َقِ  َداع  َوالنََّجا * َولِلمَحقِ  َلمَّا اَلَح ِللنَّاِس َملمَحُب َأَجابُوا حبَمم َعُبوا وَُكنَّا وأصحاِب لََنا فَارَُقوا ِإََل اْلم ِح فََأوم
َُدى  ُهَما َفُمَوفٌَّق * اهلم ِ َأمَّا ِمنـم َلُبوا َكَفومَجنيم َنا ِِبلسِ ََلِح َوَأجم ِديٌّ َوفـَومٌج ُمَعذَّبُ * َأَعانُوا َعَليـم َقِ  َمهم  َعَلى اْلم

ُمم  بًَة َوَأَزهلَّ ا ِكذم ا َومَتَنـَّوم َقِ  إِ * طََغوم ِل النَِّبِ  ُُمَمَّد  َعِن اْلم َقِ  َمنَّا َوطَيـَُّبوا * بمِليٌس َفَخابُوا َوَخيـَُّبوا َورِعمَنا ِإََل قـَوم َفطَاَب ُواَلُة اْلم
َرمَحاِم ِإذم اَل تـَُقرَُّب َفَأيُّ ابمِن ُأخمت  بـَعمَدََن َيمننكم * ََّنُتُّ بَِرمَحام  ِإلَيمِهمم َقرِيَبة   صهر بعد صهرى واية * َواَل قـُرمَب ِِبَأم



ًما َأيـ َنا ِإذم تزايلوا  َحاقَ * * * َوزُيِ َل َأممُر النَّاِس ِللمَحقِ  َأصمَوُب * يرقب ستعلم يـَوم َطَّاِب، : قَاَل ابمُن ِإسم مثَّ َخَرَج ُعَمُر بمُن اْلم
 .َوَعيَّاُش بن َأىب ربيَعة، َحىتَّ قدما المَمِديَنة

__________ 
م وجهنا: اَفقلت هلََ : ابمن ِهَشام( 5)  .بل يثرب الميَـوم
 .ََنئِيا: االصل( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
)*( 
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َثيِن ََنِفٌع، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعن َأبِيه قَالَ  َرَة ِإََل المَمِديَنِة َأََن َوَعيَّاُش بمُن َأيب : َفَحدَّ جم رَبِيَعَة َوِهَشاُم  اتعدَن ملا أردمت اهلِم
َق َسِرَف، َوقـُلمَنا ِض َصاِحَباهُ : بمُن المَعاِص التـََّناِضَب ِمنم َأَضاِة َبيِن ِغَفار  فـَوم  .َأيُـَّنا ملَم ُيصمِبحم ِعنمَدَها فـََقدم ُحِبَس، فـَلمَيمم

ُت َأََن َوَعيَّاٌش ِعنمَد التـََّناِضِب، َوُحِبَس ِهَشاٌم َوُفنِتَ : قَالَ  تَـنَتَ فََأصمَبحم  .فَافـم
ِل بمُن ِهَشام  َواْلمَ  ِرو بمِن َعومف  بُِقَباَء، َوَخَرَج َأبُو َجهم ، وََكاَن فـََلمَّا َقِدممَنا المَمِديَنَة نـََزلمَنا ِف َبيِن َعمم اِرُث بمُن ِهَشام  ِإََل َعيَّاش 

ِهَما َوَأَخامُهَا َِأُمِ ِهَما، َحىتَّ َقِدَما المَمِديَنَة َورَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكََّة، َفَكلََّماُه َوقَااَل َلهُ ابمَن َعمِ  ِإنَّ ُأمََّك َقدم : ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتِظلَّ ِمنم مَشمس  َحىتَّ تـََراكَ  ٌط َحىتَّ تـََراَك، َواَل َتسم  .نََذَرتم َأنم اَل َُيَسَّ رَأمَسَها ُمشم

ُل ِإنَُّه َواَّللَِّ : فـََرقَّ هَلَا، فـَُقلمُت َلهُ  َذرمُهمم، فو هللا َلوم َقدم آَذى ُأمََّك المَقمم ِتُنوَك َعنم ِديِنَك فَاحم ُم ِإالَّ لِيَـفم  ِإنم يُرِيُدَك المَقوم
َتظَلَّتم  َها ُحرُّ َمكََّة اَلسم َتدَّ َعَليـم ، َوَلوم َقِد اشم  .فَآُخُذهُ َأبـَرُّ َقَسَم أُمِ ي، َويل ُهَناِلَك َماٌل : فـََقالَ : قَالَ ! اَلممَتَشَطتم

 َواَّللَِّ ِإنََّك لَتَـعمَلمُ : قـُلمتُ : قَالَ 
َهبم َمَعُهَما َثِر قـَُريمش  َمااًل، فـََلَك ِنصمُف َمايل َواَل َتذم  .َأين ِ َلِمنم َأكم

لمَت َفُخذم ََنَقِِت َهِذِه، فَِإنَـَّها ََنَقٌة أما ِإذم فـََعلمَت َما فـَعَ : فََأىَب َعَليَّ ِإالَّ َأنم خَيمُرَج َمَعُهَما، فـََلمَّا َأىَب ِإالَّ َذِلَك قلت: قَالَ 
َها ِم رَيمٌب فَانمُج َعَليـم ِر المَقوم َرَها، فَِإنم رَاَبَك ِمنم َأمم  .جنَِيَبٌة َذُلوٌل فَالمَزمم َظهم
ل   َها َمَعُهَما، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بِبَـعمِض الطَّرِيِق قَاَل َلُه َأبُو َجهم تَـغمَلظمُت بَِعرِيي َهَذا، َأَفََل  ََي َأِخي: َفَخَرَج َعَليـم َواَّللَِّ َلَقِد اسم

 .بـََلى: تـَعمِقُبيِن َعَلى ََنقَِتَك َهِذِه؟ قَالَ 
ثـََقاُه رَِِبطًا، مثَّ  َرمِض َعَدَوا َعَليمِه فََأوم تَـَووما ِِبَأم َها، فـََلمَّا اسم تَـنَتَ َدَخََل بِِه َمكََّة َوفَـ فََأََنَخ َوَأََنَخا لِيَـَتَحوََّل َعَليـم  .تَـَناُه فَافـم

بَةً : َفُكنَّا نـَُقولُ : قَاَل ُعَمرُ  تَـنَتَ تـَوم ُ ممَِّن افـم َبُل اَّللَّ  .اَل يـَقم
 .وََكانُوا يـَُقوُلوَن َذِلَك َِأَنـمُفِسِهمم 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنة َوأنزل هللا  َنطُوا ِمنم قل يعبادى " َحىتَّ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُفوا َعَلى َأنـمُفِسِهمم اَل تـَقم الَِّذيَن َأسم
يًعا ِإنَُّه ُهَو المَغُفوُر الرَِّحيمُ  َ يـَغمِفُر الذُّنُوَب مجَِ ، ِإنَّ اَّللَّ  .َرْحمَِة اَّللَِّ

ِلُموا َلُه ِمنم قـَبمِل َأنم َيَمتَِيُكُم المَعَذاُب مثَّ اَل تُـ   .نمَصُرونَ َوَأنِيُبوا ِإََل رَبِ ُكمم َوَأسم
َسَن َما أُنمِزَل ِإلَيمُكمم ِمنم رَبِ ُكمم ِمنم قـَبمِل َأنم َيَمتَِيُكُم المَعَذاب بـَغمَتة َوَأنـمُتم اَل تش  ( .5" )عرون َواتَِّبُعوا َأحم

 .وكتبتها َوبـََعثمُت هِبَا ِإََل ِهَشاِم بمِن المَعاصِ : قَاَل عمر
َهُمَها، َحىتَّ قـُلمتُ فـََلمَّا أتتىن جعلت أقرأها ب: قَاَل ِهَشام ِنيَها، فَأَلمَقى : ذى طوى أصعد هبَا َوُأَصوِ ُب َواَل َأفـم مم اللَُّهمَّ فـَهِ 

َا أُنمزَِلتم ِفيَنا َوِفيَما ُكنَّا نـَُقوُل ِف َأنـمُفِسَنا، َويـَُقاُل ِفيَنا ُ ِف قـَلمِب َأنَـَّها ِإَّنَّ  .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنةِ  فـََرَجعمُت ِإََل بَِعرِيي َفَجَلسمتُ : قَالَ   .َعَليمِه فـََلِحقمُت ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 المُمِغريَِة َسَرقـَُهَما ِمنم َمكََّة َوذََكَر ابمُن ِهَشام  َأنَّ الَِّذي َقِدَم هِبَِشام بن المَعاِص، َوَعيَّاش ابمن َأىب ربيَعة ِإََل المَمِديَنة المَولِيِد بمنِ 
ُعُه فـََقالَ وَ  بـُ َوِف َسِبيل * َهلم َأنمِت ِإالَّ أصمبع دميت : ِقَدَم هِبَِما َُيمِمُلُهَما َعَلى بَِعريِِه َوُهَو َماش  َمَعُهَما، فـََعثـََر َفَدِمَيتم ُأصم

ثـََنا ُشعمَبُة، َأنـمَبأَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * * هللا َما لِقيت  ثـََنا َأبُو المَولِيِد، َحدَّ َع المبَـَراَء قَالَ َحدَّ َحاَق مسَِ َأوَُّل َمنم َقِدَم : ََن َأبُو ِإسم
َنا َعمَّاٌر َوِبََللٌ  ، مثَّ َقِدَم َعَليـم ُتوم  َنا ُمصمَعُب بمُن ُعَمريم  َوابمُن ُأمِ  َمكم  .َعَليـم

ثـََنا ُشعمَبُة، َعن َأىب  ثـََنا ُغنمَدٌر، َحدَّ َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ عت المرَباءَوَحدَّ َحاق، مسَِ  ِإسم
__________ 

 .11 - 19ُسورَة الزمر ( 5)
)*( 
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ُتوم  وََكاََن يـُقمرََِئِن النَّاَس، فـََقِدَم ِبََلٌل : ابمن َعاِزب  قَالَ  َعُب بمُن ُعَمريم  َوابمُن ُأمِ  َمكم َنا ُمصم َوَسعمٌد َوَعمَّاُر َأوَُّل َمنم َقِدَم َعَليـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ بمُن ََيِسر ،  رِيَن نَفرا ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ طَّاِب ِف ِعشم  .مثَّ َقِدَم ُعَمُر بمُن اْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَما رََأيمت أهل المَمِديَنة فرحوا بشئ فـََرَحُهمم ِبَرُسوِل اَّللَِّ   َعَليمِه َوَسلََّم، َحىتَّ  َصلَّى اَّللَُّ مثَّ َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َماُء يـَُقلمنَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَما َقِدَم َحىتَّ قـََرأت : َجَعَل اْلمِ َعمَلى " َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م رَبك اَأم ِف ُسور  ِمَن " سبح اسم

 .المُمَفصَّلِ 
َرا ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث ِإسم ِوهِ َوَرَواُه ُمسم َحاَق، َعِن المبَـَراِء بمِن َعاِزب  بَِنحم  .ئِيَل َعنم َأيب ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َم المَمِديَنَة، َوَقدم َزَعَم ُموَسى بمُن َوِفيِه التَّصمرِيُح بَِنَّ َسعمَد بمَن َأيب َوقَّاص  َهاَجَر قـَبمَل ُقُدوِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَة َعِن الزُّ  مَ ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوالصََّواُب َما تـََقدَّ َا َهاَجَر بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريِ  َأنَُّه ِإَّنَّ  .هم

َحاقَ  ِمهِ : قَاَل ابمُن ِإسم ِلِه َوقـَوم َطَّاِب المَمِديَنَة ُهَو َوَمنم ْلََِق ِبِه ِمنم َأهم  َوَلمَّا َقِدَم ُعَمُر بمُن اْلم
ِميُّ َوَأُخوُه زَ  ٌرو َوَعبمُد اَّللَِّ ابـمَنا ُسَراَقَة بمِن المُمعمَتِمِر، َوُخنَـيمُس بمُن ُحَذاَفَة السَّهم َطَّاِب، َوَعمم َصَة،  يمُد بمُن اْلم َزومُج ابـمَنِتِه َحفم

، َوَواِقُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ التَِّمي ِرو بمِن نـَُفيمل  ِه َسِعيِد بمِن زَيمِد بمِن َعمم ، َوَماِلُك بمُن َوابمُن َعمِ  يل   يلُّ بمُن َأيب َخوم ِميُّ َحِليٌف هَلُمم، َوَخوم



، َوبـَُنو المُبَكريمِ ِإََيٌس َوَخاِلٌد َوَعاِقٌل َوَعاِمٌر، َوُحَلَفاُؤهُ  ل  يل   َحِليَفاِن هَلُمم ِمنم َبيِن ِعجم ، فـَنَـَزُلوا َأيب َخوم مم ِمنم َبيِن َسعمِد بمِن لَيمث 
ِرو بمِن َعومف  ِبُقَباءَ على رِفَاَعة عب  .د المُمنمذر بن زنري ِف َبيِن َعمم

َحاقَ * * *  ُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعنـم  .مثَّ تـََتاَبَع المُمَهاِجُروَن َرِضَي اَّللَّ
َزمرَِج ِِبلسَّنمحِ  فـَنَـَزَل طَلمَحُة بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ َوُصَهيمُب بمُن ِسَنان  َعَلى ُخبَـيمِب بمِن ِإَساف  َأِخي بـَلمَحاِرثِ   .بمِن اْلم

َعَد بمِن ُزرَارَةَ : َويـَُقالُ   .َبلم نـََزَل طَلمَحُة َعَلى َأسم
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ِديِ  َأنَُّه قَالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َرَة قَاَل َلُه ُكفَّا: َوذُِكَر يل َعنم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم جم ًبا ِحنَي َأرَاَد اهلِم : ُر قـَُريمش  بـََلَغيِن َأنَّ ُصَهيـم
تَـَنا ُصعمُلوًكا َحِقريًا َفَكثـَُر َماُلَك ِعنمَدََن َوبـََلغمَت الَِّذي بـََلغمَت، مثَّ تُرِيُد َأنم خَتمُرَج مبَاِلكِ   .َواَّللَِّ اَل َيُكوُن َذِلكَ ! َونـَفمِسَك؟  َأتـَيـم

 .نـََعمم : وَن َسِبيِلي؟ قَاُلواَأرََأيـمُتمم ِإنم َجَعلمُت َلُكمم َمايل َأخُتَلُّ : فـََقاَل هَلُمم ُصَهيمبٌ 
 .فَِإين ِ َقدم َجَعلمُت َلُكمم َمايل : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   ".رَِبَح ُصَهيمٌب، رَِبَح ُصَهيمٌب : " فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ َأبُو َعبمِد ا: َوَقدم قَاَل المبَـيـم ثـََنا اْلم َاِعيُل بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن ِميَكاَل، َحدَّ بَـَرََن َأبُو المَعبَّاِس ِإمسم ، ِإممََلًء، َأخم َّللَِّ

ُ بمنُ  ثـََنا ُحَصنيم ِريُّ، َحدَّ ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَّد  الزُّهم يمِفيِ  ُحَذيـمَفَة بمِن صَ  أخربََن َعبمَداِن االهوازي، َحدثَنا زيد بن اْلريش، َحدَّ
، قَالَ  َثيِن َأيب َوُعُموَمِِت، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم ُصَهيمب  ، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : بمِن ُصَهيمب  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ، فَِإمَّا َأنم َتُكوَن  َ َظَهَراين َحرَّتـَنيم َرِتُكمم َسبمَخًة بـَنيم  ".َهَجَر َأوم َتُكوُن يـَثمِرَب ُأرِيُت َداَر ِهجم
ر ، وَُكنمُت َقدم مهََ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َوَخَرَج َمَعُه َأبُو َبكم ُُروِج َفَصدَّين َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َمَعُه ِِبْلم مم

َلِِت تِلمَك أَ  ، َفَجَعلمُت لَيـم َياٌن ِمنم قـَُريمش  ُعُد، فـََقاُلواِفتـم ُ َعنمُكمم بَِبطمِنهِ : ُقوُم اَل َأقـم  .َقدم َشَغَلُه اَّللَّ
 .َوملَم َأُكنم َشاِكًيا، فـََناُموا

ُهم ََنس بعد َما سرت يُرِيُدوَن لريدوين، َفقلت هَلُم ُت وْلقين ِمنـم ِإن َأعطيتُكم أواقى من ذهب وختلون سبيلى : َفَخَرجم
 .تـُُهمم ِإََل َمكَّةَ وتوفون يل؟ فـََفَعُلوا فـََتِبعم 

ِ : فـَُقلمتُ  ُلَّتَـنيم ُكفَّة المَباب فَِإن هبَا َأَواِقَي، َواذمَهُبوا ِإََل ُفََلنََة َفُخُذوا اْلم ُفُروا حَتت ُأسم  .احم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُِقَباَء قـَبمَل َأنم يـََتَحوَّلَ  ُت َحىتَّ َقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها، َوَخَرجم  ِمنـم
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َرائِيل َعَليمِه : فـَُقلمتُ " ََي َأَِب َُيمََي رَِبَح البيع : " فـََلمَّا رَآين قَالَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما َسبَـَقيِن ِإلَيمَك أحد َوَما أخمربك ِإالَّ ِجبـم
 .السَََّلمُ 
َحاقَ * * *  ِن َونـََزَل َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَّ : قَاَل ابمُن ِإسم ُنُه َمرمثٌَد المَغَنِوَيَّ ِ َوابـم َصنيم ِلِب َوزَيمُد بمُن َحارِثََة َوَأبُو َمرمثَد  َكنَّاُز بمُن اْلُم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ُكلمثُوِم بم  لََيا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم َأِخي َبيِن َحِليَفا َْحمَزَة، َوَأَنَسُة َوَأبُو َكبمَشَة َموم دم ِرو بمِن َعومف   ِن اهلِم َعمم
َعَد بمِن ُزرَارَةَ  َثَمَة َوِقيَل َبلم نـََزَل َْحمَزُة َعَلى َأسم  .بُِقَباَء، َوِقيَل َعَلى َسعمِد بمِن َخيـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َطُح بمُن ُأََثثََة وَ : قَالَ  ٌ، َوِمسم َاِرِث َوَأَخَواُه الطَُّفيمُل َوُحَصنيم َلَة َأُخو َبيِن َعبمِد َونـََزَل ُعبَـيمَدُة بمُن اْلم ُسويمِبُط ابمن َسعمِد بمِن ُحَرُيِم

َبَة بمِن َغَزَواَن َعَلى َعبمِد ا ََل ُعتـم ، َوَخبَّاٌب َموم اِر، َوطَُليمُب بمُن ُعَمريم  َأُخو َبيِن َعبمِد بمِن ُقَصي   ََلَن الدَّ َّللَِّ بمِن َسَلَمَة َأِخي بـَلمَعجم
ُر بمُن المَعوَّاِم  ، َونـََزَل َعبمدُ ( 5)بُِقَباَء  َوَأبُو الرَّْحمَِن بمُن َعومف  ِف رَِجال  ِمَن المُمَهاِجرِيَن َعَلى َسعمِد بمِن الرَّبِيِع، َونـََزَل الزُّبـَيـم

َبِة َدارِ  ََُلِح ِِبلمُعصم َبَة بمِن ُأَحيمَحَة بمِن اْلم م  َعَلى ُمنمِذِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن ُعقم َرَة بمُن َأيب رُهم َجىَب، َونـََزَل ُمصمَعُب بمُن  َسبـم َبيِن َجحم
َبَة َوَسامل َموماَلُه على َسلَمة  .ُعَمريم  َعَلى َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، َونـََزَل َأبُو ُحَذيـمَفَة بمُن ُعتـم

َحاقَ  َُمِويُّ : قَاَل ابمُن ِإسم  .َعَلى ُخبَـيمِب بمِن ِإَساف  َأِخي َبيِن َحارِثَةَ : َوقَاَل اَأم
َهِل، َونـََزَل ُعثمَماُن بمُن َعفَّان على َونـََزَل ُعتـم  َشم ِر بمِن َوقمش  ِف َبيِن َعبمِد اَأم َأومس ابمن ََثِبِت َبُة بمُن َغزمَواَن َعَلى َعبَّاِد بمِن ِبشم

 .بمِن المُمنمِذِر َأِخي َحسَّاَن بمِن ََثِبت  ِف َدار بىن النجار
__________ 

 .زمرَجأخى بلحارث بن اْلمَ : ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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َحاقَ  َثَمَة، َوَذِلَك َأنَُّه َكاَن َعَزِبً : قَاَل ابمُن ِإسم  .َونـََزَل المُعزَّاُب ِمَن المُمَهاِجرِيَن َعَلى َسعمِد بمِن َخيـم
ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ   .َواَّللَّ
َيانَ  َثيِن َأْحمَُد بمُن َأيب بكر: َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ثـََنا  َحدَّ ، َحدَّ َعِب بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َاِرث بن ُزرَارَة ابمن ُمصم بن اْلم

، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَُّه قَالَ  ، َعنم ََنِفع  َبَة [ ِمنم ]َقِدممَنا : عبد المَعزِيز بن ُُمَمَّد بن ُعبَـيمِد اَّللَِّ ، ُعَمُر بمُن ( 5)َمكََّة فـَنَـَزلمَنا المُعصم
َطَّ  ََل َأيب ُحَذيـمفَ اْلم ََل َأيب ُحَذيـمَفَة، َفَكاَن يـَُؤمُُّهمم َساملٌ َموم َرَّاِح َوَساملٌ َموم ثـََرُهمم قـُرمآَنً اِب َوَأبُو ُعبَـيمَدَة بمُن اْلم  .َة َِأَنَُّه َكاَن َأكم

__________ 
 .َموِضع بقباء: المعصَبة( 5)
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ُ تـََعاََل َفَصٌل ِف َسبَ  ِسِه المَكِرُيَِة قَاَل اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـفم َرِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ق  " ِب ِهجم َخَل ِصدم َوُقلم َربِ  َأدمِخلميِن ُمدم
يِن ُُممَرَج صدق َواجَعل َل من َلُدنمك سلطنا َنِصريًا  رِجم  ".َوَأخم



ََمُه َأنم  ُ َوَأهلم ُعَو هِبََذا الدَُّعاِء، َأنم جَيمَعَل َلُه ممَّا ُهَو ِفيِه فـََرًجا َقرِيًبا َوَُممَرًجا َعاِجًَل، فََأِذَن َلُه تـََعاََل  َأرمَشَدُه اَّللَّ َرِة َيدم جم  ِف اهلِم
َباُب، َفَصاَرتم َلُه َدارًا َوقـََرارًا، َوَأهم  َحم َنمَصاُر َواَأم  .ُلَها َلُه َأنمَصارًاِإََل المَمِديَنِة النـََّبِويَِّة، َحيمُث اَأم

َياَن  َبَة، َعنم َجرِير ، َعنم قَابُوِس بمِن َأيب ظَبـم َبل  َوُعثمَماُن بمُن َأيب َشيـم ، َكاَن ( 5)قَاَل َأْحمَُد بمُن َحنـم ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن َعبَّاس 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكَّة، فَأُِمَر ِِبهلمِ  َرِة َوأُنمِزَل َعَليمهِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِن ُُممَرَج : " جم رِجم ق  َوَأخم َخَل ِصدم َوُقلم َربِ  َأدمِخلميِن ُمدم

َعلم يل من َلُدنمك سلطنا َنِصريًا  ، َواجم ق   ".ِصدم
ق  : " َوقَاَل قـََتاَدةُ  َخَل ِصدم ق  " المَمِديَنَة " َأدمِخلميِن ُمدم يِن ُُممَرَج ِصدم رِجم َرَة " َوَأخم جم َعلم يل ِمنم َلُدنمَك " ِمنم َمكََّة اهلِم َواجم

 .ِكَتاَب اَّللَِّ َوفـََراِئَضُه َوُحُدوَدهُ " ُسلمطَاًَن َنِصريًا 
َحاقَ * * *  َرة: قَاَل ابمُن ِإسم جم َتِظُر َأنم يُؤذن َلُه ِف اهلِم  .َوَأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ مبَكََّة بـَعمَد َأصمَحابِِه ِمَن المُمَهاِجرِيَن يـَنـم

__________ 
َمان: ح( 5)  .قَابُوس بن َأىب طهم

)*( 
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ِر بمُن َأيب  ُهَماَوملَم يـََتَخلَّفم َمَعُه مبَكََّة ِإالَّ َمنم ُحِبَس َأوم ُفنِتَ، ِإالَّ َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوَأبُو َبكم ُ َعنـم  . ُقَحاَفَة َرِضَي اَّللَّ
ر  َكِثريًا َما يَ  َرِة فـَيَـُقوُل َلُه وََكاَن َأبُو َبكم جم َتأمِذُن َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف اهلِم اَل تـَعمَجلم َلَعلَّ اَّللََّ جَيمَعُل َلَك " سم

ر  َأنم َيُكونَهُ " َصاِحًبا   .فـََيطمَمُع َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ِِهمم بَِغريمِ بـََلِدِهمم َورََأوما ُخُروَج فـََلمَّا رََأتم قـَُريمٌش َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقدم َصاَر َلُه ِشيَعٌة َوَأصمَحاٌب ِمنم َغريم

ُهمم َمنَـَعةً   .َأصمَحابِِه ِمَن المُمَهاِجرِيَن ِإلَيمِهمم، َعَرُفوا َأنَـُّهمم َقدم نـََزُلوا َدارًا َوَأَصابُوا ِمنـم
 ُ  .َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيمِهمم، َوَعَرُفوا َأنَُّه َقدم َأمجمََع ِْلَرمهِبِمم َفَحِذُروا ُخُروَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوِة، َوِهَي َداُر ُقَصيِ  بمِن ِكََلب  الِِت َكاَنتم قـَُريمٌش اَل تـَقمِضي َأممًرا ِإالَّ  َتَمُعوا َلُه ِف َداِر النَّدم ِفيَها، يـََتَشاَوُروَن ِفيَما  فَاجم
نَـُعوَن ِف َأممرَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َيصم  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِحنَي َخاُفوهُ 
َحاقَ  ، َعنم جُمَاِهِد بمِن َجربم ، َعنم عَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُم ِمنم َأصمَحابَِنا، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب جنَِيح  َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ بمِد اَّللَِّ بمِن َفَحدَّ
ُرُه ممَّ  ، َوَغيـم ، قَالَ َعبَّاس  َوِة لِيَـَتَشاَوُروا : نم اَل أهتم، َعن عبد هللا َعبَّاس  ُخُلوا ِف َداِر النَّدم َتَمُعوا ِلَذِلَك َواتَـَّعُدوا َأنم َيدم َلمَّا اجم

ِم الَِّذي اتَـَّعُدوا َلهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َغَدوما ِف الميَـوم َم الزَّْحمَِة، ِفيَها ِف َأممَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم ُيَسمَّى يـَوم ، وََكاَن َذِلَك الميَـوم
ُه َواِقًفا َعَلى َِبهِبَا ( 5)فَاعمتَـَرَضُهمم ِإبمِليُس َلعنه هللا ِف ُصورَة َشيمخ  َجِليل  َعَليمِه َبتٌّ َلُه  اِر، فـََلمَّا رََأوم فـََوَقَف َعَلى َِبِب الدَّ

َمَع َما تـَُقوُلوَن، َوَعَسى َأنم اَل َشيمٌخ مِ : َمِن الشَّيمُخ؟ قَالَ : قَاُلوا ُُتم َلُه َفَحَضَر َمَعُكمم لَِيسم َع ِِبلَِّذي اتَـَّعدم ِل جَنمد ، مسَِ نم َأهم
 .يـُعمِدَمُكمم ِمنمُه رَأَي َونصحا

 .أجل فَادمُخلم : قَاُلوا



__________ 
 .الكساء الغليظ: المَبت  ( 5)

 .بتلة، َوُهَو خطأ: وىف املطبوعة
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َراُف قـَُريمش   َتَمَع ِفيَها َأشم ُر بمُن ُمطمِعِم بمِن : َفَدَخَل َمَعُهمم َوَقِد اجم ، َوُجبَـيـم َيان، َوطعيَمة ابمن َعِدي   َبة، َوَأبُو ُسفم عتَبة َوَشيـم
رَتِيِ  بم  َاِرِث، َوَأبُو المَبخم ُر بمُن اْلم ، َوالنَّضم َفل  َاِرُث بمُن َعاِمِر بمِن نـَوم ، َواْلم َوِد، َوَحِكيم بن َعِدي   َسم َعُة بمُن اَأم ، َوَزمم ُن ِهَشام 

ُهمم، وَ  ، َوَمنم َكاَن ِمنـم جَّاِج، َوُأَميَُّة بمُن َخَلف  ُرُهمم ممَّنم اَل يـَُعدُّ ِمنم حَزام، َوَأبُو جهل ابمن ِهَشام  َونـُبَـيمٌه َوُمنَـبِ ٌه ابـمَنا اْلَم َغيـم
 .قـَُريمش  

، َوِإنَـَّنا َواَّللَِّ َما َنَمَمُنُه َعَلى المُوثُوِب َعَليـم إِ : فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض   َنا مبَنم َقِد نَّ َهَذا الرَُّجَل َقدم َكاَن ِمنم َأممرِِه َما َقدم رََأيـمُتمم
ُعوا ِفيِه رَأمَيً  ََِن، فََأمجِم  .اتَـّبَـَعُه ِمنم َغريم

ُهم، قيل ِإنَّه: قَالَ  َِديِد َوَأغمِلُقوا َعَليمِه َِبًِب، مثَّ تـََربَُّصوا : أبوالبخرتى بمُن ِهَشام   فـََتَشاَوُروا، مثَّ قَاَل قَاِئل ِمنـم ِبُسوُه ِف اْلم احم
ُهمم ِمنم  ًرا َوالنَّابَِغَة َوَمنم َمَضى ِمنـم َلُه، زَُهيـم َباَهُه ِمَن الشَُّعَراِء الَِّذيَن َكانُوا قـَبـم ِت، َحىتَّ ُيِصيبِِه َما َأَصاَب َأشم َبُه َما  َهَذا المَموم

 .َأَصابـَُهمم 
ِديُّ  ، َواَّللَِّ لَِئنم حبستموه َكَما يـَُقوُلونَ : فـََقاَل الشَّيمُخ النَّجم  اَل َواَّللَِّ َما َهَذا َلُكمم ِبَرأمي 

ُتمم ُدونَُه ِإََل َأصمَحابِِه، َفََلَومَشُكوا َأنم يَِثُبوا َعَليم  َتزُِعوُه ِمنم َأيمِديُكمم مثَّ ليخرجن أمره من َورَاء المَباب َهَذا الَِّذي َأغمَلقم ُكمم فـَيَـنـم
 .يَُكاثُِروُكمم بِِه َحىتَّ يـَغمِلُبوُكمم َعَلى َأممرُِكمم، َما َهَذا َلُكمم ِبَرأمي  

ُهمم  ِ َأظمُهرََِن فـَنَـنمِفيِه ِمنم ِبََلِدََن، فأذا خرج َعنَّا ف: فـََتَشاَوُروا، مثَّ قَاَل قَاِئٌل ِمنـم و هللا َما نـَُبايل َأيمَن َذَهَب َواَل ُُنمرُِجُه ِمنم بـَنيم
َرََن َوأُلمَفتَـَنا َكَما َكاَنتم  َنا َأمم  .َحيمُث َوَقَع، ِإَذا َغاَب َعنَّا َوفـََرغمَنا ِمنمُه فََأصمَلحم

ِديُّ  َن َحِديِثِه َوَحََل : قَاَل الشَّيمُخ النَّجم ، َأملَم تـََروما ُحسم َوَة َمنمِطِقِه َوَغَلبَـَتُه َعَلى قـُُلوِب الر َِجاِل مبَا اَل َواَّللَِّ َما َهَذا َلُكمم ِبَرأمي 
ِلِه َوَحِديِثِه َحىتَّ َواَّللَِّ َلوم فـََعلمُتمم َذِلَك َما َأِمنمُت َأنم ُيَِلَّ َعَلى َحي   ِمَن المَعَرِب فـَيَـغمِلَب َعَليمِهمم ِبَذِلَك ِمنم قـَوم ! َيَمِت بِِه؟ 

 ِسرُي هِبِمم يـَُتابُِعوُه َعَليمِه، مثَّ يَ 
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َعُل ِبُكمم َما َأرَاَد، َأِديُروا ِفيهِ  َر َهَذاِإلَيمُكمم َحىتَّ َيطََأُكمم هِبِمم فـََيأمُخَذ َأممرَُكمم ِمنم َأيمِديُكمم، مثَّ يـَفم  . رَأمًَي َغيـم
ِل بن ِهَشام  .َعَليمِه بـَعمدُ َوهللا ِإن َل ِفيِه رَأَي َما َأرَاُكمم َوقـَعمُتمم : فـََقاَل َأبُو َجهم

ََكِم؟ َقالَ : قَاُلوا َأَرى َأنم َنَمُخذ من َكاَن َقِبيَلة  فـَىًت َشاِبًّ َجِليًدا َنِسيًبا َوِسيطًا ِفيَنا، مثَّ نـُعمِطي ُكلَّ فـَىًت : َوَما ُهَو ََي َأَِب اْلم



ًفا َصارًِما، مثَّ يـَعمِمُدوا ِإلَيمِه فـََيضمرِبُوُه هِبَا َضرمبَ  ُهمم َسيـم رَتِيَح ِمنمُه، فَِإنَـُّهمم ِإَذا فـََعُلوا َذِلَك تـََفرََّق ِمنـم تُـُلوُه فـََنسم َة رَُجل  َواِحد  فـَيَـقم
يًعا، فـََرُضوا ِمنَّا ِبِ  ِمِهمم مجَِ ِدرم بـَُنو َعبمِد ُمَناف  َعَلى َحرمِب قـَوم يِعَها، فـََلمم يـَقم َعَقلمَناُه هَلُمم َدُمُه ِف المَقَباِئِل مجَِ ِل فـَ  .لمَعقم

ِديُّ : قَالَ  ُرهُ : يـَُقوُل الشَّيمُخ النَّجم ُل َما قَاَل الرَُّجُل، َهَذا الرَّأمُي َواَل رَأمَي َغيـم  .المَقوم
ُم على َذِلك وهم جممعون َلهُ   .فـَتَـَفرََّق المَقوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلهُ  َرائِيل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَة َعَلى ِفَراِشَك الَِّذي ُكنمَت تَِبيُت َعَليمهِ  اَل تَِبتم َهِذهِ : فَأتى ِجبـم  .اللَّيـم
َتَمُعوا َعَلى َِببِِه يـَرمُصُدونَُه َحىتَّ يـََناُم فـََيِثُبوَن َعَليمِه، فـََلمَّ : قَالَ  ُ فـََلمَّا َكاَنتم َعَتَمٌة ِمَن اللَّيمِل اجم ا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َضِر، فـََنمم ِفيِه فَِإنَُّه لن : انـَُهمم قَاَل ِلَعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َعَليمِه َوَسلََّم َمكَ  َخم َرِميِ  اَأم ضم ََنم َعَلى ِفَراِشي َوَتَسجَّ بِبـُرمِدي َهَذا اْلَم
ُهمم  َرُهُه ِمنـم  .خيلص ِإلَيمك شئ َتكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـََناُم ِف بـُرم   .ِدِه َذِلَك ِإَذا ََنمَ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاَق َقدم َرَواَها المَواِقِديُّ بََِسانِيِدِه، َعنم َعاِئَشَة َوابمِن َعبَّا س  َوَعِلي   َوُسَراَقَة بمِن َماِلِك بمِن َوَهِذِه المِقصَُّة الِِت ذََكَرَها ابمُن ِإسم

، فَ  ِِهمم، َدَخَل َحِديُث بـَعمِضِهمم ِف بـَعمض   .ذََكَر ََنمَو َما تـََقدَّمَ ُجعمُشم  َوَغريم
* * * 
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َحاقَ  ، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب زََِيد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  المُقَرِظيِ  ل  َقاَل : َفَحدَّ َتَمُعوا َلُه، َوِفيِهمم َأبُو َجهم َلمَّا اجم
ِتكُ ِإنَّ ُُمَمًَّدا يـَزمعُ : َوُهمم َعَلى َِببِهِ  ُتمم ُمُلوَك المَعَرِب َوالمَعَجِم، مثَّ بُِعثـمُتمم ِمنم بـَعمِد َموم مم، ُم َأنَُّكمم ِإنم اَتبـَعمُتُموُه َعَلى َأممرِِه ُكنـم

ِتكُ  َعُلوا َكاَن ِفيُكمم َذبمٌح، مثَّ بُِعثـمُتمم بـَعمَد َموم ُرمُدِن، َوِإنم ملَم تـَفم ، مثَّ ُجِعَلتم َلُكمم ََنٌر حُتمَرُقوَن مم َفُجِعَلتم َلُكمم ِجَناٌن َكِجَناِن اَأم
 .ِفيَها
َنًة ِمنم تـَُراب  ِف يَِدِه مثَّ قَالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأَخَذ َحفم نـََعمم َأََن َأُقوُل َذِلَك، َأنمَت : " َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َأَحُدُهمم 
ُ َعَلى َأبمَصارِ  ََيتِ َوَأَخَذ اَّللَّ ُلو َهِذِه اْلم ثـُُر َذِلَك التـَُّراَب َعَلى ُرُؤوِسِهمم َوُهَو يـَتـم نَُه، َفَجَعَل يـَنـم  .يس: " ِهمم َعنمُه َفََل يـََروم

َِكيمِ   .َوالمُقرمآِن اْلم
َتِقيم  ِلهِ " ِإنََّك ملن المُمرمسلني على ِصَراط ُمسم ِ َأيمِديِهمم َسدًّ : " ِإََل قـَوم َناُهمم فـَُهمم َوَجَعلمَنا ِمنم بـَنيم ا َفَأغمَشيـم ا َوِمنم َخلمِفِهمم َسدًّ

ُهمم َرُجٌل ِإالَّ َوَقدم َوَضَع َعَلى رَأمِسِه تـَُراِبً " اَل يـُبمِصُروَن   .َوملَم يـَبمَق ِمنـم
َهبَ   .مثَّ انمَصَرَف ِإََل َحيمُث َأرَاَد َأنم يَذم
 .ُُمَمًَّدا: ون َهُهَنا؟ قَاُلواَما تنتظر : فََأاَتُهمم آت  ممَّنم ملَم يكن َمَعهم فـََقالَ 

 !َخيـََّبُكُم اَّللَُّ : فـََقالَ 
َن َما َقدم َواَّللَِّ َخَرَج َعَليمُكمم ُُمَمٌَّد، مثَّ َما تـََرَك ِمنمُكمم رَُجًَل ِإالَّ َوَقدم َوَضَع َعَلى رَأمِسِه تـَُراًِب، وَ  انمطََلَق ِْلَاَجِتِه، َأَفَما تـََروم

َن َعِليًّا عَ فـََوضَ : قَالَ ! ِبُكمم؟  ُهمم يََدُه َعَلى رَأمِسِه، فَِإَذا َعَليمِه تـَُراٌب، مثَّ َجَعُلوا يـََتطَلَُّعوَن فـَيَـَروم َلى المِفَراِش َع ُكلُّ َرُجل  ِمنـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَيَـُقوُلونَ  ًيا بِبـُرمِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُحوا َكَذِلَك َواَّللَِّ ِإنَّ َهَذا َلُمحَ : ُمَتَسجِ  مٌَّد ََنِئًما َعَليمِه بـُرمُدُه، فـََلمم يـَبـم
 .َواَّللَِّ َلَقدم َكاَن َصَدقـََنا الَِّذي َكاَن َحدثَنا: َحىتَّ َأصمَبُحوا، فـََقاَم َعِليٌّ َعِن المِفَراِش فـََقاُلوا
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َحاقَ  ُ ِف َذِلَك ا: قَاَل ابمُن ِإسم له تعالَفَكاَن ممَّا َأنـمَزَل اَّللَّ ِم َوَما َكانُوا َأمجمَُعوا َلُه قـَوم َوِإذم َُيمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا : " لميَـوم
ُ خري املاكرين  ُ، َواَّللَّ تُـُلوَك َأوم خُيمرُِجوَك، َوَُيمُكُروَن َوَُيمُكُر اَّللَّ لُُه ( 5" )لِيـُثمِبُتوَك َأوم يـَقم ِه َأمم يـَُقوُلوَن َشاِعٌر نـَتَـَربَُّص بِ " َوقـَوم

 ( .1" )رَيمَب المَمُنوِن ُقلم تـََربَُّصوا فَِإين ِ َمَعُكمم ِمَن المُمتَـَربِ ِصنَي 
َحاقَ  َرةِ : قَاَل ابمُن ِإسم جم ُ لَِنِبيِ ِه َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم ِعنمد َذِلك ِِبهلِم  .فََأِذَن اَّللَّ

__________ 
 .90ُسورَة االنفال ( 5)
 .95ُسورَة الط ور ( 9)

)*( 
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ِسِه المَكِرُيَِة ِمنم َمكََّة ِإََل المَمِديَنةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـفم َرِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َِبُب ِهجم
، َكَما اتَـَّفَق َعَليمهِ  ََلِميِ  ُ َعنمُه َوَذِلَك َأوَُّل التَّارِيِخ اْلمِسم يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  َلِة المُعَمرِيَّةِ ا َوَمَعُه َأبُو َبكم  .لصََّحابَُة ِف الدَّوم

ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنمُه َوَعنـم  .َكَما بـَيـََّناُه ِف ِسريَِة ُعَمَر، َرِضَي اَّللَّ
رَِمُة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : قَاَل الُبَخاِري   ِبُّ بُِعَث النَّ : َحدثَنا مطر بن المفضل، َحدثَنا روح، َحدثَنا ِهَشام، َحدثَنا ِعكم

َرَة يُوَحى ِإلَيمِه، مثَّ أُِمَر ِِبهلمِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَرمبَِعنَي َسَنًة، َفَمَكَث ِفيَها َثََلَث َعشم َر ِسِننَي، َوَماَت َصلَّى اَّللَّ َرِة فـََهاَجَر َعشم جم
 َوُهَو ابمُن َثََلث  

 .َوِستِ نَي َسَنةً 
َرتُُه َعَليمِه السَََّل  ِ َوَقدم َكاَنتم ِهجم ِم ااِلثـمنَـنيم َرَة ِمنم بِعمثَِتِه َعَليمِه السَََّلُم، َوَذِلَك ِف يـَوم َوَِّل، َسَنَة َثََلَث َعشم ِر رَبِيع  اَأم  .ُم ِف َشهم

، َأنَُّه قَالَ  َماُم َأْحمَُد َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َوَخَرَج ِمنم مَ : َكمَّا َرَواُه اْلمِ ِ َم ااِلثـمنَـنيم َم ُوِلَد نَِبيُُّكمم يـَوم ِ، َونـُبِ َئ يـَوم َم ااِلثـمنَـنيم كََّة يـَوم
 ِ َم ااِلثـمنَـنيم ، َوتـُُوِفِ َ يـَوم ِ َم ااِلثـمنَـنيم َل المَمِديَنَة يـَوم ِ، َوَدخم  .ااِلثـمنَـنيم

َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوسَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َتأمَذَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  ِحنَي اسم َرِة فـََقاَل َلهُ وََكاَن َأبُو َبكم جم اَل : لََّم ِف اهلِم
ُ َعَليمِه َوسَ  َ َأنم جَيمَعَل َلَك َصاِحًبا، َقدم َطِمَع بَِنم َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسهُ تـَعمَجلم َلَعلَّ اَّللَّ َا يـَعميِن نـَفم  .لََّم ِإَّنَّ
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ِ َفَحَبَسُهَما ِف َدارِ   .ِه يـَعمِلُفُهَما ِإعمَداًدا ِلَذِلكَ فَابـمَتاَع رَاِحَلتَـنيم
تَـَرامُهَا بَِثَماَّنِائَِة ِدرمَهم  : قَاَل المَواِقِديُّ   .اشم

َحاقَ  ِمِننَي، َأنَـَّها قَاَلتم : قَاَل ابمُن ِإسم ُم، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ ِطُئ َرُسوُل َكاَن اَل خُيم : َفَحدَّ
َرًة، َوِإمَّ  ر  َأَحَد َطَرِفَِ النـََّهاِر ِإمَّا بُكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َيَمِتَ بـَيمَت َأيب َبكم  .ا َعِشيَّةً اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرةِ  جم ُم الَِّذي أذن هللا ِفيِه َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم ِف اهلِم ِمِه  َحىتَّ ِإَذا َكاَن الميَـوم َريم قـَوم ِ َظهم ُُروِج ِمنم َمكََّة ِمنم بـَنيم َواْلم
َاِجَرِة ِف َساَعة  َكاَن اَل َيَمِت ِفيَها ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبهلم  .َأاَتََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  قَالَ : قَاَلتم  ُ عَ : فـََلمَّا رَآُه َأبُو َبكم  .َليمِه َوَسلََّم ِف َهِذِه السَّاَعَة ِإالَّ َِأَممر  َحَدثَ َما َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم  ر  َعنم َسرِيرِِه، َفَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر َلُه َأبُو َبكم  فـََلمَّا َدَخَل أتََخَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ ( 5)َولَيمَس ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َصلَّى اَّللَّ ر ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاُء بِنمُت َأيب َبكم ِِت َأمسم َم َأَحٌد ِإالَّ َأََن َوُأخم
رِجم َعينِ  َمنم ِعنمَدَك : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  نَـَتاَي، َوَما َذاَك ِفَداَك َأيب َوُأمِ ي؟ قَالَ : قَالَ " َأخم َا مُهَا ابـم ِإنَّ اَّللََّ َقدم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَّنَّ

َرةِ  جم ُُروِج َواهلِم  .َأِذَن يل ِف اْلم
ر  : قَاَلتم  ؟ قَالَ : فـََقاَل َأبُو َبكم َبَة ََي َرُسوَل اَّللَِّ َبة: الصُّحم  .الصُّحم
ِم َأنَّ َأَحًدا يـَبمِكي ِمَن المَفَرِح، َحىتَّ رََأيمُت : قَاَلت َمِئذ  يـَبمِكيفو هللا َما َشَعرمُت َقطُّ قـَبمَل َذِلَك الميَـوم ر  يـَوم ََي : مثَّ قَالَ ! َأَِب َبكم

 .َنِبَّ هللا ِإن َهاتني راحلتني كنت أعددهتما هلََذا
__________ 

 .َولَيمَس ِعنمد َأىب بكر: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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َتأمَجَرا َعبمَد اَّللَِّ بمَن َأرمَقَط   .اَّللَِّ بمُن ُأرَيمِقط  َويـَُقاُل َعبمُد : قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 5)فَاسم
رًِكا، يَُدهلَُُّما عَ  ر و، وََكاَن ُمشم ِم بمِن َعمم ر ، وََكاَنتم أُمُُّه ِمنم َبيِن َسهم يِل بمِن َبكم َلى الطَّرِيِق، َوَدفـََعا ِإلَيمِه رَُجًَل ِمنم َبيِن الدِ 

 .رَاِحَلتَـيمِهَما، َفَكانـََتا ِعنمَدُه يـَرمَعامُهَا ِلِميَعاِدمِهَا
َحاقَ قَا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَحٌد ِحنَي َخَرَج ِإالَّ َعلِ : َل ابمُن ِإسم ، ِفيَما بـََلَغيِن، ِبُُروِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوملَم يـَعمَلمم

ر   يُق َوآُل َأيب َبكم ر  الصِ دِ   .َوَأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ َأمَّا َعِليًّ فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَرُه َأنم يـََتَخلََّف َحىتَّ يـَُؤدِ َي َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم لَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َولَيمَس مبَكَّة أ حد ِعنمده شئ خَيمَشى َعَليمِه ِإالَّ المَوَداِئَع الِِت َكاَنتم ِعنمَدُه لِلنَّاِس، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِقِه َوَأَمانَِتهِ   .َوَضَعُه ِعنمَدُه، ِلَما يـَعمَلُم ِمنم ِصدم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل ابمُن ِإسم ُُروج]فـََلمَّا َأمجمََع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نم َأَتى َأَِب بكر ابمن َأيب ُقَحاَفَة، َفَخَرَجا مِ ( 1[ )اْلم



ِر بـَيمِتهِ  ر  ِف َظهم  .َخومَخة  َِأَيب َبكم
َحاَق، قَالَ   بـََلَغيِن : َوَقدم َرَوى َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َخَرَج ِمنم َمكََّة ُمَهاِجرً   .ا ِإََل اَّللَِّ يُرِيُد المَمِديَنَة قَالَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر، َوَمصَ "  نـمَيا، َوبـََواِئِق الدَّهم ِل الدُّ ًئا، اللَُّهمَّ َأعميِن َعَلى َهوم َمد هللا الَِّذي َخَلَقيِن َوملَم َأُك َشيـم مِ اْلم ََيَّ  .اِئِب اللََّيايل َواَأم

ُلفميِن ِف  ِلي، َوَِبِركم يل ِفيَما َرَزقـمَتيِن، َوَلَك َفَذلِ لميِن، َوَعَلى َصاِلِح ُخُلِقي فـََقوِ ِميِن، اللَُّهمَّ اصمَحبميِن ِف َسَفِري، َواخم َأهم
 .َوِإلَيمَك َربِ  َفَحبِ بميِن، َوِإََل النَّاِس َفََل َتِكلميِن 

َرَقتم  ِهَك المَكِرمِي الَِّذي َأشم ، َأُعوُذ ِبَوجم َعِفنَي َوَأنمَت َريبِ  َتضم  َلُه السََّمَوات َربُّ المُمسم
__________ 

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام: أرقد: االصل( 5)
 .من ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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َرمُض، وَُكِشَفتم ِبِه الظُُّلَماُت، َوَصَلَح َعَليمِه َأممُر االولني واْلخرين، َأن حتل على غضبك، َأو تنزل يب َسَخَطكَ  ، َواَأم
يِع َسَخِطكَ َأُعوُذ ِبَك ِمنم  َمِتَك، َوحَتَوُِّل َعاِفَيِتَك َومجَِ َأِة نِقم  .َزَواِل نِعمَمِتَك، َوَفجم

ىَب  َة ِإالَّ ِبَك ( 5)َلَك المُعتـم َل َواَل قـُوَّ َتَطعمُت، اَل َحوم َر َما اسم  ".ِعنمِدي َخيـم
َحاقَ * * *   .َفَل َمكََّة، َفَدَخََلهُ مثَّ َعَمَدا ِإََل َغار  بِثـَومر ، َجَبل  بَِسم : قَاَل ابمُن ِإسم

َع هَلَُما َما يـَُقوُل النَّاُس ِفيِهَما نـََهارَُه، مثَّ  يُق ابـمَنُه َعبمَد اَّللَِّ َأنم يـََتَسمَّ ر  الصِ دِ   َيَمتِيِهَما ِإَذا َأممَسى مبَا َيُكوُن ِف َوَأَمَر َأبُو َبكم
رَبِ  ِم ِمَن اْلَم  .َذِلَك الميَـوم

َرَة َموماَلُه َأنم يـَرمَعى َغَنَمُه نـََهارَُه، مثَّ يُِرَُيَها َعَليمِهَما ِإَذا َأممَسى ِف المَغارِ  َوَأَمَر َعاِمَر بمنَ   .فـَُهيـم
َمُع َما َيَممتَُِروَن ِبِه، َوَما يـَقُ  ر  َيُكوُن ِف قـَُريمش  نـََهارَُه َمَعُهمم، َيسم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى وُلوَن ِف َشأمِن رَ َفَكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم

َبَـرَ  رِبمُُهَا اْلم ر ، مثَّ َيَمتِيِهَما ِإَذا َأممَسى فـَُيخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأيب َبكم  .اَّللَّ
ر   ِل َمكََّة، فَِإَذا َأممَسى َأرَاَح َعَليمِهَما َغَنَم َأيب َبكم َرَة يـَرمَعى ِف رُعمَياِن َأهم تَـَلَبا َوَذحَبَا، فَِإَذا َغَدا َعبمُد فَاحم  وََكاَن َعاِمُر بمُن فـَُهيـم

َرَة َأثـََرُه ِِبلمَغَنِم يـُعمفِ ي َعَليمهِ  ر  ِمنم ِعنمِدمِهَا ِإََل َمكَّة أتبع َعامر ابمن فـَُهيـم  .اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم
َهُد هِلََذا  .َوَسَيأمِت ِف ِسَياِق المُبَخاِريِ  َما َيشم

يَق ِف الذََّهاِب ِإََل َغاِر ثـَومر ، َوَأمَ َوَقدم َحَكى ابمُن َجرِير  َعنم بَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَبَق الصِ دِ  َر عمِضِهمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعِليًّا َأنم يَُدلَُّه َعَلى َمِسريِِه لِيَـلمَحَقُه، فـََلِحَقُه ِف َأثـمَناِء الطَّرِيق

__________ 
 )*(العقىب : االصل( 5)
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ُهوِر ِمنم َأنَـُّهَما َخَرَجا َمًعا ا َوِخََلُف المَمشم  .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّ
َحاقَ * * *  ِلُحُهمَ : قَاَل ابمُن ِإسم َها أتَمتِيِهَما ِمَن الطََّعاِم ِإَذا َأممَستم مبَا ُيصم ُ َعنـم ر  َرِضَي اَّللَّ َاُء بِنمُت َأيب َبكم  .اوََكاَنتم َأمسم

َاءُ  ر  َأاَتََن نـََفٌر ِمنم قـَُريمش  ِفيِهمم َأبُو : قَاَلتم َأمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم ، َوَلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل بمُن ِهَشام  َجهم
ُت ِإلَيمِهمم فـََقاُلوا ر  َفَخَرجم ر  : فـََوقـَُفوا َعَلى َِبِب َأيب َبكم َنَة َأيب َبكم  .اَل َأدمِري َواَّللَِّ َأيمَن َأيب : قـُلمتُ : ؟ قَاَلتم َأيمَن َأبُوِك ََي ابـم

َها قـُرمِطي، مثَّ انمَصَرُفوا: قَاَلتم  ل  يََدُه، وََكاَن فَاِحًشا َخِبيثًا، فـََلَطَم َخدِ ي َلطمَمًة َطَرَح ِمنـم  .فـََرَفَع َأبُو َجهم
َحاقَ  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبم : قَاَل ابمُن ِإسم َاَء قَاَلتم َوَحدَّ تِِه َأمسم ثَُه، َعنم َجدَّ َلمَّا َخَرَج َرُسوُل : ِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َأَِبُه َحدَّ

ر  َماَلُه ُكلَُّه َمَعُه، مَخمسَ  َتَمَل َأبُو َبكم ر  َمَعُه، احم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَخَرَج َأبُو َبكم ، َة آاَلِف ِدرمَهم  أَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وم ِستََّة آاَلِف ِدرمَهم 
 .فَانمطََلَق هِبَا َمَعهُ 

َنا َجدِ ي َأبُو ُقَحاَفَة، َوَقدم َذَهَب َبَصُرُه، فـََقالَ : قَاَلتم  ِسهِ : َفَدَخَل َعَليـم  .َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَرَاُه َقدم َفَجَعُكمم مبَاِلِه َمَع نـَفم
ًرا َكِثريًاَكَلَّ ََي َأَبِت ِإنَُّه َقدم : قـُلمتُ : قَاَلتم   .تـََرَك لََنا َخيـم
َجارًا فـََوَضعمتـَُها ِف ُكوَّة  ِف المبَـيمِت الَِّذي َكاَن َأيب َيَضُع َماَلُه ِفيَها، مثَّ َوَضعمُت َعَليـم : قَاَلتم  ُت َأحم ُت َوَأَخذم ًِب، مثَّ َأَخذم َها ثـَوم

 .ََي َأَبِت َضعم َيَدَك َعَلى َهَذا المَمالِ : بَِيِدِه فـَُقلمتُ 
َسَن، َوِف َهَذا َبََلٌغ َلُكمم : فـََوَضَع يََدُه َعَليمِه فـََقالَ : قَاَلتم   .اَل بَمس، ِإذا َكاَن َقدم تـََرَك َلُكمم َهَذا فـََقَد َأحم

َن الشَّيمَخ ِبَذِلكَ  ًئا، َوَلِكنم َأَردمُت َأنم ُأَسكِ  ِل المِعلمِم َأنَّ : ام  َوقَاَل ابمُن ِهشَ ! * * * َواَل َواَّللَِّ َما تـََرَك لََنا َشيـم َثيِن بـَعمُض َأهم َوَحدَّ
َسِن المَبصمِري   َسَن بمَن َأيب اْلَم  .اْلَم
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ر  قـَبملَ : قَالَ  ر  ِإََل المَغاِر لَيمًَل، َفَدَخَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم ُ َعَليمِه  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ انـمتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـ  ِسهِ َوَسلََّم، فـََلَمَس المَغاَر لِيَـنمُظَر َأِفيِه َسُبٌع َأو َحيَّة، بقى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فم

 .َوَهَذا ِفيِه انمِقطَاٌع ِمنم َطَرفـَيمهِ 
ثـََنا َداُودُ : َوَقدم قَاَل َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ  َُمِحيُّ، َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة، َأنَّ  َحدَّ ر و الضىب، َحدثَنا ََنِفُع بمُن ُعَمَر اْلم بمُن َعمم

ر  َيُكوُن أَ  ر  ِإََل ثـَومر ، َفَجَعَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َخَرَج ُهَو َوَأبُو َبكم ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليمِه َوَسلََّم َماَم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َمرًَّة، َوَخلمَفُه َمرَّةً 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َذِلَك فـََقالَ  َتى ِمنم َأَماِمَك، َوِإَذا ُكنمُت َأَماِمَك : َفَسأََلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا ُكنمُت َخلمَفَك َخِشيُت َأنم تـُؤم
َتى ِمنم َخلمِفكَ   .َخِشيُت َأنم تـُؤم

ر  َحىتَّ ِإذَ  َكَما َأنمَت َحىتَّ ُأدمِخَل يَِدي فَُأِحسَُّه َوَأُقصَُّه، فَِإنم َكاَنتم ِفيِه َدابٌَّة : ا انـمتَـَهى ِإََل المَغاِر ِمنم ثـَومر ، قَاَل َأبُو َبكم
َلكَ   .َأَصابـَتميِن قـَبـم



ر  : قَاَل ََنِفعٌ  ٌر فَأَلمَقَم َأبُو َبكم ِذي  فـَبَـَلَغيِن َأنَُّه َكاَن ِف المَغاِر ُجحم َر خَتَوُّفًا َأنم خيرج ِمنمُه َدابَّة َأو شئ يـُؤم ُحم َلُه َذِلَك اْلم رِجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَهَذا ُمرمَسلٌ 
ُ َعنمهُ  يِق َرِضَي اَّللَّ  .َوَقدم ذََكرمََن َلُه َشَواِهَد ُأَخَر ِف ِسريَِة الصِ دِ 

هَ * * *  َحاق، َأنبَأََن ُموَسى بن اْلمسن، َحدثَنا : ِقيُّ َوقَاَل المبَـيـم د بن ِإسم بَـَرََن َأبُو بكر َأْحم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َأخم
ِد ُعمم : عباد، َحدثَنا َعفَّان بن ُمسلم، َحدثَنا السرى بن ُيَي، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ِسريِيَن، قَالَ  َر، ذََكَر رَِجاٌل َعَلى َعهم

ر ، فـَبَـَلَغ َذِلَك ُعَمَر فـََقالَ  ٌم ِمنم َأيب : َفَكأَنَـُّهمم َفضَُّلوا ُعَمَر َعَلى َأيب َبكم ٌر ِمنم آِل ُعَمَر، َولَيَـوم ر  َخيـم َلٌة ِمنم َأيب َبكم َواَّللَِّ َلَليـم
ٌر ِمنم آِل ُعَمرَ  ر  َخيـم ُ َعَليمهِ ! َبكم ر  َفَجَعلَ  َلَقدم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَة انمطََلَق ِإََل المَغاِر َوَمَعُه َأبُو َبكم  َوَسلََّم لَيـم
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َ يََديمِه َوَساَعًة َخلمَفهُ   .َُيمِشي َساَعًة بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ر  َما َلَك متَمِشي َساَعة َخلم : َحىتَّ َفِطَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي : في َوَساَعة َبني يدى؟ فـََقالَ ََي َأَِب َبكم

َ يََديمكَ   .َرُسوَل اَّللَِّ َأذمُكُر الطََّلَب فََأممِشي َخلمَفَك، مثَّ َأذمُكُر الرََّصَد فََأممِشي بـَنيم
بَـبمَت َأنم َيُكوَن ِبَك ُدوين؟ قَالَ : فـََقالَ  َق ِ : ََي َأَِب بكر َلو َكاَن شئ ََأَحم  .نـََعمم والذى بَعثك ِِبْلم

ر   تَـربمَِئ َلَك المَغاَر، َفَدَخَل فاستربأه، َحىتَّ ِإذا َكاَن ذََكَر : فـََلمَّا انتهيا ِإََل المَغاِر قَاَل َأبُو َبكم َمَكاَنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َحىتَّ َأسم
َحَرَة فـََقالَ  تَـربمِِئ اْلِم تَـربمِئَ : َأنَُّه ملَم َيسم  .َمَكاَنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َحىتَّ َأسم

َرَأ مثَّ قَالَ  تَـبـم  .انمِزلم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َفَدَخَل فَاسم
 .فـَنَـَزلَ 

ٌر ِمنم آِل ُعَمرَ : مثَّ قَاَل ُعَمرُ  َلُة َخيـم  .َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه لَِتلمَك اللَّيـم
ه  آَخَر َعنم ُعَمَر َوِفيهِ  َهِقيُّ ِمنم َوجم ر  : َوَقدم َرَواُه المبَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَترًَة  َأنَّ َأَِب َبكم َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َجَعَل َُيمِشي بـَنيم

َرى، َوَعنم َُيِيِنِه َوَعنم مِشَاِلهِ   .َوَخلمَفُه ُأخم
يُق عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َْحََلُه الصِ دِ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلى َكاِهِلِه، َوَأنه ملا دخل المَغار سدد تِلمَك َوِفيِه َأنَُّه َلمَّا َحِفَيتم رِجم

َهُشُه َوُدُموُعُه َتِسيلُ  َفَاِعي تـَنـم ٌر َواِحٌد، فَأَلمَقَمُه َكعمَبُه، َفَجَعَلِت اَأم َها ُجحم  .االجحرة ُكلََّها َوبَِقَي ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".اَّللََّ َمَعَنا  اَل ختزن ِإنَّ : " فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياِق َغَرابٌَة ونكارة  .َوِف َهَذا السِ 
َهِقيُّ  ر و: َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ َوَأبُو َسِعيِد بمُن َأيب َعمم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم  .َأخم

ثـََنا َأبُو المَعبَّاس االصم، َحدثَنا َعبَّاس الدوري، َحدثَنا أسود بن َعامر شَ : قَااَل  َوِد، َحدَّ َسم َرائِيُل، َعِن اَأم اذان، َحدثَنا ِإسم
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَغاِر، فََأَصاَب يََدُه َحَجٌر فـََقالَ : َعنم ُجنمُدِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ ر  َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َكاَن َأبُو َبكم

  َما لِقيتَوِف َسِبيل هللا* ِإنم َأنمِت ِإالَّ أصمبع دميت 
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َماُم َأْحمَدُ  ََل ابمِن َعبَّا: َوقَاَل اْلمِ َسًما َموم ََزِريُّ، َأنَّ ِمقم بَـَرين ُعثمَماُن اْلم بَـَرََن َمعمَمٌر، َأخم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأخم بَـَرُه َعِن َحدَّ س  َأخم
له تـََعاََل  َلًة مبَكََّة، فـََقاَل بـَعمُضُهمم : قَالَ " كفُروا ليثبتوك َوِإذ ُيكر بك الَّذين  " ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم ِإَذا : َتَشاَوَرتم قـَُريمٌش لَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبَح فَأَثمِبُتوُه ِِبلمَوََثِق، يُرِيُدوَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .َأصم
تُـُلوهُ : َوقَاَل بـَعمُضُهمم   .َبِل اقـم
رُِجو : َوقَاَل بـَعمُضُهمم   .هُ َبلم َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َذِلَك، فـََباَت َعِليٌّ َعَلى ِفَراِش النَِّبِ  َصلَّى  ُ نَِبيَُّه َصلَّى اَّللَّ َلَة، فََأطمَلَع اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم تِلمَك اللَّيـم اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ْلََِق ِِبلمَغاِر،  ُ َعَليمِه َوَخَرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ رُِكوَن َُيمُرُسوَن َعِليًّا َُيمَسُبونَُه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َوَِبَت المُمشم

 .َوسلم
َرُهمم  ُ َعَليمِهمم َمكم ا َعِليًّا َردَّ اَّللَّ  .فـََلمَّا َأصمبُحوا ََثُروا َعَليمِه، فـََلمَّا رََأوم

 .اَل َأدمِري: َأيمَن َصاِحُبَك َهَذا؟ فـََقالَ : فـََقاُلوا
ا َعلَ  ََبَل َفَمرُّوا ِِبلمَغاِر، فـََرَأوم تَـَلَط َعَليمِهمم، َفَصِعُدوا اْلم ََبَل اخم َج العنكبوت، فـََقاُلوافاقتفوا َأثـََرُه، فـََلمَّا بـََلُغوا اْلم : ى َِبِبِه َنسم

ُج المَعنمَكُبوِت َعَلى َِببِِه، َفَمَكَث ِفيِه َثََل   .َث لََيال  َلو دخل َها ُهَنا َأَحٌد ملَم َيُكنم َنسم
ِج المَعنمَكُبوِت َعَلى َفِم المَغاِر، َوَذِلَك ِمنم  َوِد َما ُرِوَي ِف ِقصَِّة َنسم َناٌد َحَسٌن، َوُهَو ِمنم َأجم  ْحاية هللا َوَرُسوله َصلَّى َوَهَذا ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ
َاِفُظ ] ر  َأْحمَُد بمُن َعِليِ  ( 5)َوقَاَل اْلم ثـََناَأبُو َبكم ر ، َحدَّ َنِد َأيب َبكم  بمِن َسِعيد  المَقاِضي ِف ُمسم

َفَّاُف، َحدثَنا َجعمَفر َوسليَمان  ، ( 1)َبشَّاٌر اْلم َسِن المَبصمِريِ  ثـََنا المُمَعلَّى بمُن زََِيد ، َعِن اْلَم ينُّ، َحدَّ َوم ، َحدثَنا أبوعمران اْلم
ُ عَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، انمطََلَق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ر  ِإََل المَغاِر، َوَجاَءتم قـَُريمٌش َيطملُُبوَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ وََكانُوا َليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم

َج المَعنمَكُبوِت قَاُلوا ا َعَلى َِبِب المَغاِر َنسم خل أحد: ِإَذا رََأوم  .مل يدم
__________ 

رَب من ( 5)  .َكَذا َوَلَعلَّه َجعمَفر بن ُسَليمَمان الضبعى( 1) (ا)سقط َهَذا اْلَم
)*( 
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ر  لِلنَّ  ر  يـَرمتَِقُب، فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَائًِما ُيَصلِ ي َوَأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َهُؤاَلِء : ِبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُمَك يطلبو  َرهُ ( 5)نك، أما َوهللا َما على نَفِسي أئل قـَوم  .َوَلِكنم َُمَاَفَة َأنم َأَرى ِفيَك َما َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  اَل خَتَفم ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا : " فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".ََي َأَِب َبكم
َسِن، َوُهَو َحَسٌن حبَالِ   .ِه ِمَن الشَّاِهدِ َوَهَذا ُمرمَسٌل َعِن اْلَم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَغارِ   .َوِفيِه ِزََيَدُة َصََلِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َوَقدم َكاَن َعَليمِه السَََّلم ِإذا أحزنه َأممٌر َصلَّى

ر  َأْحمََد بمَن َعِلي   المَقاِضَي،  ر  [ َعنم ]َوَرَوى َهَذا الرَُّجُل، َأعميِن َأَِب َبكم ، َعنم ُموَسى بمِن َعمم و النَّاِقِد، َعنم َخَلِف بمِن مَتِيم 
ر  قَاَل اِلبمِنهِ  تَـَبَأُت : ُمَطريم ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َأَِب َبكم ََي بـُيَنَّ ِإَذا َحَدَث ِف النَّاِس َحَدٌث َفأمِت المَغاَر الَِّذي اخم

َرًة َوَعِشيًّاِفيِه َأََن َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفُكنم ِفيِه، فَِإنَُّه َسَيأمتِيَك ِرزمُقَك ِفيِه بُكم  ( .1[ )ى اَّللَّ
ُج َداُوَد َما َْحَى َصاِحَب المَغا : َوَقدم َنَظَم بـَعمُضُهمم َهَذا ِف ِشعمرِِه َحيمُث يـَُقولُ  َرَد ِر وََكاَن المَفَخاُر ِللمَعنمَكُبوِت َوَقدم وَ * َنسم

ِ َعشََّشَتا َعَلى َِبِبِه َأيمًضا، َوَقدم َنَظَم َذِلَك الصَّرمَصِريُّ ِف ِشعمرِِه َحيمُث يـَُقولُ  ِجِه : َأنَّ َْحَاَمتَـنيم فـََغمَّى َعَليمِه المَعنمَكُبوُت بَِنسم
ََماُم يَِبيضُ *   َوَظلَّ َعَلى المَباِب اْلم

َاِفُظ ابم  َِديُث ِبَذِلَك َرَواُه اْلم ُن بمُن َواْلم ُرو بمُن على، َحدثَنا َعوم ثـََنا َعمم ُن َعَساِكَر، ِمنم َطرِيِق َُيمََي بمِن ُُمَمَِّد بمِن َصاِعد ، َحدَّ
ر و المَقيمِسيُّ، َويـَُلقَُّب بُِعَويمن   ر و َأبُو َعمم ، قَالَ ( 9)َعمم َثيِن َأبُو ُمصمَعب  المَمكِ يُّ ُت زَيمَد بمَن َأرمَقَم : ، َحدَّ َوالمُمِغريََة بمَن َأدمرَكم

 ُشعمَبَة َوَأَنَس بمَن َمالك،
__________ 

َزن: أئل( 5)  .َأحم
 ( .ا)ِإََل ُهَنا من ( 1)
 .ُعوين: االصل( 9)

)*( 
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ُ َشَجَرًة َفَخَرَجتم ِف  َلَة المَغاِر َأَمَر اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم تـُُرُه، يَذمُكُروَن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َتسم ِه النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َوجم
ُ َعَليمِه وَ  َه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـُهَما َفَستَـَرتم َوجم َ بـََعَث المَعنمَكُبوَت فـََنَسَجتم َما بـَيـم ِ َوَأنَّ اَّللَّ ُ َْحَاَمتَـنيم َسلََّم، َوَأَمَر اَّللَّ

بَـَلتَ  ِ فََأقـم ِشيـَّتَـنيم ُهمم ( 5)ا َتُدفَّاِن َوحم َياُن قـَُريمش  ِمنم ُكلِ  َبطمن  ِمنـم َ الشََّجَرِة، َوَأقـمبَـَلتم ِفتـم َ المَعنمَكُبوِت َوبـَنيم َحىتَّ َوقـََعَتا بـَنيم
 ُ َر ِمائـََِتم ِذرَاع  قَاَل رَُجٌل، َمَعُهمم ِعِصيـُُّهمم َوِقِسيـُُّهمم َوِهَراَواتـُُهمم، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم

ْلِِيُّ  لِيُل، َوُهَو ُسَراَقُة بمُن َماِلك  بمِن ُجعمُشم  المُمدم َلهُ : الدَّ َجُر مثَّ اَل َأدمِري َأيمَن َوَضَع رِجم  .َهَذا اْلَم
َيانُ  َلةِ : فـََقاَل المِفتـم  .َأنمَت ملَم خُتمِطئم ُمنمُذ اللَّيـم

َر مَخمسِ : قَالَ ( 9)صمبُحوا َحىتَّ ِإذا أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َم َحىتَّ ِإَذا َكانُوا ِمَن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ نَي انمظُُروا ِف المَغار، فاستبقه المَقوم
ََماَمَتاِن، فـََرَجَع  ِ ِبَفِم المَغاِر، رَ : َما َردََّك َأنم تـَنمُظَر ِف المَغاِر؟ قَالَ : فـََقاُلوا( 9)ِذرَاًعا، فَِإَذا اْلم ِشيـَّتَـنيم ِ َوحم َأيمُت َْحَاَمتَـنيم

 .فـََعَرَفتم َأنم لَيمَس ِفيِه َأَحدٌ 
ُهَما هِبَِما، َفَسمََّت َعلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَرَف َأنَّ اَّللََّ َقدم َدرََأ َعنـم َدَرمُهَا يمِهَما، َأيم بـَرََّك َعَليمِهَما، َوأَ َفَسِمَعَها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ حم

ََرِم فََأفـمَرَخا َكَما تـََرى ُ ِإََل اْلم  .اَّللَّ



ِلِم بمِن ِإبـمَراهِ  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث ُمسم ِه، قد َرَواُه اْلم ا ِمنم َهَذا المَوجم ِن بمِن َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّ ِِه، َعنم َعوم يَم َوَغريم
ر و، َوُهَو المُمَلقَُّب بُِعَويم  َناِدِه ِمثـمَلهُ َعمم  .ن ، إبِِسم

 ِ ََماَمتَـنيم  .َوِفيِه َأنَّ مجَِيع ْحام َمكَّة من نسل تيك اْلم
ْلَِيُّ  َثـََر ُسَراَقُة بمُن َماِلك  المُمدم تَـَفى هَلُُم اَأم َِديِث َأنَّ المَقاِئَف الَِّذي اقـم  .َوِف َهَذا اْلم

تَـَفى هَلُم االثر َوَقدم َرَوى المَواِقِديُّ َعنم ُموَسى بمِن ُُمَمَّدِ   بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأبِيِه َأنَّ الَِّذي اقـم
 .كرز بن َعلمَقَمة

__________ 
 .مره َفوق االرض َأو َأن ُُيَرك جناحاه َورجََلُه فريق االرض: الدفيف من الطَّائِر( 5)
 .أصبحن: االصل( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .ترجع: االصل( 9)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 (1 -السِ ريَة  - 51)*( )
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َثـَرَ : قـُلمتُ  تَـَفَيا اَأم يًعا اقـم  .َوُُيمَتَمُل َأنم َيُكوََن مجَِ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ تـََعاََل * * *  ِ ِإذم : " َوَقدم قَاَل اَّللَّ َرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ََثينَ اثـمنَـنيم ُ، ِإذم َأخم مُهَا ِف المَغاِر، ِإذم يـَُقوُل  ِإالَّ تـَنمُصُروُه فـََقدم َنَصَرُه اَّللَّ
َ َمَعَنا: ِلَصاِحِبهِ   .اَل حَتمَزنم ِإنَّ اَّللَّ

َها، َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّفمَلى ُ َسِكينَـَتُه َعَليمِه َوَأيََّدُه جبُُنود  ملَم تـََروم ُ عَ  فَأَنـمَزَل اَّللَّ زِيٌز وََكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي المُعلمَيا، َواَّللَّ
 ( ".5)َحِكيٌم 

َهاِد َمَع الرَُّسول َأنـمُتمم فَِإنَّ اَّللََّ ََنِصُرُه َوُمَؤيِ ُدُه َوُمظمِفُرُه، َكَما َنَصَرُه " ِإالَّ تـَنمُصُروُه : " يـَُقوُل تـََعاََل ُمَؤن ًِبا ِلَمنم خَتَلََّف َعِن اْلِم
َرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا "  ِل َمكَّ " ِإذم َأخم ُرهُ ِمنم َأهم ُر َصاحبه َوصديقه َأىب بكر لَيمَس َغيـم  .َة َهاِرًِب لَيمَس َمَعُه َغيـم

ِ ِإذم مُهَا ِف المَغار " َوهِلََذا قَاَل  ُهَما" ََثينَ اثـمنَـنيم ُكَن الطََّلُب َعنـم م  لَِيسم  .َأيم َوَقدم َْلََأ ِإََل المَغاِر فََأقَاَما ِفيِه َثََلثََة َأَيَّ
َهاِت، َوَجَعُلوا لِ َوَذِلَك َِأَنَّ الم  َهب  ِمنم َسائِِر اْلِم َم َذَهُبوا ِف طََلِبِهَما ُكلَّ َمذم رِِكنَي ِحنَي فـََقُدومُهَا َكَما تـََقدَّ َمنم َردَّمُهَا، َأوم ُمشم

تَـَلَط َعَليمِهمم، وََكاَن الَِّذي يَـ  ِبِل، َواقـمَتصُّوا آََثَرمُهَا َحىتَّ اخم َثـََر ِلُقَريمش  ُسَراَقَة بمَن َماِلِك بمِن َأَحَدمُهَا ِمائًَة ِمَن اْلمِ قمَتصُّ اَأم
ََبَل الَِّذي مُهَا ِفيِه، َوَجَعُلوا َُيُرُّوَن َعَلى َِبِب المَغاِر، فـَُتَحاِذي أَ  َم، َفَصِعُدوا اْلم رمُجُلُهمم لَِباِب المَغاِر َواَل ُجعمُشم  َكَما تـََقدَّ

نـَُهَما، ِحفمظًا ِمَن اَّللَِّ هلَُ   .َمايـََروم
َماُم َأْحمَدُ  ،: َكَما قَاَل اْلمِ ثـََنا مَهَّاٌم، َأنـمَبَأََن ََثِبٌت، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ  َحدَّ



ثَُه، قَالَ  ر  َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن ِف المَغارِ : َأنَّ َأَِب َبكم ُهمم َنَظَر ِإََل َقَدَميمِه ََأَبمَصَرََن حَتمَت َلوم َأنَّ َأَحدَ : قـُلمُت لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َقَدَميمهِ 

__________ 
بَة( 5)  .70: ُسورَة التـَّوم
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ُ ََثلِثـُُهَما : " فـََقالَ  ِ اَّللَّ ر  َما ظَنَُّك ِِبثـمنَـنيم  ".ََي َأَِب َبكم
ِلٌم ِف َصِحيَحيمِهَما ِمنم َحدِ  َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم  .يِث مَهَّام  بِهِ َوَأخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ر  َلمَّا قَاَل َذِلَك قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِل السِ رَيِ َأنَّ َأَِب َبكم َنا : مَ َوَقدم ذََكَر بـَعمُض َأهم َلِو َجاُءوََن من َها ُهَنا َلَذَهبـم
 .ِمنم ُهَنا

يُق ِإََل المَغاِر َقِد انـمَفَرَج ِمنَ  َخرِ  فـََنَظَر الصِ دِ  َاِنِب اْلم  .اْلم
ُدوَدٌة ِإََل َجانِِبهِ  ُر َقِد اتََّصَل بِِه، َوَسِفيَنٌة َمشم  .َوِإَذا المَبحم

َناد  َقِوي   َواَل َضِعيف   رَُة المَعِظيَمُة، َوَلِكنم ملَم يَِردم َذِلَك إبِِسم ًئا مِ َوَهَذا لَيمَس مبُنمَكر  ِمنم َحيمُث المُقدم َنا نـُثمِبُت َشيـم نم تِلمَقاِء ، َوَلسم
 .َأنـمُفِسَنا، َوَلِكنم َما َصحَّ َأوم َحُسَن َسَنُدُه قـُلمَنا بِهِ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ُل بمُن سهل، َحدثَنا خلف بن مَتِيم، َحدثَنا ُموَسى بمُن ُمَطريم  المُقَرِشيُّ، َعنم : َوَقدم قَاَل اْلم ثـََنا المَفضم َحدَّ

ر  قَاَل اِلبمِنهِ َأبِ  تَـَبأمُت ِفيِه َأََن : يِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َأنَّ َأَِب َبكم ََي بـُيَنَّ ِإنم َحَدَث ِف النَّاِس َحَدٌث َفأمِت المَغاَر الَِّذي رََأيـمَتيِن اخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفُكنم ِفيِه، فَِإنَُّه َسَيأمتِيَك  َوًة َوَعِشيَّةً َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِفيِه ِرزمُقَك ُغدم

ُر خلف بن مَتِيم: مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ   .اَل نـَعمَلُم يـَرمِويِه َغيـم
ُروك، وَكذبه ُيَي بن مِعني َفََل يقبل َحِديثه: قَاَلت  .وُموَسى بن مطري َهَذا َضِعيف َمتـم

يَق قَاَل ِف ُدُخوهلَِِما َوَقدم ذََكَر يُوُنُس بمُن ُبَكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمنِ * * *  َحاَق، َأنَّ الصِ دِ   ِإسم
لُهُ   :المَغاَر، َوَسريمِمِهَا بـَعمَد َذِلَك، َوَما َكاَن ِمنم ِقصَِّة ُسَراَقَة َكَما َسَيأمِت، ِشعمًرا َفِمنمُه قـَوم

(1/179) 

 
 

زَعم يـَُوقِ ُرين  َ ََثلِثـَُنا مِ ( 5)َوََنمُن ِف ُسَدف  * قَاَل النَِّبُّ، َوملَم َأجم ًئا فَِإنَّ اَّللَّ َوَقدم تـَوَكََّل يل ِمنمُه * نم ظُلمَمِة المَغاِر اَل خَتمَش َشيـم
َحاَق َفذكرَها مطول ا َوذََكَر َمَعَها َقِصيَدةً  إبِِظمَهاِر َوَقدم َرَوى َأبُو نـَُعيمم  َهِذِه المَقِصيَدَة ِمنم َطرِيِق زََِيد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  ِجدًّ

ُ َأعمَلمُ  َرى َواَّللَّ  .ُأخم



َوِد، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، قَالَ  َسم جِ ، : َوَقدم َرَوى ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد اْلَم َفَمَكَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَصاَر، بَِقيََّة ِذي جَّة َوالممحرم وصفر يـَعميِن الَِّذي َِبَيَع ِفيِه اَأم  .اْلم

ُ َعَليم  تـُُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُهمم َعَلى َأنم يـَقم رِِكي قـَُريمش  َأمجمَُعوا َأممَرُهمم َوَمكم ِه َوَسلََّم، َأوم َُيمِبُسوُه، َأوم خُيمرُِجوُه، مثَّ ِإنَّ ُمشم
ُ َعَلى َذِلَك فَأَنـمَزَل َعَليمهِ  يَةَ ( 1)َوِإذم َُيمُكُر بك الَّذين كفُروا " : فََأطمَلَعُه اَّللَّ  .اْلم

ر ، فـََلمَّا َأصمَبُحوا َذَهُبوا ِف طََلِبِهَما ِف ُكل ِ  ه  َيطملُُبونـَُهَمافََأَمَر َعَليًّا فـََناَم َعَلى ِفَراِشِه، َوَذَهَب ُهَو َوَأبُو َبكم  . َوجم
َبَة ِف َمَغازِيِه، ر  ِإََل المَغاِر َكاَن لَيمًَل  َوَهَكَذا ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم  .َوَأنَّ ُخُروَجُه ُهَو َوَأبُو َبكم

َسِن المَبصمِريِ  ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  التَّصمرِيح بذلك َأيمضا َم َعِن اْلَم  .َوَقدم تـََقدَّ
ثـََنا اللَّيمُث َعنم ُعقَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ بَـَرين ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ، َعنم َعاِئَشَة : يمل  قَاَل ابمُن ِشَهاب  َحدَّ فََأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم  ٌم ِإالَّ َيَمتِينَ : َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َنا يـَوم يَن، َوملَم َُيُرَّ َعَليـم ا ِفيِه َرُسوُل ملَم َأعمِقلم َأبـََويَّ َقطُّ ِإالَّ َومُهَا يَِديَناِن الدِ 
ِلُموَن َخَرَج  ا ابـمُتِلَي المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َطَرِفَِ النـََّهاِر ِبُكَرًة َوَعِشيًَّة، فـََلمَّ ََبَشِة، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  ُمَهاِجًرا ََنمَو َأرمِض اْلم َأبُو َبكم

ِغَنةِ   .َوُهَو َسيِ ُد القارة َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ بـَرمَك المِغَماِد َلِقَيُه ابمُن الدَّ
__________ 

 .سدفة: ابمن ِهَشام( 5)
 .90ُسورَة االنفال ( 1)
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ر  ِإََل َمكََّة َوِجَوارِِه َلهُ   .َفذََكَرتم َما َكاَن ِمنم َردِ ِه َِأَيب َبكم
ِلهِ  ََبَشِة ِإََل قـَوم َرِة اْلم ر  فـََقاَل َأبُو بَ : َكَما َقدَّممَناُه ِعنمَد ِهجم  .َفِإين ِ َأرُدُّ َعَليمَك ِجَواَرَك َوَأرمَضى جبَِواِر اَّللَِّ : كم

َمِئذ  مبَكَّةَ : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنيَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِلمُمسم َرِتُكمم ذَ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِ ِإين ِ ُأرِيُت َداَر ِهجم َ اَلبـَتَـنيم َرَّاَتنِ " اَت َُنمل  بـَنيم  .َومُهَا اْلم

ََبَشِة ِإََل المَمِديَنةِ   .فـََهاَجَر َمنم َهاَجَر ِقَبَل المَمِديَنِة، َورََجَع بـَعمُض َمنم َكاَن َهاَجَر ِقَبَل اْلم
ر  ُمَهاِجًرا ِقَبَل المَمِديَنةِ   .َوََتَهََّز َأبُو َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  َذَن يل : "  َصلَّى اَّللَّ ِلَك َفِإين ِ َأرمُجو َأنم يـُؤم ر  " َعَلى ِرسم َوَهلم تـَرمُجو َذِلَك : فـََقاَل َأبُو َبكم
 .نـََعمم : بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي؟ قَالَ 

ُ َعَليمِه وَ  َسُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  نـَفم ِ َكانـََتا ِعنمَدُه َوَرَق السَُّمِر، َوُهَو َفَحَبَس َأبُو َبكم َسلََّم لَِيصمَحَبُه، َوَعَلَف رَاِحَلتَـنيم
ُهر   ُهر ، َوذََكَر بـَعمُضُهمم َأنَُّه َعَلَفُهَما ِستََّة َأشم ََبُط، َأرمبـََعَة َأشم  .اْلم

َنَما ََنمُن يـَوم : قَاَلتم َعاِئَشةُ : قَاَل ُعرمَوةُ : قَاَل ابمُن ِشَهاب   ر  ِف َحرِ  الظَِّهريَِة، فـََقاَل قَاِئٌل َِأَيب فـَبَـيـم ًما ُجُلوٌس ِف بـَيمِت َأيب َبكم
ر   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمتَـَقنِ ًعا ِف َساَعة  ملَم َيُكنم َيَمتِيَنا ِفيَها، فـََقاَل َأبُو: َبكم ر   َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َّللَِّ ِفَداٌء َلُه َأىب ُأمِ ي، َوا: َبكم



َتأمَذَن فَُأِذَن َلُه، َفَدَخَل فـََقاَل : قَاَلتم ! َما َجاَء ِبِه ِف َهِذِه السَّاَعِة ِإالَّ َأممرٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاسم َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رِجم َمنم ِعنمَدكَ : النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .َأخم

ر  فـََقاَل َأبُو  ُلَك بَِيب َأنمَت ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َبكم َا ُهمم َأهم  .ِإَّنَّ
ُُروجِ : قَالَ   .فَِإنَُّه َقدم ُأِذَن يل ِف اْلم

َبة بىب َأنمت أُمِ ي: فـََقاَل َأبُو بكر ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! الصُّحم  .نـََعمم : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َفخذ َأنمَت َيَ : قَاَل َأبُو بكر َدى رَاِحَلَِتَّ َهاتـَنيم  . َرُسوَل اَّللَِّ ِإحم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِِبلث من: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َرًة ( 5)َفَجهَّزمََنمُهَا َأَحثَّ : قَاَلتم َعاِئَشةُ  ََهاِز، َفَصنَـعمَنا هَلَُما ُسفم َاءُ ( 1)اْلم ، فـََقَطَعتم َأمسم بِنمُت َأيب بكر ِقطمَعة من  ِف ِجَراب 
 ِ َراِب، َفِلَذِلَك مُسِ َيتم َذاَت النِ طَاقـَنيم  .نطاقها بِِه َعَلى َفِم اْلِم

ر  ِبَغار  ِف َجَبِل ثـَومر ، َفَمَكثَا ِفيِه َثََل : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم ، يَ مثَّ ْلََِق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبيُت ِعنمَدمُهَا َعبمُد َث لََيال 
ر ، َوُهَو ُغََلٌم َشابٌّ ثَِقٌف َلِقٌن  ، اَل ( 9)اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ِبُح َمَع قـَُريمش  مبَكََّة َكَباِئت  ِلُج ِمنم ِعنمِدمِهَا ِبَسَحر  فـَُيصم ، فـََيدم

ََل َأيب يسمع أمرا يكادان بِِه ِإالَّ َوَعاُه َحىتَّ َيَمتِيَـُهَما ِبَرَبِ َذِلَك حِ  َرَة َموم نَي خَيمَتِلُط الظَََّلُم، َويـَرمَعى َعَليمِهَما َعاِمُر بمُن فـَُهيـم
، َوُهَو  ل  َيِبيَتاِن ِف ِرسم َهُب َساَعٌة ِمَن المَعَشاِء، فـَ ر  ِمنمَحًة ِمنم َغَنم  فـَرُيُُِيَها َعَليمِهَما ِحنَي يَذم َلَُبُ ِمنمَحِتِهَما َوَرِضيِفِهَما َبكم

َلة  ِمنم تِلمَك اللََّيايل الثَََّلثِ ، حَ ( 7) َعُل َذِلَك ِف ُكلِ  لَيـم ، يـَفم َرَة بَِغَلس   .ىتَّ يـَنمِعَق هِبَا َعاِمُر بمُن فـَُهيـم
يِل، َوُهَو ِمنم َبيِن َعبم  ر  رَُجًَل ِمنم َبيِن الدِ  ُ عيله َوَسلََّم َوَأبُو َبكم َتأمَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َهاِدًَي ِخر ِيًتاِد بم َواسم  .ِن َعِدي  

ر ِيتُ  َدايَةِ : َواْلِم  .المَماِهُر ِِبهلِم
، فََأِمَناُه َفَدفـََعا ِإلَيمِه رَاحِ ( 1)َقدم َغَمَس  ، َوُهَو َعَلى ِديِن ُكفَّاِر قـَُريمش  ِميِ  َلتَـيمِهَما، ِحلمًفا ِف آِل المَعاِص بمِن َواِئل  السَّهم

 .بـَعمَد َثََلِث لََيال  ِبَراِحَلتَـيمِهَما ُصبمَح َثََلِث لََيال  َوَواَعَداُه َغاَر ثـَومر  
لِيُل، فََأَخَذ هِبِمم َطرِيَق السََّواِحلِ  َرَة َوالدَّ  .َوانمطََلَق َمَعُهَما َعاِمُر بمُن فـَُهيـم

ْلَِيُّ َوُهَو ابم : قَاَل ابمُن ِشَهاب   بَـَرين َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َماِلك  المُمدم َع ُسَراَقَة بمَن فََأخم بَـَرُه َأنَُّه مسَِ ُن َأِخي ُسَراَقَة، َأنَّ َأَِبُه َأخم
 َجاَءََن ُرُسُل ُكفَّاِر قـَُريمش  : َماِلِك بمِن ُجعمُشم  يـَُقولُ 

__________ 
 .أسرعه: أحث اْلهاز( 5)

 .أحب اْلهاز: وتروى
 .زادا: سفرة( 1)
 .حاذق: ثقف( 9)

 .سريع المَفهم: ولقن



 .رضيعهماو : االصل( 7)
 .َوَما أثمبته من الُبَخاِري  

 .عقده: غمس حلفا( 1)اللَُّب يغلى ِبلرضفة : والرضيف
َنة توكيدا للحلف  .وََكانُوا يغمسون َأيمديهم ِف َجفم

)*( 
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ر  ِديََة ُكلِ  َواِحد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأيب َبكم ُهَما ِلَمنم قـَتَـَلُه َأوم َأَسَرهُ جَيمَعُلوَن ِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِمنـم
ُهمم َحىتَّ قَاَم َعلَ  َبَل رَُجٌل ِمنـم ، ِإذم َأقـم جلَ  ِمي َبيِن ُمدم َنَما َأََن َجاَلٌس ِف جَممِلس  ِمنم جَمَاِلِس قـَوم َنا َوََنمُن ُجُلوسٌ فـَبَـيـم  .يـم

ِوَدًة : فـََقالَ   .اِحِل ُأرَاَها ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَهُ ِِبلسَّ ( 5)ََي ُسَراَقُة ِإين ِ رََأيمُت آنًِفا َأسم
 .ِإنَـُّهمم لَيمُسوا هِبِمم، َوَلِكنََّك رََأيمَت ُفََلًَن َوُفََلًَن انمطََلُقوا بَِعميُِنَنا: فـََعَرفمُت َأنَـُّهمم ُهمم، فـَُقلمُت َلهُ : قَاَل ُسَراَقةُ 

ُت َفَدخَ  ِلِس َساَعًة، مثَّ ُقمم ، مثَّ لَِبثمُت ِف المَمجم ِبُسَها َعَليَّ لمُت فََأَمَرتم َجارَِيِِت َأنم خَتمُرَج بَِفَرِسي َوِهَي ِمنم َورَاِء َأَكَمة  فـََتحم
ِه  ِر المبَـيمِت َفَخَططمُت ِبُزجِ  ُت ِمنم َظهم ي َفَخَرجم تـَُها ( 1)َوَأَخَذُت ُرُمِم َرمَض َوَخَفضمُت َعالَِيُه، َحىتَّ َأتـَيمُت فـََرِسي فـَرَِكبـم اَأم

َويمُت يََديَّ ِإََل ِكَناَنِِت ( 9)ا تـَُقرِ ُب فدفعته ُت فََأهم َها، فـَُقمم ُهمم، فـََعثـََرتم يب فـََرِسي َفَخَررمُت َعنـم ُت ِمنـم يب َحىتَّ َدنـَوم
َرهَ  ُت هِبَا َأُضرُُّهمم َأمم اَل؟ َفَخَرَج الَِّذي َأكم تَـقمَسمم َزماَلَم، َفاسم َها اَأم ُت ِمنـم َرجم َتخم  .فَاسم

 .فـََرِسي وعصيت االزالمفـَرَِكبمُت 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو اَل يلتف َوَأبُ  عمُت ِقَراَءَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِثُر َفجعل فرسى يقرب يب، َحىتَّ ِإَذا مسَِ ر  يُكم و َبكم

ِ، َفَخرَ  بَـتَـنيم َرمِض َحىتَّ بـََلَغَتا الرُّكم ، فـََلمم َتَكدم ااِللمِتَفاَت، َساَختم يََدا فـََرِسي ِف اَأم َويمت، مثَّ زََجرمتـَُها فـَنَـَهَضتم َها فََأهم رمُت َعنـم
تَـَوتم قَائَِمًة ِإَذا َِأَثَِر يََديـمَها غَُباٌر َساِطٌع ِف السََّماِء ِمثمُل الدُّخَّاِن،  َزماَلَم َفخرج خُتمرُِج يََديـمَها، فـََلمَّا اسم َسَمُت اَأم تَـقم فَاسم

 .الذى أكره
__________ 

 .يكىن هبَا َعن الشَّخمص: االسودة (5)
 .َحِديَدة َتمَعل ِف طرف الرممح: الزج( 1)
 .ففرت: االصل( 9)

 .َوَما أثمبته من الُبَخاِري  
)*( 
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تـُُهمم َوَوَقَع ِف نـَفمِسي ِحنَي َلِقيُت َما َلقِ  ََماِن، فـََوقـَُفوا فـَرَِكبمُت فـََرِسي َحىتَّ ِجئـم ُهمم َأنم فـََناَديـمتـُُهمم ِِبَأم َبمِس َعنـم يُت ِمَن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َسَيظمَهُر َأممُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َباَر َما يُرِيُد النَّاُس هِبِمم، َوَعَرضمُت َعَليمِهُم ال: فـَُقلمُت َلهُ  بَـرمتـُُهمم َأخم يََة، َوَأخم َمَك َقدم َجَعُلوا ِفيَك الدِ  َتاَع، فـََلمم زَّاَد َوالممَ ِإنم قـَوم
َأاَلين ِإالَّ َأن قَااَل ( 5)يـَرمزَآين  ِف َعنَّا: َوملَم َيسم  .َأخم

َعة  َمنم َأَدم   َرة َفكتب َل رُقـم ُتَب يل ِكَتاَب َأمن، فَأمر َعامر بن فَهيـم  .َفَسأَلمُتُه َأنم َيكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .مثَّ َمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َأبِيِه، َعنم َوقَ * * *  ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َماِلِك بمِن ُجعمُشم  ِريِ  َحاَق، َعِن الزُّهم ِه ُسَراَقَة دم َرَوى ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َعمِ 
َزماَلِم َأوََّل َما َخَرَج ِمنم َمنم  َسَم ِِبَأم تَـقم َرهُ َفذََكَر َهِذِه المِقصََّة، ِإالَّ َأنَُّه ذََكَر َأنَُّه اسم ُم الَِّذي َيكم اَل َيُضرُُّه، : زِِلِه َفَخَرَج السَّهم

رَ  َزماَلِم َوخَيمُرُج الَِّذي َيكم تَـقمِسُم ِِبَأم ، وَُكلُّ َذِلَك َيسم  .اَل َيُضرُّهُ : هُ َوذََكَر َأنَُّه َعثـََر بِِه فـََرُسُه َأرمَبَع َمرَّات 
ََمانِ   .َحىتَّ ََنَداُهمم ِِبَأم

تُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَسَأَل َأنم َيكم َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنُه َوبـَنيم  .َب َلُه ِكَتاًِب َيُكوُن َأَمارََة َما بـَيـم
َعة  َأوم ِخرمَقة ، َوذََكَر َأنَُّه َجاَء بِِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ  ، َأوم رُقـم عمَرانَِة  َعَليمِه َوسَ َفَكَتَب يل ِكَتاًِب ِف َعظمم  لََّم َوُهَو ِِبْلِم

ُم َوفَاء  َوِبر  ، ادمنُهم " َمرمِجَعُه ِمَن الطَّاِئِف، فـََقاَل َلُه  َلممتُ " يـَوم ُت ِمنمُه َوَأسم  .َفَدنـَوم
َاِرِث بمِن َماِلِك بمِن ُجعمُشم  : قَاَل ابمُن ِهَشام    .ُهَو َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن اْلم

 .دٌ َوَهَذا الَِّذي قَاَلُه َجي ِ 
ه: َوَلمَّا رََجَع ُسَراَقُة َجَعَل اَل يلقى أحد ِمَن الطََّلِب ِإالَّ َردَُّه َوَقالَ   .ُكِفيُتمم َهَذا المَوجم

__________ 
 .َفلم يرداىن َوُهَو َتصمِحيف َوَما أثمبته من َصِحيح الُبَخاِري  : االصل( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َوَصَل ِإََل المَمِديَنِة، َجَعَل ُسَراَقُة يـَُقصُّ َعَلى النَّاِس َما رََأى َوَما َشاهَ فـََلمَّا َظَهَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ  َد لَّى اَّللَّ
ُتِهَر َهَذا َعنمُه، َفَخاَف رُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَما َكاَن من قصَّة َجَواِدِه، َواشم اُء قـَُريمش  َمَعرَّتَُه، َوَخُشوا َؤسَ ِمنم َأممِر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

جلَ  َورَئِيَسُهمم، َفَكَتَب أَ  ُهمم، وََكاَن ُسَراَقُة َأِمرَي َبيِن ُمدم ََلِم َكِثري  ِمنـم سم ُ، ِإلَيمِهمم َأنم َيُكوَن َذِلَك َسبَـًبا ِْلِ ، َلَعَنُه اَّللَّ ل  َبيِن : بُو َجهم
ِلج  ِإين ِ َأَخاُف َسِفيَهُكمم  تَـغمو  لَِنصمِر ُُمَمَِّد َعَليمُكمم ِبِه َأالَّ يـَُفرِ َق مَجمَعُكمم  ُسَراَقةَ * ُمدم ُدِد * ُمسم ِبَح َشىتَّ بـَعمَد ِعز   َوُسؤم فـَُيصم

ِلِه َهَذا: قَالَ  ل  ِف قـَوم اِدي ِإذم َتُسوُخ َِأَممِر َجوَ * َأَِب َحَكم  َواَّللَِّ َلوم ُكنمَت َشاِهًدا : فـََقاَل ُسَراَقُة بمُن َماِلك  جيُِيُب َأَِب َجهم
ُككم بَِنَّ ُُمَمًَّدا  ِم َعنمُه فَِإنَّيِن ( 5)َرُسوٌل َوبـُرمَهاٌن َفَمنم َذا يقاومه * قـََوائُِمهم َعِجبمَت َوملَم َتشم ِإَخاُل لََنا * َعَليمك َفكف المَقوم

َر ِفيِه فَِإنَـُّهمم  ًما َستَـبمُدو َمَعاِلُمهم بَِممر  تـََودُّ النَّصم يَع النَّاِس طُرًّا ُمَساِلُمهم َوذََكَر َهَذا الشِ عمَر االموى ِف مغازيه َوإِ * يـَوم نَّ مجَِ
َحاَق، َوزَاَد ِف  َحاَق، َوَقدم َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  ِبَسَنِدِه ِمنم َطرِيِق زََِيد  َعِن ابمِن ِإسم  شعر َأىب جهل َأبـمَيااًت ِبَسَنِدِه َعن َأىب ِإسم



ًرا بَ  ُ َعَليمِه : َوَقاَل المُبَخاِريُّ ِبَسَنِدِه ِإََل ابمِن ِشَهاب  * * * ِليًغا تـََتَضمَُّن ُكفم بَـَرين ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فََأخم
ِلِمنَي َكانُوا َُتَّارًا قَاِفِلنَي ِمَن الشَّامِ  َر ِف رَكمب  ِمَن المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسلََّم َلِقَي الزُّبـَيـم ُر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َفَكَسا الزُّبـَيـم

ر  ثَِياب بـََياض  .َوَأَِب َبكم
__________ 

 .نىب وبرهان َفمن َذا يكلمهُ : ا( 5)
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ُ َعَليمِه َوسَ  َرِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلُموَن ِِبلمَمِديَنِة مبَخم َع المُمسم َتِظُرونَُه َومسَِ َرَِّة فـَيَـنـم لََّم َمنم َمكَّة، َفَكانُوا دون ُكلَّ َغَداة  ِإََل اْلم
 .َحىتَّ يـَُردَُّهمم َحرُّ الظَِّهريَةِ 

ىَف َرُجٌل من الميَـُهود ِإََل  ا ِإََل بـُُيوهِتِمم َأوم ًما بـَعمَد َما َأطَالُوا انمِتظَاَرُهمم، فـََلمَّا َأَووم ِمنم آطَاِمِهمم َِأَممر  يـَنمُظُر ( 5) ُأطُم  فَانـمَقَلُبوا يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحاِبِه ُمبَـيِ ِضنَي  يـَُزوُل هِبُِم السََّراُب، فـََلمم َُيمِلِك الميَـُهوِديُّ َأنم قَاَل ( 1)ِإلَيمِه، فـََبُصَر ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تِهِ  َتِظُرونَ  ََي َمعمَشَر المَعَرِب َهَذا: بَِعمَلى َصوم  .َجدُُّكُم الَِّذي تـَنـم
رَّة، يعدل هبِِ  ر اْلم ُ َعَليمِه َوسلم ِبظهم ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلُموَن ِإََل السِ ََلِح فـَتَـَلقَّوم مم َذاَت المَيِمنِي َحىتَّ نـََزَل هِبِمم فـَثَاَر المُمسم

 ِ َم ااِلثـمنَـنيم ، َوَذِلَك يـَوم ِرو بمِن َعومف  َوَّلِ ِف َبيِن َعمم ِر رَبِيع  اَأم  . ِمنم َشهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصاِمًتا، َفَطِفَق َمنم َجاَء ِمنَ  ر  ِللنَّاِس، َوَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر ممَّنم ملَم يـََر َرُسوَل اَّللَِّ  فـََقاَم َأبُو َبكم اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُيَيِ ي َأِبَ  ر  َحىتَّ ظَلَّلَ َصلَّى اَّللَّ َبَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأقـم ُس َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر ، َحىتَّ َأَصاَبِت الشَّمم   َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد َذِلكَ   .َعَليمِه ِبرَِدائِِه، فـََعَرَف النَّاُس َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِجَد الَِّذي ُأسِ سَ  فـََلِبَث َرُسوُل اَّللَِّ  َلًة َوَأسََّس المَمسم َرَة لَيـم ِرو بمِن َعومف  ِبضمَع َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َبيِن َعمم  َعَلى َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .التـَّقمَوى، َوَصلَّى ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة، َوُهَو ُيَصلِ يمثَّ رَِكَب رَاِحَلَتُه َوَساَر َُيمِشي َمعَ  ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُه النَّاُس َحىتَّ بـَرََكتم ِعنمَد َمسم
َمِئذ  رَِجاٌل ِمَن المُمسلمني  .ِفيِه يـَوم

 .اْلمصن: االطم( 5( * )هاش* )وََكاَن مربدا للتمر 
ُهم الزبري َوطَلمَحة َعَليمِهم الثِ َياب المبيض: مبيضني( 1)  .الَّىِت كساها إَيَّ

 .910/  5ِبئض َأي مستعجل شرح المَمَواِهب : يـَُقال: ُيمَتمل َأن َمعمَناَها مستعجلني، قَاَل ابمن فَارس: َوقَاَل ابمن التِ ني
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َعَد بمِن ُزرَارَةَ  ِر َأسم ِ ِف ِحجم ِ يَِتيَمنيم ل  ُغََلَمنيم  .ِلُسَهيمل  َوَسهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي بـَرََكتم بِِه رَاِحَلُتهُ  ُ المَمنمِزُل : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َهَذا ِإنم َشاَء اَّللَّ

ِ َفَساَوَمُهَما ِِبلمِمرمَبِد لِيَـتَِّخَذُه مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُغََلَمنيم ِجًدا،مثَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  سم
ُهَما هِ : فـََقااَل  بَـَلُه ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَقم ، فََأىَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهَماَبلم نـََهُبُه َلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ  .َبًة َحىتَّ ابـمَتاَعُه ِمنـم

ِجًدا  .مثَّ بـََناُه َمسم
ُ َعَليمِه وَ  ُقُل اللَُِّبَ َفطَِفَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيانه، َوُهَو يـَُقول ِحني يـَنـم ُقُل َمَعهم اللَُّب ِف بـُنـم َماُل اَل ِْحَاَل : َسلََّم يـَنـم َهَذا اْلِم

بَـرم  ِخَرة * َخيـم جر أجر اْلم َنمَصار واملهاجره فـََتَمثََّل ِبِشعمِر رَُجل  ِمنَ * َهَذا أبر رَبَنا وأطهر َويـَُقول اَل هم ِإن اَأم  فَارمَحمم اَأم
ِلِمنَي ملَم ُيَسمَّ يل   .المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَتَثََّل بِبَـيمِت ِشعمر  اَتم   َغريمِ َهِذِه ا: قَاَل ابمُن ِشَهاب   ُلغمَنا ِف االحاديث َأن َرُسول َصلَّى اَّللَّ َبـمَياتِ َوملَم يـَبـم  .َأم
، َوَقدم تـََفرََّد ِبِرَوايَِتِه ُدونَ  َُزاِعيَّة َهَذا َلفمُظ المُبَخاِريِ  ، َوَلُه َشَواِهُد ِمنم ُوُجوه  ُأَخَر، َولَيمَس ِفيِه ِقصَُّة ُأمِ  معبد اْلم ِلم   .ُمسم

 .ولنذكرها ُهَنا َما يـَُناِسُب َذِلَك ُمَرتَـًّبا َأوَّاًل فََأوَّاًل 
َماُم َأْحمَدُ * * *  ُرو بمُن ُُمَمَّد  َأبُو سعيد العنقزى : قَاَل اْلمِ ثـََنا َعمم َحاَق، َعِن المبَـَراِء ( 5)َحدَّ َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ِإسم ، َحدَّ

، قَالَ  ر  ِمنم َعاِزب  َسرمًجا بَِثََلثََة َعَشَر ِدرممَهًا، فـََقاَل َأبُو بكر لعازب: بمِن َعاِزب  تَـَرى َأبُو َبكم  مر المرَباء فليحمله ِإََل : اشم
__________ 

َرائِيل َوالثَـّومري 533ان، َكاَن يَِبيعُه َأو يزرعه، َماَت سنة نسب ِإََل العنقز َوُهَو الرُي( 5)  .يرموى َعن ِإسم
 .511/  1الل َباب 
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(1/115) 

 
 

 .َمنمِزيل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنمَت َمَعهُ : فـََقالَ  ثـََنا َكيمَف َصنَـعمَت ِحنَي َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل َحىتَّ حُتَدِ 

ر  فـََقا َلتَـَنا َحىتَّ َأظمَهرمََن َوقَاَم قَاِئمُ : َل َأبُو َبكم َمَنا َولَيـم َنا يـَوم ثـَثـم َنا فََأدمْلَمَنا فََأحم  َخَرجم
َها فَِإَذا  َويمُت ِإلَيـم َرة  فََأهم ا َفَسوَّيـمُتُه ِلَرُسوِل اَّللَِّ بَِقيَُّة ِظلِ هَ الظَِّهريَِة، َفَضَربمُت َبَصِري َهلم َأَرى ِظَلًّ َنَمِوي ِإلَيمِه، فَِإَذا َأََن ِبَصخم

ُت َلُه فـَرمَوًة َوقـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوفـََرشم  .اضمَطِجعم ََي َرُسوَل اَّللَِّ فَاضمَطَجعَ : َصلَّى اَّللَّ
، فـَُقلمتُ  ُت َأنمظُُر َهلم َأَرى َأَحًدا ِمَن الطََّلِب، فَِإَذا َأََن ِبَراِعي َغَنم   .ِلَرُجل  ِمنم قـَُريمش  : َت ََي ُغََلُم؟ فـََقالَ ِلَمنم َأنم : مثَّ َخَرجم

ُتُه، فـَُقلمتُ   .َهلم َأنمَت َحاِلٌب يل؟ قَاَل نـََعمم : قـُلمتُ ! نـََعمم : َهلم ِف َغَنِمَك ِمنم َلَُب ؟ قَالَ : َفَسمَّاُه فـََعَرفـم
َها مثَّ َأَمرمتُُه فـَنَـَفَض َضرمَعَها ِمنَ  المغَُباِر، مثَّ َأَمرمتُُه فـَنَـَفَض َكفَّيمِه ِمَن المغَُباِر، َوَمِعي ِإَداَوٌة َعَلى َفِمَها  فََأَمرمتُُه فَاعمتَـَقَل َشاًة ِمنـم

َبًة  ُ َعَليمهِ ( 5)ِخرمَقٌة َفَحَلَب يل ُكثـم َفُلُه، مثَّ َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َفَصبَـبمُت َعَلى المَقَدِح َحىتَّ بـََرَد َأسم َوَسلََّم  ِمَن اللََُّبِ
َقَظ، فـَُقلمتُ  تَـيـم ُتُه َوَقِد اسم َربم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََوافـَيـم  .اشم



ُم َيطملُُبونـََنا: َفَشِرَب َحىتَّ َرِضيُت، مثَّ قـُلمتُ   .َهلم آَن الرَِّحيُل؟ فَارمحَتَلمَنا َوالمَقوم
ُهمم ِإالَّ ُسَراَقُة بمُن َماِلِك بمنِ  َنا َأَحٌد ِمنـم رِكم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا الطََّلُب َقدم ْلََِقَنا؟ َقالَ : ُجعمُشم  َعَلى فـََرس  َلُه، فـَُقلمتُ  فـََلمم يُدم

 ".اَل حَتمَزنم ِإن هللا َمعنا " 
ِ َأوم َثََلثَة ، قـُلمتُ  ِ َأوم قَاَل ُرُممَنيم ، َأوم ُرُممَنيم ُر رُممح  َنُه َقدم نَـَنا َوبـَيـم !  َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا الطََّلُب َقدم ْلََِقَناَيَ : َحىتَّ ِإذا دَن َفَكاَن بـَيـم

 .َأَما َواَّللَِّ َما َعَلى نـَفمِسي َأبمِكي، َوَلِكنم َأبمِكي َعَليمكَ : مل تبكى؟ قـُلمتُ : َوَبَكيمُت، قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ِفَناُه : " َفَدَعا َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَساَختم قـََوائُِم فـََرِسِه ِإََل َبطمِنَها ِف َأرمض  " مبَا ِشئمَت اللَُّهمَّ اكم

َها َوقَالَ   ََي ُُمَمَّد قد علمت َأن َهَذا َعَملك: َصلمد ، َوَوَثَب َعنـم
__________ 

 .المَقِليل من اللَُّب: الكثبة( 5)
)*( 
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َ َأنم يـُنمِجَييِن ممَّا َأََن ِفيِه، ف ًما فَِإنََّك َسَتُمرُّ فَادمُع اَّللَّ َها َسهم نَيَّ َعَلى َمنم َورَاِئي ِمَن الطََّلِب، َوَهِذِه ِكَناَنِِت َفُخذم ِمنـم و هللا ََأَُعمِ 
َها َحاَجَتكَ  ِضِع َكَذا وََكَذا َفُخذم ِمنـم  .إبِِبِِلي َوَغَنِمي مبَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فأنطلق َورََجَع " َحاَجة َل ِفيَها  اَل : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَدَعا َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِإََل َأصمَحابِهِ 

لى االَنجري ع[ و]الط رق  َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن َمَعُه، َحىتَّ َقِدممَنا المَمِديَنَة وتلقاه النَّاس، َفَخرُجوا ِف 
َياَن ِف الطَّرِيِق يـَُقوُلونَ ( 5) ََدَم َوالصِ بـم َتدَّ اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َجاَء ُُمَمَّدٌ : ، َواشم ُ أكرب َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَّللَّ

ُم َأيُـُّهمم يـَنمِزُل َعَليمِه، قَالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َوتـََنازََع المَقوم َلَة َعَلى َبيِن النَّجَّاِر : " َصلَّى اَّللَّ َأنمِزُل اللَّيـم
رَِمُهمم ِبَذِلَك  َواِل َعبمِد المُمطَِّلِب َِأُكم َبَح َغَدا َحيمُث أُِمرَ " َأخم  .فـََلمَّا َأصم

َنا ِمَن المُمَهاِجرِيَن ُمصمَعُب : قَاَل المبَـَراءُ  ُتوم  َأوَُّل َمنم َقِدَم َعَليـم َنا ابمُن ُأمِ  َمكم اِر، مثَّ َقِدَم َعَليـم بمُن ُعَمريم  َأُخو َبيِن َعبمِد الدَّ
رِيَن رَاِكًبا، فـَُقلمَنا َطَّاِب ِف ِعشم َنا ُعَمُر بمُن اْلم ر ، مثَّ َقِدَم َعَليـم َعمَمى َأَحُد َبيِن ِفهم ؟ قَالَ : اَأم ُهَو َعَلى : َما فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ

 .َأثَِري
ر  َمَعهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم  .مثَّ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ قـََرَأُت ُسَورًا ِمَن المُمَفصَّلِ : قَاَل المبَـَراءُ  َدمم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوملَم يـَقم
ِ ِمنم َحِديثِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم ِل المبَـَراءِ  َأخم َرائِيَل ِبُدوِن قـَوم َنا: ِإسم  .َأوَُّل َمنم َقِدَم َعَليـم

 .ِإخلَم 
َرائِيل بِهِ  ِلٌم فـََرَواُه من َطرِيق ِإسم  .فـََقِد انـمَفَرَد ِبِه ُمسم

* * * 



__________ 
 .السطوح: االَنجري( 5)
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َحاقَ  ر ، َوَجَعَلتم قـَُريمٌش ِفيِه ِحنَي فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ صَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَغاِر َثََلًَث َوَمَعُه َأبُو َبكم لَّى اَّللَّ
ُهَما النَّاُس َأاَتمُهَا َصاِحبُـ  َتأم فـََقُدوُه ِمائََة ََنَقة  ِلَمنم َردُُّه َعَليمِهمم، فـََلمَّا َمَضِت الثَََّلُث َوَسَكَن َعنـم َجَراُه بَِبِعريَيمِهَما ُهَما الَِّذي اسم

َاُء بِنمتُ  ُهَما َأمسم  َوبَِعري  َلُه، َوَأتـَتـم
َرَة فَ  َعلِ َق السُّفم َرهِتَِما، َوَنِسَيتم َأنم ََتمَعَل هَلَا ِعَصاًما، فـََلمَّا ارمحَتَََل َذَهَبتم لِتـُ ر  ِبُسفم ِإَذا لَيمَس ِفيَها ِعَصام، فَتحل َأيب َبكم

َها بِهِ نطاقها فتجعله ِعَصاًما مثَّ   . َعلََّقتـم
ِ ِلَذِلكَ : َفَكاَن يـَُقاُل هَلَا  .َذاُت النِ طَاقـَنيم

َحاقَ  َم َلُه َأفمَضَلهُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدَّ ِ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  الرَّاِحَلتَـنيم ارمَكبم : َما مثَّ قَالَ فـََلمَّا قـَرََّب َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفدَ  َفِهَي َلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَالَ " ِإين ِ اَل َأرمَكُب بَِعريًا لَيمَس يل : " اَك َأيب َوأُمِ ي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي
 .َذا وََكَذاكَ : اَل َوَلِكنم َما الثََّمُن الَِّذي ابـمتَـعمتَـَها بِِه؟ قَالَ : قَالَ 
تـَُها ِبَذِلكَ : قَالَ   .َأَخذم
 .ِهَي َلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَالَ 

َواَء، َقالَ  تَـَرامُهَا بَِثَماَّنِائَِة ِدرمَهم  : َوَرَوى المَواِقِديُّ بََِسانِيِدِه َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َأَخَذ المَقصم ر  اشم  .وََكاَن َأبُو َبكم
، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َوَرَوى ابمُن َعَساكِ  َعاءُ : َر ِمنم َطرِيِق َأيب ُأَساَمَة َعنم ِهَشام  َدم  .َوِهَي اْلم

ُ َأعمَلمُ  َعاُء َواَّللَّ َدم َحاَق َأنَـَّها اْلم  .َوَهَكَذا َحَكى السَُّهيمِليُّ َعِن ابمِن ِإسم
َحاقَ * * *  ِدَمُهَما ِف الطَّرِيقِ فـَرَِكَبا َوانمطََلَقا، َوأَ : قَاَل ابمُن ِإسم َرَة َموماَلُه َخلمَفُه لَِيخم ر  َعاِمَر بمَن فـَُهيـم  .رمَدَف َأبُو َبكم

َاَء َأنَـَّها قَاَلتم  ثمُت َعنم َأمسم ُهم َأبُو : َفُحدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو بكر َأاَتََن نفر من قـَُريمش ِمنـم َلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها قـُرمَطَها ِمنم ُأُذهِنَا َكَما تقدمجَ  َها َلطمَمًة َطَرَح ِمنـم ، َفذََكَر َضرمبَُه هَلَا َعَلى َخدِ  ل   .هم
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َبَل رَُجلٌ : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َحىتَّ َأقـم ِري َأيمَن َوجه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َثََلَث لََيال  َما نَدم َفِل  ِمنَ  َفَمَكثـم نِ  ِمنم َأسم اْلِم
نَُه، حَ  َتُه َوَما يـََروم َمُعوَن َصوم ىتَّ َخَرَج ِمنم َأعمَلى َمكََّة َمكََّة يـَتَـَغىنَّ ِبَبـمَيات  ِمنم ِشعمر  ِغَناَء المَعَرِب، َوِإن النَّاس ليتبغونه َيسم

 :َوُهَو يـَُقولُ 



َر َجَزائِِه  ُ َربُّ النَّاِس َخيـم ِ * َجَزى اَّللَّ َلَح َمنم َأممَسى َرِفيَق ُُمَمَِّد *  َحَلَّ َخيمَمَِتم ُأمِ  َمعمَبِد مُهَا نـََزاَل ِِبلمرِبِ  مثَّ تـََروََّحا رَِفيَقنيم فََأفـم
ِن َبيِن َكعمب  َمَكاُن فـََتاهِتِمم  َاءُ * لِيَـهم ِمِننَي مبَرمَصِد َقاَلتم َأمسم َعُدَها ِللمُمؤم َلُه عَ : َوَمقم عمَنا قـَوم َنا َحيمُث َوجََّه َرُسوُل اَّللَِّ فـََلمَّا مسَِ َرفـم

َهُه ِإََل المَمِديَنةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأنَّ َوجم  .َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  ر ، َوَعبمُد ا: قَاَل ابمُن ِإسم ََل َأيب َبكم َرَة َموم َّللَِّ وََكانُوا َأرمبـََعًة، َرُسول هللا صلى هللا عيله َوسلم، َوَأبُو بكر، وعامر ابمن فـَُهيـم

ُهوُر َعبمُد اَّللَِّ بن أريقط الديلى( 5)بمُن أرقط  َحاَق، َوالمَمشم  .َكَذا يـَُقوُل ابمُن ِإسم
رًِكا  .وََكاَن ِإذم َذاَك ُمشم

َحاقَ * * *  َفَل َمكََّة ( 5)َوَلمَّا َخَرَج هِبَِما َدلِيُلُهَما َعبمُد اَّللَِّ بمُن أرقط : قَاَل ابمُن ِإسم مثَّ َمَضى هِبَِما َعَلى َسَلَك هِبَِما َأسم
َتَجاَز هبِِ  َفِل َأَمَج، مثَّ اسم َفاَن، مثَّ َسَلَك هِبَِما َعَلى َأسم َفَل ِمنم ُعسم َما َحىتَّ َعاَرَض الطَّرِيَق السَّاِحِل َحىتَّ َعاَرَض الطَّرِيَق َأسم

َرَّاَر  بـَعمَد َأنم َأَجاَز ُقَديمًدا، مثَّ َأَجاَز هِبَِما ِمنم َمَكانِِه َذِلكَ  مثَّ َأَجاَز هِبَِما ثَِنيََّة المَمَرِة، مثَّ َسَلَك هِبَِما ( 1)َفَسَلَك هِبَِما اْلم
َْلََة جِمَاج  مثَّ َسَلَك هِبَِما َمرمِجَح  تَـبمَطَن هِبَِما ُمدم ، مثَّ اسم َْلََة َلقمف  ًفا، مثَّ َأَجاَز هِبَِما ُمدم ، مثَّ تـََبطََّن هِبَِماَلقم َمرمِجَح ِمنم ِذي  جِمَاج 

ر   َرِد، مثَّ َسَلَك هِبَِما َذا َسَلم  ِمنم َبطمِن َأعمَداِء ( 9)العضوين، مثَّ َبطمَن ِذي َكشم َجم َُداِجِد، مثَّ َعَلى اَأم ، مثَّ َأَخَذ هِبَِما َعَلى اْلم
َْلَةِ   َمدم

__________ 
 .أرقد: االصل( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف والتصويب من ابمن ِهَشام
 .َواد َأو َماء ِِبلمَمِديَنةِ : اْلرار( 1)
 .كشد، َوَما أثمبته من ُمعمجم المبلَدانِ : االصل( 9)
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رهمم، َفحمل رَ تِعمِهَن، مثَّ َعَلى المَعَبابِيِد، مثَّ َأَجاَز هِبَِما المَقاَحَة مثَّ َهَبَط هِبَِما المَعرمَج َوَقدم َأبمطََأ َعَليمهِ  ُسول َصلَّى م بعض ظهم
ر  َعَلى مَجَل  يـَُقاُل َلُه ابمُن الر َِداِء، إِ  ُس بمُن ُحجم َلَم يـَُقاُل َلُه َأوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَُجٌل ِمنم َأسم ََل المَمِديَنِة َوبـََعَث َمَعه ُغََلما اَّللَّ

ُعوُد بمُن ُهنَـيمَدَة، مثَّ َخَرجَ   يـَُقاُل َلُه َمسم
، َحىتَّ َهبَ دليلهما من العرج، ]هبما  َط هبما فسلك هبَا ثَِنيََّة المَعائِِر َعنم ُيَِنِي رَُكوبََة، َويـَُقاُل ثَِنيَُّة المَغائِِر ِفيَما َقاَل ابمُن ِهَشام 

َلًة َخَلتم ِمنم َشهم ( [ 1)بطن رئم، مثَّ َقِدَم هِبَِما  َرَة لَيـم ، اِلثـمنَـَِتم َعشم ِرو بمِن َعومف  َم قـَُباَء َعَلى َبيِن َعمم َوَِّل يـَوم ِر رَبِيع  اَأم
ُس تـَعمَتِدلُ  َتدَّ الضََّحاُء وََكاَدِت الشَّمم ِ ِحنَي اشم  .ااِلثـمنَـنيم

ِر َهِذِه المَمَناِزِل، َوَخاَلَفُه ِف بـَعمِضَها َوا ُ َأعمَلمُ َوَقدم َرَوى َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق المَواِقِديِ  ََنمًوا ِمنم ِذكم  .َّللَّ
َحاق، َعن السراج، َحدثَنا ُُمَمَّد بن عَباَدة بمِن ُموَسى : َعيمم  قَاَل َأبُو نُـ  ثـََنا َأبُو َحاِمِد بمُن جبلة، َحدثَنا ُُمَمَّد بن ِإسم َحدَّ

َثيِن ِإََيُس بمُن َماِلِك  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسيَّار ، َحدَّ َثيِن َأِخي ُموَسى بمُن عَباَدة، َحدَّ ، َحدَّ ِليُّ ، َعنم بمِن المِعجم َلِميُّ َسم ِس اَأم َوم اَأم



َفِة، فـََقالَ : َأبِيِه، قَالَ  ُحم ر  َمرُّوا إبِِِبل  لََنا ِِبْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم ُ  َلمَّا َهاَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبُل؟ فـََقالُ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلمَ : واِلَمنم َهِذِه اْلمِ  .ِلَرُجل  ِمنم َأسم

ر  فـََقالَ  َت ِإنم َشاَء اَّللَُّ : فَالمتَـَفَت ِإََل َأيب َبكم  .َسِلمم
ُعودٌ : َما امسمَُك؟ قَالَ : فـََقالَ   .َمسم

ر  فـََقالَ  َت ِإنم َشاَء اَّللَُّ : فَالمتَـَفَت ِإََل َأيب َبكم  .َسِعدم
 .اُل َلُه ابمُن الر َِداءِ فََأاَتُه َأيب َفَحَمَلُه َعَلى مَجَل  يـُقَ : قَالَ 

َم ااِلثـم : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج ِمنم َمكََّة يـَوم َم َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َوَقدم تـََقدَّ َل المَمِديَنَة يـَوم ِ، َوَدخم نَـنيم
 ِ  .ااِلثـمنَـنيم

__________ 
 .ال من السقيا َبني َمكَّة َوالمَمديَنةعني على َثََلثَة َأمميَ : تعهن( 5)
 .َسَقطت من ا( 1)

)*( 
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ًما، َِأَنَّ  َة َوُدُخوِلِه المَمِديَنَة مَخمَسَة َعَشَر يـَوم َ ُخُروِجِه َعَليمِه السَََّلُم ِمنم َمكَّ ، مثَّ َوالظَّاِهُر َأنم بـَنيم م  ر  َثََلثََة َأَيَّ ُه َأقَاَم بَِغاِر ثـَوم
َادَّةِ َسَلَك طَ   .رِيَق السَّاِحِل َوِهَي َأبـمَعُد ِمَن الطَّرِيِق اْلم

َتاَز ِف ُمُرورِِه َعَلى ُأمِ  َمعمَبد  بِنمِت َكعمب من بىن َكعمب بن ُخَزاَعة  .َواجم
َحاقَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َها َعاِتَكة بنت خلف بن معبد ابمن رَبِيَعَة بم : َوقَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم َرمَ امسم  .ِن َأصم
َُمِويُّ  بن حَرام بن خيسة بمِن َكعمِب ( 5)ِهَي َعاِتَكُة بِنمُت تَِبيع  َحِليِف َبيِن ُمنمِقِذ بمِن رَبِيَعَة بن َأصمَرم بن صنبيس : َوقَاَل اَأم

ر و  .بمِن َعمم
َرٌة َوُحنَـيمَدُة بـَُنو َأيب مَ  َرم بن َوهِلَِذِه المَمرمَأِة ِمَن المَوَلِد َمعمَبٌد َوَنضم َثم بن عبد المُعزَّى ابمن معبد بن رَبِيعه بن َأصم ه َأكم عمَبد ، وامسم

 .صنبيس
ُهورٌَة َمرمِويٌَّة ِمنم َطرمق  َيُشدُّ بـَعمُضَها بـَعمًضا  .َوِقصَّتـَُها َمشم

َُزاِعيَّةِ * * *  َحاقَ : َوَهِذِه ِقصَُّة ُأمِ  َمعمَبد  اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَيمَمِة ُأمِ   فـَنَـَزلَ : قَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَم، فََأرَاُدوا المِقَرى فـََقاَلتم  َها َعاِتَكة بنت خلف بن معبد بمِن رَبِيَعَة بمِن َأصم َواَّللَِّ َما ِعنمَدََن طََعاٌم َواَل لََنا ِمنمَحٌة : َمعمَبد  َوامسم

 .ِئلٌ َواَل لََنا َشاٌة ِإالَّ َحا
َ َوحَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِبَـعمِض َغَنِمَها َفَمَسَح َضرمَعَها بَِيِدِه َوَدَعا اَّللَّ : َلَب ِف المُعسِ  َحىتَّ َأرمَغى َوقَالَ َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َريب ََي ُأمَّ َمعمَبد    .اشم
َربم فَأَنمَت َأَحقُّ ِبهِ : فـََقاَلتم   .اشم



َرى فـََفَعَل ِمثمَل َذِلَك هِبَا َفَشرِبَُه، مثَّ َدَعا حبَاِئل  فـََردَُّه عَ  ، مثَّ َدَعا حبَاِئل  ُأخم َها َفَشرَِبتم  َليـم
__________ 

 .خبيس: ِف االصابة( 5)
 (1السِ ريَة  - 57)*( )
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َرى فـََفَعَل هِبَا ِمثمَل َذِلَك َفَسَقى َدلِيَلُه، مثَّ َدَعا حبَاِئل   َفَعَل هِبَا ِمثمَل َذِلَك َفَسَقى َعاِمًرا، مثَّ تـَرََّوحَ  ُأخم َرى فـَ  .ُأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ بـََلُغوا ُأمَّ َمعمَبد  َفَسأَُلوا َعنمُه، فـََقا َأرََأيمِت ُُمَمًَّدا ِمنم ِحلمَيِتِه َكَذا : ُلواَوطََلَبتم قـَُريمش  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .؟ فـََوَصُفوُه هَلَاوََكَذا
َاِئلِ : فـََقاَلت  .َما أدرى َما تَقوُلوَن، قدمَنا َفىت َحاِلُب اْلم

 .َفَذاَك الَِّذي نُرِيدُ : قَاَلتم قـَُريمشٌ 
ثَـ  ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َمعمَمر ، َحدَّ ر  المبَـزَّاُر، َحدَّ َاِفُظ َأبُو َبكم َبَة بمِن َعبمِد نَ َوقَاَل اْلم ا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن ُعقم

، َحدثَنا َأيب، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبر  قَالَ  ر  : الرَّْحمَِن بمِن َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم َلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَح، َُمَاَفَة َأنم خَيمُرَج َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صَ ُمَهاِجَريمِن َفَدَخََل المَغاَر،  ر  َعِقَبُه َحىتَّ َأصم ٌر فَأَلمَقَمُه َأبُو َبكم ُ ِإَذا ِف المَغاِر ُجحم لَّى اَّللَّ

 .َعَليمِه َوَسلََّم ِمنمُه شئ
ِإين ِ َأَرى ُوُجوًها ِحَساًَن، َوِإنَّ : َبد ، فََأرمَسَلتم ِإلَيمِه ُأمُّ َمعمَبد  فََأقَاَما ِف المَغاِر َثََلَث لََيال  مثَّ َخَرَجا َحىتَّ نزل ِبَيمَماِت ُأمِ  َمعم 

َيَّ َأقـمَوى َعَلى َكَراَمِتُكمم ِمينِ    .اْلم
ُ َعلَ  َرة  َوَشاة ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا ِعنمَدَها بـََعَثتم َمَع ابمن  هَلَا َصِغري  ِبَشفم َرة : " ِه َوَسلَّمَ يم فـََلمَّا َأممَسوم ارمُدِد الشَّفم

 .يـَعميِن المَقَدحَ " وهات لنا فـََرًقا 
 .فََأرمَسَلتم ِإلَيمِه َأنم اَل لُب ِفيَها َواَل ولد

تَـرَّتم َوَدرَّتم َفَحَلَب َفَمََلَ المَقَدَح َفَشِرَب َوَسَقى: قَالَ  َرَها فَاجم ر ، مثَّ  َهات لنا فـََرقًا َفَجاَءتم بَِفَرق  َفَضَرَب َظهم َأَِب َبكم
 .حلب فَبعث ِفيِه ِإََل ُأمِ  َمعمَبد  

َبَة اَل نـَعمَلُم َأَحًدا َحدََّث َعنمُه إِ : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ  َناِد، َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن ُعقم الَّ يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَّد ، اَل نـَعمَلُمُه يـُرمَوى ِإالَّ هِبََذا اْلمِسم
 .ُروفًا ِف النََّسبِ َوِإنم َكاَن َمعم 

ثـََنا ُُمَمَّد بن َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن زََكِرَيَّ بمِن َأيب زَاِئَدَة، َحدَّ َاِفُظ المبَـيـم  َوَرَوى اْلم
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عمُت َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن أَ  ، مسَِ بَـَهاين ِ َصم يِق عبد الرَّْحمَن بن َأىب ليلى، َحدثَنا عبد الرَّْحمَن بن اَأم ر  الصِ دِ  َلى، َعنم َأيب َبكم يب لَيـم
َياِء المَعَربِ : قَالَ  َنا ِإََل َحي   ِمنم َأحم تَـَهيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم من َمكََّة فَانـم ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فـََنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َخَرجم

تَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بـَيمت  ُمنـم َا َأََن اممَرَأٌة َولَيمَس : ِحًيا فـََقَصَد ِإلَيمِه، فـََلمَّا نـََزلمَنا ملَم َيُكنم ِفيِه ِإالَّ اممَرَأٌة فـََقاَلتم اَّللَّ ََي َعبمَد اَّللَِّ ِإَّنَّ
َيِ  ِإنم َأَردمُُتُ المِقَرى  .َمِعي َأَحٌد، فـََعَليمُكَما ِبَعِظيِم اْلم

َها َوَذِلَك ِعنمدَ : قَالَ   المَمَساِء، َفَجاَء ابمنٌ  فـََلمم جيُِبـم
ِ فـَُقلم هَلَُما تـَُقوُل َلُكَما أُمِ ي اذم : هَلَا بَِعمُنز  َيُسوقـَُها، فـََقاَلتم  َرِة ِإََل َهَذيمَن الرَُّجَلنيم حَبَا َهِذِه ََي بـُيَنَّ انمطَِلقم هِبَِذِه المَعنمِز َوالشَّفم

 .وَُكََل َوَأطمِعَماَنَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلمَّا َجاَء قَاَل َلُه ا َرِة َوِجئميِن ِِبلمَقَدحِ : لنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .انمطَِلقم ِِبلشَّفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َضرمَعَها مثَّ َحَلبَ : ِإنَـَّها َقدم َعَزَبتم َولَيمَس هِبَا َلَُبٌ، قَالَ : قَالَ  ، َفَجاَء ِبَقَدح  َفَمَسَح النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  انمطََلقم
 .انمطََلَق ِبِه ِإََل ُأمِ كَ : َحىتَّ َمََلَ المَقَدَح، مثَّ قَالَ 

، مثَّ َجاَء بِِه فـََقالَ  َرى: َفَشرَِبتم َحىتَّ َرِوَيتم  .انمطَِلقم هِبَِذِه َوِجئميِن بُِخم
َرى فـََفَعَل هِبَا َكَذلِ  ر ، مثَّ َجاَء بُِخم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََفَعَل هِبَا َكَذِلَك مثَّ َسَقى َأَِب َبكم  .َك، مثَّ َشِرَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َنا َلتَـَنا، مثَّ انمطََلقم َنا لَيـم  .فَِبتـم
يِه المُمَباَركَ   .َفَكاَنتم ُتَسمِ 

ََي أُمَّهم َهَذا الرَُّجُل الَِّذي َكاَن َمَع : الَ وََكثـَُرتم َغَنُمَها َحىتَّ َجَلَبتم َجلمًبا ِإََل المَمِديَنِة، َفَمرَّ َأبُو بكر فـََرأى ابـمنـَُها فـََعَرَفُه، فـَقَ 
 .المُمَباَركِ 

رِيَن َمنم ُهَو؟ قَاَلتم : ََي َعبمَد اَّللَِّ َمِن الرَُّجُل الَِّذي َكاَن َمَعَك؟ قَالَ : فـََقاَمتم ِإلَيمِه فـََقاَلتم   .اَل : َأوم َما َتدم
 .ُهَو َنِبُّ اَّللَِّ : قَالَ 

 .َليمهِ قَاَلتم فََأدمِخلميِن عَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأعمطَاَها: قَالَ   .فََأدمَخَلَها فََأطمَعَمَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوسَ : قَاَلتم  -: زَاَد ابمُن َعبمَداِن ِف ِرَوايَِتهِ  َدتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا ِمنم َفُدلَّيِن َعَليمِه، فَانمطََلَقتم َمِعي، َوَأهم لََّم َشيـم
َعمَرابِ   .َأِقط  َوَمَتاِع اَأم

 .َفَكَساَها َوَأعمطَاَها: قَالَ 
لمت: َواَل َأعمَلُمُه ِإالَّ قَالَ : قَالَ   .َوأسم
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َناٌد َحَسنٌ   .ِإسم
َهِقيُّ   .ا ِهيَ َهِذِه المِقصَُّة َشِبيَهٌة ِبِقصَِّة ُأمِ  َمعمَبد ، َوالظَّاِهُر َأنَـّهَ : َوقَاَل المبَـيـم

ُ َأعمَلُم  َهِقيُّ * * * َواَّللَّ َسِن المَقاِضي، قَااَل : َوقَاَل المبَـيـم ر  َأْحمَُد بمُن اْلَم َاِفُظ َوَأبُو َبكم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َحدثَنا َأبُو : َأخم



رُ  َثيِن َأبُو َأْحمََد ِبشم ، َحدَّ َرم  َسُن بمُن ُمكم  بن ُُمَمَّد المَعبَّاس االصم، َحدثَنا اْلَم
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َُزاِعيِ  ِحِجي، َحدثَنا أجبر بن الصَّباح، َعنم َأيب َمعمَبد  اْلم  السكرى، َحدثَنا عبد المملك بن وهب الممذم

ر  َوعَ  َلَة َهاَجَر ِمنم َمكََّة ِإََل المَمِديَنِة ُهَو َوَأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج لَيـم ر  َوَدلِيُلُهمم َعبمُد َصلَّى اَّللَّ ََل َأيب َبكم َرَة َموم اِمُر بمُن فـَُهيـم
َُزاِعيَّةِ  ، َفَمرُّوا ِبَيمَمَِتم ُأمِ  َمعمَبد  اْلم  .اَّللَِّ بمُن ُأرَيمِقط  اللَّيمِثيُّ

َيمَمِة فَـ  تَـُرونَُه وََكاَنتم ُأمُّ َمعمَبد  اممَرَأًة بـَرمزًَة َجلمَدًة حَتمَتِب َوََتمِلُس بَِفَناِء اْلم ِقي، َفَسأَُلوَها َهلم ِعنمَدَها ْلَمٌم َأوم َلَُبٌ َيشم ُتطمِعُم َوَتسم
ًئا ِمنم َذِلك، َوقَاَلت َها؟ فـََلمم جيَُِدوا ِعنمَدَها َشيـم ِنُتونَ : ِمنـم ُم ُمرمِمُلوَن ُمسم  .َلو َكاَن عندََن شئ َما َأعمَوزَُكُم المِقَرى، َوِإَذا المَقوم

ِر فـََنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَِإَذا َشاٌة ِف َكسم َشاٌة : َما َهِذِه الشَّاُة ََي ُأمَّ َمعمَبد ؟ فـََقاَلتم : َخيمَمِتَها فـََقالَ ( 5) َصلَّى اَّللَّ
ُد َعِن المَغَنمِ  َهم  .َخلََّفَها اْلم

َهُد ِمنم َذِلكَ : فـََهلم هِبَا ِمنم َلَُب ؟ قَاَلتم : قَالَ   .ِهَي َأجم
ُلبَـَها؟ َقاَلتم : قَالَ  َها: أتَمَذِننَي يل َأنم َأحم ُلبـم  .ِإنم َكاَن هِبَا َحلمٌب فَاحم

َم اَّللَِّ َوَمَسَح َضرمَعَها وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلشَّاِة َفَمَسَحَها َوذََكَر اسم ، َوَدَعا إبََِِنء  هَلَا َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم اَّللَِّ ذََكَر اسم
َط يُـ  تَـرَّتم َفحلَب ِفيِه َثجًّا( 9)فـَتَـَفاجَّتم ( 1)رمِبُض الرَّهم  َواجم

__________ 
َيمَمة( 5)  .َجانبَها: كسر اْلم
 .يشبعهم َحىتَّ يربضوا: يربض الرَّهمط( 1)
َها: تفاجت( 9) َليـم  .فرجت َما َبني رِجم

)*( 
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ا َشِرَب آِخَرُهمم َوقَالَ َحىتَّ مَله، َفَسَقاَها َوَسَقى َأصمَحابَُه َفَشرِ  ، َحىتَّ ِإَذا َرُووم ِم آِخُرُهمم : بُوا َعَلًَل بـَعمَد نـََهل   .َساِقي المَقوم
ء ، فـََغاَدرَُه ِعنمَدَها ًدا َعَلى َبدم  .مثَّ َحَلَب ِفيِه ََثنًِيا َعوم

 .مثَّ ارمحَتَُلوا
َي هِبِنَّ فـََقلَّ َما لَِبَث َأنم َجاَء َزومُجَها َأبُو معبد َيسُ : قَالَ  ُُمُُّهنَّ َقِليٌل، فـََلمَّا رََأى ( 5)وق َأعمنـًُزا ِعَجافًا يتساوكن هزال اَل نِقم

 !ِمنم َأيمَن َهَذا اللََُّبُ ََي ُأمَّ َمعمَبد ، َواَل َحُلوبََة ِف المبَـيمِت َوالشَّاء َعاِزٌب؟ : اللََُّبَ َعِجَب َوقَالَ 
 .بَِنا َرُجٌل ُمَباَرٌك َكاَن ِمنم َحِديِثِه َكيمَت وََكيمتَ  اَل َواَّللَِّ ِإنَُّه َمرَّ : فـََقاَلتم 

 .َصفيه َل، فو هللا ِإين ِ ََأَرَاُه َصاِحَب قـَُريمش  الَِّذي َتطمُلبُ : فـََقالَ 
َلٌة : فـََقاَلتم  ِه ملَم تَِعبمُه ُثجم ُُلِق َمِليَح المَوجم ، َقِسيٌم َوِسيٌم، ( 1) تـُزمِر بِِه َصعمَلٌة َوملَم ( 1)رََأيمُت َرُجًَل ظَاِهَر المَوَضاَءِة َحَسَن اْلم

َفاره َوطف  نَـيمِه َدَعٌج، َوِف َأشم َحُل َأزَجُّ َأقـمَرُن ِف ُعُنِقِه َسَطٌع ( 9)ِف َعيـم َوِف ْليته  ( 7)، وىف َصوته َصِحَل، َأحول َأكم
ٌل اَل نـَزمٌر َواَل َهَذٌر، َكَأنَّ َمنمِطَقُه َخَرزَاُت كثاثة، ِإَذا َصَمَت فـََعَليمِه المَوقَاُر، َوِإَذا َتَكلََّم مَسَا َوَعََل  ُه المبَـَهاُء، ُحلمُو المَمنمِطِق َفصم



ٌ ( 1)َنظمم  يـَنمَحِدرمَن، أهبى النَّاس وأمجله من بعيد، َوأحسنه من قريب، ربَعة اَل تشنأه  َتِحُمُه َعنيم ، َواَل تـَقم ٌ ِمنم طُول  َعنيم
 َ ٌن بـَنيم َتمَ َمنم ِقَصر ، ُغصم ا، َلُه رُفـََقاُء َُيُفُّوَن بِِه، ِإنم قَاَل اسم َسنـُُهمم َقدًّ ، فـَُهَو َأنمَضُر الثَََّلثَِة َمنمَظًرا، َوَأحم ِ ِلِه، ُغصمنَـنيم ُعوا ِلَقوم

 .َوِإنم َأَمَر تـََباَدُروا َِأَممرِِه، َُممُفوٌد َُممُشوٌد، اَل َعاِبٌس َواَل ُمَفنَّدٌ 
َهَدنَّ ِإنم : -ا يـَعميِن بـَعمَلهَ  -فـََقاَل  ُت َأنم َأصمَحَبُه، َوََأَجم ُتُه اَللمَتَمسم َهَذا َواَّللَِّ َصاِحُب قـَُريمش  الَِّذي َتطمُلُب، َوَلوم َصاَدفـم

 .وجدت ِإََل َذِلك َسِبيَل
__________ 

 .يتمايلن: يتساوكن( 5)
 .املخ: والنقى

 .عظم المَبطن: الثجلة( 1)
 .صغر الرَّأمس: والصعلة

 .طول: َوطف( 9)
 .طول: َسَطعَ ( 7)
 .تنساه: االصل( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .َوَما أثمبته َعن الوفا اِلبمِن اْلوزى واملواهب والدالئل اليب نعيم

 .تبمغضهُ : َومعىن تشنأه
)*( 
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َمُعونَُه َواَل يَـ : قَالَ  َرمِض َيسم َ السََّماِء َواَأم ٌت مبَكََّة َعال  بـَنيم َن َمنم يـَُقوُل، َوُهَو يـَُقولُ َوَأصمَبَح َصوم ُ َربُّ النَّاِس : َروم َجَزى اَّللَّ
َر َجَزائِِه  ِ َحَلَّ َخيمَمَِتم ُأمِ  َمعمَبِد مُهَا نـََزاَل ِِبلمرِبِ  َوارمحَتَََل ِبِه * َخيـم َلَح َمنم َأممَسى َرِفيَق ُُمَمَّد فيا لقصى َما َزَوى * رَِفيَقنيم فََأفـم
ُ َعنمُكُم  َتُكمم َعنم َشاهِتَا َوِإََنئَِها بِ * اَّللَّ ُدِد َسُلوا ُأخم َهدِ * ِه ِمنم ِفَعال  اَل َتازى َوُسؤم أَلُوا الشَّاَة َتشم  فَِإنَُّكمم ِإنم َتسم

، َضرَُّة الشَّاِة * َدَعاَها ِبَشاة  َحاِئل  فـََتَحلََّبتم  ًنا َلَديـمَها ِْلَاِلب  ( 5)َلُه ِبَصرِيح  يَُدرُّ هَلَا ِف َمصمَدر  مثَّ *  ُمزمِبِد فـََغاَدرَُه َرهم
َبَح النَّاُس، يـَعميِن مبَكََّة، َوَقدم فـََقُدوا نَِبيـَُّهمم، فََأَخُذوا َعَلى َخيمَمَِتم ُأمِ  َمعمَبد  َحىتَّ َْلِقُ : َمومرِِد قَالَ  وا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َوَأصم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ
ُهم نَِبي هم : اُن بمُن ََثِبت  َوَأَجابَُه َحسَّ : قَالَ  ِري ِإلَيمِهمم َويـَغمَتِدي تـََرحََّل َعنم ( 1)َوقد سر * لقد َخاَب قوم زَاَل َعنـم َمنم َيسم

م  فـََزاَلتم ُعُقوهُلُمم  م  َتَسفَُّهوا * قـَوم ُل قـَوم َتِوي ُضَلَّ ِد َوَهلم َيسم م  بُِنور  جُمَدَّ َتِد َنِبٌّ َعًمى َوُهَداٌة يَـ * َوَحلَّ َعَلى قـَوم َتُدوَن مبُهم هم
َلُه  م  َمَقاَلَة َغاِئب  * يـََرى َما اَل يـََرى النَّاُس َحوم َهِد َوِإنم قَاَل ِف يـَوم ُلو ِكَتاَب اَّللَِّ ِف ُكلِ  َمشم ِم َأوم * َويـَتـم ِديُقَها ِف الميَـوم فـََتصم

ِه  ر  َسَعاَدُة َجدِ  ِن َأَِب َبكم ِن َبيِن َكعمب  َمَكاُن فـََتاهِتِمم ِبصُ * ِف ُضَحى المَغِد لِيَـهم َعِد َويـَهم ُ َيسم ِعِد اَّللَّ َبِتِه َمنم ُيسم َعُدَها * حم َوَمقم



ِلِمنَي مبَرمَصِد قَاَل  َلَم َوَهاَجَر ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : -يـَعميِن َعبمَد المَمِلِك بمَن َوهمب   -لِلمُمسم َعَليمِه  فـَبَـَلَغيِن َأنَّ َأَِب َمعمَبد  َأسم
 .َوسلم

__________ 
 .أصل الضَّرع: الضرة( 5)
 .َوقدس: الوفا َوَداَلِئل َأىب نعيم( 1)

)*( 
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َلُه َسَواءً  ، َفذََكَر ِمثـم ِحِجيِ  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق َعبمِد المَمِلِك بمِن َوهمب  المَمذم  .َوَهَكَذا َرَوى اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َل َعبمُد المَمِلكِ قَا: َوزَاَد ِف آِخرِهِ  َلَمتم َوْلََِقتم ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .بـََلَغيِن َأنَّ ُأمَّ َمعمَبد  َهاَجَرتم َوَأسم

بمِن مثَّ َرَواُه َأبُو نعيم من طرق، َعن بكر بن ُُمرز الكلىب اْلزاعى، َعن َأبِيه ُُمرز ابمن مهدى، َعن حَرام بمِن ِهَشاِم 
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِه ُحبَـيمِش بمِن َخاِلد  َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم، ِإنَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ُحبَـيمِش بمِن َخاِلد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنيَ   اَّللَّ
َها ُمَهاِجًرا ُهَو َوَأبُ  رَِج ِمنم َمكََّة َخَرَج ِمنـم ، َفَمرُّوا ِبَيمَمِة ُأمِ  ُأخم َرَة َوَدلِيُلُهَما َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأرَيمِقط  اللَّيمِثيُّ ر  َوَعاِمُر بمُن فـَُهيـم و َبكم

َم َسَواءً   .َمعمَبد ، وََكاَنِت اممَرَأًة بـَرمزًَة َجلمَدًة حَتمَتِب بِِفَناِء المُقبَِّة، َوذََكَر ِمثمَل َما تـََقدَّ
 .قَالَ 
لكدُيى، َحدثَنا َعبمُد ثـمَناُه، ِفيَما َأُظنُّ، ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد بمِن َعِليِ  بمِن ُُمَلَّد ، َحدثَنا ُُمَمَّد بن يُوُنس ابمن ُموَسى، يعمىن اَوَحدَّ 

َثيِن المَعزِيِز بمُن َُيمََي بمِن َعبمِد المَعزِيِز موَل المَعبَّاس بن عبد الممطلب، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ُسَليم  َنمَصاِريُّ، َحدَّ َماَن بمِن َسِليط  اَأم
، قَالَ  ِريِ  َرة َوَمَعُه َأبُو بكر وعامر أبن : َأيب، َعنم َأبِيِه َسِليط  المَبدم جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اهلِم َلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُمم َعَلى الطَّ  َرَة َوابمُن ُأرَيمِقط  يَُدهلُّ َُزاِعيَِّة َوِهَي اَل تـَعمرُِفُه فـََقاَل هَلُمفـَُهيـم ََي ُأمَّ َمعمَبد  َهلم ِعنمَدِك ِمنم َلَُب ؟ : رِيِق، َمرَّ بُِمِ  َمعمَبد  اْلم

 .اَل َواَّللَِّ ِإنَّ المغََنَم َلَعازِبَةٌ : قَاَلتم 
ُد َعِن المغََنمِ : َفَما َهِذِه الشَّاُة؟ قَاَلتم : قَالَ  َهم ِو َما تـََقدَّمَ َخلََّفَها اْلم َِديِث َكَنحم  .؟ مثَّ ذََكَر مَتَاَم اْلم

َهِقيُّ * * *   .ُُيمَتَمُل َأنَّ َهِذِه المِقَصَص ُكلََّها َواِحَدةٌ : مثَّ قَاَل المبَـيـم
َُزاِعيَِّة فـََقالَ  ثـََنا َأبُو َعبمدِ : مثَّ ذََكَر ِقصًَّة َشِبيَهًة ِبِقصَِّة َشاِة ُأمِ  َمعمَبد  اْلم ر  َأْحمَُد بمُن  َحدَّ ثـََنا َأبُو َبكم َاِفُظ، ِإممََلًء، َحدَّ اَّللَِّ اْلم

بَـَرََن ُُمَمَّد بن َغالب، َحدثَنا َحاَق بمِن َأيُّوَب، َأخم  ِإسم
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، َعنم قـَيمِس بم  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِإََيِد بن َلِقيط، َحدثَنا ِإََيُد بمُن َلِقيط  َلمَّا انمطََلَق النَِّبُّ : ِن النـُّعمَماِن، قَالَ َأبُو المَولِيِد، َحدَّ
َقَياُه اللََُّبَ فَـ  َتسم ِفنَي، َمرُّوا بَِعبمد  يـَرمَعى َغَنًما فَاسم َتخم ر  ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم َما ِعنمِدي َشاٌة حتلب، غري : َقالَ َصلَّى اَّللَّ

َدَجتم  َْحََلتم َأوَّلَ ( 1)َأن َها ُهَنا َعَناقًا  َتاِء، َوَقدم َأخم  .َوَما بقى هَلَا من َلَُبٌ ( 1)الشِ 
 .ادمُع هِبَا: فـََقالَ 

، َوَجا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَسَح َضرمَعَها َوَدَعا َحىتَّ َأنـمَزَلتم ر  مبَِجن   َفَحَلَب َفَسَقى َفَدَعا هِبَا َفاعمتَـَقَلَها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َء َأبُو َبكم
ر  مثَّ َحَلَب َفَسَقى الرَّاِعَي، مثَّ َحَلَب َفَشِربَ َأِبَ   . َبكم

َلَك َقطُّ : فـََقاَل الرَّاِعي  .ِِبَّللَِّ من َأنمت؟ فو هللا َما رََأيمُت ِمثـم
ُتُم َعَليَّ : قَالَ   َأَو تـَُراَك َتكم

رِبََك؟ قَالَ   .نـََعمم : َحىتَّ ُأخم
 .فَِإين ِ ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ 

 .ِإنَـُّهمم لَيَـُقولُوَن َذِلك: َأنمَت الَِّذي تـَزمُعُم قـَُريمٌش َأنَُّه َصاِبٌئ؟ قَالَ : َقالَ فَـ 
َهُد َأنَّ َما ِجئمَت ِبِه حق، َوَأنه اَل فعل َما فـََعلمَت ِإالَّ َنِبٌّ، َوَأََن ُمتَِّبعُ : قَالَ   .كَ فإىن أشهد َأنََّك َنِبٌّ، َوَأشم
تَ : قَالَ  َمَك َهَذا، فَِإَذا بـََلَغَك َأين ِ َقدم َظَهرمُت فَأمتَِناِإنََّك اَل َتسم  .ِطيُع َذِلَك يـَوم

، َعنم َجعمَفِر بمِن ُْحَيمد  المُكوِفِ ، َعن عبد هللا بن إَيد ابمن َلِقيط بِهِ  ِصِليُّ  .َوَرَواُه َأبُو يـَعمَلى المَموم
ُعود  فـََقالَ  َوقد ذكر َأبُو نعيم َها ُهَنا ِقصََّة َعبمِد اَّللَِّ * * *  ثـََنا عبد هللا بن َجعمَفر، َحدثَنا يُوُنس بن حبيب، : بمِن َمسم َحدَّ

ُعود   ، َعنم ِزر  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم َعاِصم   .َحدثَنا َأبُو َداُود، َحدَّ
بَ : قَالَ  ر ، َوَقدم فـَرَّا ِمَن ُكنمُت ُغََلًما ََيِفًعا َأرمَعى َغَنًما ِلُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم َة بمِن ُمَعيمط  مبَكََّة، َفأََتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ََي ُغََلم: المُمشمركني، فـََقااَل 
__________ 

 .االنثى من ولد الممعز: العناق( 5)
لق: أخدجت( 1)  .َجاَءت ِبَوَلِدَها ََنقص اْلم

)*( 

(1/117) 

 
 

ِقيَنا؟  .ِعنمَدَك َلَُبٌ َتسم
ُت ِبَساِقيُكَما، فـََقااَل : فـَُقلمتُ  مَتٌَن َوَلسم ُل بـَعمُد؟ قـُلمتُ : ِإين ِ ُمؤم َها المَفحم ُز َعَليـم  .نـََعمم : َهلم ِعنمَدَك ِمنم َجَذَعة  ملَم يـَنـم

ر  َوَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  تـُُهَما هِبَا، َفاعمتَـَقَلَها َأبُو َبكم ر  فَأَتـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الضَّرمَع َفَدَعا، َفَحَفَل الضَّرع َوَجاء َأبُو َبكم ى اَّللَّ
ر  َوَسَقَياين، مثَّ قَاَل ِللضَّرمعِ  َرة  ُمتَـَقعِ َرة  َفَحَلَب ِفيَها، مثَّ َشِرَب ُهَو َوَأبُو َبكم  .اقمِلصم فـََقَلصَ : ِبَصخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقلمتُ  فـََلمَّا َكاَن بـَعمُد َأتـَيمُت َرُسولِ  ِل الطَّيِ ِب، يـَعميِن المُقرمآنَ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِن ِمنم َهَذا المَقوم  .َعلِ مم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تُ " ِإنََّك ُغََلٌم ُمَعلٌَّم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  فََأَخذم
 .ُعيِن ِفيَها َأَحدٌ ِمنم ِفيِه َسبمِعنَي ُسورًَة َما يـَُنازِ 

لُُه ِف َهَذا السِ َياقِ  رِِكنَي : " فـََقوم َواِل قـَبمَل " َوَقدم فـَرَّا ِمَن المُمشم َحم َا َذِلَك ِف بـَعمِض اَأم َرِة، ِإَّنَّ جم لَيمَس المُمَراُد ِمنمُه َوقمَت اهلِم
َرةِ  جم  .اهلِم

َلَم َقِدُيًا َوَهاَجرَ  ُعود  ممَّنم َأسم ََبَشِة َورََجَع ِإََل َمكََّة َكَما تـََقدََّم، َوِقصَُّتُه َهِذِه َصِحيَحٌة ََثبَِتٌة ِف الصِ َحاِح  فَِإنَّ ابمَن َمسم ِإََل اْلم
َِها  .َوَغريم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَُد * * *  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُمصمَعِب بن عبد هللا، ُهَو الزبري، َحدَّ ( : 5)َوقَاَل اْلمِ ََل َعَباِدَل، َحدَّ َثيِن َأيب، َعنم فَائِد  َموم

ُت َمَع ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َسعمد ، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِِبلمَعرمِج َأَتى ابمُن سعد، َوسعد َوُهوَ : قَالَ  الَِّذي َدلَّ َرُسوَل  َخَرجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َطرِيق َثَك َأبُوَك؟ قَاَل ابمُن َسعمد  : فـََقاَل ِإبـمَراِهيم( 1)ركوبة  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن َأيب َأنَّ َرُسوَل : َما َحدَّ َحدَّ

ر ، وََكاَنتم َِأَيب بكر عندََن بنت ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَتُهمم َوَمَعُه َأبُو َبكم  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

رَب من ( 5)  ( .ا)سقط َهَذا اْلَم
 .االصل ركونة( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .وهى ثنية َبني َمكَّة َوالمَمديَنة ِعنمد العرج

)*( 

(1/111) 

 
 

ِتَصاَر ِف الطَّرِيِق ِإََل المَمِدي ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرَاَد ااِلخم تَـرمَضَعٌة، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر َهَذا الغام: َنِة، فـََقاَل َلُه سعدُمسم
َلَم يـَُقاُل هَلَُما المُمَهاََننِ   .ِمنم رَُكوبََة، َوِبِه ِلصَّاِن ِمنم َأسم

ََن َعَليمِهَما  .فَِإنم ِشئمَت َأَخذم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".ُخذم بَِنا َعَليمِهَما : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َنا ِإَذا َأَحُدمهَُ : قَاَل سعد َرفـم  .َهَذا المَيَماينُّ : ا يـَُقوُل ِلَصاِحِبهِ فخرجنا َحىتَّ ِإذم َأشم
َلَما، مثَّ َسَأهَلُمَ  ََلَم فََأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَرَض َعَليمِهَما اْلمِسم َائِِهَما فـََقااَل َفَدَعامُهَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََنمُن : ا َعنم َأمسم

 .المُمَهاََننِ 
ُتَما المُمكم : " فـََقالَ  َنا ظَاِهَر قـَُباَء فـَتَـَلقَّاُه بـَُنو َعمم " َرَماِن َبلم َأنـم َنا َحىتَّ ِإَذا َأتـَيـم َدَما َعَليمِه المَمِديَنَة، َفَخَرجم ِرو بمِن َوَأَمَرمُهَا َأنم يـَقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُد بمُن ُزرَا" َعومف  َثَمةَ " رََة؟ َأيمَن َأبُو أَُماَمَة َأسم ِإنَُّه َأَصاَب : فـََقاَل َسعمُد بمُن َخيـم
َلى  ِقبـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا طَلَ  رِبُُه َذِلَك؟ مثَّ َمَضى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل فَِإَذا الشَّرمُب مَممُلوٌء، ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَفََل ُأخم َع َعَلى النَّخم
ر  فـََقالَ  فَالمتَـَفَت َرُسولُ  ر  َهَذا المَمنمِزلُ : اَّللَِّ ِإََل َأيب َبكم  .ََي َأَِب َبكم

ِلج    .رََأيـمُتيِن َأنمِزُل ِإََل ِحَياض  َكِحَياِض َبيِن ُمدم
 .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَدُ 
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َتقر منزله هبَا َومَ  ، َفصمٌل ِف ُدُخوِلِه َعَليمِه السَََّلُم المَمِديَنَة، َوَأيمَن اسم ِريِ  َم ِفيَما َرَواُه المُبَخاِريُّ، َعِن الزُّهم ا يتَـَعلَّق ِبِه َقدم تـََقدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل المَمِديَنَة ِعنمَد الظَِّهريَةِ   .َعنم ُعرمَوَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َحاَق، َعِن المبَـَراِء بمِن َوَلَعلَّ َذِلَك َكاَن بـَعمَد الزََّواِل، ِلَما ثـََبَت ِف : قـُلمتُ  َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم ِ ِمنم َحِديِث ِإسم الصَِّحيَحنيم
َرِة قَالَ  جم ر  ِف َحِديِث اهلِم ، َعنم َأيب َبكم ُ : َعاِزب  ُم َأيُـُّهمم يـَنمِزُل َعَليمِه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقِدممَنا لَيمًَل فـَتَـَناَزَعُه المَقوم

رُِمُهمم ِبَذِلَك : " َليمِه َوَسلَّمَ عَ  َواِل َعبمِد المُمطَِّلِب ُأكم  ".َأنمِزُل َعَلى َبيِن النَّجَّاِر َأخم
َم ُقُدوِمِه ِإََل قـَُباَء، فـََيُكوُن َحاَل ُوُصوِلِه ِإََل قـُرمِب المَمدِ  ُ َأعمَلُم ِإمَّا َأنم َيُكوَن يـَوم الظَِّهريَِة َوَأقَاَم يَنِة َكاَن ِف َحرِ  َوَهَذا َواَّللَّ
ِلِمنَي فـَنَـَزَل قـَُباَء َوَذِلَك لَيمًَل، َوَأنَُّه َأطمَلَق َعَلى َما بـَعمدَ  َلِة، مثَّ َساَر ِِبلمُمسم  الزََّواِل لَيمًَل، فَِإنَّ المَعِشيَّ ِمَن حَتمَت تِلمَك النَّخم

 .الزََّوالِ 
 .َحَل ِمنم قـَُباَء، َكَما َسَيأمِت، َفَساَر َفَما انـمتَـَهى ِإََل َبيِن النَّجَّاِر ِإالَّ ِعَشاءً َوِإمَّا َأنم َيُكوَن المُمَراُد ِبَذِلَك َلمَّا رَ 

 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ِرو بمِن َعومف  بُِقَبا ، َعنم ُعرمَوَة، َأنَُّه نـََزَل ِف َبيِن َعمم ِريِ  َلًة، َوَأسََّس َوذََكَر المُبَخاِريُّ َعِن الزُّهم َرَة لَيـم َء، َوَأقَاَم ِفيِهمم ِبضمَع َعشم
مِ  ََيَّ ِجَد قـَُباَء ِف تِلمَك اَأم  .َمسم

ِجِدِه، وََكاَن ِمرمبًَدا  مثَّ رَِكَب َوَمَعُه النَّاُس َحىتَّ بـَرََكتم بِِه رَاِحَلُتُه ِف َمَكاِن َمسم
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ٌل  ِ َومَهَا َسهم ِ يَِتيَمنيم ِجًداِلُغََلَمنيم ََذُه َمسم ُهَما َواختَّ  .َوُسَهيمٌل، فَابـمَتاَعُه ِمنـم
ُهمم  ُ َعنـم  .َوَذِلَك ِف َداِر َبيِن النَّجَّاِر َرِضَي اَّللَّ

َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم عَ * * *  َحاَق، َحدَّ الرَّْحمَِن بمِن ُعَوميِم بمِن  بمدِ َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاُلوا: َساِعَدَة، قَالَ  ِمي ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َثيِن رَِجاٌل ِمنم قـَوم ُ : َحدَّ َلمَّا بـََلغََنا َُممَرُج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َنا ُقُدو  ُ َعَليمِه َوسلم فو َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َمكََّة َوتـَوَكَّفم َتِظُر النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َمُه، ُكنَّا ُنرج ِإذا صليَنا الصبج ِإََل ظَاِهِر َحرَّتَِنا نـَنـم
م   ُس َعَلى الظِ ََلِل، فَِإَذا ملَم جنَِدم ِظَلَّ َدَخلمَنا، َوَذِلَك ِف َأَيَّ َرُح َحىتَّ تـََغِلبَـَنا الشَّمم  .َحارَّة  هللا َما نـَبـم



ُم الَِّذي َقِدَم ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ جلسنا َكَما ُكنَّا جنلس، َحىتَّ ِإذا ملَم يـَبمَق ِظلٌّ َدَخلمَناَحىتَّ  بـُُيوتـََنا، َوَقِدَم َرُسوُل   ِإَذا َكاَن الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َدَخلمَنا المبـُُيوَت َفَكاَن َأوََّل َمنم رَآُه رَُجلٌ  تِهِ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَة : ِمَن الميَـُهوِد، َفَصَرَخ بَِعمَلى َصوم ََي َبيِن قـَيـم

 .َهَذا َجدُُّكمم َقدم َجاءَ 
ر  ِف ِمثملِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِف ِظلِ  َُنمَلة  َوَمَعُه َأبُو َبكم َنا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـَُرََن ملَم َيُكنم َفَخَرجم رََأى َرُسوُل   ِسنِ ِه، َوَأكم
ر ، َحىتَّ زَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َذِلَك، َورَِكَبُه النَّاُس، َوَما يـَعمرُِفونَُه ِمنم َأيب َبكم ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل الظِ لُّ َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  فََأظَلَُّه ِبرَِدائِِه،  َناُه ِعنمَد َذِلكَ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَم َأبُو َبكم  .فـََعَرفـم
َبَة ِف َمَغازِيهِ  َم َمثمُل َذِلَك ِف ِسَياق الُبَخاِري ، وكذ ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم  .َوَقدم تـََقدَّ

د ، قَالَ : َوقَاَل االمام َأْحم ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ِغلمَماِن إىن اَل سعى ِف الم : َحدثَنا َهاشم، َحدثَنا ُسَليمَماُن، َعنم ََثِبت 
 .َجاَء ُُمَمَّدٌ : يـَُقوُلونَ 

ًئا، مثَّ يـَُقوُلونَ  َعى َواَل َأَرى َشيـم  .َجاَء ُُمَمَّدٌ : فََأسم
ًئا َعى َواَل َأَرى َشيـم  .فََأسم
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ر ، َفِكَمَنا ِف : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَصاِحُبُه َأبُو َبكم بعض خراب المَمِديَنِة، مثَّ بـََعثَا رَُجًَل ِمنم  َحىتَّ َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا إِ  َنمَصاِر َحىتَّ انـمتَـَهوم بَـَلُهَما زَُهاُء مَخمِسِماَئة  ِمَن اَأم تَـقم َنمَصاَر فَاسم ِل المَباِديَِة يُؤذن هِبَِما اَأم َنمَصارُ َأهم انمطَِلَقا : لَيمِهَما، فـََقاَلِت اَأم

 ِ ِ ُمطَاَعنيم  .آِمنَـنيم
ُل المَمِديَنِة َحىتَّ ِإنَّ  فََأقـمَبلَ  َ َأظمُهرِِهمم، َفَخَرَج َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَصاِحُبُه بـَنيم َق المبُـُيوِت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ المَعَواِتَق َلَفوم

َنا َمنمَظًرا َشِبيها بِهِ : يـَتَـَراَءيـمَنُه يـَُقلمنَ   .َأيُـُّهمم ُهَو؟ َأيُـُّهمم ُهَو؟ َفَما رََأيـم
ِ َشِبيها هِبَِما: قَاَل َأَنسٌ  َمنيم م قبض َفلم أر يـَوم َنا َويـَوم َم َدَخَل َعَليـم ُتُه يـَوم  .فـََلَقدم رََأيـم

ِر َهاِشِم  َحاق الصنعاىن، َعنم َأيب النَّضم ََصمِ ، َعنم ُُمَمَِّد بن ِإسم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم بمِن المَقاِسِم، َعنم َوَرَواُه المبَـيـم
ِوِه، َأوم ِمثمِلهِ سُ  ، َعنم َأَنس  بَِنحم  .َليمَماَن ىب المُمِغريَِة، َعنم ََثِبت 

رَ  جم ر  ِف َحِديِث اهلِم َحاَق، َعِن المبَـَراِء، َعنم َأيب َبكم َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم ِ ِمنم َطرِيِق ِإسم َوَخَرَج النَّاُس : ِة قَالَ َوِف الصَِّحيَحنيم
ََدُم يـَُقوُلونَ ِحنَي َقِدممَنا المَمدِ  بَـُر َجاَء : يَنَة ِف الطُُّرِق َوَعَلى المبـُُيوِت، َوالمِغلمَماُن َواْلم ُ َأكم ، اَّللَّ بَـُر َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ ُ َأكم اَّللَّ

بَـُر َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َأكم بَـُر َجاَء ُُمَمٌَّد، اَّللَّ ُ َأكم  .ُُمَمٌَّد، اَّللَّ
َبَح انمطََلَق   .َوَذَهَب َحيمُث أُِمرَ فـََلمَّا َأصم

َهِقيُّ  عمُت َأَِب َخِليَفَة يـَُقولُ : َوقَاَل المبَـيـم ، مسَِ َاِعيِليُّ ر  اْلمِمسم بَـَرََن َأبُو َبكم َِديُب، َأخم ر و اَأم بَـَرََن َأبُو َعمم عمُت ابمَن َعاِئَشَة : َأخم مسَِ
ُ َعَليمِه َوسَ : يـَُقولُ  َياُن يـَُقلمنَ َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا : لََّم المَمِديَنَة َجَعَل النِ َساُء َوالصِ بـم ُر َعَليـم ِمنم ثَِنيَّاِت * طََلَع المَبدم

 المَوَداعم 

(1/113) 



 

َنا  ُر َعَليـم َحاقَ * * * َما َدَعا َّلِلَِّ َداعم * َوَجَب الشُّكم  َعَليمِه َوَسلََّم، ِفيَما فـَنَـَزَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ِرو بمِن َعومف  مثَّ َأَحِد َبيِن  ِم َأِخي َبيِن َعمم دم َبلم نـََزَل َعَلى : ُعبَـيمد ، َويـَُقالُ  يَذمُكُروَن يـَعميِن ِحنَي نـََزَل، ِبُقَباَء َعَلى ُكلمثُوِم بمِن اهلِم

َثَمةَ   .َسعمِد بمِن َخيـم
مِ َويـَُقوُل َمنم يَذمُكُر َأنَُّه نـَزَ  دم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َخَرَج ِمنم َمنمِزِل ُكلمثُوِم بمِن : َل َعَلى ُكلمثُوِم بمِن اهلِم َا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَّنَّ

َل َلُه، وَكَ  َثَمَة، َوَذِلَك َأنَُّه َكاَن َعَزًِب اَل َأهم ِم َجَلَس ِللنَّاِس ِف بـَيمِت َسعمِد بمِن َخيـم دم  .اَن يـَُقاُل لِبَـيمِتِه بـَيمُت المُعزَّابِ اهلِم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َزمرَِج ِِبلسُّنمحِ  َاِرِث بمِن اْلم ، َأَحِد َبيِن اْلم ُ َعنمُه َعَلى ُخبَـيمِب بمِن ِإَساف  ر  َرِضَي اَّللَّ َعَلى َخارَِجَة بمِن زَيمِد : ، َوِقيلَ َونـََزَل َأبُو َبكم
َزمرَجِ بمِن َأيب زَُهريم  َأِخي َبيِن  َاِرِث بمِن اْلم  . اْلم

َحاقَ  َمَها، َحىتَّ َأدَّى َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَأقَاَم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  مبَكََّة َثََلَث لََيال  َوَأَيَّ
 .المَوَداِئَع الِِت َكاَنتم ِعنمَدهُ 

ِم، َفَكاَن َعِليُّ بمُن َأيب طَ مثَّ ْلََِق ِبرَ  دم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَنَـَزَل َمَعُه َعَلى ُكلمثُوِم بمِن اهلِم َا َكاَنتم ِإقَاَمُتُه ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الب ِإَّنَّ
 ِ َلتَـنيم َلًة َأوم لَيـم  .بُِقَباَء لَيـم

لِ : يـَُقولُ  ُرُج ِإلَيمِه، َكاَنتم بُِقَباَء اممَرَأٌة اَل َزومَج هَلَا ُمسم َها َِببـََها فـََتخم ِرُب َعَليـم ِف اللَّيمِل فـََيضم َمٌة، فـََرَأيمُت ِإنمَساًَن َيَمتِيَها ِمنم َجوم
تَـَربمُت ِبَشأمنِِه فـَُقلمُت هَلَا ًئا َمَعُه فـََتأمُخُذُه، َفاسم ِرُب َعَليمِك َِببَ : فـَيـُعمِطيَها َشيـم ، َمنم َهَذا الَِّذي َيضم َلة  ََي َأَمَة اَّللَِّ َك ُكلَّ لَيـم

ِلَمٌة اَل َزومَج َلِك؟ ًئا اَل َأدمِري َما ُهَو، َوَأنمِت اممَرَأٌة ُمسم ُرِجنَي ِإلَيمِه فـَيُـعمِطَيِك َشيـم  .فـََتخم
ََثِن قَـ : قَاَلتم  ، َوَقدم َعَرَف َأين ِ اممَرَأٌة اَل َأَحَد يل، فَِإَذا َأممَسى َعَدا َعَلى َأوم ُل بمُن ُحنَـيمف  ِمِه َفَكَسَرَها مثَّ َجاَءين هِبَا َهَذا َسهم وم
َتِطِب هِبََذا: فـََقالَ   .احم

ِل بمِن ُحنَـيمف  ِحنَي َهَلَك ِعنمَدُه ِبلعراق ُ َعنمُه َيَمثـُُر َذِلَك ِمنم َشأمِن َسهم  .َفَكاَن َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ
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َحاقَ  َم فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم َم الثََُّلََثِء َويـَوم ِ َويـَوم َم ااِلثـمنَـنيم ِرو بمِن َعومف  يـَوم  َعَليمِه َوَسلََّم ِبُقَباَء ِف َبيِن َعمم
ِجَدهُ  َِميِس، َوَأسََّس َمسم َم اْلم َرمبَِعاِء َويـَوم  .اَأم

ُُمَعِة، َوبـَُنو َعمم  َم اْلم ِ َأظمُهرِِهمم يـَوم ُ ِمنم بـَنيم َرَجُه اَّللَّ ثـََر ِمنم َذِلكَ مثَّ َأخم  .ِرو بمِن َعومف  يـَزمُعُموَن َأنَُّه َمَكَث ِفيِهمم َأكم
َحاَق قَالَ  ِرو بمِن َعومف  يـَزمُعُموَن َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َأقَاَم ِفيِهمم مَثَاينَ : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِإدمرِيَس، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َوبـَُنو َعمم

َرَة لَيـم   .َلةً َعشم
، َعنم ُعرمَوَة، َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َأقَاَم فِ : قـُلمتُ  ِريِ  َم ِفيَما َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َطرِيِق الزُّهم َلةً َوَقدم تـََقدَّ َرَة لَيـم  .يِهمم ِبضمَع َعشم

َبَة َعن جممع بن يزِيد بن َحارِثَة َأنَُّه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَنا، يـَعميِن ِف َبيِن َأقَاَم رَ : َوَحَكى ُموَسى بمُن ُعقم ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلةً  رِيَن لَيـم ِ َوِعشم ِرو بمِن َعومف  ِبُقَباَء، اثـمنَـتَـنيم  .َعمم



َلةً : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َرَة لَيـم  .َويـَُقاُل َأقَاَم ِفيِهمم َأرمَبَع َعشم
َحاقَ * * *  ِجِد فََأدمرَكَ : قَاَل ابمُن ِإسم َها ِف المَمسم ، َفَصَلَّ ُُمَعُة ِف َبيِن َساملِِ بمِن َعومف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم تم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها ِِبلمَمِديَنةِ   .الَِّذي ِف َبطمِن المَواِدي، َواِدي رَانُوََنَء، َفَكاَنتم َأوََّل مُجَُعة  َصَلَّ
َباُن بمُن َمالِ  ، فـََقاُلوافََأاَتُه ِعتـم َلَة ِف رَِجال  ِمنم َبيِن َساملِ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأِقمم ِعنمَدََن ِف المَعَدِد : ك  َوَعبَّاُس بمُن ُعَباَدَة بمِن َنضم

ِة َوالمَمنَـَعِة قَالَ   .َخلُّوا َسِبيَلَها فَِإنَـَّها َمأمُمورَةٌ : َوالمُعدَّ
ا َسِبيَلَها  .لَِناقَِتِه َفَخلَّوم

رو، رَِجال  ِمنم َبيِن بـََياَضَة، فَـ فَانمطَ  ََي َرُسوُل : َقاُلواَلَقتم َحىتَّ ِإَذا َواَزتم َداَر َبيِن بـََياَضَة تـََلقَّاُه ِزََيد بن لبيد وفروة بن َعمم
ِة َوالمَمنَـَعةِ  َنا ِإََل المَعَدِد َوالمُعدَّ  .اَّللَِّ َهُلمَّ ِإلَيـم

ا َسِبيَلَها" َمأمُمورٌَة َخلُّوا َسِبيَلَها فَِإنَـَّها : " قَالَ   .َفَخلَّوم
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ر و، ِف  رَِجال  ِمنم َبيِن َساِعَدَة، فَانمطََلَقتم َحىتَّ ِإَذا َمرَّتم ِبَداِر َبيِن َساِعَدَة اعمتَـَرَضُه َسعمُد بمُن ُعَباَدَة َوالمُمنمِذُر بمُن َعمم
َنا ِف المعدَ : فـََقاُلوا  .د َوالمَمنَـَعةِ ََي َرُسول هللا َهُلمَّ ِإلَيـم

ا َسِبيَلَها" َخلُّوا َسِبيَلَها فَِإنَـَّها َمأمُمورٌَة : " قَالَ   .َفَخلَّوم
َزمرَِج اعمتَـَرَضُه َسعمُد بمُن الرَّبِيِع َوَخارَِجُة بمُن زَيمد  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن رَ ( 5)فَانمطََلَقتم َحىتَّ ِإَذا َواَزتم  َاِرِث بمِن اْلم َواَحَة َداَر َبيِن اْلم

َزمرَِج فـََقاُلوا َاِرِث بمِن اْلم ِة َوالمَمنَـَعةِ : ِف رَِجال  ِمنم َبيِن اْلم َنا ِإََل المَعَدِد َوالمُعدَّ  .ََي َرُسول هللا َهُلمَّ ِإلَيـم
ا َسِبيَلَها" َخلُّوا َسِبيَلَها فَِإنَـَّها َمأمُمورٌَة : " قَالَ   .َفَخلَّوم

َدى فَانمطََلَقتم َحىتَّ ِإَذا َمرَّ  ر و ِإحم َوالُُه، ِدنـمَيا، ُأمُّ َعبمِد المُمطَِّلِب َسلمَمى بِنمُت َعمم تم ِبَداِر َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر، َوُهمم َأخم
َرُة بمُن  ، َوَأبُو َسِليط  ُأَسيـم : ِن النَّجَّاِر فـََقاُلواَخارَِجَة ِف رَِجال  َمنم َبيِن َعِديِ  بم ( 1[ )َأيب ]ِنَسائِِهمم، اعمتَـَرَضُه َسِليُط بمُن قـَيمس 

ِة َوالمَمنَـَعةِ  َواِلَك ِإََل المَعَدِد َوالمُعدَّ  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهُلمَّ ِإََل َأخم
ا َسِبيَلَها" َخلُّوا َسِبيَلَها فَِإنَـَّها َمأمُمورٌَة : " قَالَ   .َفَخلَّوم

، َحىتَّ ِإَذا َأَتتم َداَر َبيِن َماِلِك بمِن النَّ  َمِئذ  ِمرمبًَدا فَانمطََلَقتم َم، وََكاَن يـَوم ِجِدِه َعَليمِه السَََّلُم الميَـوم جَّاِر بـَرََكتم َعَلى َِبِب َمسم
ِر  ر و، وََكاََن ِف ِحجم ٌل َوُسَهيمٌل ابـمَنا َعمم ِ ِمنم َبيِن َماِلِك بمِن النَّجَّاِر، َومُهَا َسهم ِ يَِتيَمنيم َراءَ ِلُغََلَمنيم  .مَعاذ بن َعفم

َعَد بمِن َوقَ : قـُلمتُ  ِر َأسم ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة َأنَـُّهَما َكاََن ِف ِحجم َم ِف ِرَوايَِة المُبَخاِريِ  ِمنم َطرِيِق الزُّهم  .ُزرَارَةَ دم تـََقدَّ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرَّ ِف * * *  َبَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   َطرِيِقِه بَِعبمد هللاَوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 1)دارت وىف ابمن ِهَشام وازنت : ا( 5)
)*( 
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ُعَوهُ  َتِظُر َأنم َيدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنـم ، فـََوَقَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِئذ   ِإََل المَمنمِزِل، َوُهوَ  ابمن َأىب بن َسُلوَل َوُهَو ِف بـَيمت  يـَوم
َزمرَِج ِف َأنـمُفِسِهمم، فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ  َك فَانمِزلم َعَليمِهمم : َسيِ ُد اْلم  .انمظُِر الَِّذيَن َدَعوم

َنمَصاِر، فـََقاَل َسعمُد بمُن ُعَباَدَة يَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِنَـَفر  ِمَن اَأم َنا : َعنمهُ  عمَتِذرُ َفذََكَر َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليـم َلَقدم َمنَّ اَّللَّ
َنا  .ِبَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوِإَنَّ نُرِيُد َأنم نـَعمِقَد َعَلى رَأمِسِه التَّاَج َوَُّنَلِ َكُه َعَليـم

َبةَ  َتَمُعوا قـَبمَل َأنم يـَرمَكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َنمَصاُر َقِد اجم ِرو بمِن وََكاَنِت اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َبيِن َعمم ى اَّللَّ
َل ََنقَِتِه، اَل يـََزاُل َأَحُدُهمم يـَُنازُِع َصاِحَبُه زَِماَم النَّاَقِة ُشحًّا َعَلى َكَراَمِة َرسُ  ا َحوم ، َفَمَشوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعومف  وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوتـَعمِظيًما َلهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ وَُكلََّما مَ  ُه ِإََل المَمنمِزِل فـَيَـُقوُل َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر َدَعوم َا َأنمِزُل َحيمُث : رَّ ِبَدار  ِمنم َدومِر اَأم َدُعوَها فَِإنَـَّها َمأمُمورٌَة، فَِإَّنَّ

 .َأنـمَزَليِن اَّللَُّ 
ِجَدُه ومساكنهفـََلمَّا انـمتَـَهتم ِإََل َداِر َأيب َأيُّوَب بـَرََكتم بِِه َعَلى   .المَباِب، فـَنَـَزَل َفَدَخَل بـَيمَت َأيب َأيُّوَب َحىتَّ ابـمتَـىَن َمسم

َحاقَ  َها، َحىتَّ َوثـََبتم َفَسارَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَنمِزلم َعنـم َر بَِعيد ، َلمَّا بـَرََكِت النَّاَقُة ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تم َغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِضٌع هَلَا زَِماَمَها اَل يثنيها بِِه، مثَّ التفتت خلفَها فرچعت ِإََل َمبـم َورَ  رَِكَها َأوََّل َمرَّة  فـَبَـرََكتم ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِفيِه، مثَّ حَتَلمَحَلتم َوَرزََمتم َوَوَضَعتم ِجَرانـََها
َها َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـَنَـَزَل َعنـم  .لَّى اَّللَّ

َلُه فـََوَضَعُه ِف بـَيمِتِه، َونـََزَل َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َتَمَل َأبُو َأيُّوَب َخاِلُد بمُن زَيمد ، رَحم  . َعَليمِه َوَسلَّمَ فَاحم
َراءَ  ل  َوُسَهيمل  : َوَسَأَل َعِن المِمرمَبِد ِلَمنم ُهَو؟ فـََقاَل َلُه مَعاذ بن َعفم  (1السِ ريَة  - 55)ُهَو ََي َرُسوُل اَّللَِّ ِلَسهم
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ِجًدا ُه َمسم ذم ر و َومُهَا يَِتيَماِن يل، َوَسأُرمِضيُهَما ِمنمُه فَاختَِّ  .ابـميَنم َعمم
ىَن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـُبـم  .فََأَمَر ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعِمَل ِفيِه َرُسو  َونـََزَل َرُسولُ  ِجَدُه َوَمَساِكَنُه فـَ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َداِر َأيب َأيُّوَب َحىتَّ بـَىَن َمسم ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَصارِ  ِلُموَن ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواَأم  .َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم

ِجِد َقرِيًبا ِإنم َشاَء اَّللَُّ َوَسَتأمِت ِقصَُّة بَِناِء الم   .َمسم
اَلِئلِ * * *  َهِقيُّ ِف الدَّ ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ، َحدَّ رو اْلم بَـَرََن َأبُو اْلمسن على بن َعمم َأخم

اَن بمِن ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب المورمد، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن صرمة، َحدثَنا َُيمََي بمُن ُُمَمَُّد بمُن ُملد الدوري، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ُسَليممَ 
، قَالَ  َحاَق بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب طَلمَحَة، َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة، فـََلمَّ : َسِعيد ، َعنم ِإسم ا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاُر ِبرَِجاهِلَا َوِنَسائَِها فـََقاُلوا َنا ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َدَخلمَنا َجاَء اَأم  .ِإلَيـم



 ".َدُعوا النَّاَقَة فَِإنَـَّها َمأمُمورٌَة " فـََقاَل 
اِر َيضمرِبمَن ِِبلدُُّفوفِ   .َوُهنَّ يـَُقلمنَ  فـَبَـرََكتم َعَلى َِبِب َأيب َأيُّوَب َفَخَرَجتم َجَوار  ِمنم َبيِن النَّجَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل * ََنمُن َجَوار  ِمنم َبيِن النَّجَّاِر  " أحتبونين؟ " ََي َحبََّذا ُُمَمٌَّد ِمنم َجاِر َفَخَرَج ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِإي َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاُلوا
 ". ُأِحبُُّكمم، َوَأََن َواَّللَِّ ُأِحبُُّكمم، َوَأََن َواَّللَِّ ُأِحبُُّكمم َوَأََن َواَّللَِّ : " فـََقالَ 

ركه َتدم َاِكم ِف ُمسم ِه ملَم يـَرمِوِه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب السَُّنِن، َوقد خرجه اْلم  .َكَما يرموى  َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم
َهِقيُّ  بَـرَ : مثَّ قَاَل المبَـيـم ِرئ بِبَـغمَداد، َأخم ََن َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن السلمى، أخربََن َأبُو المَقاِسم عبد الرَّْحمَن بن ُسَليمَمان الن حاس المُمقم

ثـََنا ِعيَسى بمُن يُوُنَس، َعنم َعومف   َثَمَة املصيصى، َحدَّ ثـََنا َأبُو َخيـم ََلِبُّ، َحدَّ َسِن اْلم َعمَراَحدثَنا ُعَمُر بمُن اْلَم يبِ ، َعنم مُثَاَمَة، اَأم
 .َعنم َأَنس  

(1/177) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبَي   ِمنم َبيِن النَّجَّاِر، َوِإَذا َجَوار  َيضمرِبمَن ِِبلدُُّفوِف يَـ : قَالَ  ََنمُن َجَوار  ِمنم َبيِن النَّجَّاِر : ُقلمنَ َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََي َحبََّذا ُُمَمٌَّد ِمنم جَ *  ُ َأن قلىب ُيبكم " اِر فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".يـَعمَلُم اَّللَّ

 .َوَرَواُه ابمُن َماَجهم، َعنم ِهَشاِم بمِن َعمَّار ، َعنم ِعيَسى بمِن يُوُنَس بِهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ِد المَعزِيِز، َعنم َأَنس  قَالَ َوِف َصِحيِح الُبَخاِري  َعن َمعمَمر ، َعنم َعبمِد المَواِرِث، َعنم َعبم  رََأى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ، فـََقاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِبِلنَي، َحِسبمُت َأنَُّه قَاَل ِمنم ُعرمس  َياَن ُمقم نم اللَُّهمَّ َأنـمُتمم مِ : " َم مُممِثًَل فـََقالَ النِ َساَء َوالصِ بـم
 .قَاهَلَا َثََلث َمرَّات" أحب النَّاس ِإََل 

َماُم َأْحمَدُ * * *  َثيِن َعبمُد المَعزِيِز ابمن ُصَهيمب، َحدثَنا : َوقَاَل اْلمِ َثيِن َأيب، َحدَّ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد بمُن َعبمِد المَواِرِث، َحدَّ َحدَّ
 .َأَنُس بمُن َماِلك  

َبَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ  ر  َشيمٌخ يـُعمَرُف َوَرُسوُل ا َأقـم ر ، َوَأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َوُهَو ُمرمِدٌف َأَِب َبكم َّللَِّ َصلَّى َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشابٌّ اَل يـُعمَرفُ   .اَّللَّ

ر  فـَيَـُقولُ : قَالَ  ر  : فـَيَـلمَقى الرَُّجُل َأَِب َبكم َ يََديمَك؟ فـَيَـُقولُ ََي َأَِب َبكم ِدييِن السَِّبيل: َمنم َهَذا الرَُّجُل الَِّذي بـَنيم  .َهَذا الرَُّجُل يـَهم
ريمِ  َا يـَعميِن َسِبيَل اْلَم ِديِه الطَّرِيَق، َوِإَّنَّ َا يـَهم  .فيحسب اْلاسب ِإَّنَّ

ر  فَِإَذا ُهَو بَِفاِرس  َقدم َْلَِقُهمم فـََقالَ  ُ ََي نَ : فَالمتَـَفَت َأبُو َبكم ِبَّ اَّللَِّ َهَذا فَاِرٌس َقدم ْلََِق بَِنا، فَالمتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرعمُه " َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل   .مرىن ََي نىب هللا مبَا ِشئمت: َفَصَرَعتمُه فرسه مثَّ َقاَمت حتمحم، مثَّ قَالَ " اللَُّهمَّ اصم

َن َأَحًدا يـَلمَحُق بَِنا ِقفم َمَكاَنَك َواَل تَـ : " فـََقالَ  رُكم  ".تـم
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َلحَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن آِخَر النـََّهاِر َمسم  .َلهُ ( 5)ًة َفَكاَن َأوََّل النـََّهاِر َجاِهًدا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َنمَصاِر َفَجاُءوا َفَسلَُّموا َعَليمِهَما َوقَاُلوا فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَِّة، مثَّ بـََعَث ِإََل اَأم اركبا : َجاِنَب اْلم

 .آِمنني مطاعني
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو بكر وحفوا حوهلما ِِبلسِ ََلحِ   .فـَرَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َجاَء َنِبُّ ا: َوقيل ِف المَمِديَنةِ   .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرُفوا َنِبَّ اَّللَِّ يـَنمظُُروَن ِإلَيمِه َويـَُقوُلونَ  َتشم  .َجاَء َنِبُّ اَّللَِّ : فَاسم

َبَل َيِسرُي َحىتَّ نـََزَل ِإََل َجاِنِب َداِر َأيب َأيُّوبَ : قَالَ   .فََأقـم
عَ : قَالَ  َلُه ِإذم مسَِ ُث َأهم ، َوُهَو ِف َُنمل  الهله ُيرتف فَِإنَُّه لَُيَحدِ   .بِِه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسََلم 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َورََجعَ  ِلهِ هَلُم، َفعجل َأن يضع الذى ُيرتف ِفيَها، فَجاء وهى َمَعه، َومسع ِمنم َنِبِ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . ِإََل َأهم
ِلنَ : َوقَاَل َنِبُّ اَّللَِّ  ، َهِذِه َداِري َوَهَذا َِبيب : ا َأقـمَرُب؟ فـََقاَل َأبُو َأيُّوبَ َأيُّ بـُُيوِت َأهم  .َأََن ََي َنِبَّ اَّللَِّ

 .فَانمطَلق فهَي لنا مقيَل: قَالَ 
 .َفذهب فـََهيََّأ مثَّ َجاءَ 

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم هيأت َمِقيًَل، ُقوَما َعَلى بـَرََكِة اَّللَِّ َفِقيََل : فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاَء َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسََلم  فـََقالَ فـََلمَّا جَ  َهُد َأنََّك َنِبُّ اَّللَِّ َحقًّا، َوَأنََّك ِجئمَت حبَق   َوَلَقدم : اَء َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأشم

 .م فسلهمَعِلَمتم يـَُهوُد َأين ِ َسيِ ُدُهمم َوابمُن َسيِ ِدِهمم، وأعلمهم َوابمن أعلمهم فادعه
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََي َمعمَشَر الميَـُهوِد، َويـمَلُكُم اتَّقوا هللا، فو هللا الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ : " َفَدَخُلوا َعَليمِه فـََقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

لُموا  ُهَو ِإنَُّكمم لَتَـعمَلُموَن َأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ َحقًّا، َوَأين ِ ِجئمتُ   ".حبَق   َأسم
__________ 

 .قوم َذُوو سََلح، َوتطلق َأيمضا على الثغر واملرقب: املسلحة( 5)
 )*(َوالممَراد َأنه َكاَن مدافعا َعن الرَُّسول 
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 .َما نـَعمَلُمُه، َثََلَثً : فـََقاُلوا
َفرًِدا ِبِه، َعنم ُُمَمَّد  َغريمِ  ، َعنم عبد الصَّمد بِهِ وََكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ ُمنـم  . َمنمُسوب 

َحاقَ * * *  ، َحدَّ : قَاَل ابمُن ِإسم م  السََّماِعيِ  ، َعنم َأيب رُهم ، َعنم َمرمثَِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ الميَـَزين ِ َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  َثيِن َأبُو َوَحدَّ
ِل، َوَأََن َوُأمُّ َأيُّوَب ِف المُعلمِو، فـَُقلمُت َلهُ َأيُّوَب، قَاَل َلمَّا نـََزَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ  :  َصلَّى َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَيمِِت نـََزَل ِف السُّفم

َقَك َوَتُكوَن حَتمِِت، فَاظمَهرم أَ  َرُه َوُأعمِظُم َأنم َأُكوَن فـَوم ، ِإين ِ َأكم ِف المُعلمِو َونـَنمِزُل ََنمُن نمَت َفُكنم بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 .فـََنُكوُن ِف السُّفملِ 

ِل المبَـيمِت : " فـََقالَ   ".ََي َأَِب َأيُّوَب ِإنَّ َأرمَفَق بَِنا َومبَنم يـَغمَشاََن َأنم َأُكوَن ِف ُسفم



َقُه ِف  ِلِه وَُكنَّا فـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ُسفم َكنِ َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . المَمسم
َرَها، نَـ  ُت َأََن َوُأمُّ َأيُّوَب بَِقِطيَفة  لََنا َما لََنا ِْلَاٌف َغيـم نمُشُف هِبَا المَماَء خَتَوُّفًا َأنم يـَقمطَُر فـََلَقِد انمَكَسَر ُحبٌّ لََنا ِفيِه َماٌء، فـَُقمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنمُه شئ فـَيُـ  ِذيَهُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ؤم
ُت َأََن َوُأمُّ َأيُّوبَ : قَالَ  َلًة تـََيمَّمم َنا َفضم َعُث ِإلَيمِه، فَِإَذا َردَّ َعَليـم َنُع َلُه المَعَشاَء مثَّ نـَبـم َتِغي وَُكنَّا َنصم ِضَع يَِدِه فََأَكلمَنا ِمنمُه نـَبـم  َموم

َلًة ِبَعَشائِ  َنا ِإلَيمِه لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم ِبَذِلَك المبَـرََكَة، َحىتَّ بـََعثـم ِه َوَقدم َجَعلمَنا َلُه ِفيِه َبَصًَل َأوم ثُوًما، فـََردَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُه َفزًِعا فـَُقلمتُ : َأَر لَِيِدِه ِفيِه َأثـًَرا، قَالَ  ِضَع َيِدَك؟ فـََقاَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي َرَددمَت َعَشاَءَك َوملَم أَ : َفِجئـم َر ِفيِه َموم

ُت ِفيِه رِيَح َهِذِه الشََّجَرِة، َوَأََن رَُجٌل ُأََنَجى، فََأمَّا َأنـمُتمم َفُكُلوُه "  فََأَكلمَناُه َوملَم َنصمَنعم َلُه تِلمَك الشََّجَرَة : قَالَ " ِإين ِ َوَجدم
 .بـَعمدُ 

، ِمنم َطرِيِق  َهِقيُّ ،وََكَذِلَك َرَواُه المبَـيـم  اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب 
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، َعنم َأيب َأيُّوبَ  م  ، َعنم َأيب رُهم ريمِ، َمرمَثِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ الميَـَزين ِ َسِن، َأوم َأيب اْلَم  .َفذََكَرهُ  َعنم َأيب اْلَم
َبَة، َعنم يُو  ِر بمِن َأيب َشيـم  .ُنَس بمِن ُُمَمَّد  المُمَؤدِ ِب، َعِن اللَّيمثِ َوَرَواُه َأبُو َبكم

َهِقيُّ  رِييُّ، َحدثَنا عبد هللا ابمن ُُمَمَّد، َحدثَنا أَ : َوقَاَل المبَـيـم ر و اْلِم بَـَرََن َأبُو َعمم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم د بن سعيد َأخم ْحم
ََل الدَّارِمي ، َحدثَنا َأبُو النـُّعمَمان، َحد َلَح َموم َاِرِث، َعنم َأفـم َوُل، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم َحم ثَنا ََثبت بن يزِيد، َحدثَنا َعاِصٌم اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََزَل َعَليمِه فـَنَـَزَل ِف السُّ  ِل َوَأبُو َأيُّوبَأيب َأيُّوَب، َعنم َأيب َأيُّوَب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فاننتبه  فم ِف المُعُلو 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َأبُو أَيُّوب فـََقالَ  َق رَأمِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ! َّنَمِشي فـَوم ، مثَّ قَاَل ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ا فـََباتُوا ِف َجاِنب  فـَتَـَنحَّوم

اَل َأعمُلو َسِقيَفًة َأنمَت حَتمتَـَها، فـََتَحوََّل َرُسول هللا صلى هللا : فـََقالَ " َأرمَفُق بَِنا السُّفمُل : " َعَليمِه َوَسلََّم، يـَعميِن ِف َذِلَك، فـََقالَ 
 .َعَليمِه َوسلم ِف المُعلمِو، َوَأبُو َأيُّوَب ِف السُّفملِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم طََعاًما، فَِإذا جئ بِِه سَ  َنُع ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِضِع َأَصاِبِع َرُسوِل َفَكاَن َيصم َأَل َعن َموِضع َأَصابِعه فَيتبع َموم
ِضِع أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَصَنَع َلُه طََعاًما ِفيِه ثُوٌم، فـََلمَّا ُردَّ ِإلَيمِه َسَأَل َعنم َموم ُ َعَليمِه اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َصاِبِع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ملَم َيَمُكلم : َوَسلََّم َفِقيَل َلهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََفزَِع َوَصِعَد ِإلَيمِه فـََقالَ  َرُهُه : " َأَحَراٌم؟ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرُه، َأوم َما  " اَل َوَلِكينِ  َأكم َرُه َما َتكم قَاَل فَِإين ِ َأكم

 .َكرِهمتَ 
 .لم َيَمتِيِه المملكوََكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوس: قَالَ 

ِلٌم َعنم َأْحمََد بمِن َسِعيد  بِهِ   .َرَواُه ُمسم
، قَالَ  ِ َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ر  : َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِبدم ، وىف ِرَوايَة بِقدر، ِفيِه ( 5)جئ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، قَالَ  َلَها، قَالَ فَ : خضروات ِمنم بـُُقول  رِبَ مبَا ِفيَها، فـََلمَّا رَآَها َكرَِه َأكم  ".ُكلم َفِإين ِ ُأََنِجي َمنم اَل تناجى : " َسَأَل فَُأخم
__________ 



ر: ببدر( 5)  .بطبق مستدير يشبه المَبدم
)*( 
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َعَد بمَن ُزرَارََة َلمَّا نـََزَل َرُسولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َداِر َأيب َأيُّوَب َأَخَذ ِبِطَاِم ََنَقِة  َوَقدم َرَوى المَواِقِديُّ َأنَّ َأسم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَكاَنتم ِعنمَدهُ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِدَيتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ : َوَرَوى َعنم زَيمِد بمِن ََثِبت  َأنَُّه َقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي نـََزَل َداَر َأيب َأيُّوَب، َأََن َأوَُّل َهِديَّة  ُأهم  َصلَّى اَّللَّ
، فـَُقلمتُ  ٌز َمثـمُروٌد بَِلَُب  َومَسمن  َعٌة ِفيَها ُخبـم َعِة أُمِ ي: ِجئمُت هِبَا، َقصم  .َأرمَسَلتم هِبَِذِه المَقصم

ُ ِفيَك : " فـََقالَ  َعُة َسعمِد بمِن ُعَباَدَة ثَرِيٌد َوِعَراُق ْلَمم  َوَدَعا َأصمَحابَُه فَأَ " َِبَرَك اَّللَّ  .َكُلوا، مثَّ َجاَءتم َقصم
َرمبـَعَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الثَََّلثَُة َواَأم َلة  ِإالَّ َوَعَلى َِبِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُة َُيمِمُلوَن الطََّعاَم يـَتَـَناَوبُوَن، وََكاَن َوَما َكاَنتم ِمنم لَيـم

ُهر  مُ  َعَة َأشم  .َقاُمُه ِف َداِر َأيب َأيُّوَب َسبـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ََنِزٌل ِف َداِر َأيب َأيُّوَب َموماَلُه زَيمَد بمَن َحارِ : قَالَ  ، َوَمَعُهَما بَِعريَاِن َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثََة َوَأَِب رَاِفع 

 ، َدَة بِنمِت َزممعَ َومَخمُسِماَئِة ِدرمَهم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسوم َة َزومَجِتِه، َوُأَساَمَة بمِن لَِيِجيَئا بَِفاِطَمَة َوُأمِ  ُكلمثُوم  ابـمنَـَِتم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََن زَيمد ، وََكاَنتم رُقـَيَُّة َقدم َهاَجَرتم َمَع َزومِجَها ُعثمَماَن، َوزَيـمَنُب ِعنمَد َزومِجَها مبَِ  كََّة َأيب المَعاِص بمِن الرَّبِيِع، َوَجاَءتم َمَعُهمم ُأمُّ َأُيم

ر  َوِفيِهمم َعاِئَشةُ  ر  ِبِعَياِل َأيب َبكم ُخلم هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ  اممَرَأُة زَيمِد بمِن َحارِثََة َوَخَرَج َمَعُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ِمِننَي َوملَم يَدم  ُأمُّ المُمؤم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ

َهِقيُّ * * *  رو : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا خلف بن َعمم بَـَرََن َأْحمَُد بمُن ُعبَـيمد  الصَّفَّاُر، َحدَّ بَـَرََن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن َعبمَداَن، َأخم َأخم
يُق بمُن ُموَسى، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َأنَّ العكربى، َحدثَنا سعيد بن َمنمُصور، َحدثَنا عطاف بن َخاِلد، َحدثنَ  ا ِصدِ 

َ َداِر َجعمَفِر بمِن ُمَُ  تَـَناَختم ِبِه رَاِحَلُتُه بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِدَم المَمِديَنَة، فَاسم مَِّد بن على َوَبني َدار اْلمسن ابمن َرُسوَل َصلَّى اَّللَّ
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ المَمنمِزلُ : فـََقاُلوا زَيمد ، فََأاَتُه النَّاسُ 

 ".َدُعوَها فَِإنَـَّها مأمورة : " فَانـمبَـَعَثتم ِبِه رَاِحَلُتُه فـََقالَ 
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رَبِ، فاستناخت مثَّ حتللت، َومث  َعرِيش َكانُوا يعرشونه َويـَعمُمُرونَُه وَ  ِضَع المِمنـم بَـرَُّدوَن ِفيِه، يـَتَـ مثَّ َخَرَجتم ِبِه َحىتَّ َجاَءتم َموم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم رَاِحَلِتِه ِفيهِ   فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَك ِإيَلَّ؟ قَالَ : فَآَوى ِإََل الظِ لِ  فََأاَتُه َأبُو َأيُّوَب فـََقالَ   .نـََعمم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنم َمنمِزيل َأقـمَرُب المَمَناِزِل ِإلَيمَك فَانـمُقلم رَحم
ِلِه ِإََل المَمنمِزِل، مثَّ َأاَتُه رَُجٌل فـََقاَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأيمَن حتَِلُّ؟ قَالَ  ِلِه َحيمُث َكاَن : " َفَذَهَب ِبَرحم َوثـََبَت " ِإنَّ الرَُّجَل َمَع رَحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَعرِيِش اثـمنَـَِتم َعشم  ِجدَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلًة َحىتَّ بـَىَن المَمسم  .َرَة لَيـم



ُ َعنمُه، َحيمُث نـََزَل ِف َدارِِه َرُسوُل ا َقَبٌة َعِظيَمٌة َِأَيب َأيُّوَب َخاِلِد بمِن زَيمد  َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَهِذِه َمنـم  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمُه، َأنَُّه َلمَّا َقِدَم َأبُو َأيُّ َوَقدم ُروِ يَنا ِمنم َطرِيِق يَزِيَد بمِن َأيب  وَب َحِبيب  َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ

ُ َعنمُه، َفَخَرَج َلُه ا َها من ِجَهة على ابمن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ َرَة، وََكاَن ابمُن َعبَّاس  ََنئًِبا َعَليـم ُن َعبَّاس  َعنم َدارِِه َحىتَّ بم المَبصم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َدارِِه، َوَملََّكُه ُكلَّ َما َأغمَلقَ  َها َِببـََهاَأنـمَزَلُه ِفيَها َكَما َأنـمَزَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َعَليـم

رِيَن المًفا، وَ   .َأرمبَِعنَي َعبمًداَوَلمَّا َأرَاَد ااِلنمِصَراَف َأعمطَاُه ابمُن َعبَّاس  ِعشم
تَـَراَها ِمنمُه المُمغريَة بن عبد الرَّْحمَن ابمن َلَح، فَاشم َاِرث بن ِهَشام ِبَلف  َوَقدم َصاَرتم َداُر َأيب َأيُّوَب بـَعمَدُه ِإََل َموماَلُه َأفـم اْلم

ِل بـَيمت  فـَُقَراءَ  َياهِنَا، َوَوَهبَـَها َِأَهم ِل المَمِديَنةِ  ِديَنار َوأصملح َما َوَهى ِمنم بـُنـم  .ِمنم َأهم
ِتَياُر اَّللَِّ َلُه َذِلك منقبة َعِظيَمة، َوَقدم كَ  ُلُغ وََكَذِلَك نـُُزولُُه َعَليمِه السَََّلُم ِف َداِر َبيِن النَّجَّاِر َواخم اَن ِف المَمِديَنِة ُدوٌر َكِثريٌَة تـَبـم

َتِقلٌَّة مبََساِكِنهَ  ًعا، ُكلُّ َدار  َُمَلٌَّة ُمسم َتَمُعوا ِف َُمَلَِّتِهمم َوِهَي  ِتسم ِلَها، ُكلُّ قَِبيَلة  ِمنم قـََبائِِلِهمم َقِد اجم ا َوُنَِيِلَها َوُزُروِعَها َوَأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َداَر َبيِن َماِلِك بمِن  ُ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتاَر اَّللَّ  .النَّجَّارِ َكالمُقَرى المُمَتََلِصَقِة، فَاخم

* * * 

(1/150) 

 
 

، قَالَ  عت قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ِ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، مسَِ ُ َعَليمِه : َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهلِ : َوَسلَّمَ  َشم َنمَصاِر بـَُنو النَّجَّاِر، مثَّ بـَُنو َعبمِد اَأم ُر ُدوِر اَأم  ،َخيـم

ٌر  َنمَصاِر َخيـم َزمرَِج، مثَّ بـَُنو َساِعَدَة، َوِف ُكلِ  ُدوِر اَأم َاِرِث بمِن اْلم  ".مثَّ بـَُنو اْلم
َنا: فـََقاَل َسعمُد بمُن ُعَباَدةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإالَّ َقدم َفضََّل َعَليـم  .َما َأَرى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .َكِثري  َقدم َفضََّلُكمم َعَلى  : َفِقيلَ 
 .َهَذا َلفمُظ المُبَخاِري ِ 

ِلٌم ِمنم َحِديِث َأَنس  َوَأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب ُأَسيمد  َماِلِك بن ربيَعة، َومن ل   وََكَذِلَك َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم َحِديث عَباَدة بمِن َسهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .َم مبِثمِلِه َسَواءً َعنم َأيب ُْحَيمد ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاَر َفَجَعَلَنا : فـََقاَل َأبُو ُأَسيمد  ِلَسعمِد بمِن ُعَباَدةَ : زَاَد ِف َحِديِث َأيب ُْحَيمد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـََّر اَأم َأملَم تـََر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ  َنمَصاِر َفَجَعلمتَـَنا آِخًرا؟ قَالَ : َليمِه َوَسلََّم فـََقالَ آِخًرا، فََأدمَرَك َسعمٌد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َأَو : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َخيـَّرمَت ُدوَر اَأم

ِبُكمم َأن َتُكونُوا من االخيار   ".لَيمَس حبَسم
َنمَصاُر الشََّرُف وَ [ و] ِل المَمِديَنِة َوُهُم اَأم َلَم ِمنم َأهم ِخَرةِ َقدم ثـََبَت ِْلَِميِع َمنم َأسم نـمَيا َواْلم َعُة ِف الدُّ  .الر ِفـم

ُ تـََعاََل  هُ : " قَاَل اَّللَّ ُ َعنـم َسان  َرِضَي اَّللَّ َنمَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهمم إبِِحم َوَُّلوَن ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواَأم مم َوَرُضوا َعنمُه َوالسَّابُِقوَن اَأم
ُز المَعِظيم َوَأَعدَّ هَلُمم َجنَّات  ََتمِري ِمنم حَتمتِ  َنـمَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبًَدا َذِلَك المَفوم َوالَّذين تبوأوا : " َوقَاَل تـََعاََل ( " 5)َها اَأم

ُيَاَن ِمنم قـَبمِلِهمم ُيُِبُّوَن َمنم َهاَجَر ِإلَيمِهمم َواَل جيَُِدوَن ِف ُصُدورِِهمم َحاَجًة ممَّا ُأوتُ  اَر َواْلمِ ثُِرونَ الدَّ َعَلى َأنـمُفِسِهمم َوَلوم   وا َويـُؤم
ِلُحوَن  ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم المُمفم  ( ".1)َكاَن هِبِمم َخَصاَصٌة َوَمنم يُوَق ُشحَّ نـَفم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرة َلُكنمت اممَرًءا من االنصار، َوَلو: " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جم  َلوماَل اهلِم
__________ 

بَة ُسورَة ال( 5)  .500تـَّوم
ر ( 1) شم  .30ُسورَة اْلَم

)*( 
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َنمَصاُر ِشَعاٌر َوالنَّاُس ِدََثٌر  َنمَصاِر َوِشعمبَـُهمم، اَأم ُت َواِدَي اَأم  ".َسَلَك النَّاُس َواِدًَي َوِشعمًبا َلَسَلكم
َنمَصاُر كرشى وعيبىت : " َوقَالَ   ".اَأم
 ".ارَبـَُهمم َأَن سلم مل ساملهم َوحرب مل حَ : " َوقَالَ 

، قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َثيِن َعِديُّ بمُن ََثِبت  ثـََنا ُشعمَبُة، َحدَّ ، َحدَّ َهال  ثـََنا َحجَّاُج بمُن ِمنـم عمُت المبَـَراَء بمَن َعاِزب  يـَُقوُل : َحدَّ مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َأوم قَاَل قَاَل َرسُ  -مسَِ َنمَصاُر اَل ُيُِبـُُّهمم ِإالَّ : " وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَأم

 ُ ُ َوَمنم َأبـمَغَضُهمم أُبـمَغَضُه اَّللَّ ِمٌن، َواَل يـُبمِغُضُهمم ِإالَّ ُمَناِفٌق، َفَمنم َأَحبـَُّهمم َأَحبَُّه اَّللَّ  ".ُمؤم
ََماَعِة ِإالَّ  َرَجُه بَِقيَُّة اْلم  . َأَِب َداُوَد ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة ِبهِ َوَقدم َأخم

ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجَبري، َعنم َأنَ : َوقَاَل الُبَخاِري  َأيمضا ِلُم بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا ُمسم ِس بمِن َحدَّ
ُ َعَليمِه  ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر : " َوَسلََّم قَالَ َماِلك  َنمَصاِر، َوآيَُة النِ َفاِق بـُغمُض اَأم ُيَاِن ُحبُّ اَأم  ".آيَُة اْلمِ

، [ و]َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمضا َعن َأىب المَولِيد  ِدي   َاِرِث َوَعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمهم ِلٌم ِمنم َحِديِث َخاِلِد بمِن اْلم الطََّياِلِسيِ  َوُمسم
 .رمبـََعتـُُهمم َعنم ُشعمَبَة ِبهِ أَ 

َنمَصاِر َكِثريٌَة ِجدًّا ََحاِديُث ِف َفَضاِئِل اَأم ََيُت َواَأم  .َواْلم
َنمَصاِر، ِف  ُرُه، َأَحُد ُشَعَراِء اَأم ُم ِذكم َسَن َما قَاَل َأبُو قـَيمس  ِصرمَمُة بمُن َأيب َأَنس  المُمتَـَقدِ  ُ ُقُدوِم َرُسوِل اَّللَِّ صَ َوَما َأحم لَّى اَّللَّ

ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم ُه َوُمَواَساهِتِمم َلُه َوَِأَصمَحابِِه، َرِضَي اَّللَّ  .َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيمِهمم َوَنصمرِِهمم ِإَيَّ
َحاقَ  ُ بِ : قَاَل ابمُن ِإسم َرَمُهُم اَّللَّ ََلِم َوَما َخصَُّهمم ِبِه ِمنم َوقَاَل َأبُو قـَيمس  ِصرمَمُة بمُن َأيب َأَنس  َأيمًضا يَذمُكُر َما َأكم ِه ِمَن اْلمِسم

 يذكر َلو يلقى صديقا مواتيا* ثـََوى ِف قـَُريمش  ِبضمَع عشَرة حجَّة : َرُسوِلِه َعَليمِه السَََّلمُ 
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َسُه  ِل المَمَواِسِم نـَفم ُرورًا ( * 5)َأاَتََن واطمأنت ِبِه النـََّوى  فـََلمم يـََر َمنم يـُؤمِوي َوملَم يـََر َداِعَيا فـََلمَّا* َويـَعمِرُض ِف َأهم َبَح َمسم َوَأصم
َبَة رَاِضَيا َوَألمَفى َصِديًقا َواطمَمأَنَّتم بِِه النـََّوى  ِمِه * ِبطَيـم ًَن ِمَن اَّللَِّ َِبِدََي يـَُقصُّ لََنا َما قَاَل نُوٌح ِلَقوم َوَما قَاَل * وََكاَن َلُه َعوم

 ِدَيَ ُموَسى ِإذم َأَجاَب المُمَنا



َممَواَل من جل  ( 1)َقرِيًبا َواَل خَيمَشى ِمَن النَّاِس ََنئَِيا * فََأصمَبَح اَل خَيمَشى ِمَن النَّاِس َواِحًدا  * َمالَِنا ( 9)بََذلمَنا َلُه اَأم
يًعا* َوَأنـمُفَسَنا ِعنمَد المَوَغى َوالتَّآِسَيا نـَُعاِدي الَِّذي َعاَدى ِمَن النَّاِس ُكلِ ِهمم  َوَلوم َكاَن اْلبيب املواسيا ونعلم َأن هللا اَل  مجَِ

ُرُه  َبَح َهاِدََي * شئ َغيـم َنا اَُأََعاِدََي َأُقوُل ِإَذا * َأُقوُل ِإَذا َصلَّيمُت ِف ُكلِ  بِيَعة  ( 7)َوَأنَّ ِكَتاَب اَّللَِّ َأصم َحَنانـَيمَك اَل ُتظمِهرم َعَليـم
ُُتوَف َكِثريٌَة  تـََبارَكمتَ * َجاَوزمُت َأرمًضا ُمُِيَفًة  َم اَّللَِّ َأنمَت المُمَوالَِيا َفطَأم ُمعمِرًضا ِإنَّ اْلم َوِإنََّك اَل تـُبمِقي لَنفسك َِبِقيا فو * ِإسم

ِري المَفىَت َكيمَف َسعمُيُه  ُل المُمِعيَمُة * هللا َما َيدم ِإَذا َأصمَبَحتم ِرَيًّ * رَبَـَّها  (1)ِإَذا ُهَو ملَم جَيمَعلم َلُه اَّللََّ َواِقَيا َواَل حَتمِفُل النَّخم
ُرهُ  َُميمد يُّ َوَغيـم ُرُه، َوَرَواَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن الزُّبـَريمِ اْلم َحاَق َوَغيـم َبَح ََثِوََي ذََكَرَها ابمُن ِإسم َنَة، َعنم َُيمََي َوَأصم َياَن ابمن ُعيَـيـم ، َعنم ُسفم

، َعنم َعُجوز  ِمنَ  َنمَصاِريِ  َنمَصاِر قَاَلتم  بمِن َسِعيد  اَأم رََأيمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعبَّاس  خَيمَتِلُف ِإََل ِصرمَمَة بمِن قـَيمس  يرموى َهِذه : اَأم
 .االبيات

 .َرَواُه البيهقى
__________ 

ا َأاَتََن أظهر هللا دينه: ابمن ِهَشام( 5)  .فـََلمَّ
 .َِبِغيا: ح( 1)
 .حل: ابمن ِهَشام( 9)
 .لم َأن هللا أفضل هادَيونع: ابمن ِهَشام( 7)
 .العطشى: املعيمة( 1)

 .املقيمة، َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام: واالصل
)*( 
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لَِياِء اَّللَِّ  ًفا َِأَوم َها َوَصاَرتم َكهم َرتِِه َعَليمِه السَََّلُم ِإلَيـم ٌل َوَقدم ُشر َِفِت المَمِديَنُة َأيمًضا هِبِجم ًنا  َوِعَباِدِه الصَّاْلِِ َفصم نَي َوَمعمِقًَل َوِحصم
ِلِمنَي، َوَداَر ُهًدى لِلمَعاَلِمنيَ   .َمِنيًعا ِللمُمسم

ِضٌع آَخُر نُورُِدَها ِفيهِ  ا هَلَا َموم ِلَها َكِثريٌَة ِجدًّ ََحاِديُث ِف َفضم  .َواَأم
 .ِإنم َشاَء اَّللَُّ 

ِ ِمنم َطرِيِق حبيب بن يَساف، َعن َجعم  ، َعنم َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم  َفر بمِن َعاِصم 
ُ َعَليمِه َوسلم : َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ  رَِها " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيَُّة ِإََل ُجحم ُيَاَن لََيأمِرُز ِإََل المَمِديَنِة َكَما أتَمِرُز اْلم  ".ِإن اْلمِ

، َعنم شَ  ِلٌم َأيمًضا َعنم ُُمَمَِّد بمِن رَاِفع  َبابََة، َعنم َعاِصِم بمِن ُُمَمَِّد بمِن زَيمِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن َوَرَواُه ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََنمَوهُ   .ُعَمَر، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، أَ  ِ َأيمًضا ِمنم َحِديِث َماِلك  عمُت َأَِب ُهَريـمَرَة َوِف الصَِّحيَحنيم َُباِب َسِعيَد بمَن َيَسار ، مسَِ َع َأَِب اْلم نَُّه مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : يـَُقولُ  أُِمرمُت ِبَقرميَة  أتَمُكُل المُقَرى، يـَُقوُلوَن يـَثمِرُب َوِهَي المَمِديَنُة، تنقى النَّاس  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َِديِد َكَما ينقى المِكريُ   ( ".5) َخَبَث اْلم
ِضيِلَها َعَلى َمكَّةَ  َرمبـََعِة بِتَـفم َِئمَِّة اَأم َماُم َماِلٌك َعنم بَِقيَِّة اَأم  .َوَقِد انـمَفَرَد اْلمِ

َهِقيُّ  ِر بم : َوَقدم قَاَل المبَـيـم بَـَرين َأبُو المَولِيِد َوَأبُو َبكم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ُن عبد هللا، قَااَل َحدثَنا اْلمسن بن َأخم
َثيِن َأِخي، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسولَ  َيان، َحدثَنا َأبُو ُموَسى االنصاري، َحدثَنا َسِعيُد بمُن َسِعيد ، َحدَّ ُ  ُسفم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتيِن ِمنم َأحَ : " َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َرجم ِكينِ  َأَحبَّ المِبََلِد ِإلَيمَك اللَُّهمَّ ِإنََّك َأخم ُ المَمِديَنةَ " بِ  المِبََلِد ِإيَلَّ فََأسم َكَنُه اَّللَّ  .فََأسم
 .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا

(1/157) 

 
 

ُهوِر َأنَّ َمكََّة َأفمَضُل ِمَن المَمِديَنِة ِإالَّ المَمَكاَن الَِّذي َضمَّ َجَسدَ  ُمم ُهوُر َعِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوالمَمشم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
كَ  َحم ُهور على َذِلك بدلة يطول ذكرَها َها ُهَنا، وُملها ذَكرََنَها ِف ِكَتاِب المَمَناِسِك ِمَن اَأم ُمم َتَدلَّ اْلم اِم ِإنم َشاَء َوَقِد اسم

ُ تـََعاََل   .اَّللَّ
َهُر َدلِيل  هَلُمم ِف َذِلَك َما َقالَ  َماُم َأْحمَدُ  َوَأشم بَـَرََن َأبُو َسَلَمَة بمُن : اْلمِ ِريِ ، َأخم ثـََنا ُشَعيمٌب، َعِن الزُّهم ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َحدَّ َحدَّ

 ُ َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرُه، َأنَُّه مسَِ َراِء َأخم َمم َزمَورَِة ِف  َعَليمهِ َعبمِد الرَّْحمَِن، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعِديِ  بمِن اْلم َوَسلََّم َوُهَو َواِقٌف ِِبْلم
 َواَّللَِّ ِإنَّكِ : " ُسوِق َمكََّة يـَُقولُ 

ُت  ُت ِمنمِك َما َخَرجم رِجم ُر َأرمِض هللا َوأحب َأرض هللا ِإََل، َوَلوماَل َأين ِ ُأخم  ".َْلَيـم
ِريِ  بِهِ وََكَذا َرَواُه َأْحمَُد َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأبِيهِ   .، َعنم َصاِلِح بمِن َكيمَساَن َعِن الزُّهم

ِريِ  ِبهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث اللَّيمِث، َعنم ُعَقيمل  َعِن الزُّهم
 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

 .ِريِ  ِبهِ َوَقدم َرَواُه يُوُنُس َعِن الزُّهم 
ر و َعنم َأيب َسَلَمَة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ   .َوَرَواُه ُُمَمَُّد بمُن َعمم

ِريِ  ِعنمِدي َأَصحُّ   .َوَحِديُث الزُّهم
َماُم َأْحمَدُ  ِريِ ، َعنم : قَاَل اْلمِ ثـََنا َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ : َأيب َسَلَمَة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ  َحدَّ

َزمَورَِة فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى اْلم ، َوَلوماَل : " َوَقَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمِض ِإََل اَّللَِّ ُر َأرمِض اَّللَِّ َوَأَحبُّ اَأم ُت َأنَِّك َخيـم َعِلمم
َلكِ  ُت  َأنَّ َأهم َرُجوين ِمنمِك َما َخَرجم  .وََكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َمعمَمر  بِهِ " َأخم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ٌم ِمنم َمعمَمر  : قَاَل اْلم  .َوَهَذا َوهم
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ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب هُ  ََماَعةِ َوَقدم َرَواُه بـَعمُضُهمم َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم ٌم، َوالصَِّحيُح ِرَوايَُة اْلم  .َريـمَرَة، َوُهَو َأيمًضا َوهم
، َعنم أَ : َوقَاَل َأْحمَُد َأيمضا ِريِ  ِلِم بمِن ِشَهاب  الزُّهم يب َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن َخاِلد، َحدثَنا َرَِبٌح، َعنم َمعمَمر ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُمسم

َزمَورَةِ  َسَلَمَة، َعنم بـَعمِضِهمم، َأنَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَل َوُهَو ِف ُسوِق اْلم ُر َأرمِض اَّللَِّ : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَّللَِّ ِإنَِّك َْلَيـم
ُت  ُت ِمنمِك َما َخَرجم رِجم ، َوَلوماَل َأين ِ ُأخم َرمِض ِإََل اَّللَِّ  ".َوَأَحبُّ اَأم

، َعنم َوَرَواُه الطَّبَـَراينُّ، َعنم َأْحمَ  ِريِ ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  ََلِبِ ، َعن اْلميدى، َعن ابمن أخى الزُّهم َد بمِن ُخَليمد  اْلم
َراِء بِهِ  َمم  .َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعِديِ  بمِن اْلم

َِديِث، َوَأَصحَُّها َما تقدم  .فـََهِذِه طُُرُق َهَذا اْلم
 .َوهللا أعلم
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ََواِدث والوقو  َرة النـََّبِويَّة من اْلم جم ُوََل ِمَن اهلِم ُر َما َوَقَع ِف السََّنِة اَأم َرة ِذكم جم ائع المَعِظيَمة اتَـَّفَق قائع الس نة االوَل من اهلِم

َرَة، َأوم مَثَا َرَة، َوِقيَل َسَنَة َسبمَع َعشم ُهمم ِف َسَنِة ِستَّ َعشم ُ َعنـم َلِة المُعَمرِيَِّة َعَلى َجعمِل الصََّحابَُة َرِضَي اَّللَّ َرَة، ِف الدَّوم ينَ َعشم
َرةِ  جم ََلِميِ  ِمنم َسَنِة اهلِم  .ابمِتَداِء التَّارِيِخ اْلمِسم

، َأيم ُحجٌَّة، ِلَرُجل  َعَلى آَخَر، َوِفيِه  ُ َعنمُه رُِفَع ِإلَيمِه َصكٌّ ُيَِلُّ َعَليمِه ِف َشعمَباَن، َأنَُّه َوَذِلَك َأن َأِمري املومنني ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
تَِيِة؟ مثَّ مَجَعَ : فـََقاَل ُعَمرُ  َتَشاَرُهمم َأيُّ َشعمَباَن؟ َأَشعمَباُن َهِذِه السََّنِة الَِِّت ََنمُن ِفيَها َأِو السََّنِة المَماِضَيِة، َأِو اْلم  الصََّحابََة فَاسم

ِع أتََرِيخ  يـَتَـَعرَُّفوَن ِبِه ُحُلوَل ال َر َذِلكَ ِف َوضم يُوِن َوَغيـم  .دُّ
 .َأر ُِخوا َكَتارِيِخ المُفرمسِ : فـََقاَل قَاِئلٌ 
 .َفَكرَِه َذِلكَ 

 .وََكاَنِت المُفرمُس يـَُؤر ُِخوَن مبُُلوِكِهمم َواِحًدا بـَعمَد َواِحد  
 .َأر ُِخوا بَِتارِيِخ الرُّومِ : َوقَاَل قَاِئلٌ 

َكنمَدرَ   .بمِن َفلبس المَمقمُدوين ِ  وََكانُوا يـَُؤر ُِخوَن مبُلمِك ِإسم
 .َفَكرَِه َذِلكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل آَخُرونَ  ِلِد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأر ُِخوا مبَوم
َعِثهِ : َوقَاَل آَخُرونَ   .َبلم مبَبـم
َرتِهِ : َوقَاَل آَخُرونَ   .َبلم هِبِجم
 .سَََّلمُ َبلم ِبَوفَاتِِه َعَليمِه ال: َوقَاَل آَخُرونَ 

ِتَهارِِه، َواتَـَّفُقوا َمَعُه َعَلى ذَ  َرِة ِلظُُهورِِه َواشم جم ُ َعنمُه ِإََل التَّأمرِيِخ ِِبهلِم  .ِلكَ َفَماَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ
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 ،َحدثَنا عبد هللا بن ُمسلم: التَّارِيُخ َوَمىَت َأرَُّخوا التَّارِيخ: َوقَاَل المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ 
ِل بمِن َسعمد ، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل ِمنم َوفَاتِِه، : َحدثَنا َعبمُد المَعزِيِز، َعنم َأبِيِه، َعنم َسهم َعِث النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َما َعدُّوا ِمنم َمبـم

َدِمِه المَمِديَنةَ   .َما َعدُّوا ِإالَّ ِمنم َمقم
ثـََنا ابمنُ : َوقَاَل المَواِقِديُّ   .َأيب الز ََِنِد َعنم َأبِيهِ  َحدَّ

َرةِ : قَالَ  جم َتَشاَر ُعَمُر ِف التَّأمرِيِخ فََأمجمَُعوا َعَلى اهلِم  .اسم
، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، قَالَ ( 5)َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ َعنم قـُرََّة  اَل قَاَم رَُجٌل ِإََل ُعَمَر فـَقَ : بمِن َخاِلد  السَُّدوِسيِ 

 .َأر ُِخوا
ِر َكَذا ِمنم َسَنِة َكَذا: َما َأرُخوا؟ فـََقالَ : فـََقالَ  تُـُبوَن ِف َشهم ََعاِجُم َيكم َعُلُه اَأم  .شئ تـَفم

 .َحَسٌن فََأر ُِخوا: فـََقاَل ُعَمرُ 
ِننَي نـَبمَدُأ؟ فـََقاُلوا: فـََقاُلوا َعِثِه، َوقَاُلوا: ِمنم َأيِ  السِ  َرِة، مثَّ قَاُلوا وأى الشُُّهور نبدأ؟ ِمنم َوفَاتِِه، مثَّ : ِمنم َمبـم جم  َأمجمَُعوا َعَلى اهلِم
َتَمُعوا على الممحرم: رََمَضان، مثَّ قَاُلوا: قَاُلوا ٌر َحَراٌم فَاجم ِهمم، َوُهَو َشهم  .الممحرم، فـَُهَو مصرف النَّاِس ِمنم َحجِ 

َبة، َحدثَنا نوح بن قيس الط: َوقَاَل ابمن جرير ِلِه َحدثَنا قـُتَـيـم ، َأنَّ ابمَن َعبَّاس  َكاَن يـَُقوُل ِف قـَوم ائى، َعنم ُعثمَماَن بمِن ُِممَصن 
ِر َولََيال  عشر : " تـََعاََل   ".َوالمَفجم

ُر السََّنةِ   .ُهَو المُمَحرَُّم َفجم
، َوُهَو رَأس الس نة: َوَرَوى َعنم ُعبَـيمِد بمِن ُعَمريم  قَالَ  ُر اَّللَِّ المبَـيمُت، َويـَُؤر ُِخ ِبِه النَّاُس، [ ِفيهِ ]يكسى  ِإنَّ المُمَحرََّم َشهم

 .َوُيضمَرُب ِفيِه المَوِرقُ 
د ِرو بمِن ِديَنار ، قَالَ : قَاَل َأْحم َحاَق، َعنم َعمم ِإن أول من ورخ المُكُتَب يـَعمَلى : َحدثَنا روح بن عَباَدة، َحدثَنا زََكِرَيَّ بمِن ِإسم

َوَِّل، َوِإنَّ النَّاَس َأرَُّخوا َِأَ  بمُن أَُميََّة ِِبلمَيَمِن، َوِإنَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِدَم المَمِديَنَة ِف رَبِيع  اَأم  .وَِّل الس نةَرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .فـَرمَوة: االصل( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

)*( 
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ِريِ  َوعَ  َحاَق َعِن الزُّهم ، َعِن الشَّعمِبِ  َأنَـُّهَما قَااَل َوَرَوى ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  َأرَّخَ : نم ُُمَمَِّد بمِن َصاِلح 
َاِعيَل المبَـيمَت، مثَّ َأرَّ  َياِن ِإبـمَراِهيَم َوِإمسم َاِعيَل ِمنم ََنِر ِإبـمَراِهيَم، مثَّ َأرَُّخوا ِمنم بـُنـم ، مثَّ َأرَُّخوا بـَُنو ِإمسم ِت َكعمِب بمِن ُلَؤي   ُخوا ِمنم َموم

َرةَ  ِمنَ  َرَة، َأوم مَثَاينَ َعشم َرِة، َوَذِلَك َسَنَة َسبمَع َعشم جم طَّاِب ِمَن اهلِم  .المِفيِل، مثَّ َأرََّخ ُعَمُر بمُن اْلَم
دُ  َمم  .َوَقدم ذََكرمََن َهَذا المَفصمَل ُُمَرَّرًا بََِسانِيِدِه َوطُُرِقِه ِف السِ ريَِة المُعَمرِيَِّة َوَّلِلَِّ اْلم

َرِة، َوَجَعُلوا َأوَّهَلَا ِمَن المُمَحرَّمِ َوالمَمقمصُ  جم ََلِميِ  ِمنم َسَنِة اهلِم سم ُهمم وُد َأنَـُّهمم َجَعُلوا ابمِتَداَء التَّارِيِخ اْلمِ ُتِهَر َعنـم  . ِفيَما اشم



َئِمَّةِ  ُل مُجمُهوِر اَأم  .َوَهَذا ُهَو قـَوم
َماِم َماِلك   ُرُه َعِن اْلمِ ُر الَِّذي َهاَجَر ِفيِه : َأنَُّه قَالَ  َوَحَكى السَُّهيمِليُّ َوَغيـم َوَُّل، َِأَنَُّه الشَّهم ََلِميَِّة رَبِيٌع اَأم َأوَُّل السََّنِة اْلمِسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِه تـََعاََل ] ِضع  آَخَر بَِقوم َتَدلَّ السَُّهيمِليُّ َعَلى َذِلَك ِف َموم م  لَ : " َوَقِد اسم َوى ِمنم َأوَِّل يـَوم ِجٌد ُأسِ َس َعَلى التـَّقم َأيم ِمنم " َمسم

م  ِمَن التَّارِيِخ َكمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة، َوُهَو َأوَُّل يـَوم ِم ُحُلوِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ا اتَـَّفَق الصََّحابَُة َعَلى َأوَِّل ِسيِنِ  َأوَِّل يـَوم
َرةِ التَّارِيِخ َعاَم ا جم  ( .5[ )هلِم

ُ ُمَناِسٌب، َوَلِكنَّ المَعَمَل َعَلى ِخََلِفِه، وَ  َماُم َماِلٌك َرِْحَُه اَّللَّ َذِلَك َِأَنَّ َأوََّل ُشُهوِر المَعَرِب َواَل َشكَّ َأنَّ َهَذا الَِّذي قَاَلُه اْلمِ
َرةِ  جم ُوََل َسَنَة اهلِم  .المُمَحرَُّم، َفَجَعُلوا السََّنَة اَأم

 .ُلوا َأوَّهَلَا المُمَحرََّم َكَما ُهَو المَمعمُروُف، لَِئَلَّ خَيمَتِلَط النِ ظَامُ َوَجعَ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

تَـَعانُ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمِقيمٌ : فـَنَـُقوُل َوِِبَّللَِّ المُمسم َرِة المُمَبارََكِة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جم تَـَهلَّتم َسَنُة اهلِم مبَكََّة، َوَقدم َِبَيَع  اسم
َلُة الثَّاين  رِيِق، َوِهَي لَيـم ِم التَّشم َسِط َأَيَّ َعَة المَعَقَبِة الثَّانَِيَة َكَما َقدَّممَنا ِف َأوم َنمَصاَر بـَيـم َرةِ  اَأم جم جَِّة قـَبمَل َسَنِة اهلِم  .َعَشَر ِمنم ِذي اْلِم

َنمَصاُر َوَأِذَن َرُسوُل اَّللَِّ  َرِة ِإََل المَمِديَنة مثَّ رََجَع اَأم جم ِلِمنَي ِف اهلِم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِللمُمسم  َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .َسَقطت من ح( 5)
 (1 -السِ ريَة  - 53)*( )
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََهاَجَر َمنم َهاَجَر ِمنم َأصمَحاِبِه ِإََل المَمِديَنِة َحىتَّ ملَم يـَبمَق مبَكََّة َمنم ُُيمِكُنُه اْلمُ  ُروُج ِإالَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيصمَحَبُه ِف الطَّرِيِق َكَما َقدَّ  َسُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  نـَفم ِه الَِّذي َوَحَبَس َأبُو َبكم ممَنا، مثَّ َخَرَجا َعَلى المَوجم

طُُه، َم َبسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِممرِِه ليؤدي َما َكاَن ِعنمده  تـََقدَّ َعَليمِه السَََّلم ِمَن َوأتََخََّر َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  بـَعمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َتدَّ الضََّحاءُ  المَوَداِئِع، مثَّ َْلَِقُهمم ِبُقَباَء، فـََقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َقرِيًبا ِمَن الزََّواِل َوَقِد اشم  .ااِلثـمنَـنيم

ُرهُ  َوَّلِ : قَاَل المَواِقِديُّ َوَغيـم ِر رَبِيع  اَأم ِ َخَلَتا ِمنم َشهم َلتَـنيم  .َوَذِلَك ِلَليـم
َِتم  َحاَق، ِإالَّ َأنَُّه ملَم يـَُعر ِجم َعَليمِه، َوَرجََّح َأنَُّه لِِثنـم َلًة َخَلتم ِمنمهُ َوَحَكاُه ابمُن ِإسم َرَة لَيـم  . َعشم

ُهورُ  ُمم ُهوُر الَِّذي َعَليمِه اْلم  .َوَهَذا ُهَو المَمشم
َقـم  َرَة َسَنًة ِف َأَصحِ  اَأم ُة ِإقَاَمِتِه َعَليمِه السَََّلم مبَكََّة بـَعمَد المِبعمَثِة َثََلَث َعشم  .َوالِ َوَقدم َكاَنتم ُمدَّ

، قَالَ  َوُهَو ِرَوايَُة َْحَّاِد بمنِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَرمبَِعنَي : َسَلَمَة، َعن َأىب َْحمَزة الضىب َعِن ابمِن َعبَّاس  بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَة َسَنةً   .َسَنًة، َوَأقَاَم مبَكََّة َثََلَث َعشم

ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ابمِن َوَهَكَذا َرَوى ابمُن َجرِير  َعنم ُُمَمَِّد بمِن َمعمَمر ، َعنم َروم  َحاَق، َعنم َعمم ِح بمِن ُعَباَدَة، َعنم زََكِرَيَّ بمِن ِإسم



َرةَ : َعبَّاس  َأنَُّه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكََّة َثََلَث َعشم  .َمَكَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم َأنَّ ابمَن َعبَّاس  َكَتَب َأبِيَّاَت ِصرممَ  َرَة ِحجًَّة : َة بمِن َأيب َأَنِس بمِن قـَيمس  َوتـََقدَّ ُر َلوم يـَلمَقى * ثـََوى ِف قـَُريمش  ِبضمَع َعشم يُذَكِ 

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس، َأنَّهُ : َصِديًقا ُمَواتَِيا َوقَاَل المَواِقِديُّ  ِ، َعنم ِعكم َصنيم َاِعيَل، َعنم َداُوَد بمِن اْلُم  َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ِإمسم
ِل ِصرمَمةَ  َهَد بَِقوم َتشم  يذكر َلو يلقى صديقا مواتيا* ثـََوى ِف قـَُريمش  بضع عشَرة حجَّة : اسم
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َاِرِث، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َسعمد ، َعِن المَواِقِديِ ، مَخمسَ   َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن َجرِير ، َعِن اْلم
ٌل َغرِيٌب ِجدًّ  َرَة ِحجًَّة، َوُهَو قـَوم  .اَعشم

ثمُت َعنم َرومِح بن عَباَدة، َحدثَنا َسِعيٌد، َعنم قـََتاَدَة قَالَ : َوَأغمَرُب ِمنمُه َما قَاَل ابمُن َجرِير   نـََزَل المُقرمآُن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ : ُحدِ 
ًرا ِِبلمَمِديَنةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَثَاين ِسِننَي مبَكََّة، َوَعشم  .َصلَّى اَّللَّ

َسُن يـَُقولُ وََكاَن  ًرا ِِبلمَمِديَنةِ : اْلَم ًرا مبَكََّة، َوَعشم  .َعشم
َر ِسِننَي َذَهبَ  َسُن المَبصمِريُّ ِمنم َأنَُّه َأقَاَم مبَكََّة َعشم َخُر الَِّذي َذَهَب ِإلَيمِه اْلَم ُل اْلم  ِإلَيمِه َأَنُس بمُن َماِلك  َوَعاِئَشُة َوَهَذا المَقوم

ُهمم َوَسِعيُد بمُن المُمَسيَّ  ُرو بمُن ِديَنار ، ِفيَما َرَواُه ابمُن َجرِير  َعنـم  .ِب َوَعمم
رَِمةَ  ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم ِهَشام  َعنم ِعكم َبل  ، قَالَ َوُهَو ِرَوايٌَة َعِن ابمِن َعبَّاس  َرَواَها َأْحمَُد بمُن َحنـم : ، َعِن ابمِن َعبَّاس 

ًراأُنمِزَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  َوَأرمبَِعنَي، َفَمَكَث مبَكََّة َعشم  .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث ِسِننَي يلقى ِإلَيمِه المَكِلَمة و : َوَقدم َقدَّممَنا َعِن الشَّعمِبِ  َأنَُّه قَالَ  َراِفيُل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .الشئُقِرَن ِإسم

ِيلُ  َصُه، مثَّ َكاَن بـَعمَد َذِلَك ِجربم َمُع ِحسَُّه َواَل يـََرى َشخم  .َوِف ِرَوايَة  َيسم
َل الشَّعمِبِ  َهَذا  .َوَقدم َحَكى المَواِقِديُّ َعنم بـَعمِض َمَشاخِيِِه َأنَُّه َأنمَكَر قـَوم

ِل َمنم قَالَ ِإنَّ : َوَحاَوَل ابمُن َجرِير  َأنم جَيمَمَع َبني َقول من قَالَ  ًرا، َوقـَوم َرةَ : ه َعَليمِه السَََّلم َأقَاَم مبَكََّة َعشم  .َثََلَث َعشم
 .هِبََذا الَِّذي ذََكَرُه الشَّعمِبُّ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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ِرو بم  َم، فََأقَاَم فصل َوملا حل الركاب النبوى ِِبلمَمِديَنِة، وََكاَن َأوَُّل نـُُزوِلِه هِبَا ِف َداِر َبيِن َعمم ، َوِهَي قـَُباُء َكَما تـََقدَّ ِن َعومف 
َلةً  رِيَن لَيـم ِ َوِعشم تَـنيم ثـََر َما ِقيَل، ثِنـم  .هِبَا َأكم

َلةً  َرَة لَيـم  .َوِقيَل مَثَاينَ َعشم
َبةَ  َلًة َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َرَة لَيـم  .َثََلَث لََيال  : َوِقيَل ِبضمَع َعشم

َهُر َما ذََكَرهُ  َشم ُمُ  َواَأم ِم اْلم ِ ِإََل يـَوم ِم ااِلثـمنَـنيم ُرُه َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َأقَاَم ِفيِهمم ِبُقَباَء ِمنم يـَوم َحاَق َوَغيـم  .َعةِ ابمُن ِإسم



ِجَد قـَُباءَ  َدارَِها، َعَلى َما ذََكرمََنُه، َمسم تَـَلِف ِف ِمقم ِة المُمخم  .َوَقدم َأسََّس ِف َهِذِه المُمدَّ
م  َقِدَم ِإََل قـَُباَء، َوْحََ  َوَقِد ادََّعى ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأسََّسُه ِف َأوَِّل يـَوم له تـََعاََل السَُّهيمِليُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل َعَلى َذِلَك قـَوم

م  "  َوى ِمنم َأوَِّل يـَوم ِجٌد ُأسِ َس َعَلى التـَّقم َل َمنم َأعمَربـََها" َلَمسم م  مِ : َوَردَّ قـَوم  .نم أتَمِسيِس َأوَِّل يـَوم
له تـََعاََل  ِجٌد َشرِيٌف فَاِضٌل، نـََزَل ِفيِه قـَوم م  َأَحقُّ َأنم تـَُقوَم ِفيِه، ِفيِه : " َوُهَو َمسم ِجٌد ُأسِ َس َعَلى التـَّقمَوى ِمنم َأوَِّل يـَوم َلَمسم

ُ ُيُِبُّ المُمطَّهِ رِينَ  رِيِر َذِلَك ِف التـَّفمِسريِ ( 5" ) رَِجاٌل ُيُِبُّوَن َأنم يـََتَطهَُّروا َواَّللَّ َنا َعَلى تـَقم  .َكَما َتَكلَّمم
ََواَب َعنمهُ  ِجُد المَمِديَنِة َواْلم ِلم  َأنَُّه َمسم َِديَث الَِّذي ِف َصِحيِح ُمسم  .َوذََكرمََن اْلم

د َِديَث الَِّذي َرَواُه االمام َأْحم ِبيُل، َعنم ُعَوميِم بمِن َحدثَنا حسن بن ُُمَمَّد َحدثَنا : َوذََكرمََن اْلم َأبُو ِإدمرِيس، َحدثَنا ُشَرحم
ِجِد قـَُباَء فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَتُهمم ِف َمسم ثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسَن َعَليمُكُم الثَـَّناَء : " َساِعَدَة، َأنَُّه َحدَّ َ َقدم َأحم ِإنَّ اَّللَّ

ِجدُِكمم، َفَما َهَذا الطَُّهوُر الَِّذي َتطَّهَُّروَن بِِه؟ ِف الطُُّهوِر ِف ِقصَّ  َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما نعلم َشيمئا، ِإالَّ َأنه  : قَاُلوا" ِة َمسم
 َكانَ 

__________ 
بَة ( 5)  .505ُسورَة التـَّوم

)*( 
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 .َرُهمم ِمَن المَغاِئِط، فـََغَسلمَنا َكَما َغَسُلوالََنا ِجريَاٌن ِمَن الميَـُهوِد، َفَكانُوا يـَغمِسُلوَن َأدمِبَ 
ََة ِف َصِحيِحِه، َوَلُه َشَواِهُد ُأَخرُ  َرَجُه ابمُن ُخَزُيم  .َوَأخم

ََة بمِن ََثِبت  وُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  َوابمِن َعبَّاس    .َوُرِوَي َعنم ُخَزُيم
َاِرِث، َعنم ِإبـَُراِهيَم بمِن َأيب َميمُمونََة، َعنم َأيب ُهَريـمرَ َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد َوالرتِ م  َة، ِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث يُوُنَس بمِن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ  ِل قـَُباَء : َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ يَُة ِف َأهم ُ ُيُِبُّ املطهرين ِفيِه رَِجاٌل ُيُِبُّ " نـََزَلتم َهِذِه اْلم وَن َأنم يـََتَطهَُّروا َواَّللَّ
." 

 َكانُوا: قَالَ 
يَةُ  تَـنمُجوَن ِِبلمَماِء فـَنَـَزَلتم ِفيِهمم َهِذِه اْلم  .َيسم

هِ : مثَّ قَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم
َاِرِث َهَذا َضِعيفٌ : قـُلمتُ   .َويُوُنُس بمُن اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َوى َما َرَواُه َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعِن ال ِجُد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى التـَّقم ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َومِمَّنم قَاَل ِبَنَُّه المَمسم زُّهم

، َوُحِكَي َعِن الشَّعمِبِ   َسِن المَبصمِريِ  َوقـََتاَدَة َوَسِعيِد بمِن ُجبَـريم  َوَعِطيََّة َوَرَواُه َعِليُّ بمُن َأيب طَلمَحَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َواْلَم
ُرُهمم  َلَم، َوَغيـم ِفِ ، َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن زَيمِد بمِن َأسم  .المَعوم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُزورُُه ِفيَما بـَعمُد َوُيَصلِ ي ِفيِه، وََكانَ   .َيَمِت قـَُباَء ُكلَّ َسبمت  اَترًَة رَاِكًبا َواَترًَة َماِشًيا َوَقدم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َِديثِ  َرة  : " َوِف اْلم ِجِد قـَُباَء َكُعمم  ".َصََلٌة ِف َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َرائِيل َعَليمِه السَََّلُم ُهَو الَِّذي َأَشاَر لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِجِد قـَُباءَ إِ َوَقدم ورد ِف َحِديث َأن ِجبـم َلِة َمسم ِضِع ِقبـم  .ََل َموم
ِجد  ُجِعَل ِلُعُموِم النَّ  ََلِم ِِبلمَمِديَنِة، َبلم َأوََّل َمسم ِجد  ُبيِنَ ِف اْلمِسم ِجُد َأوََّل َمسم  .اِس ِف َهِذِه المِملَّةِ َفَكاَن َهَذا المَمسم

ِجِد الَِّذي بـََناُه الص ِ  تَـَرزمََن هِبََذا َعِن المَمسم ِسِه ملَم َواحم يُق مبَكََّة ِعنمَد َِبِب َدارِِه يـَتَـَعبَُّد ِفيِه َوُيَصلِ ي، َِأَنَّ َذاَك َكاَن ِْلَاصَِّة نـَفم دِ 
 .َيُكنم ِللنَّاِس َعامًَّة، َوهللا أعلم
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ََلم سلَمان ِف البشارات،  َع ِبُقدُ [ و]َوقد تقدم ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ َسلمَماَن المَفاِرِسيَّ َلمَّا مسَِ ِإََل ]وِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ يََديمِه َوُهَو بقباء  ًئا فـََوَضَعُه بـَنيم  .َهَذا َصَدَقةٌ : قَالَ [ و]المَمِديَنِة َذَهَب ِإلَيمِه َوَأَخَذ َمَعُه َشيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم َيَمُكلمهُ  َرى َوَمَعُه شئ فـََوَضَعُه َفَكفَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَأَمَر َأصمَحابَُه فََأَكُلوا ِمنمُه، مثَّ َجاَء َمرًَّة ُأخم
 .َوقَاَل َهِذِه َهِديٌَّة فََأَكَل ِمنمُه َوَأَمَر َأصمَحابَُه فََأَكُلوا

َِديُث ِبطُوِلهِ  َم اْلم  ( .5[ )تـََقدَّ
 َفصملٌ 

ََلم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسََلم  رَ  َماُم َأْحمَدُ ِف ِإسم ُ َعنمُه قَاَل اْلمِ ثـََنا َعومف، َعن ُزرَارَة، َعن عبد : ِضَي اَّللَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ َحدَّ
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنة اجنفل : هللا ابمن َسََلم  ا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِن اجنمََفَل، فـََلمَّا النَّاس، َفُكنمُت ِفي( 1)َلمَّ

عمُتُه يـَُقولُ  ه َكذَّاب، َفَكاَن أول شئ مسَِ َهُه َعَرفمُت َأنه لَيمَس ِبَوجم َأفمُشوا السَََّلَم، َوَأطمِعُموا الطََّعاَم، َوِصُلوا : " تـَبَـيـَّنمُت َوجم
َنََّة ِبَسََلم   ُخُلوا اْلم ، َتدم  ".ِِبللَّيمِل َوالنَّاُس نَِيام 

ىَف بِِه َعنمهُ َوَرَواُه الرتِ م  َعمَرايبِ ، َعنم ُزرَارََة بمِن َأيب َأوم ، َعنم َعومف  اَأم  .ِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم طُُرق 
 .َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َورَآ َع ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َتِضي َأنَُّه مسَِ َياِق يـَقم َتَضى َهَذا السِ  ِرو بمِن َوُمقم ُه َأوََّل ُقُدوِمِه ِحنَي َأََنَخ ِبُقَباَء ِف َبيِن َعمم
 .َعومف  

َتَمَع بِِه ِحنَي َأََنَخ ِعنمَد َدارِ  ، َأنَُّه اجم  َوتـََقدََّم ِف ِرَوايَِة َعبمِد المَعزِيِز بمِن ُصَهيمب  َعنم َأَنس 
__________ 

 .سقط من ح( 5)
 .اانقلعوا َفَمَضوم : اجنفل النَّاس( 1)

)*( 
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َم، فـََلَعلَُّه رَآُه َأوََّل َما رَآ تمَع ِبِه بعد َما َصاَر ِإََل َأىب َأيُّوب ِعنمد ارمحِتَاِلِه َمنم قـَُباَء ِإََل َداِر َبيِن النَّجَّاِر َكَما تـََقدَّ ُه بقباء، َواجم
 .َداِر َبيِن النَّجَّارِ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاَء َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسََلم  : يِ  ِمنم َطرِيِق َعبمِد المَعزِيِز َعنم َأَنس  قَالَ َوِف ِسَياِق المُبَخارِ  فـََلمَّا َجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

، َوَقدم َعِلَمتم يـَُهوُد َأين ِ َسيِ ُدهُ : فـََقالَ  َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َوَأنََّك ِجئمَت حبَق   مم َوابمُن َسيِ ِدِهمم َوَأعمَلُمُهمم َوابمُن َأعمَلِمِهمم، َأشم
َلمم  ُت، فَِإنَـُّهمم ِإنم يـَعمَلُموا َأين ِ َقدم َأسم َلمم  .ُت قَاُلوا ِفَّ َما لَيمَس ِفَّ فَادمُعُهمم َفَسلمُهمم َعينِ  قـَبمَل َأنم يـَعمَلُموا َأين ِ َقدم َأسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الميَـُهوِد َفَدَخُلوا َعَليمِه، فـََقاَل هَلُمم فََأرمَسَل َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى ا ََي َمعمَشَر الميَـُهوِد َويـمَلُكمم اتَّقوا هللا، فو هللا : " َّللَّ
ُتُكمم حبَق   فأسل  .َما نعلمهُ : قَاُلوا" موا الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ِإنَُّكمم لَتَـعمَلُموَن َأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ َحقًّا َوَأين ِ ِجئـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ [ َذِلك: ]قَاُلوا  لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .قَاهَلَا َثََلَث ِمَرار  

؟ قَاُلوا( 5)َفَأيُّ رَُجل  ِفيُكمم َعبمُد اَّللَِّ : " قَالَ   .َناَذاَك َسيِ ُدََن َوابمُن َسيِ ِدََن، َوَأعمَلُمَنا َوابمُن َأعمَلمِ : بمُن َسََلم 
َلَم؟ قَاُلوا: قَالَ  ِلمَ : َأفـََرَأيـمُتمم ِإنم َأسم ، َما َكاَن لُِيسم  .َحاَش َّلِلَِّ
ُرجم َعَليمِهمم : " قَالَ   ".ََي بن َسََلم  اخم

َق ِ ََي َمعمَشَر يهود اتَّقوا هللا، فو هللا الَِّذي اَل ِإَله ِإالَّ ُهَو ِإنَُّكم لتعلمون َأنَُّه َرُسوُل : َفَخَرَج فـََقالَ   .اَّللَِّ َوَأنَُّه َجاَء ِِبْلم
 .َكَذبمتَ : فـََقاُلوا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرَجُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فََأخم
 .َهَذا َلفمظُهُ 
َقِ  قَاُلوا َشرََُّن َوابمُن َشر ََِن، َوتـَنَـقَُّصو : َوِف ِرَوايَة   ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا الذى كنت : ُه فـََقالَ فـََلمَّا َخَرَج َعَليمِهمم َشِهَد َشَهاَدَة اْلم

 .َأَخاف
__________ 

 .اْلمصني بن َسَلم: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 

(1/131) 

 
 

َهِقيُّ  ثـََنا َعبمُد : َوقَاَل المبَـيـم َحاق الصنعاىن، َحدَّ َاِفُظ، أخربََن االصم، َحدثَنا ُُمَمَّد بن ِإسم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم اَّللَِّ بمُن َأيب َأخم
، قَالَ  ثـََنا ُْحَيمٌد َعنم َأَنس  ر ، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوُهَو ِف َأرمض  َلُه، فَأََتى : َبكم َع َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسََلم  بُِقُدوِم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َراِط السَّاَعِة؟ َوَما َأوَُّل َطَعام  ِإين ِ َسائِ : النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُلَك َعنم َثََلث  اَل يـَعمَلُمُهنَّ ِإالَّ َنِبٌّ، َما َأوَُّل َأشم
نَّة؟ َوَما َِبل المَوَلد   .ِإََل َأبِيِه َأوم ِإََل ُأمِ هِ [ ينمزع]َيَمُكُلُه أهل اْلم

ِيُل آنًِفا: قَالَ  بَـَرين هِبِنَّ ِجربم  .َأخم



ِيلُ : قَالَ   .نـََعمم : قَالَ ! ِجربم
 .َعُدوُّ الميَـُهوِد ِمَن المَمََلِئَكةِ : قَالَ 

ِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَلمبك إبِِذن هللا ( : " 5)مثَّ قـََرَأ   ".َمنم َكاَن َعُدوًّا ْلِِربم
َراِط السَّاَعِة فـََناٌر خَتمُرُج على النَّاس من الممشرق تسوقهم: " قَالَ  ُل  َأمَّا َأوَُّل َأشم ِإََل المَمغمِرِب، َوَأمَّا َأوَُّل َطَعام  َيَمُكُلُه َأهم

نَّة َفِزََيَدة كبد حوت   ، َوَأمَّا المَوَلُد فَِإَذا َسَبقَ ( 1)اْلم
 ".َماُء الرَُّجِل َماَء المَمرمَأِة نـَزََع المَوَلَد، َوِإَذا َسَبَق َماُء المَمرمَأِة َماَء الرَُّجِل نـََزَعِت المَوَلد 

ُ، َوَأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ : الَ فـَقَ  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .َأشم
َأهَلُمم َعينِ   ََلِمي قـَبمَل َأنم َتسم ٌم بـُُهٌت، َوِإنَـُّهمم ِإنم يـَعمَلُموا إبِِسم  .بـََهُتوين ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ الميَـُهوَد قـَوم

 .َفَجاَءِت الميَـُهودُ 
ََِن، َوَسيِ ُدََن َوابمُن َسيِ ِدَنَ : بمُد اَّللَِّ ِفيُكمم؟ قَاُلواَأيُّ َرُجل  عَ : فـََقالَ  ُرََن َوابمُن َخريم  .َخيـم
َلَم؟ قَاُلوا: قَالَ  ُ ِمنم َذِلكَ : َأرََأيـمُتمم ِإنم َأسم  .َأَعاَذُه اَّللَّ

َهُد َأنَّ : َفَخَرَج َعبمُد اَّللَِّ فـََقالَ  ُ َوَأشم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ  َأشم
 .قَاُلوا َشرََُّن َوابمُن َشرِ ََن َوانـمتَـَقُصوهُ 

 .َهَذا الَِّذي ُكنمُت َأَخاُف ََي َرُسوَل هللا: قَالَ 
__________ 

 .َأي الرَُّسول صلَوات هللا َعَليمهِ ( 5)
 .أهنأ طََعام وأمرؤه ِهَي المقطَعة املنفردة المُمتَـَعل َقة ِبلكبد، وهى: قَاَل القسطَلئى( 1)

)*( 
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ر  بِهِ ( 5)َوَرَواُه الُبَخاِري  َعن عبد بن ْحيد   .َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم
ِر بمِن المُمَفضَِّل َعنم ُْحَيمد  ِبهِ   .َوَرَواُه َعنم َحاِمِد بمِن ُعَمَر َعنم ِبشم

َحاقَ * * *  َثيِن عَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ، َحدَّ ، َعنم َرُجل  ِمنم آِل َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  ر ، َعنم َُيمََي بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم
ًرا َعاملا، قَالَ : قَالَ  َلَم وََكاَن َحبـم عت بَرُسول هللا َوعرفت صفته وامسم : َكاَن ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  ِحنَي َأسم ه ملا مسَِ

َصاِمًتا َعَليمِه، َحىتَّ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ( 9)َلُه، َفكنت بقباء مسرا بذلك ( 1)الذى ُكنَّا نتوكف [ َزَمانه]وهيئته و 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، المَمِديَنةَ   .اَّللَّ

َبَل  ، فََأقـم ِرو بمِن َعومف  بَـَر ِبُقُدوِمِه، َوَأََن ِف رَأمِس َُنمَلة  يل َأعمَمُل ِفيَها، رَ ( 7)فـََلمَّا َقِدَم نـََزَل ِبُقَباَء ِف َبيِن َعمم ُجٌل َحىتَّ َأخم
َاِرِث حَتمِِت َجاِلَسةٌ   .َوَعمَِِّت َخاِلَدُة بِنمُت اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكبـَّرمُت، فـََقاَلتم َعمَِِّت  َبَـَر بُِقُدوِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمُت اْلم   ِحنيَ فـََلمَّا مسَِ



ِبرِيي َعتم َتكم َراَن َما ِزدمتَ : مسَِ عمَت مبُوَسى بمِن ِعمم  .َلوم ُكنمَت مسَِ
َراَن َوَعَلى ِديِنِه، بُِعَث مبَا بُِعَث ِبهِ : قلت هَلَا: قَالَ   .َأي عمَّة، َوهللا ُهَو َأُخو ُموَسى بمِن ِعمم
َو الَِّذي ُكنَّ : فـََقاَلتم َلهُ : قَالَ  َعُث َمَع نـَفمِس السَّاَعِة؟ قَالَ ََي ابمَن َأِخي َأهم  .قـُلمُت هَلَا نـََعمم : ا ُُنمبَـُر َأنَُّه يـُبـم

 .َفَذاَك ِإًذا: قَاَلتم 
ِل بـَيمِِت فََأَمرمتـُُهمم : قَالَ  لمت مثَّ َرَجعمُت ِإََل َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأسم ُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُموا، وَ َفَخَرجم ُت  فََأسم َكَتمم

ََلِمي ِمَن الميَـُهوِد َوقـُلمتُ  ٌم بـُُهٌت : ِإسم ِخَليِن ِف بـَعمِض بـُُيوِتَك فـَتُـَغيِ َبيِن ( 1)ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ الميَـُهوَد قـَوم َوِإين ِ ُأِحبُّ َأنم تُدم
َأهلُمم َعىن فيخربوك ُهمم، مثَّ َتسم  َعنـم

__________ 
 .أعبد بن ُمِنري َوُهَو خط: االصل( 5)
 .نرتقب وننتظر: نتوكف( 1)

 .نتوقف مصحفة: وىف االصل
 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام: َوُهَو حَتمرِيف

 .َفكنت مسرا لَذِلك صامتا َعَليمهِ : ابمن ِهَشام( 9)
رو بن َعومف أقبل: ابمن ِهَشام( 7)  .فـََلمَّا نزل بقباء على بىن َعمم
 .مجع هبيت، كقضب وقضيب: البهت( 1)

 .ُهَو الذى يبهت الَقومل وخيتلقه والبهيت
)*( 
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ََلِمي، فَِإنَـُّهمم ِإنم يـَعمَلُموا ِبَذِلَك بـََهُتوين َوَعابُوين   .َكيمَف َأََن ِفيِهمم، قـَبمَل َأنم يـَعمَلُموا إبِِسم
 .َوذََكَر ََنمَو َما تـََقدَّمَ 

ِل بـَيمِِت،: قَالَ  ََلَم َأهم ََلِمي َوِإسم َاِرثِ  فََأظمَهرمُت ِإسم َلَمتم َعمَِِّت َخاِلَدُة بِنمُت اْلم  .َوَأسم
َحاقَ  ٌث َعنم َصِفيََّة بِنمِت ُحَيي   قَاَلتم : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َثيِن ُُمَدِ  : َحدثيِن عبد هللا بن أيب بكر، َحدَّ

، ملَم َألمَقُهَما ِف َوَلد  هَلَُما َقطُّ َأِهشُّ ِإلَيمِهَما ِإالَّ َأَخَذاين ُدونَُه، فـََلمَّا َقِدَم  ملَم َيُكنم َأَحٌد ِمنم َوَلِد َأيب َوَعمِ ي َأَحبَّ  ِإلَيمِهَما ِمينِ 
، َغَدا ِإلَيمِه َأيب َوَعمِ ي  ِرو بمِن َعومف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَُباَء، قـَرميََة َبيِن َعمم ََيِسِر بمِن َأخطب مغلسني،  َأبُوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُويـمىَن  ِ َُيمِشَياِن اهلم ِ َساِقَطنيم ََلنـَنيم ِس، َفَجاَءاََن فَاتَِريمِن َكسم ُت ِإلَيمِهَما َكَما  فو هللا َما َجاَءاََن ِإالَّ َمَع َمِغيِب الشَّمم ، فـََهِششم
 كنت أصنع، فو هللا َما َنَظَر ِإيَلَّ َواِحدٌ 

ُهَما، َفَسِمعمُت َعم ِ  َو ُهَو؟ قَالَ : ي َأَِب ََيِسر  يـَُقوُل َِأَيب ِمنـم  .نـََعمم َواَّللَِّ : تعرفه بنعته َوِصَفِتِه؟ قَالَ : قَالَ ! نعم َوهللا: َأهم
ِسَك ِمنمُه؟ َقالَ : قَالَ  ِريِ  َأنَّ ! َعَداَوتُُه َواَّللَِّ َما بَِقيتُ : َفَماَذا ِف نـَفم َبَة َعِن الزُّهم َطَب َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم َأَِب ََيِسِر بمَن َأخم



َع ِمنمُه َوَحاَدثَُه مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َذَهَب ِإلَيمِه َومسَِ ََي قوم : رََجَع ِإََل قومه فـََقالَ  ِحنَي َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتِظرُ  ُتمم تـَنـم  .وَن، فَاتَِّبُعوُه َواَل خُتَاِلُفوهُ أطيعون، فَِإنَّ اَّللََّ َقدم َجاءَُكمم ِِبلَِّذي ُكنـم

َمِئذ  َسيِ ُد الميَـُهوِد، َومُهَا ِمنم بىن النَِّضري، َفَجَلَس ِإََل رَ  َطَب، َوُهَو يـَوم َع ِمنمُه، مثَّ فَانمطََلَق َأُخوُه ُحَييُّ بمُن َأخم ُسول هللا َومسَِ
ِمِه، وََكاَن ِفيِهمم ُمطَاًعا، فـََقالَ   .َأتـَيمُت ِمنم ِعنمِد رَُجل  َواَّللَِّ اَل َأزَاُل َلُه َعُدوًّا َأبًَدا :رََجَع ِإََل قـَوم

َممِر َواعمِصيِن ِفيَما ِشئمَت بعده اَل هتملك: فـََقاَل َلُه َأُخوُه َأبُو ََيِسر    .ََي ابمَن ُأمِ  َأِطعميِن ِف َهَذا اَأم
َوَذ عَ : قَالَ  َتحم ُمُه َعَلى رَأميِهِ اَل َواَّللَِّ اَل ُأِطيُعَك َأبًَدا، َواسم  .َليمِه الشَّيمطَاُن َواتَـّبَـَعُه قـَوم
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َطَب َواِلُد َصِفيََّة بِنمتِ : قلت َطَب َفََل َأدمِري َما آَل ِإلَيمِه أمره، َوأما حَي ابمن َأخم ه حَي بمُن َأخم  ُحَيي   أما َأبُو ََيسر وامسم
ُ عَ  َ َيَديم َرُسوِل اَّللَِّ َفَشِرَب َعَداَوَة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ًرا بـَنيم َليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابِِه، َوملَم يزل َذِلك دأبه َلعنه هللا َحىتَّ قُِتَل َصبـم

َم قـََتَل ُمَقاتَِلَة َبيِن قـَُريمظَةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َصلَّى اَّللَّ
 .َكَما َسَيأمِت ِإنم َشاَء اَّللَُّ 
ُُمَعِة، َأدمرََكُه َوقمُت الزََّواِل َوُهوَ فصل َوملا ارحتل َعَليمِه  َم اْلم َواَء، َوَذِلَك يـَوم  ِف َداِر السَََّلم ِمنم قـَُباَء َوُهَو رَاِكٌب ََنقـََتُه المَقصم

ُُمَعَة ُهَناِلَك، ِف َواد  يـَُقاُل َلُه َواِدي رانواَنء ِلِمنَي اْلم ، َفَصلَّى ِِبلمُمسم  .َبيِن َساملِِ بمِن َعومف 
ِلِمنَي ِِبلمَمِديَنِة، َأوم ُمطم َفكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمُمسم َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َأعمَلُم، ملَم َيُكنم اَنتم َأوََّل مُجَُعة  َصَلَّ َلًقا، َِأَنَُّه، َواَّللَّ

ِتَماِع َحىتَّ   يـََتَمكَُّن ُهَو َوَأصمَحابَُه مبَكََّة ِمَن ااِلجم
هُ يُِقيُموا هبَِ  رِِكنَي َلُه، َوَأِذيَِّتِهمم ِإَيَّ ِة ُُمَاَلَفِة المُمشم  .ا مُجَُعة َذات خطمَبة وإعَلن مبواعظة، َوَما َذاَك ِإالَّ ِلَشدَّ

َمِئذ   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُر ُخطمَبِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِذكم
َثيِن يُوُنُس بمُن َعبمِد : قَاَل ابمُن َجرِير   ، َأنَُّه بـََلَغُه َعنم َحدَّ َُمِحيِ  ، َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن اْلم بَـَرََن ابمُن َوهمب  َعمَلى، َأخم اَأم

رو بم  َها ِِبلمَمِديَنِة ِف بىن َسامل بن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأوَِّل مُجَُعة  َصَلَّ ُهمم ِن َعومف  َرِضَي اَّللَُّ ُخطمَبِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ : "  َعنـم
ُفُرُه، َوُأَعاِدي مَ  ِديِه، َوُأوِمُن ِبِه َواَل َأكم تَـهم تَـغمِفُرُه َوَأسم َتِعيُنُه، َوَأسم ُد َّلِلَِّ َأْحمَُدُه َوَأسم َمم ُ اْلم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُفُرُه، َوَأشم نم َيكم

َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدُه  ِعظَِة َعَلىَوحم َقِ  َوالنُّوِر َوالمَموم َُدى َوِديِن اْلم  َوَرُسولُُه َأرمَسَلُه ِِبهلم
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َرة  ِمَن الرُُّسِل، َوِقلَّة  ِمَن المِعلمِم، َوَضََلَلة  ِمَن النَّاِس، َوانمِقطَاع  ِمَن الزََّمانِ  ََجلِ : فـَتـم  .َوُدنـُو   ِمَن السَّاَعِة، َوقـُرمب  ِمَن اَأم
 .نم يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقدم َرَشَد، َوَمنم يـَعمِصِهَما فـََقدم َغَوى َوفـَرََّط َوَضلَّ َضََلاًل بَِعيًدامَ 

ِخَرِة، وَ  ِلَم َأنم َُيُضَُّه َعَلى اْلم ِلُم المُمسم ُر َما َأومَصى بِِه المُمسم ، فَِإنَُّه َخيـم َوى اَّللَِّ  .تَـقمَوى اَّللَِّ َأنم َيَمُمَرُه بِ َوُأوِصيُكمم بِتَـقم
َرى، وَ  ُ ِمنم نـَفمِسِه، َواَل َأفمَضَل ِمنم َذِلَك َنِصيَحًة َواَل َأفمَضَل ِمنم َذِلَك ِذكم َذُروا َما َحذَّرَُكُم اَّللَّ ِإنَُّه تـَقمَوى ِلَمنم َعِمَل ِبِه فَاحم



ِخَرةِ  تَـُغوَن ِمنم َأممِر اْلم  .على َوجل وُمافة، َوعون صدق على َما تـَبـم
َه اَّللَِّ يَ  َوَمنم  َ اَّللَِّ ِمنم َأممِر السِ رِ  َوالمَعََلنَِيِة اَل يـَنمِوي ِبَذِلَك ِإالَّ َوجم َنُه َوبـَنيم ِلِح الَِّذي بـَيـم ًرا ِف َعاِجِل َأممرِِه ُيصم ُكنم َلُه ِذكم

َم، َوَما َكانَ  َتِقُر المَمرمُء ِإََل َما َقدَّ ِت ِحنَي يـَفم ًرا ِفيَما بـَعمَد المَموم َنُه َأَمًدا بَِعيًدا،  َوُذخم َنُه َوبـَيـم ِمنم ِسَوى َذِلَك يـََودُّ َلوم َأنَّ بـَيـم
 .وُيذركم هللا نَفسه َوهللا رءوف ِِبلمِعَبادِ 

لُُه، َوَأجنمََز َوعمَدُه، اَل ُخلمَف ِلَذِلَك فَِإنَُّه يـَُقوُل تـََعاََل   َما يـَُبدَّلُ : " َوالَِّذي َصَدَق قـَوم
ُل َلَديَّ َومَ  م  للعبيد المَقوم  ".ا َأََن ِبَظَلَّ

َ ِف َعاِجِل َأممرُِكمم َوآِجِلِه ِف السِ رِ  َوالمَعََلنَِيِة فَِإنَُّه  ًرا " َواتَـُّقوا اَّللَّ َ ُيَكفِ رم َعنمُه َسيِ َئاتِِه َويـُعمِظمم َلُه َأجم َوَمنم يـَتَِّق " " َمنم يـَتَِّق اَّللَّ
َ فـََقدم فَاَز فـَومزًا َعِظيًما  َوى اَّللَِّ تـُبَـيِ ُض المَوجم  "اَّللَّ َتُه، َوتُوقِ ي ُعُقوبـََتُه، َوتُوقِ ي َسَخَطُه، َوِإنَّ تـَقم َوى اَّللَِّ تُوقِ ي َمقم َه، َوِإنَّ تـَقم

، َوتـَرمَفُع الدَّرََجةَ   .َوتـُرمِضي الرَّبَّ
، َقدم َعلََّمُكُم اَّللَُّ  ِكَتابَُه، َونـََهَج َلُكمم َسِبيَلُه لِيَـعمَلَم الَِّذيَن َصَدُقوا َولِيَـعمَلَم المَكاِذِبنَي،   ُخُذوا حبَظِ ُكمم َواَل تـَُفرِ طُوا ِف َجنمِب اَّللَِّ

ُ ِإلَيمُكمم، َوَعاُدوا َأعمَداَءهُ  َسَن اَّللَّ ِسُنوا َكَما َأحم  فََأحم
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لِ  تَـَباُكمم َومَسَّاُكُم المُمسم ِلَك َمنم َهَلَك َعنم بـَيِ َنة  َوَُيمَيا َمنم َحيَّ َعنم بـَيِ َنة ، َواَل َوَجاِهُدوا ِف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه، ُهَو اجم ِمنَي، لِيَـهم
نَ  َلَح َما بـَيـم ِت، فَِإنَُّه َمنم َأصم ، َواعمَمُلوا ِلَما بـَعمَد المَموم َر اَّللَِّ ِثُروا ِذكم ، فََأكم َة ِإالَّ ِِبَّللَِّ َنُه قـُوَّ ِفِه َما بـَيـم َ اَّللَِّ َيكم َ النَّاِس، ُه َوبـَنيم َوبـَنيم

َة ِإالَّ ِِبَّللَِّ َذِلَك بَِنَّ اَّللََّ يـَقمِضي َعَلى النَّاِس َواَل يـَقمُضوَن َعَليمِه، َوَُيمِلُك ِمَن النَّاِس َواَل َُيمِلُكوَن ِمنمُه، اَّللَُّ  بَـُر َواَل قـُوَّ  َأكم
 .المَعِليِ  المَعِظيمِ 

 .َنِد ِإرمَسالٌ َهَكَذا َأومَرَدَها ابمُن َجرِير  َوِف السَّ 
َهِقيُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم المَمِديَنةَ : َوقَاَل المبَـيـم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ : َِبٌب َأوَُّل ُخطمَبة  َخطَبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأخم

ثـََنا َأْحمَ  ََصمُّ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو المَعبَّاِس اَأم َاِفُظ، َأخم َثيِن اْلم َحاَق، َحدَّ ثـََنا يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعِن ابمِن ِإسم َبَّاِر، َحدَّ ُد بمُن َعبمِد اْلم
، َعنم َأيب َسَلَمَة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن عَ  ، قَالَ المُمِغريَُة بمُن ُعثمَماَن بن ُُمَمَّد بن ُعثمَمان واالخنس بمِن َشرِيق  َكاَنتم َأوَُّل : ومف 

َ َوَأثـمىَن َعَليمهِ  ُخطمَبة   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة َأن قَاَم فيهم َفَحِمَد اَّللَّ ُلُه مثَّ قَاَل  َخطَبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأمَّا " مبَا ُهَو َأهم
َعَقنَّ  ُموا َِأَنـمُفِسُكمم، تـَعمَلُمنَّ َواَّللَِّ لَُيصم ، مثَّ لَيَـُقوَلنَّ َلُه رَبُُّه، لَيمَس  بـَعمُد َأيُـَّها النَّاُس فـََقدِ  َأَحدُُكمم مثَّ لََيَدَعنَّ َغَنَمُه لَيمَس هَلَا رَاع 

 َأملَم َيَمِتكَ : َلُه تـُرممُجَاٌن َواَل َحاِجٌب َُيمُجُبُه ُدونَهُ 
ُتَك َمااًل َوَأفمَضلمُت َعَليمَك، َفَما َقدَّممَت لِنَـفمِسكَ  ًئا، مثَّ يـَنمظُُر َرُسويل فـَبَـلََّغَك، َوآتـَيـم ؟ فـَيَـنمُظُر َُيِيًنا َومِشَااًل َفََل يـََرى َشيـم

َهُه ِمَن النَّاِر َوَلوم ِبِشقِ  متَمَرة  فـَلميَـفم  َتطَاَع َأنم يَِقَي َوجم َر َجَهنََّم، َفَمِن اسم اَمُه َفََل يـََرى َغيـم َعلم، َوَمنم ملَم جيَِدم فَِبَكِلَمة  طَيِ َبة ، ُقدَّ
ثََاهِلَا ِإََل َسبمِعِمائَِة ِضعمف  فَِإنَّ هبَِ  َر َأمم َسَنُة َعشم  .ا َُتمَزى اْلَم

 ".َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه ( 5)َوالسَََّلُم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ 
َرى فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرًَّة ُأخم َد هلل: " مثَّ َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمم  َأْحمَده ِإنَّ اْلم



__________ 
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ُ َفََل ُمِضلَّ لَ  ِدِه اَّللَّ َتِعيُنُه، نـَُعوُذ ِِبَّللَِّ ِمنم ُشُروِر َأنـمُفِسَنا َوَسيِ َئاِت َأعمَمالَِنا، َمنم يـَهم  .ُه، َوَمنم ُيضمِللم َفََل َهاِدَي َلهُ َوَأسم
 ُ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َدُه اَل شريك َلهُ ]َوَأشم ُ ِف قـَلمِبِه ( 5[ )َوحم َلَح َمنم زَيَـَّنُه اَّللَّ ، َقدم َأفـم َِديِث ِكَتاُب اَّللَِّ َسَن اْلم ، ِإنَّ َأحم

َتارَُه َعَلى َما ِسَواُه ِمنم َأَحا ِر َواخم ََلِم بـَعمَد المُكفم سم َِديِث َوَأبـمَلُغُه، َأِحبُّوا َمنم َأَحبَّ َوَأدمَخَلُه ِف اْلمِ َسُن اْلم ِديِث النَّاِس، ِإنَُّه َأحم
َ ِمنم ُكلِ  قـُُلوِبُكمم  [ كل َما خيلق هللا]فَِإنَُّه من ( [ 5)َواَل مَتَلُّوا َكََلَم اَّللَِّ َوذكره َواَل تقسى َعنُه قـُُلوبُكمم ]اَّللََّ، َأِحبُّوا اَّللَّ

َِديِث، َومِ خَيمَتاُر اَّللَُّ ( 5) َعمَماِل َوِخيَـَرتَُه ِمَن المِعَباِد، َوالصَّاِلَح ِمَن اْلم َطِفي، فـََقدم مَسَّاُه ِخيَـَرتَُه ِمَن اَأم نم ُكلِ  َما ُأوِتَ  َوَيصم
ًئا َواتَـُّقوُه َحقَّ تـُقَ  رُِكوا بِِه َشيـم ََراِم، فَاعمُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتشم ََلِل َواْلم َ َصاِلَح َما تـَُقوُلوَن النَّاُس ِمَن اْلَم ُدُقوا اَّللَّ اتِِه، َواصم

ُدهُ  َ يـَغمَضُب َأنم يـُنمَكَث َعهم َنُكمم، ِإنَّ اَّللَّ َواِهُكمم، َوحَتَابُّوا ِبَرومِح اَّللَِّ بـَيـم  .بَِفـم
 ".َوالسَََّلُم َعَليمُكمم َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه 

تَـَلَفِت االلفاظ َوَهِذِه الطَّرِيُق َأيمًضا ُمرمَسَلٌة، َلَها، َوِإِن اخم يًَة ِلَما قـَبـم  .ِإالَّ َأنَـَّها ُمَقوِ 
ُتلِ  ُ َعنمُه َوَقِد اخم ِة ُمَقاِمِه فصل ِف بَِناء َمسمجده الشريف ِف ُمدَّة مَقامه َعَليمِه السَََّلم ِبَداِر َأيب َأيُّوَب َرِضَي اَّللَّ َف ِف ُمدَّ

ُرُه َأَقلُّ ِمنم سَ : هِبَا، فـََقاَل المَواِقِديُّ  ُهر ، َوقَاَل َغيـم َعُة َأشم  بـم
ر    .َشهم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
عمُت َأيب ُيدث فـََقاَل َحدثَنا أبوالتياح يزِيد : قَاَل المُبَخاِريُّ  بَـَرََن َعبمُد الصََّمِد، قَاَل مسَِ َحاُق بمُن َمنمُصور ، َأخم ثـََنا ِإسم بن َحدَّ

ثـََنا َأَنُس بم  ، قَالَ ْحيد الضىب، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنة نـََزَل ِف ُعلمِو المَمِديَنِة ِف : ُن َماِلك  َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رو بن  َحي   يـَُقاُل هَلُم بَنو َعمم

__________ 
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َرَة لَ  ، فََأقَاَم ِفيِهمم َأرمَبَع َعشم َلًة مثَّ َأرمَسَل ِإََل َمََلِ َبيِن النَّجَّاِر َفَجاُءوا ُمتَـَقلِ ِدي ُسُيوِفِهمم قَالَ َعومف  وََكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل َرُسوِل : يـم
َلُه، َحىتَّ  ر  رِدمفُُه، َوَمََلُ َبيِن النَّجَّاِر َحوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلِتِه َوَأبُو َبكم  . َألمَقى بَِفَناِء َأيب َأيُّوبَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .َفَكاَن ُيَصلِ ي َحيمُث َأدمرََكتمُه الصَََّلُة، َوُيَصلِ ي ِف َمَراِبِض المغََنمِ : قَالَ 
ِجِد، فََأرمَسَل ِإََل َمََلِ َبيِن النَّجَّاِر َفَجاُءوا فـََقالَ : قَالَ   .اِر ََثِمُنوين حبَاِئِطُكمم َهَذاََي َبيِن النَّجَّ : مثَّ ِإنَّه َأَمَر بِِبَناِء المَمسم

 .اَل َواَّللَِّ اَل َنطمُلُب مثنه ِإالَّ ِإََل هللا عزوجل: فـََقاُلوا
رِِكنَي، وََكاَنتم ِفيِه ِخَرٌب : َفَكاَن ِفيِه َما َأُقوُل َلُكمم : قَالَ   ، وََكاَن ِفيِه َُنمٌل، َفَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ ( 5)َكاَنتم ِفيِه قـُُبوُر المُمشم

، وِبلنخل َفقطع َرِب َفُسوِ َيتم ، َوِِبْلِم رِِكنَي فـَنُِبَشتم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُِقُبوِر المُمشم  .َصلَّى اَّللَّ
ِجِد، َوَجَعُلوا ِعَضاَدتـَيمِه ِحَجارًَة، قَالَ : قَالَ  َلَة المَمسم ل ِقبـم َفَجَعُلوا ينقلون َذِلك الصخر َومث  يـَرمَتَُِزوَن، : فصفوا النَّحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُهمم يـَُقولُ  َنمَصاَر َوالمُمَهاِجَرهم : َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخَرهم فَانمُصِر اَأم ُر اْلم َر ِإالَّ َخيـم  .اللَُّهمَّ ِإنَُّه اَل َخيـم
ِلٌم ِمنم َحِديِث َأىب عبد الصَّمد  .َوعبد المَواِرث ابمن َسِعيد   َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع ُأَخَر َوُمسم

ِجد الذى َكاَن ِمرمبًَدا  ِري ، َعن ُعرمَوة، َأن المَمسم ِر  -َوَقدم تـََقدََّم ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعِن الزُّهم ِ   -َوُهَو بـَيمَدُر التَّمم لَِيِتيَمنيم
ٌل َوُسَهيمٌل، فَ  َعَد بمِن ُزرَارََة َومُهَا َسهم ِر َأسم  َساَوَمُهَماَكاََن ِف ِحجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقااَل   .َبلم نـََهُبُه َلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجًدا ُهَما َوبـََناُه َمسم  .فََأىَب َحىتَّ ابـمَتاَعُه ِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َوُهوَ : قَالَ   :ينمقل َمَعهم التـَُّراب َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 
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بَـرم  َماُل اَل ِْحَاَل َخيـم ِخَرة : َهَذا َأبـَرُّ رَبَنا وأطهر َويـَُقول* َهَذا اْلِم جر أجر اْلم َنمَصار واملهاجره* اَل هم ِإن اَأم  .فَارمَحمم اَأم
َبَة  َعَد بمِن ُزرَارَة عوضهما ِمنمُه ُنَل َلُه ِف بـََياَضَة قَالَ َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم ُ : َأنَّ َأسم ُهَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِقيَل ابـمَتاَعُه ِمنـم

 .َعَليمِه َوَسلَّمَ 
ِ ِف حجر معَ : قـُلمتُ  ِ يَِتيَمنيم َحاَق َأنَّ المِمرمبََد َكاَن ِلُغََلَمنيم ر وَوذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ٌل َوُسَهيمٌل ابـمَنا َعمم َراَء، َومُهَا َسهم  .اذ بن َعفم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َسُن بمُن َْحَّاد  الضىب، َحدثَنا َعبم * * *  ثـََنا اْلَم نـمَيا، َحدَّ ِر بمِن َأيب الدُّ َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب َبكم ُد الرَِّحيِم بمُن َوَرَوى المبَـيـم

َا َسِن، قَالَ ُسَليمَماَن، َعنم ِإمسم ، َعِن اْلَم ِلم  ِجَد َأَعانَُه َعَليمِه : ِعيَل بمِن ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمسم َلمَّا بـَىَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رُُه، فـََقالَ   .ىابـمُنوُه َعرِيًشا َكَعرِيِش ُموسَ : َأصمَحابُُه َوُهَو َمَعُهمم يـَتَـَناَوُل اللَُِّبَ َحىتَّ اغمبَـرَّ َصدم

 .ِإَذا رََفَع يََديمِه بـََلَغ المَعرِيَش، يـَعميِن السَّقمفَ : َما َعرِيُش ُموَسى؟ قَالَ : فـَُقلمُت ِللمَحَسنِ 
، َعنم  اِد بمِن َأومس  ، َعنم يـَعمَلى بمِن َشدَّ َنمَصاَر  ُعَباَدَة، َأنَّ اَوَهَذا ُمرمَسٌل َوَرَوى ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َأيب ِسَنان  َأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا ا ِبِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِجَد َوزَي ِنمُه، ِإََل َمىَت ُنَصلِ ي حَتمَت َهَذا : مَجَُعوا َمااًل فَأَتـَوم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ابمِن َهَذا المَمسم



َرِيِد؟ فـََقالَ   .َعرِيِش ُموَسىَما يب َرغمَبٌة َعنم َأِخي ُموَسى، َعرِيٌش كَ : اْلم
هِ   .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم

ِفِ ، َعِن ابمِن : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ، َعنم َعِطيََّة المَعوم ثـََنا ُُمَمَّد بن َحاُِت، َحدثَنا عبد هللا بن ُموَسى، َعن ِسَنان، َعنم ِفَراس  َحدَّ
ِجَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ    َعَليمِه َوسلم َكاَنتُعَمَر، َأنَّ َمسم
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ِل، َأعمََلُه ُمظَلٌَّل جبريد ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ُجُذوِع النَّخم ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لن خل، مثَّ ِإنَـَّها ختربت ِف َسَوارِيِه َعَلى َعهم
ر ، فـَبَـَناَها جبُُذوِع َوجبَرِيِد الن خل، ، َفَما زَاَلتم ََثبَِتًة َحىتَّ  ِخََلَفِة َأيب َبكم ُجرِ  مثَّ ِإنَـَّها ختربت ِف ِخََلَفِة ُعثمَماَن فـَبَـَناَها ِِبْلم

نَ   .اْلم
 .َوَهَذا َغرِيبٌ 

َثيِن َأيب، َعنم : َوَقدم قَاَل َأبُو َداُوَد َأيمًضا َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا جُمَاِهُد بمُن ُموَسى، َحدَّ َأىب َصاحل، َحدثَنا  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجَد َكاَن َعَلى َعهم بَـَرُه َأنَّ المَمسم َرِيُد،  ََنِفٌع، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأخم ُفُه اْلم ، َوَسقم َمبمِنيًّا ِِبللَُِّبِ

ر  َشيـم  ل، فـََلمم َيزِدم ِفيِه َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُعُمُدُه خشب النَّحم ِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ًئا، َوزَاَد ِفيِه ُعَمُر َوبـََناُه َعَلى بَِنائِِه ِف َعهم
ُ َعنمُه َوزَاَد ِفيِه ِزََيَدًة َكثِ  َرِيِد َوَأَعاَد ُعُمَدُه َخَشًبا، َوَغيـََّرُه ُعثمَماُن َرِضَي اَّللَّ ُقوَشِة ريًَة، َوبـَىَن ِجَدارَ ِِبللَُِّبِ َواْلم َجارَِة المَمنـم ُه ِِبْلِم

َفُه ِِبلسَّاِج ( 5)َوالمَقصَِّة  ُقوَشة  َوَسقم  ( .1)َوَجَعَل ُعُمَدُه ِمنم ِحَجارَة  َمنـم
 .َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َعِليِ  بمِن المَمِدييِنِ ، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم بِهِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  زَاَدُه ُعثمَماُن بمنُ : قـُلمتُ  َلُه َصلَّى اَّللَّ ُ َعنمُه ُمَتَأوِ اًل قـَوم ِجًدا َوَلوم َكَمفمَحِص : " َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ َمنم بـَىَن َّلِلَِّ َمسم
َنَِّة  ًتا ِف اْلم ُ َلُه بـَيـم  ".َقطَاة  بـَىَن اَّللَّ

َم َوَوافـََقُه الصََّحابَُة المَمومُجوُدوَن َعَلى َذِلَك َوملَم يـُغَ  ُوُه بعده، فيستدل بذلك على الرَّاِجح من َقول المُعَلَماِء َأنَّ ُحكم ريِ 
ِعيِف الصَََّلِة ِفيِه َوَشد ِ  ِجِد ِمنم َتضم ِم َسائِِر المَمسم ُخُل الز ََِيَدُة ِف ُحكم ُم المَمزِيِد، فـََتدم  . الر َِحاِل ِإلَيمهِ الز ََِيَدِة ُحكم

َق، زَاَدُه َلُه بَِممرِِه ُعَمُر بمنُ َوَقدم زِيَد ِف زََماِن المَولِ   يِد بمِن َعبمِد المَمِلِك َِبين َجاِمِع ِدَمشم
__________ 

 .اْلص: المِقصَّة( 5)
 .ِِبلسِ ََلِح َوُهَو َتصمِحيف: ِف ا( 1)

م لنَـومع من الش جر: والساج  .اسم
 (1السِ ريَة  - 10)*( )
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َرة النـََّبِويَّة ِفيهِ َعبمِد المَعزِيِز ِحنَي َكاَن َنَ  ُجم  .ئَِبُه َعَلى المَمِديَنِة، َوأدمخل اْلم
بَـُر بـَعمدَ  َلِة َحىتَّ َصاَرِت الرَّومَضُة َوالمِمنـم َمِة َكَما ُهَو مثَّ زِيَد ِزََيَدًة َكِثريًَة ِفيَما بـَعمُد، َوزِيَد ِمنم ِجَهِة المِقبـم  الصُُّفوِف المُمَقدَّ

مَ   .المُمَشاِهُد الميَـوم
َحاقَ * * *  ِجَدُه َوَمَساِكَنُه َوَعِمَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم  َونـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ َعَلى َأيب َأيُّوَب َحىتَّ بـَىَن َمسم

ِلِمنَي ِف المَعَمِل ِفيِه، فـََعِمَل ِفيِه المُمَهاِجُرونَ  ِلِمنيَ  َعَليمِه َوَسلََّم لِيـَُرغِ َب المُمسم َنمَصاُر َوَدَأبُوا ِفيِه، فـََقاَل قَاِئٌل ِمَن المُمسم : َواَأم
ََن َوالنَِّبُّ يـَعمَمُل  ُنونَُه يـَُقولُونَ * لَِئنم قـََعدم ِلُموَن َوُهمم يـَبـم ِخَره : َلَذاَك ِمنَّا المَعَمُل المُمَضلِ ُل َوارمََتََز المُمسم اَل َعيمش ِإالَّ َعيمش اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ ارم *  َنمَصاَر َوالمُمَهاِجَرهم فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخَرِة، اللَُّهمَّ ارمَحمم " َحمم اَأم اَل َعيمَش ِإالَّ َعيمُش اْلم
 ".المُمَهاِجرين واالنصار 

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ قـَتَـُلوين َُيمِمُلوَن َعَليَّ َما اَل َُيمِمُلونَ : َفدخل َعمَّاُر بمُن ََيِسر ، َوَقدم َأثـمَقُلوُه ِِبللَُِّبِ فـََقالَ : قَالَ 
َرَتُه بَِيِدِه، وََكاَن َرُجًَل َجعم : قَاَلتم  ُفُض َوفـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنـم َويمَح ابمِن : " ًدا، َوُهَو يـَُقولُ ُأمُّ َسَلَمَة فـََرَأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تـُُلَك المِفَئُة المَباِغَيُة مُسَيََّة لَيم  َا تـَقم تـُُلوَنَك، ِإَّنَّ  ".ُسوا ِِبلَِّذيِن يـَقم
َ ُأمِ  َسَلَمَة، َحاَق َوبـَنيم َ ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِه، َبلم ُهَو ُمعمَضٌل بـَنيم َقِطٌع ِمنم َهَذا المَوجم  َوَهَذا ُمنـم

ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث ُشعمَبةَ  َسِن َوَقدم َوَصَلُه ُمسم َسِن، يـَعميِن ابـميَنم َأيب اْلَم اِء، َعنم َسِعيد  َواْلَم َذَّ ، َعنم َخاِلد  اْلم
َرَة َمَواَلِة ُأمِ  َسَلَمَة، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة َقاَلتم   :المَبصمِريِ ، َعنم أُمِ ِهَما َخيـم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتلُ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعِن " َعمَّارًا المِفَئُة المَباِغَيُة  تـَقم ن  َوَرَواُه ِمنم َحِديِث ابمِن ُعَليََّة، َعِن ابمِن َعوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل لعمَّار، َوُهَو يَـ  َسِن، َعنم ُأمِ ِه، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َجارَةَ اْلَم ُقُل اْلِم َلَك ََي  َويمحٌ : " نـم

تُـُلَك المِفَئُة المَباِغَيُة ! ابمَن مُسَيَّةَ   ".تـَقم
ُث َعنم ُأمِ ِه، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة، قَاَلتم : َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  َسِن ُُيَدِ  بَـَرََن َمعمَمٌر، َعِن اْلَم ُ َعَليمِه : َأخم َلمَّا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َُيمِمُل ُكلٌّ َواِحد  لَِبَنًة لَِبنَ َوَسلََّم َوَأصمَحابُ  ِجَد، َجَعَل َأصمَحاُب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُنوَن المَمسم ًة، َوَعمَّاٌر َُيمِمُل ُه يـَبـم
رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمَسَح َظهم ِ، لَِبَنًة َعنمُه َولَِبَنًة َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َراِن، َوآِخُر : " ُه َوقَالَ لَِبنَـتَـنيم ٌر َوَلَك َأجم ابمَن مُسَيََّة، ِللنَّاِس َأجم

تُـُلَك المِفَئُة المَباِغَيُة   ".زَاِدَك َشرمبٌَة ِمنم َلَُب  َوتـَقم
 ِ َناٌد َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا ِإسم

ُرُه ِمنم َطرِيِق مَجَاَعة ،  َهِقيُّ َوَغيـم ، قَالَ َوَقدم َأومَرَد المبَـيـم ِريِ  ُدم رَِمَة، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم اِء، َعنم ِعكم َذَّ ُكنَّا ََنمِمُل ِف : َعنم َخاِلد  اْلم
 ِ ِ لَِبنَـتَـنيم اٌر َُيمِمُل لَِبنَـتَـنيم ِجِد لَِبَنًة لَِبَنًة، َوَعمَّ  .بَِناِء المَمسم
ُفُض التـَُّرا َنَِّة ! َويمَح َعمَّار  : " َب َعنمُه َويـَُقولُ فـََرآُه النَِّبُّ صلى هللا َعَليمِه سلم َفَجَعَل يـَنـم ُعوُهمم ِإََل اْلم ُلُه المِفَئُة المَباِغَيُة، َيدم تـُ تـَقم

ُعونَُه ِإََل النَّاِر   .َأُعوُذ ِِبَّللَِّ ِمَن المِفنَتِ : قَاَل يـَُقوُل َعمَّارٌ " َويَدم
َماُم المُبَخاِريُّ َعنم ُمسَ  َِديَث اْلمِ اِء، َوَعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َلِكنم َرَوى َهَذا اْلم َذَّ َتاِر، َعنم َخاِلد  اْلم دَّد ، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن المُمخم



َلهُ  اِء ِبِه، ِإالَّ َأنَُّه ملَم يَذمُكرم قـَوم َذَّ ، َعنم َخاِلد  اْلم تُـُلَك المِفَئُة المَباِغَيُة : " ُموَسى، َعنم َعبمِد المَوهَّاِب الثَـَّقِفيِ   ".تـَقم
َهِقيُّ  َرَة، َعنم َأيب َسِعيد  : قَاَل المبَـيـم ، َعنم َأيب َنضم ِلٌم ِمنم َطرِيق  َا تـَرََكَها ِلَما َرَواُه ُمسم ٌر ِمينِ  : قَالَ ]وََكأَنَُّه ِإَّنَّ بَـَرين َمنم ُهَو َخيـم َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعمَّار  ِحنيَ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَدَق، َجَعَل َُيمَسُح رَأمَسُه َويـَُقولُ َجعَ  َس ابمِن مُسَيَّةَ : " َل َُيمِفُر اْلم ُلُه ِفَئٌة َِبِغَيٌة ! بـُؤم تـُ  ".تـَقم
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َرَة، َعنم َأيب َسِعيد   ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعن َأىب ُمسلم، َعنم َأيب َنضم َثيِن َمنم ُهَو َحدَّ : قَالَ ( [ 5)َوَقدم َرَواُه ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَل ِلَعمَّاِر بمِن ََيِسر   ، َأبُو قـََتاَدَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌر ِمينِ  تـُُلَك المِفَئُة " َخيـم ًسا َلَك ََي بن مُسَيََّة تـَقم بـُؤم

 ".المَباِغَيُة 
ثـََنا وُ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  َرَة، َعنم َأيب َسِعيد ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ َهيمٌب، َعنم َداُوَد بمِن َأيب ِهنمَد، َعنم َأيب َنضم

َنمَدَق َكاَن النَّاُس َُيمِمُلوَن لَِبَنًة لَِبَنًة، َوَعمَّاٌر ََنِقٌه ِمنم وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َحَفَر اْلم ِ َجع  َكاَن بِِه، َفجَ اَّللَّ َعَل َُيمِمُل لَِبنَـتَـنيم
 ِ  .لَِبنَـتَـنيم

ُفُض التـَُّراَب َعنم رَأمِسهِ : قَاَل َأبُو َسِعيد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَنـم َثيِن بـَعمُض َأصمَحايب َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : "  َويـَُقولُ َفَحدَّ
تُـُلَك المِفَئُة المَباغِ   ".َيُة َوُيمََك ابمَن مُسَيََّة تـَقم

َهِقيُّ  َعُه ِمنم َأصمَحابِهِ : قَاَل المبَـيـم ِسِه َوَما مسَِ َعُه بِنَـفم َ َما مسَِ  .فـََقدم فـَرََّق بـَنيم
لُهُ : قَالَ  ِبُه َأنم َيُكوَن قـَوم َنمَدَق : " َوُيشم َنمَدقِ " اْلم ِر اْلم ِجِد َوِف َحفم  .َومهمًا، َأوم َأنَُّه قَاَل َلُه َذِلَك ِف بَِناِء المَمسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
تَـَبَه َعَلى النَّاِقلِ : قـُلمتُ  َنمَدِق اَل َمعمىَن َلُه، َوالظَّاِهُر َأنَُّه اشم ِر اْلم  .َْحمُل اللَُِّبِ ِف َحفم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
بَـَر َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليم  ِة، َحيمُث َأخم َِديُث ِمنم َداَلِئِل النـُّبُـوَّ ُلُه المِفَئُة المَباِغَيةُ َوَهَذا اْلم تـُ  .ِه َعنم َعمَّار  َأنَُّه تـَقم

ِل المعَراق َعِة ِصفِ نَي، َوَعمَّاٌر َمَع َعِلي   َوَأهم ُل الشَّاِم ِف َوقـم  .َوَقدم قـَتَـَلُه َأهم
ِمَيِة َأصمَحابِ  َممِر ِمنم ُمَعاِويََة، َواَل يـَلمَزُم ِمنم َتسم ِفريُُهمم، َكَما ُُيَاِولُُه َجَهَلُة المِفرمَقِة  َوَقدم َكاَن َعِليٌّ َأَحقَّ ِِبَأم ُمَعاِويََة بـَُغاًة َتكم

َممِر فَِإنَـُّهمم َكانُوا جُممَتهِ  ِِهمم، َِأَنَـُّهمم َوِإنم َكانُوا بـَُغاًة ِف نـَفمِس اَأم يَعِة َوَغريم ُه ِمَن المِقَتاِل، َولَيمَس  الضَّالَِّة ِمَن الشِ  ِديَن ِفيَما تـََعاَطوم
 جُممَتِهد  ُمِصيًبا، َبلِ  ُكلُّ 

َراِن واملخطئ َلُه أجر  .المُمِصيب َلُه َأجم
__________ 

 .سقط من ا( 5)
)*( 
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تـُُلَك المِفَئُة المَباِغَيُة : " َومن زَاد ِف َهَذا اْلَِديث بعد َم المِقَياَمِة ": " تـَقم ُ َشَفاَعِِت يـَوم تَـرَ " اَل َأََنهَلَا اَّللَّ ى ِف َهِذِه فـََقِد افـم
َقلم ِمنم َطرِيق   ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَِإنَُّه ملَم يـَُقلمَها ِإذم ملَم تـُنـم ُ َأعمَلمُ الز ََِيَدِة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُل َواَّللَّ  . تـُقم

لُهُ  ُعونَُه ِإََل النَّاِر : " َوَأمَّا قـَوم َنَِّة َوَيدم ُعوُهمم ِإََل اْلم ِتَماِع  فَِإنَّ " َيدم ُلمَفِة َواجم َل الشَّاِم ِإََل اَأم ُعوَن َأهم َعمَّارًا َوَأصمَحابَُه يَدم
َممِر ُدوَن َمنم ُهَو َأَحقُّ بِِه، َوَأنم َيُكوَن النَّا َتأمثُِروا ِِبَأم ُل الشَّاِم يُرِيُدوَن َأنم َيسم ُس َأومزَاًعا َعَلى ُكلِ  ُقطمر  ِإَماٌم المَكِلَمِة، َوَأهم

َلكِ ِبَرأمسِ  َهِبِهمم َوََنِشٌئ َعنم َمسم ُمَِّة، فـَُهَو اَلزُِم َمذم ِتََلِف اَأم ِهمم، َوِإنم َكانُوا اَل ِه، َوَهَذا يـَُؤدِ ي ِإََل افمرِتَاِق المَكِلَمِة َواخم
 .يقصدونه
 .َوهللا أعلم

ِجِد النـََّبِويِ ، عَ  َا ُهَو ِقصَُّة بَِناِء المَمسم ِليمِ َوالمَمقمُصود َها ُهَنا ِإَّنَّ  .َلى َِبنِيِه َأفمَضُل الصَََّلِة َوالتَّسم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ * * *  َاِفُظ المبَـيـم بَـَرََن : َوَقدم قَاَل اْلم َحاَق، َأخم ِر بمُن ِإسم َاِفظ إمَلء، َحدثَنا َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َحدَّ

َرُج بمُن نـَُباتََة، َعنم َسِعيِد بمِن مُجمَهاَن، ُعبَـيمُد بمُن شريك، َحدثَنا نعيم بن َْحَّاد، حَ  بَـَرََن َحشم دثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَباَرِك، َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  حبََجر  فـََوَضَعُه، مثَّ َجاَء ُعَمُر حبََجر  : َعنم َسِفيَنَة َموم فـََوَضَعُه، مثَّ َجاَء َأبُو َبكم

 .َجاَء ُعثمَماُن حبََجر  فـََوَضَعهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِر بـَعمِدي : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمم  ".َهُؤاَلِء ُواَلُة اَأم

َرج  َعنم َسِعيد ، ، َعنم َحشم مَّاين ِ َِميِد اْلِم  .َعنم َسِفيَنةَ  مثَّ َرَواُه ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن َعبمِد اْلم
ِجَد َوَضَع َحَجًرا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمسم  .َلمَّا بـَىَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر ، مثَّ " مثَّ قَاَل  ر  َحَجًرا ِإََل َجنمِب َحَجِري، مثَّ لمَيَضعم ُعَمُر َحَجَرُه ِإََل َجنمِب َحَجِر َأيب َبكم  لَِيَضعم َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " َضعم ُعثمَماُن َحَجَرُه ِإََل َجنمِب َحَجِر ُعَمَر لميَ  َُلَفاُء ِمنم بـَعمِدي : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َهُؤاَلِء اْلم
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ا َياِق َغرِيٌب ِجدًّ َِديُث هِبََذا السِ   .َوَهَذا اْلم
َماُم أَ  باب َوعبد َوالمَمعمُروُف َما َرَواُه اْلمِ ز  َوزيد بن اْلم ، َوَعنم بـَهم َرِج بمِن نـَُباتََة المَعبمِسيِ  ْحمَُد، َعنم َأيب النَّضمِر، َعنم َحشم

عت َرُسول هللا يـَُقولُ  ََلَفُة َثََلثُو : " الصَّمد َوَْحَّاد بمِن َسَلَمَة، ِكََلمُهَا َعنم َسِعيِد بمِن مُجمَهاَن، َعنم َسِفيَنَة قَاَل مسَِ َن َعاًما، اْلِم
َر ِسِنني، َوِخََلَفة : مثَّ قَاَل َسِفيَنةُ " مثَّ َيُكوُن ِمنم بـَعمِد َذِلَك المُملمُك  ، َوِخََلَفَة ُعَمَر َعشم ِ ر  َسنَـتَـنيم ، ِخََلَفَة َأيب َبكم َأممِسكم

َرَة َسَنًة، َوِخََلَفَة َعِلي   ِستَّ ِسِننيَ  نَـَتا َعشم  .ُعثمَمان اثـم
 .دَ َهَذا َلفمُظ َأْحمَ 

، َعنم َسِعيِد بمِن مُجمَهاَن، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َحسَ  ٌن اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِثِه َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم طُُرق 
ََلَفُة بـَعمِدي َثََلثُوَن َسَنًة مثَّ َيُكوُن ُملمًكا َعُضوًضا " َوَلَفظُُه   .َوذََكَر بَِقيـََّتهُ  "اْلِم
بَـٌر خَيمُطُب النَّاَس َعَليمهِ : قـُلمتُ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأوََّل َما ُبيِنَ ِمنـم ِجِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، َبلم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى َوملَم َيُكنم ِف َمسم



َتِنٌد ِإََل جِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب َوُهَو ُمسم بَـُر، َكَما اَّللَّ َذ َلُه َعَليمِه السَََّلُم المِمنـم ، فـََلمَّا اختُِّ َاِئِط المِقبمِليِ  ُه ِف اْلم ذمع  ِعنمَد ُمَصَلَّ
ذمُع  ذمَع َخاَر َذِلَك اْلِم ِضِعِه، َوَعَدَل ِإلَيمِه ليخطب َعَليمِه، فـََلمَّا َجاوز َذِلَك اْلِم لنُّوِق المِعَشاِر، َوَحنَّ َحِننَي اَسَيأمِت بـََيانُُه ِف َموم

ُ َعَليمهِ  َمُع ِمنم ُخَطِب الرَُّسوِل َعَليمِه السَََّلُم ِعنمَدُه، فـََرَجَع ِإلَيمِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َتَضَنُه َحىتَّ َسَكَن  ِلَما َكاَن َيسم  َوَسلََّم فَاحم
ُكُت، َكَما َسَيأمِت تـَفمِصيلُ  ُلوُد الَِّذي َيسم ُكُن المَموم ِل بمِن َسعمد  السَّاِعِديِ  َوَجاِبر  َوَعبمِد اَّللَِّ  َكَما َيسم َذِلَك ِمنم طُُرق  َعنم َسهم

ُهمم  ُ َعنـم  .بمِن ُعَمَر َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َوَأَنِس بمِن َماِلك  َوُأمِ  َسَلَمَة َرِضَي اَّللَّ
َسَن َما قَاَل اْلمسن المَبصمِري  بعد َما َرَوى َهَذا  َِديَث، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َوَما َأحم َشَبُة حتَِنُّ ِإََل : اْلم ِلِمنَي اْلَم ََي َمعمَشَر المُمسم

قًا ِإلَيمِه، َأَو لَيمَس الر َِجاُل الَِّذيَن يـَرمُجوَن ِلَقاَءُه َأحَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشوم َتاُقوا ِإلَيمِه؟ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  !قَّ َأنم َيشم
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د ِجِد الشَّرِيِف َوالمَمَحلِ  املنيف َقاَل االمام َأْحم ِل َهَذا المَمسم َثيِن : تـَنمِبيٌه َعَلى َفضم َحدثَنا ُيَي بن أُنـَيمِس بمِن َأيب َُيمََي، َحدَّ
ِريَّ قَالَ : َأيب، قَالَ  ُدم عمُت َأَِب َسِعيد  اْلم رَةَ : مسَِ تَـَلَف َرُجََلِن، َرُجٌل ِمنم َبيِن ُخدم ، ِف  اخم ِرو بمِن َعومف  َوَرُجٌل ِمنم َبيِن َعمم

ِري دم َوى، فـََقاَل اْلِم ِجِد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى التـَّقم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : المَمسم ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُهَو َمسم
ِريُّ  ِجُد قـَُباءَ : َوقَاَل المَعمم  .ُهَو َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسَأاَلُه َعنم َذِلَك فـََقالَ فَأَتـََيا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  ِجُد : " اَّللَّ ُ " ُهَو َهَذا المَمسم ِجِد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَمسم
 .َعَليمِه َوَسلَّمَ 

ٌر َكِثرٌي : " َوقَالَ  ِجَد قـَُباءَ " ِف َذِلَك َخيـم  .يـَعميِن َمسم
َبَة،  َلِميِ  ِبِه َوقَالَ َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم قـُتَـيـم َسم َاِعيَل، َعنم أُنـَيمِس بمِن َأيب َُيمََي اَأم  .َحَسٌن َصِحيحٌ : َعنم َحاُتِِ بمِن ِإمسم

يًعا َحاَق بمِن ِعيَسى، َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد  َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ مجَِ َماُم َأْحمَُد، َعنم ِإسم َبَة، عَ َوَرَوى اْلمِ ِن اللَّيمِث َعنم ، َعنم قـُتَـيـم
، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َسِعيد ، َعنم َأبِيِه، قَالَ  َراَن بمِن َأيب َأَنس  ِجِد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى : ِعمم مَتَاَرى َرُجََلِن ِف المَمسم

 .التـَّقمَوى، َوذََكَر ََنمَو َما تـََقدَّمَ 
ِلم  ِمنم َحِديِث ُْحَيمد   َرَّاِط، َعنم َأيب َسَلَمَة بمِن عبد الرَّْحمَن َأنه َسَأَل عبد الرَّْحمَن ابمن َأىب سعيد، َكيَف  َوِف َصِحيِح ُمسم اْلم

ِجِد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى التـَّقمَوى؟ قَاَل َأيب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسأَلمُتُه َعنِ : مسَِعت َأَِبك ِف المَمسم  َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرمَض مثَّ قَالَ  َباَء َفَضَرَب ِبِه اَأم َوى فََأَخَذ َكفًّا ِمنم َحصم ِجِد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى التـَّقم ِجدُُكمم َهَذا : " المَمسم  ".ُهَو َمسم

َماُم َأْحمَدُ  َراَن بم : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا رَبِيَعُة بمُن ُعثمَمان التَِّميِمي، َعنم ِعمم ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ِل بمِن َسعمد ، قَالَ َحدَّ ، َعنم َسهم : ِن َأيب َأَنس 
ُ َعَليمهِ  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَلَف َرُجََلِن َعَلى َعهم  اخم

ِجِد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى التـَّقمَوى، فـََقاَل َأَحُدمُهَا ُ َعَليمهِ : َوَسلََّم ِف المَمسم ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَسلَّمَ  ُهَو َمسم
َخرُ  ِجُد قـَُباءَ : َوقَاَل اْلم  .ُهَو َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسَأاَلُه فـََقالَ  ِجِدي َهَذا : " فَأَتـََيا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُهَو َمسم
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ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمنُ  ، َحدَّ ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  َماُم َأْحمَُد َحدَّ ِل بمِن َسعمد ،  َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َسهم َلِميُّ، َعنم عمر لن بمِن َأيب َأَنس  َسم َعاِمر  اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِجِدي َهَذا : " َعنم ُأيَبِ  بمِن َكعمب  ِجُد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى التـَّقمَوى َمسم  ".المَمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََهِذِه طُُرٌق ُمتَـَعد ِ  ِجُد الرَُّسول هللا َصلَّى اَّللَّ ُرُب ِمنم ِإفَاَدِة المَقطمِع بَِنَُّه َمسم  .َدٌة َلَعلََّها تـَقم
َتارَُه ابمنُ  ، َوَسِعيُد بمُن المُمَسيَِّب، َواخم ، َوزَيمُد بمُن ََثِبت   .َجرِير   َوِإََل َهَذا َذَهَب ُعَمُر، َوابـمُنُه َعبمُد اَّللَِّ

ََحاِديِث، َِأَنَّ : قَاَل آَخُرونَ وَ  َ َهِذِه اَأم َم بـََيانُُه، َوبـَنيم ِجِد قـَُباَء َكَما تـََقدَّ يَِة ِف َمسم َ نـُُزوِل اْلم ِجَد  اَل ُمَنافَاَة بـَنيم َهَذا المَمسم
ََل هِبَِذِه الصِ َفِة ِمنم َذِلَك، َِأَنَّ َهَذا َأَحُد المَمَساِجِد الثَََّلثَِة الِِت ُتشَ  ِ ِمنم َأوم َها، َكَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم دُّ الر َِحاُل ِإلَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َحِديِث َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ  ِجِدي َهَذا : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل ُتَشدُّ الر َِحاُل ِإالَّ ِإََل َثََلثَِة َمَساِجَد، َمسم
ََراِم، وَ  ِجِد اْلم ِدِس َوالمَمسم ِجِد بـَيمِت المَمقم  ".َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِلم  َعنم َأيب َسِعيد ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ " اَل ُتَشدُّ الر َِحاُل ِإالَّ ِإََل َثََلثَِة َمَساِجَد : " َوِف َصِحيِح ُمسم
 .َوذََكَرَها

ِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقالَ َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ٌر ِمنم َألمِف َصََلة  ِفيَما : لَّى اَّللَّ ِجِدي َهَذا َخيـم َصََلٌة ِف َمسم
ََراَم  ِجَد اْلم  ".ِسَواُه ِإالَّ المَمسم

لُُه  َناد حسن ِزََيد َحَسَنٌة َوِهَي قـَوم َنِد َأْحمََد إبِِسم  ".فَِإنَّ َذِلَك َأفمَضُل " َوِف ُمسم
، َعنم َوِف الصَّحِ  ِ من َحِديث ُيَي المقطَّان، َعن حبيب، َعنم َحفمِص بمِن َعاِصم   يَحنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  رَبِي َعَلى " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة، َوِمنـم رَبِي َرومَضٌة ِمنم رََِيِض اْلم َ بـَيمِِت َوِمنـم َما بـَنيم
ِضي   ".َحوم
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ا َوَسُنورُِدَها ِف ِكَتاِب المَمَناِسِك ِمنم ِكتَ  ِجِد الشَّرِيِف َكِثريٌَة ِجدًّ ََحاِديُث ِف َفَضاِئِل َهَذا المَمسم َكاِم المَكِبرِي ِإنم َواَأم َحم اِب اَأم
َة ِإالَّ ِِبَّللَِّ  َل َواَل قـُوَّ ََلُن َواَل َحوم ُ َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم َِكيمِ َشاَء اَّللَّ  . المَعزِيِز اْلم

ََراِم، َِأَنَّ  ِجِد اْلم ِجَد المَمِديَنِة َأفمَضُل ِمَن المَمسم َماُم َماِلٌك َوَأصمَحابُُه ِإََل َأنَّ َمسم  َذاَك بـََناُه ِإبـمَراِهيُم، َوَهَذا بناه َوَقدم َذَهَب اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَمعمُلوٌم أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفمَضُل ِمنم ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلمُ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ  .نَّ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ

ََراَم َأفمَضُل، َِأَنَُّه ِف بلد حرمه هللا ِجَد اْلم ُهوُر ِإََل ِخََلِف َذِلَك، َوقـَرَُّروا َأنَّ المَمسم ُمم م خلق السََّمَوات َوَقدم َذَهَب اْلم  يـَوم
َرم  َتَمَع ِفيِه ِمَن الص ِ َواَأم َِليُل َعَليمِه السَََّلُم، َوُُمَمٌَّد َخاَُتُ المُمرمَسِلنَي، فَاجم َفاِت َما لَيمَس ِف َغريه، ِض، َوَحرََّمُه ِإبـمَراِهيُم اْلم

تَـَعانُ  ِضٌع آَخُر َوِِبَّللَِّ المُمسم أََلِة َموم  .َوبسط َهِذِه المَمسم
ٌل َوُبيِنَ ِلَرُسوِل اَّللَِّ  ِلِه، وََكاَنتم َمَساِكَن  َفصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم حول َمسمجده الشريف حجرا لَِتُكوَن َمَساِكَن َلُه َوَِأَهم َصلَّى اَّللَّ

َسِن المَبصمِريُّ، وََكاَن ُغََلًما َمَع ُأمِ ِه خَ  َسُن بمُن َأيب اْلَم َرَة ُموماَل َقِصريََة المِبَناِء َقرِيَبَة المِفَناِء قَاَل اْلَم ِة ُأمِ  َسَلَمَة، َلَقدم ُكنمُت يـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدي  .َأََنُل َأطمَوَل سقف ِف حجَرة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



ًما طَُوااًل : قـُلمتُ  َسُن المَبصمِريُّ َشِكًَل َضخم  .ِإالَّ َأنَُّه َقدم َكاَن اْلَم
 .َرِْحَُه اَّللَُّ 

َكاَنت مساكنه َعَليمِه السَََّلم َمبمِنيًَّة ِمنم َجرِيد  َعَليمِه ِطنٌي، بـَعمُضَها ِمنم ِحَجارَة  َمرمُضوَمة ، : َوقَاَل السَُّهيمِليُّ ِف الرَّومض
 .َوُسُقوفـَُها ُكلَُّها ِمنم َجرِيد  

 .َوَقدم حكى َعن اْلمسن المَبصمِري  َما تقدم
 .وََكاَنتم ُحَجُرُه ِمنم َشَعر  َمرمبُوطًَة ِبََشب  ِمنم عرعر
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َظَاِفرِي، َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه ملَم َيكُ : قَالَ   .نم َِأَبـمَوابِِه َحَلقٌ َوِف اَترِيِخ المُبَخاِريِ  َأنَّ َِببَُه َعَليمِه السَََّلم َكاَن يـُقمرَُع ِِبَأم
ِت َأزمَواِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ  َُجُر ُكلَُّها بـَعمَد َموم ِجدِ َوَقدم ُأِضيَفِت اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمسم  .ى اَّللَّ

ُرمُهَا* * *  ُ : قَاَل المَواِقِديُّ َوابمُن َجرِير  َوَغيـم يمِليُّ ِإََل َمكََّة بـََعَث َمَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَلمَّا رََجَع َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأرَيمِقط  الدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيأمتُوا بََِهالِيِهمم ِمنم َمكَّةَ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو بكر ز  لََيا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوبـََعثَا يد بن َحارِثَة َوَأِب رَافع َموم

َِتِ  تَـُروا هِبَا ِإِبًَل ِمنم ُقَديمد ، َفَذَهُبوا َفَجاُءوا بِِبنـم ِ َومَخمِسِمائَِة ِدرمَهم  لَِيشم َلنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاِطَمَة َوُأمِ   َمَعُهمم حبِمم  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َدَة َوَعاِئَشَة، َوأُمِ َها ُأمِ  ُروَماَن، َوَأهم َبَة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ُكلمثُوَم َوَزومَجتَـيمِه َسوم ر  ُصحم َم َوآِل َأيب َبكم

ر ،  ََمُل ِف َأثـمَناِء الطَّرِيِق، َفجعلت أم ُروَمان َتقولَبكم  .َوا عروساه، َوا بنتاه: َوَقدم َشَرَد بَِعاِئَشَة َوأُمِ َها ُأمِ  ُروَماَن اْلم
ُ عزوجلَأرمِسِلي ِخطَاَمُه، فََأرمَسلمُت ِخطَاَمُه فـََوَقَف إبِِذمِن اَّللَِّ وَ : َفَسِمعمُت قَاِئًَل يـَُقولُ : قَاَلتم َعاِئَشةُ   .َسلََّمَنا اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعاِئَشَة ِف َشوَّال   ُموا فـَنَـَزُلوا ِِبلسَّنمِح، مثَّ َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهر  َكَما َسَيأمِت  فـَتَـَقدَّ  .بـَعمَد مَثَانَِيِة َأشم
ر  اممَرَأةُ  َاُء بِنمُت َأيب َبكم ِضِعهِ  َوَقِدَمتم َمَعُهمم َأمسم  الزُّبـَريمِ بمِن المَعوَّاِم َوِهَي َحاِمٌل ُمِتمٌّ ِبَعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه ِف َموم

 .ِمنم آِخِر َهِذِه السََّنةِ 
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ُهمم أَ  ُ َعنـم ٌل ِفيَما َأَصاَب المُمَهاِجرِيَن ِمنم ُْحَّى المَمِديَنِة َرِضَي اَّللَّ َها حبول هللا وقوته ودعا َفصم مجمَِعنَي َوَقدم َسِلَم الرَُّسوُل ِمنـم
 ربه

َحدثَنا عبد هللا بن وهب بن يُوُسف، َحدثَنا َمالك بن ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، : فأزاحها هللا َعن مدينته قَاَل الُبَخاِري  
ر  وبَلل، قَاَلت َفدخلت َلمَّا َقِدَم َرُسوُل ا: َعنم َعاِئَشَة َأنَـَّها قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة ُوِعَك َأبُو َبكم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُمَّى يـَُقولُ : َعَليمِهَما َفقلت ر  ِإَذا َأَخَذتمُه اْلم ُكلُّ اممِرئ  : ََي َأَبت َكيمَف َتَُِدَك؟ َوََي ِبََلُل َكيمَف َتَُِدَك؟ قَاَلتم وََكاَن َأبُو َبكم
ِلِه ُمَصب ِ  ُمَّى يـَرمَفُع َعِقريَتَُه َويـَُقولُ * ٌح ِف َأهم ُت َأدمىَن ِمنم ِشَراِك نـَعمِلِه وََكاَن ِبََلٌل ِإَذا َأقـمَلَع َعنمُه اْلم َأاَل لَيمَت ِشعمِري : َوالمَموم

َلًة  يل ِإذمِخٌر َوَجِليُل * َهلم َأبِينَتَّ لَيـم ًما مِ ( 5)ِبَواد  َوَحوم َوَهلم يـَبمُدَونم يل َشاَمٌة َوَطِفيُل قَاَلتم * َياَه جَمَنَّة  َوَهلم َأرَِدنم يـَوم



بَـرمتُُه فـََقالَ : َعاِئَشةُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم َنا المَمِديَنَة َكُحبِ َنا َمكََّة َأوم َأَشدَّ، : َفِجئمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ َحبِ بم ِإلَيـم
َها َوَِبرَ  َفِة َوَصحِ حم ُحم َعلمَها ِِبْلم َها، َوانـمُقلم ُْحَّاَها فَاجم  ( ".1)كم لََنا ِف َصاِعَها َوُمدِ 

َبَة َعنم ِهَشام  ُُممَتَصًرا ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم َعنم َأيب َبكم  .َوَرَواُه ُمسم
 .َعنم َأبِيِه َعنم َعاِئَشَة، َفذََكَرُه َوزَاَد بـَعمَد ِشعمِر ِبََلل  َوِف ِرَوايَِة المُبَخاِريِ  َلُه َعنم َأيب ُأَساَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، 

َبَة بمَن رَبِيَعَة َوُأَميََّة بمَن َخَلف  َكَما أخرجوَن ِإََل َأرض الوِبء: مثَّ يـَُقولُ  َبَة بمَن رَبِيَعَة، َوَشيـم  .اللَُّهمَّ المَعنم ُعتـم
__________ 

ِشيش االخضر، أَ : االذخر( 5)  .و حشيش طيب الرَّاِئَحةاْلَم
 .نبت َضِعيف: واْلليل

َفة( 1) حم ِ َومَثَاِننَي ميًَل من َمكَّة: اْلم  .قـَرميَة َجاِمَعة على اثـمنَـنيم
 .وََكاَن هبَا ِحيَنِئذ  يهود

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقالَ  َنا المَمدِ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَنَة َكُحبِ َنا َمكََّة َأوم َأَشدَّ اللَُّهمَّ َِبِركم لََنا ِف َصاِعَها َوِف هللا َحبِ بم ِإلَيـم
َفة  حم َها، وصححها لنا وانقل ْحاها ِإََل اْلم  ".ُمدِ 

، وََكاَن بُطمَحاُن جَيمِري جَنمًَل، يـَعميِن : قَاَلت َبُ َأرمِض اَّللَِّ  َوقدمَنا المَمِديَنِة َوِهَي َأوم
 .َماًء آِجًنا

َحاقَ َوقَ  َثيِن ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة َوعمر بن عبد هللا بن ُعرمَوة ابمن الزُّبـَريمِ، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : اَل زََِيٌد َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم : َحدَّ
َبُ َأرمضِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َقِدَمَها َوِهَي َأوم َها َبََلٌء  َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمَّى، فََأَصاَب َأصمَحابَُه ِمنـم اَّللَِّ ِمَن اْلم

ُ َذِلَك َعن نبيه، قَاَلتم  ر  ِف بـَيمت  َواِحد  : َوَسَقٌم َوَصَرَف اَّللَّ لََيا َأىَب َبكم َرَة َوِبََلٌل َموم ر  َوَعاِمُر بمُن فـَُهيـم َفَكاَن َأبُو َبكم
ُهمم اْلممى، َفدخلت َعَليمِهم  ِة فََأَصابـَتـم ُ ِمنم ِشدَّ َجاُب، َوهِبِمم َما اَل يـَعمَلُمُه ِإالَّ اَّللَّ َنا اْلِم أدعوهم َوَذِلَك قـَبمَل َأنم ُيضمَرَب َعَليـم

ر  فـَُقلمتُ  ُت ِمنم َأيب َبكم ِلِه : َكيمَف َتدك ََي َأَبت؟ فـََقالَ : المَوعمِك، َفَدنـَوم ُت أدىن من * ُكلُّ اممِرئ  ُمَصبِ ٌح ِف َأهم َوالمَموم
ِري َأىَب َما يـَُقولُ : َفقلت: ِشَراك نَعله قَاَلت  .َواَّللَِّ َما َيدم

َرَة فـَُقلمتُ : قَاَلتم  ُت ِإََل َعاِمِر بمِن فـَُهيـم ِقِه : َكيمَف َتَُِدَك ََي َعاِمُر؟ قَالَ : مثَّ َدنـَوم َت قـَبمَل َذوم ُت المَموم ََباَن * َلَقدم َوَجدم ِإنَّ اْلم
ِقِه ُكلُّ  ُفُه ِمنم فـَوم ِقِه  َحتـم ِر َُيمِمي جلده بروقه قَالَ * اممِرئ  جُمَاِهٌد ِبَطوم وََكاَن : َوهللا َما يدرى َما يـَُقوُل، قَاَلتم : َفقلت: َكالثَـّوم

َطَجَع بِِفَناِء المبَـيمِت مثَّ رََفَع َعِقريَتَُه فـََقالَ  ُمَّى اضم َلًة َأاَل لَيمَت ِشعمِري َهلم َأبِ : ِبََلٌل ِإَذا َأدمرََكتمُه اْلم يل ِإذمِخٌر * ينَتَّ لَيـم ِبَفخ   َوَحوم
ًما ِمَياَه جَمَنَّة    َوَهلم يـَبمُدَونم يل َشاَمٌة َوطَِفيلُ * َوَجِليُل َوَهلم َأرَِدنم يـَوم
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ُهمم َوقُـ : قَاَلتم َعاِئَشةُ  عمُت ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما مسَِ ِة : لمتُ َفذََكرمُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُذوَن َوَما يـَعمِقُلوَن ِمنم ِشدَّ ِإنَـُّهمم لَيَـهم
ُمَّى فـََقالَ  َها َوَصا: " اْلم َنا َمكََّة َأوم َأَشدَّ، َوَِبَركم لََنا ِف ُمدِ  َنا المَمِديَنَة، َكَما َحبـَّبمَت ِإلَيـم ِعَها، َوانـمُقلم َوَِبَءَها اللَُّهمَّ َحبِ بم ِإلَيـم
يَـَعَة  َفةَومَ " ِإََل َمهم حم يَـَعُة ِهَي اْلم  .هم

د َحاَق بمِن َيَسار ، َعنم َعبمِد : َوقَاَل االمام َأْحم ِر بمِن ِإسم ، َعنم َأيب َبكم َحدثَنا يُوُنس، َحدثَنا لَيمٌث، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب 
ر  َوَعاِمُر  َلمَّا َقِدَم َرُسولُ : اَّللَِّ بمِن ُعرمَوَة، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  َتَكى َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنة اشم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  َتأمَذَنتم َعاِئَشُة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َوِبََلٌل، فَاسم ََل َأيب َبكم َرَة َموم َِأَيب  ِعَياَدهِتِمم فََأِذَن هَلَا، فـََقاَلتم بمُن فـَُهيـم
ر   ِلِه : َكيمَف َتَُِدَك؟ فـََقالَ : َبكم ُت َأدمىَن ِمنم ِشَراِك نـَعمِلِه َوَسأَلمُت َعاِمًرا فـََقالَ * ُكلُّ اممِرئ  ُمَصبِ ٌح ِف َأهم ُت : َوالمَموم ِإين ِ َوَجدم

ِقِه  َت قـَبمَل َذوم ِقِه َوَسأََلتم ِبََلاًل * المَموم ُفُه ِمنم فـَوم ََباَن َحتـم َلًة : فـََقالَ ِإنَّ اْلم يل ِإذمِخٌر * ََي لَيمَت ِشعمِري َهلم َأبِينَتَّ لَيـم ِبَفخ   َوَحوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  بَـَرتمُه، فـََنَظَر ِإََل السََّماِء َوقَالَ  -َوَجِليُل فَأََتتم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا المَمِديَنَة َكَما : " فََأخم اللَُّهمَّ َحبِ بم ِإلَيـم

َها، َوانـمُقلم َوَِبَءَها ِإََل َمهم حَ  َنا َمكََّة َأوم َأَشدَّ، اللَُّهمَّ َِبِركم لََنا ِف َصاِعَها َوِف ُمدِ  َفُة ِفيَما َزَعُموا" يَـَعَة بـَّبمَت ِإلَيـم ُحم  .َوِهَي اْلم
َبَة، َعِن اللَّيمِث ِبهِ   .وََكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم

َما َها، ِمثـمَلهُ َوَرَواُه اْلمِ َاِرِث َعنـم  .ُم َأْحمَُد، ِمنم َطرِيق عبد الرَّْحمَن ابمن اْلم
َهِقيُّ  ر و، قَااَل : َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ َوَأبُو َسِعيِد بمُن َأيب َعمم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا: َأخم  َحدَّ
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ثـََنا َأْحمَدُ  ََصمُّ، َحدَّ َبَّار، َحدثَنا يُوُنس بن بكري، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة،  َأبُو المَعبَّاِس اَأم بمُن َعبمِد اْلم
، َوَواِديَها بُطمَحاُن جَنم : قَاَلتم  َبُ َأرمِض اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َوِهَي َأوم  .لٌ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نمَساُن ِقيَل لَ : َشامٌ قَاَل هِ  َها اْلمِ َرف َعَليـم َاِهِليَِّة، وََكاَن ِإذا َكاَن المَوادي وبيئا فََأشم َهَق هَنِيَق وََكاَن َوَِبُؤَها َمعمُروفًا ِف اْلم ُه َأنم يـَنـم

َماِر، فَِإَذا فـََعَل َذِلَك ملَم َيُضرَُّه َوَِبُء َذِلَك المَواِدي  .اْلِم
َرَف َعَلى المَمِديَنة َوَقدم قَاَل الشَّاِعرُ  َماِر ِإنَّيِن َْلَُزوُع َوَرَوى * لعمري لَِئن عربت ِمنم ِخيَفِة الرََّدى : ِحنَي َأشم هَنِيَق اْلِم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ، َعنم َأبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َبَة، َعنم َساملِ  رََأيمُت َكَأنَّ اممَرَأًة : " َم قَالَ المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعقم
َفة حم َداَء ََثئَِرَة الرَّأمِس َخَرَجتم ِمَن المَمِديَنِة َحىتَّ َقاَمت مبهيعة، وهى اْلم  .َسوم

َفة  حم  ".فََأوَّلتَها َأن وِبء المَمِديَنة نقل ِإََل مهيعة، وهى اْلم
ِلٌم َوَرَواهُ  ُه ُمسم َبةَ  َهَذا َلفمُظ المُبَخاِريِ  َوملَم خُيمرِجم  .الرتِ مِمِذيُّ َوَصحََّحُه َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َوهِ : َوَقدم َرَوى َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  َي َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلهِ  َِديَث ِبطُوِلِه ِإََل قـَوم َفِة : " َوبِيَئٌة، َفذََكَر اْلم ُحم  ".َوانـمُقلم ُْحَّاَها ِإََل اْلم

مى: قَاَل ِهَشامٌ  لم َحىتَّ تصرعه اْلم ُلُغ اْلم َفِة َفََل يـَبـم ُحم ُلوُد يُوَلُد ِِبْلم  .َفَكاَن المَموم
ةِ   .َوَرَواُه اليهقى ِف َداَلِئِل النـُّبـُوَّ

َحاقَ  َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنة وهى وبيئة، فَأَصاب َأصمَحابه هبَا َبََلٌء : يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َذِلَك َعنم نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ َهَدُهمم َذِلَك، َوَصَرَف اَّللَّ  .َوَسَقٌم َحىتَّ َأجم
ِ َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ وَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم  َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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رُِكونَ  َرِة المَقَضاِء، فـََقاَل المُمشم َدُم َعَليمُكمم : َوَأصمَحابُُه َصِبيَحَة رَاِبَعة ، يـَعميِن َمكََّة، َعاَم ُعمم َوفمٌد َقدم َوَهنَـُهمم ُْحَّى ِإنَُّه يـَقم
نَـ  َ الرُّكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَرمُمُلوا َوَأنم َُيمُشوا َما بـَنيم َواَط  يـَثمِرَب، فََأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشم ِ، َوملَم َُيمنَـعمُه َأنم يـَرمُمُلوا اَأم نيم

بـمَقاُء َعَليمِهمم   .ُكلََّها ِإالَّ اْلمِ
َرُة المَقَضاِء َكاَنتم ِف َسَنِة َسبمع  ِف ِذي المِقعمَدِة، فَِإمَّا َأنم َيُكوَن أتََخََّر ُدَعاُؤُه َعَليمِه السَّ  :قـُلمتُ  ِل المَوَِبِء ِإََل َوُعمم ََلم بِنَـقم

 َقرِيب  ِمنم َذِلَك، َأوم َأنَُّه رُِفَع َوبَِقَي آََثٌر ِمنمُه َقِليٌل، َأوم َأنَـُّهمم 
 .مُخَاِر َما َكاَن َأَصابـَُهمم ِمنم َذِلَك ِإََل تِلمَك المُمدَّةِ بـَُقوا ِف 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاقَ  ُ َعَليم : َوقَاَل زََِيٌد َعِن ابمِن ِإسم ِرو بمِن المَعاِص َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريُّ َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ِه َوذََكَر ابمُن ِشَهاب  الزُّهم

ُ َذلِ وَ  ُهم ْحى المَمِديَنة َحىتَّ جهدو َمَرًضا، َوَصَرَف اَّللَّ َك َعنم نَِبيِ ِه َصلَّى هللا َسلََّم َلمَّا َقِدَم المَمِديَنَة ُهَو َوَأصمَحابُُه َأَصابـَتـم
 .َعَليمِه َوسلم، َحىتَّ َكانُوا َوَما ُيَصلُّوَن ِإالَّ َوُهمم قـُُعودٌ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهمم ُيَصلُّوَن َكَذِلَك فـََقاَل هَلُمم  َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ  اعمَلُموا َأنَّ َصََلَة المَقاِعِد َعَلى النِ صمِف : " َصلَّى اَّللَّ
ِلُموَن المِقَياَم َعَلى َما هِبِمم ِمَن الضَّعمِف َوالسََّقِم، المِتَماَس المفَ " ِمنم َصََلِة المَقائِِم  ِدِه َعَليمِه ! ضملِ فـََتَجشََّم المُمسم َفصمٌل ِف َعقم

نَـُهمم َوالمُمَؤاَخاِة الَِِّت أَ  َها، السَََّلُم االلفة َبني المُمَهاِجرين واالنصار ِِبلمِكَتاِب الَِّذي َأَمَر بِِه َفُكِتَب بـَيـم َمَرُهمم هِبَا َوقـَرََّرُهمم َعَليـم
نـَُقاَع َوبـَُنو النَِّضرِي َوبـَُنو قـَُريمَظةَ َوُمَواَدَعِتِه الميَـُهوَد الَِّذيَن َكانُوا ِِبلمَمِدي َياِء الميَـُهوِد بـَُنو قـَيـم  .َنِة وََكاَن هِبَا ِمنم َأحم

م ِبمتنصر ِحنَي َدوََّخ ِبََلَد المَمقمِدسِ   .وََكاَن نزوهلم ِبْلجاز قبل االنصار َأَيَّ
 .ِفيَما ذََكَرُه الطَّرَبِيُّ 

(1/953) 

 
 

َزمرَُج المَمِديَنَة ِعنمَد الميَـُهوِد، َفَحاَلُفوُهمم َوَصاُروا يـََتَشبـَُّهو مثَّ ملا َكاَن سيل العرم َوتَـ  ُس َواْلم َوم َن هِبِمم َفرََّقتم َشَذَر َمَذَر، نـََزَل اَأم
َنمِبَياءِ  َن هَلُمم َعَليمِهمم ِمَن المَفضمِل ِف المِعلمِم المَمأمثُوِر َعِن اَأم  .ِلَما يـََروم

ُ َعلَ  ََلِم، َوَخَذَل ُأولَِئَك ْلسدهم وبغيهم واستكبارهم َعن ات َِباعَلِكنم َمنَّ اَّللَّ سم َُدى َواْلمِ رِِكنَي ِِبهلم  ى َهُؤاَلِء الَِّذيَن َكانُوا ُمشم
 .اْلمق

َماُم َأْحمَدُ  َوُل، َعنم َأَنِس : َوقَاَل اْلمِ َحم ثـََنا َْحَّاُد بن َسلَمة، َحدثَنا َعاِصٌم اَأم ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ ، قَالَ َحدَّ َحاَلَف : بمِن َماِلك 
َنمَصارِ  َ المُمَهاِجرِيَن َواَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .ِف َداِر َأَنِس بمِن َماِلك  
دَ  ِلٌم َوَأبُو َداُوَد ِمنم ُطُرق  ُمتَـَعدِ  َماُم َأْحمَُد َأيمًضا َوالمُبَخاِريُّ َوُمسم َوِل، َعنم َأَنِس َوَقدم َرَواُه اْلمِ َحم ة ، َعنم َعاِصِم بمِن ُسَليمَماَن اَأم

، قَالَ  َنمَصاِر ِف َداِري: بمِن َماِلك  َ قـَُريمش  َواَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم  .َحاَلَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ، : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َحجَّاج  ُر بمُن َِبب  ثـََنا َنصم ، : ُهَو ابمُن َأرمطَاَة، قَالَ َحدَّ ثـََنا ُسَريج، َحدثَنا َعبَّاٌد، َعنم َحجَّاج  َوَحدَّ

هِ  ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  َنمَصاِر َأنم : َعنم َعمم َ المُمَهاِجرِيَن َواَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَتَب ِكَتاًِب بـَنيم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنيَ يـَعمِقلُ  َ المُمسم  .وا َمَعاِقَلُهمم، َوَأنم يـَفمُدوا َعانِيَـُهمم ِِبلمَمعمُروِف َواْلمِصمََلِح بـَنيم

َلهُ : قَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا ُسَريج، َحدثَنا عباد، َعن حجاج، َعن اْلكم، َعن قَاسم، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِمثـم  .َوَحدَّ
د َماُم َأْحم  .تـََفرََّد ِبِه اْلمِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ُكلِ  َبطمن  ُعُقوَلهُ : ُمسلم َعن َجابر وىف َصِحيح  .َكَتَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاق َنمَصاِر َوادََع ِفيِه : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َ المُمَهاِجرِيَن َواَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِكَتاًِب بـَنيم الميَـُهوَد َكَتَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـَرَط َعَليمِهمم َوشرط  َوَعاَهَدُهمم َوَأقـَرَُّهمم َعَلى ِديِنِهمم َوَأممَواهلِِمم، َواشم
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ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم : هَلُمم  ِلِمنَي ِمنم قـَُريمش  " ِبسم ِمِننَي َوالمُمسم َ المُمؤم َويـَثمِرَب َوَمنم َهَذا ِكَتاٌب ِمنم ُُمَمَّد النَِّب االمي، بـَنيم
يـَتَـَعاقـَُلوَن ( 5)َعَلى رِبـمَعِتِهمم  تَِبَعُهمم فـََلِحَق هِبِمم َوَجاَهَد َمَعُهمم، ِإنَـُّهمم أُمٌَّة َواِحَدٌة ِمنم ُدوِن النَّاِس، المُمَهاِجُروَن ِمنم قـَُريمش  

ُدوَن َعانِيَـُهمم ِِبلمَمعمُروِف والقسظ، َوبـَُنو عَ  نَـُهمم، َوُهمم يـَفم ََل، وَُكلُّ طَائَِفة  بـَيـم َوم ومف  َعَلى رِبـمَعِتِهمم يـَتَـَعاقـَُلوَن َمَعاِقَلُهُم اَأم
ِمِننيَ  َ المُمؤم ِط بـَنيم  .تـَفمِدي َعانِيَـَها ِِبلمَمعمُروِف َوالمِقسم

َل ُكلِ  َدار   َنمَصاِر َوَأهم ، َوَبيِن َبيِن َساِعَدَة، َوَبيِن ُجَشمَ : مثَّ ذََكَر ُكلَّ َبطمن  ِمنم بُطُوِن اَأم ِرو بمِن َعومف  ، َوَبيِن النَّجَّاِر، َوَبيِن َعمم
 .النَِّبيتِ 

َرًحا : ِإََل َأنم قَالَ  رُُكوَن ُمفم ِمِننَي اَل يـَتـم نَـُهمم َأنم يـُعمطُوُه ِِبلمَمعمُروِف ِف فَداء ( 1)َوِإنَّ المُمؤم ِمٌن [ أ]بـَيـم ، َواَل ُُيَاِلُف ُمؤم َوَعقمل 
ِمن  ُدونَ  ََل ُمؤم ُهمم َأِو ابـمتَـَغى َدِسيَعَة َموم ِمِننَي المُمتَِّقنَي َعَلى َمنم بـََغى ِمنـم َ ( 9)ُه، َوِإنَّ المُمؤم َوان  َأوم َفَساد  بـَنيم ظُلمم  َأوم ِإمثم  َأوم ُعدم

ُتُل مُ  يِعِهمم، َوَلوم َكاَن َوَلَد َأَحِدِهمم، َواَل يـَقم ِمِننَي، َوِإنَّ َأيمِديـَُهمم َعَليمِه مجَِ ِمًنا ِف َكاِفر ، َواَل يـُنمَصُر َكاِفًرا َعَلى المُمؤم ِمٌن ُمؤم ؤم
، َوِإنَّ ِذمََّة اَّللَِّ َواِحَدٌة جيُِرُي َعَليمِهم َأدمََنُهم، َوِإن المُمؤمِننَي بعضعم َمَوايل بـَعمض  ُدوَن النَّ  ِمن   .اسِ ُمؤم

َر َوا ِمِننَي َواِحَدٌة، اَل ُيَساملُ َوِإنَُّه َمنم تَِبَعَنا َمنم يـَُهوَد فَِإنَّ َلُه النَّصم َر َمظمُلوِمنَي َواَل ُمتَـَناَصر  َعَليمِهمم، َوِإنَّ ِسلمَم المُمؤم َوَة َغيـم ُسم َأم
نَـُهمم  ل  بـَيـم ِمن  ِف ِقَتال  ِف َسِبيِل اَّللَِّ ِإالَّ َعَلى َسَواء  َوَعدم ِمٌن ُدوَن ُمؤم  .ُمؤم

 .ب بـَعمضَها بـَعمًضاَوِإنَّ ُكلَّ َغازِيَة  َغَزتم َمَعَنا يعق
 بـَعمُضُهمم بـَعمًضا مبَا ََنَل ِدَماَءُهمم ِف َسِبيِل هللا، َوِإن المُمؤمِننيَ ( 7)َوِإن المُمؤمِننَي يبئ 

__________ 
َها: ربعتهم( 5)  .حاْلم الَّىِت َأَتى االسَلم وهم َعَليـم



يِن َوالمكثري المِعيَ : قَاَل ابمن ِهَشام( 1)  .الاملفرح املثقل ِِبلد 
َرح تـَُؤد ى َأَمانَة : قَاَل الشَّاِعر َرى أفرحتك الودائع * ِإذا َأنمت مل تـَبـم  .المَعِظيَمة: الدسيعة( 9)َوحتمل ُأخم
 .وىف االصل

 .دسيسة
 .َوُهَو حَتمرِيف

 .ُيمَنع: يبئ( 7)
 (1 -السِ ريَة  - 15)*( )
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َوِمِه، وَ  َسِن ُهًدى َوَأقـم ، َوِإنَُّه َمِن المُمتَِّقنَي َعَلى َأحم ِمن  ِرٌك َمااًل ِلُقَريمش  َواَل نـَفمًسا َواَل َُيُوُل ُدونَُه َعَلى ُمؤم ِإنَُّه اَل جيُِرُي ُمشم
ِمنِ  ُتوِل، َوِإنَّ المُمؤم ِمًنا قـَتمًَل َعنم بـَيِ َنة  َفِإنَُّه قـََوٌد ِبِه ِإََل َأنم يـَرمَضى َويلُّ المَمقم فًَّة َواَل ُيَِلُّ هَلُمم ِإالَّ ِقَياٌم نَي َعَليمِه َكااعمتَـَبَط ُمؤم

 .َعَليمهِ 
ِخِر َأنم يـَنمُصَر ُُمم  ِم اْلم ِمن  َأقـَرَّ مبَا ِف َهِذِه الصَِّحيَفِة َوآَمَن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ِويَُه، َوِإنَُّه َمنم َنَصَرُه َأوم َوِإنَُّه اَل ُيَِلُّ ِلُمؤم ِدًَث َواَل يـُؤم

َم المِقَياَمِة َواَل يـُؤمَخُذ ِمنمهُ  آَواُه فَِإنَّ َعَليمهِ   َلعمَنَة اَّللَِّ َوَغَضَبُه يـَوم
ُ َعَليمِه   .َوَسلَّمَ َصرمٌف َواَل عدل، َوِإنَُّكمم مهما اختلفتم ِفيِه من شئ فَِإن مرده ِإََل هللا عزوجل َوِإََل ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ

ِمِننيَ  ِلِمنَي  َوِإنَّ الميَـُهوَد يـُنمِفُقوَن َمَع المُمؤم ِمِننَي، لِلميَـُهوِد ِدينـُُهمم َوِللمُمسم َما َداُموا ُُمَارِِبنَي، َوِإنَّ يـَُهوَد َبيِن َعومف  أُمٌَّة َمَع المُمؤم
َل بـَيمِتهِ ( 5)ِدينـُُهمم َمَوالِيِهمم َوَأنـمُفِسِهمم، ِإالَّ َمنم ظََلَم َوَأمِثَ فَِإنَُّه اَل يُوِتُغ  َسُه َوَأهم  .ِإالَّ نـَفم

ِس َوَبيِن ثـَعمَلَبَة وَ وَ  َوم َاِرِث َوَبيِن َساِعَدَة َوَبيِن ُجَشَم َوَبيِن اَأم َبِة ِإنَّ لِيَـُهوِد َبيِن النَّجَّاِر َوَبيِن اْلم َنَة َوَبيِن الشُّطَيـم ِمثمَل َما ( 1)َجفم
، َوِإنَّ ِبطَانََة يـَُهوَد َكأَنـمُفِسِهمم، َوِإنَُّه اَل خَيمرُ  ، َوِإنَُّه لِيَـُهوِد َبيِن َعومف  ُهمم َأَحٌد ِإالَّ إبِِذن ُُمَمَّد، َواَل يـَنمَحِجُز َعَلى َثَمِر ُجرمح  ُج ِمنـم

ِسِه  ِل بـَيمِتهِ ]َمنم فـََتَك فَِبنَـفم َهَذا، َوِإنَّ َعَلى الميَـُهوِد نـََفَقتَـُهمم َوَعَلى ( 7)ِإالَّ َمنم ظُِلَم، َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َأبـَرِ  ( 9[ )فـََتَك َوَأهم
نَـُهُم الا َل َهِذِه الصَِّحيَفِة، َوِإنَّ بـَيـم َر َعَلى َمنم َحاَرَب َأهم نَـُهُم النَّصم ِلِمنَي نـََفَقتَـُهمم، َوِإنَّ بـَيـم نُّصمَح َوالنَِّصيَحَة َوالمرِبَّ ُدوَن لمُمسم

َر لِلمَمظمُلوِم، وَ  ، َوِإنَُّه ملَم َيَممثَِ اممُرٌؤ حبَِليِفِه، َوِإنَّ النَّصم مثِم فـَُها اْلمِ َاَر  ( 1)ِإنَّ يـَثمِرَب َحَراٌم َجوم ِل َهِذِه الصَِّحيَفِة، َوِإنَّ اْلم َِأَهم
ِلَها ، َوِإنَُّه اَل َُتَاُر ُحرمَمٌة ِإالَّ إبِِذمِن َأهم َر ُمَضار   َواَل آمثِ   .َكالنـَّفمِس َغيـم

ِل َهِذِه الصَِّحيَفِة ِمنم َحَدث  َأِو اشم  َ َأهم  ِتَجار  خُيَاُف َفَساده فَِإن مرده ِإََل َوِإنَُّه َما َكاَن بـَنيم
__________ 

لك : يوتغ( 5)  .الشطنة َوُهَو حَتمرِيف، َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام: االصل( 1)يهم
 .أثر: االصل( 7)من ابمن ِهَشام ( 9)

 .َوُهَو حَتمرِيف



 .حرفها: االصل( 1)
 )*(َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 

(1/911) 

 
 

ٌش َواَل َمنم َنَصَرَها، َوِإنَّ ََل ُُمَمَّد َرُسول هللا، َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َأتـمَقى َما ِف َهِذِه الصَِّحيَفِة َوَأبـَر ِِه، َوِإنَُّه اَل َُتَاُر قـَُريم هللا َوإِ 
ا ِإََل ُصلمح  ُيَصاِْلُونَُه َويـَلم  نَـُهُم النَّصمَر َعَلى َمنم َدَهَم يـَثمِرَب، َوِإَذا َدَعوم  َبُسونَهُ بـَيـم

ِمِننَي، ِإالَّ َمنم حَ  يِن، َعَلى ُكلِ  ُأََنس  فَِإنَـُّهمم ُيَصاِْلُونَُه، َوِإنَـُّهمم ِإَذا ُدُعوا ِإََل َمثمِل َذِلَك فَِإنَُّه هَلُمم َعَلى المُمؤم اَرَب ِف الدِ 
 .ِحصَّتـُُهمم ِمنم َجانِِبِهُم الَِّذي ِقبَـَلُهمم 

، َوِإنَُّه َمنم َخَرَج آِمٌن َوَمنم قـََعَد آِمٌن ِِبلمَمِديَنِة، ِإالَّ َمنم ظََلَم َأوم َأمثَِ َوِإنَُّه اَل َُيُوُل َهَذا الم  ، َوِإنَّ اَّللََّ ِكَتاُب ُدوَن ظَاملِ  َأوم آمثِ 
 ".َجاٌر ِلَمنم بـَرَّ َواتَـَّقى 

ِوهِ  َحاَق بَِنحم  .َكَذا َأومَرَدُه ابمُن ِإسم
ُ ِف كتاب المَغرِيب َوَغريه مبَا يطولَوَقدم َتَكلََّم َعَليمِه َأبُو   .ُعبَـيمد  المَقاِسُم بمُن َسََلم  َرِْحَُه اَّللَّ

(1/919) 

 
 

ُ َعَليمِه َوسلم َبني المُمَهاِجرين واالنصار لريتفق املهاجرى ِبالنصارى َكَما قَ  : " اَل تـََعاََل َفصمٌل ِف ُمَؤاَخاِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُيَاَن ِمنم قـَبمِلِهمم ُيُِبُّوَن َمنم َهاَجَر ِإلَيمِهمم َواَل جيَُِدوَن ِف ُصُدورِِهمم َحاَجًة ممَّا ُأوتُ  َوالَّذين تبوأوا اَر َواْلمِ ثُِروَن َعَلى الدَّ وا َويـُؤم

ِلُحوَن  ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم المُمفم َوالَِّذيَن َعَقَدتم : " َوَقاَل تـََعاََل ( 5)" َأنـمُفِسِهمم َوَلوم َكاَن هِبِمم َخَصاَصٌة، َوَمنم يُوَق ُشحَّ نـَفم
َانُُكمم فَآتُوُهمم َنِصيبَـُهمم ِإن هللا َكاَن على كل شئ َشِهيدا   ( .1" )َأُيم

، َعنم َسِعيِد : قَاَل الُبَخاِري   بمِن ُجبَـريم ، َحدثَنا الصَّلمت بن ُُمَمَّد، َحدثَنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِإدمرِيَس، َعنم طَلمَحَة بمِن ُمَصرِ ف 
َانُكم " َورَثَة : قَالَ " َولُكل جعلَنا مواَل " َعِن ابمِن َعبَّاس   َكاَن المُمَهاِجُروَن َلمَّا َقِدُموا المَمِديَنَة َيِرُث " َوالَّذين عاقدت َأُيم

ِة الَِِّت آَخى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  ُُخوَّ نَـُهمم، فـََلمَّا نـََزَلتم المُمَهاِجِريُّ االنصار ُدوَن َذِوي َرِْحِِه ِلَلم َولُكل جعلَنا "  َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم
َانُكم فآتوهم نِصيبهم : " نسخت مثَّ قَالَ " مواَل  ِر َوالر ِفَاَدِة َوالنَِّصيَحِة، َوَقدم َذَهَب ( 9)ِمَن " َوالَّذين عاقدت َأُيم النَّصم

 .المِمريَاُث َويُوَصى َلهُ 
َماُم َأْحمَ  َيان: دُ َوقَاَل اْلمِ َحاَلَف النَِّبُّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم َبني املهاحرين : سعمت َعاِصًما َعنم َأَنس  قَالَ : ُقِرَئ َعَلى ُسفم

َنمَصاِر ِف َدارَنَ   .َواَأم
َيانُ   .َكأَنَُّه يـَُقوُل آَخى: قَاَل ُسفم

َحاقَ * * *  َنمَصاِر، فـََقالَ  َوآَخى َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َ َأصمَحاِبِه ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم : َصلَّى اَّللَّ
 ".أتخوا ِف هللا َأَخَويمِن َأَخَويمِن "  -ِفيَما بـََلَغَنا َونـَُعوُذ ِِبَّللَِّ َأنم نـَُقوَل َعَليمِه َما ملَم يـَُقلم  -



__________ 
ر ( 5) شم  .3ُسورَة اْلَم
 .والقراء 99ُسورَة النِ َساء ( 1)
 .ِإالَّ النَّصمر: الُبَخاِري  ( 9)

)*( 
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 ".َهَذا َأِخي : " مثَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيِ ُد المُمرمَسِلنَي، َوِإَماُم المُمتَِّقنيَ  ، َوَرُسوُل َربِ  المَعاَلِمنَي الَِّذي لَيمَس َلُه َخِطرٌي َواَل َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َنِظرٌي ِمَن المِعَباِد، َوَعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َأَخَويمنِ 
ُ َعَليمهِ  ََل َرُسوِل  وََكاَن َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َأَسُد اَّللَِّ َوَأَسُد َرُسوِلِه َوَعمُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َوزَيمُد بمُن َحارِثََة َموم

َم ُأُحد ، َوَجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَخَويمِن، َوِإلَيمِه َأومَصى َْحمَزُة يـَوم ِ َوُمَعاُذ بمُن َجَبل  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََناَحنيم  ُذو اْلم
 .َأَخَويمنِ 

ََبَشةِ َكا: قَاَل ابمُن ِهَشام   َمِئذ  َغائًِبا بَِرمِض اْلم  .َن َجعمَفٌر يـَوم
َحاقَ  َباُن بمُن َماِلك  أَ : قَاَل ابمُن ِإسم َطَّاِب َوِعتـم َزمرَِجيُّ َأَخَويمِن، َوُعَمُر بمُن اْلم ر  َوَخارَِجُة بمُن زَيمد  اْلم َخَويمِن، َوَأبُو وََكاَن َأبُو َبكم

ُر بمُن المَعوَّاِم َوَسَلَمُة بمُن َسََل ُعبَـيمَدَة َوَسعمُد بمُن ُمَعاذ  َأخَ  َمَة َويمِن، َوعبد الرَّْحمَن ابمن َعومف  َوَسعمُد بمُن الرَّبِيِع َأَخَويمِن، َوالزُّبـَيـم
ُعود  َأَخَويمِن، َوُعثمَماُن بمُن َعفَّ : بمِن َوقمش  َأَخَويمِن، َويـَُقالُ  ُر َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ُس بمُن ََثِبِت بمِن المُمنمِذِر َبلم َكاَن الزُّبـَيـم اَن َوَأوم

َعُب بمُن [ بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ ]النَّجَّاِريُّ َأَخَويمِن، َوطَلمَحُة  وََكعمُب بمُن َماِلك  َأَخَويمِن، َوَسِعيُد بمُن زَيمد  َوُأيَبُّ بمُن َكعمب  َأَخَويمِن، َوُمصم
ر  َأَخَويمِن، َوَعمَّاُر َوُحَذيـمَفُة بمُن المَيَماِن المَعبمِسيُّ َحِليُف َعبم  ُعَمريم  َوَأبُو َأيُّوَب َأَخَويمِن، َوَأبُو َبَة َوَعبَّاُد بمُن ِبشم ِد ُحَذيـمَفَة ابمن ُعتـم

َهِل َأَخَويمنِ  َشم  .اَأم
 .َبلم َكاَن َعمَّاٌر َوََثِبُت بمُن قـَيمِس بن مشاس َأَخَويمنِ : َويـَُقالُ 
ِ َوَهَذا السََّند ِمنم َوجم : قلت  .َهنيم
ر و المُمعمِنُق لَِيُموَت : قَالَ  َأَخَويمِن، َوَحاِطُب بمُن َأيب بـَلمتَـَعَة َوُعَوميمُ بمُن َساِعَدَة ( 5)َوَأبُو َذر   بـَُريـمُر بمُن ُجَناَدَة، َوالمُمنمِذُر بمُن َعمم

َثـمَعِميُّ مثَّ أحد المَفزع َأَخَويمِن، َوَسلمَماُن َوَأبُو الدَّرمَداِء َأَخَويمِن، َوِبََلٌل َوَأبُو ُروَ   .َأَخَويمنِ ( 1)ُيمََة َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن اْلم
__________ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، كَ ( 5) م بِئمر َمُعونَة َأِمريًا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رو بن ُخنَـيمس، قتل يـَوم ق أعن: اَن يـَُقال َلهُ ُهَو المُمنمذر بن َعمم
 .لَيُموت، َأي َسار مسرعا

 .ويروى القزع ِِبلمَقافِ ( 1)
)*( 



(1/911) 

 
 

نَـُهمم ِمنم َأصمَحابِهِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم آَخى بـَيـم  .فـََهُؤاَلِء من مُسِ َي لََنا ممَّنم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ

 .ا ذََكَرُه َنَظرٌ َوِف بـَعمِض مَ : قـُلمتُ * * * 
، فَِإنَّ ِمَن المُعَلَماِء ِمنم يـُنمِكُر َذِلَك َوَُيم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعِلي   تَـَنُدُه ِف َذِلَك َأنَّ َأمَّا ُمَؤاَخاُة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َنُع ِصحََّتُه، َوُمسم

ِل ارمتَِفاِق بَـ  َا ُشرَِعتم َِأَجم ، َفََل َمعمىَن ِلُمَؤاَخاِة َهِذِه المُمَؤاَخاَة ِإَّنَّ عمِضِهمم ِمنم بـَعمض  َولِيَـَتأَلََّف قـُُلوَب بـَعمِضِهمم َعَلى بـَعمض 
ُهمم، َواَل ُمَهاِجِري   ِلُمَهاِجِري   آَخَر، َكَما ذََكَرُه ِمنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأََحد  ِمنـم  .َحارِثَةَ ُمَؤاَخاِة َْحمَزَة َوزَيمِد بمِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِِه،  َلَحَة َعِلي   ِإََل َغريم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم جَيمَعلم َمصم فَِإنَُّه َكاَن ممَّنم يـُنمِفُق َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم َيُكوَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ِصَغرِِه ِف َحَياِة أَ  ِهِ َصلَّى اَّللَّ َم َعنم جُمَاِهد  َوَغريم ، َكَما تـََقدَّ  .بِيِه َأيب طَاِلب 

 .وََكَذِلَك َيُكوُن َْحمَزُة َقِد المتَـَزَم مبََصاِلِح َموماَلُهمم زَيمِد بمِن َحارِثََة فَآَخاُه هِبََذا ااِلعمِتَبارِ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُرُه ِلُمَؤاَخاِة َجعمَفر  َوُمَعاِذ  ، فَِإنَّ َجعمَفَر بمَن َأيب طَاِلب  َوَهَكَذا ِذكم بمِن َجَبل  ِفيِه َنَظٌر، َكَما َأَشاَر ِإلَيمِه َعبمُد المَمِلِك بمُن ِهَشام 
بَـَر ِف َأوَِّل َسَنِة َسبمع  َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه، َا َقِدَم ِف فـَتمِح َخيـم  ِإَّنَّ

َ ُمَعاِذ بمِن جَ  َنُه َوبـَنيم ِدِمِه َعَليمِه السَََّلُم ِإََل المَمِديَنِة؟ اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم يـَُقاَل َأنَُّه ُأرمِصَد َِأُُخوَّتِهِ َفَكيمَف يـَُؤاِخي بـَيـم ِإَذا  َبل  َأوََّل َمقم
َدمُ   .َقِدَم ِحنَي يـَقم

لُهُ  مَ " وََكاَن َأبُو ُعبَـيمَدَة َوَسعمُد بمُن ُمَعاذ  َأَخَويمِن : " َوقـَوم ثـََنا َْحَّاٌد، : اُم َأْحمَدُ خُيَالف َما َرَواُه اْلمِ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َحدَّ َحدَّ
َ َأيب ُعبَـيمدَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم آَخى بـَنيم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َ َأيب طَلمَحةَ َحدثَنا ََثِبت  َراِح َوبـَنيم  .َة بمِن اْلِم

ِلمٌ  َفرًِدا بِِه، َعنم َحجَّاِج بمِن الشَّاِعِر، َعنم َعبمِد الصََّمِد بمِن َعبمِد المَواِرِث ِبهِ  وََكَذا َورَاه ُمسم  .ُمنـم
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َحاَق ِمنم ُمَؤاَخاِة َأيب ُعبَـيمَدَة َوَسعمِد بمِن ُمَعاذ    .َوَهَذا َأَصحُّ ممَّا ذََكَرُه ابمُن ِإسم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َ َأصمَحابِهِ : اِريُّ َوقَاَل المُبخَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم  .َِبُب َكيمَف آَخى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َ َسعمِد بمِن الرَّبِيِع َلمَّا َقِدممَنا المَمِديَنةَ : َوقَاَل َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف   ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيميِن َوبـَنيم  .آَخى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َفةَ َوقَ  ُهمَ : اَل َأبُو ُجَحيـم ُ َعنـم َ َسلمَماَن المَفاِرِسيِ  َوَأيب الدَّرمَداِء َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم  .اآَخى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
، قَالَ  َياُن، َعِن ُْحَيمد ، َعنم َأَنس  ثـََنا ُسفم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن يُوُسَف، َحدَّ ُ َقِدَم َعبمُد : َحدَّ الرَّْحمَِن بمُن َعومف  فَآَخى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َلُه َومَ  ، فـََعَرَض َعَليمِه َأنم يـَُناِصَفُه َأهم َنمَصاِريِ  َ َسعمِد بمِن الرَّبِيِع اَأم َنُه َوبـَنيم ُ : اَلُه، فـََقاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم َِبَرَك اَّللَّ
ِلَك َوَما  .ِلَك، ُدلَّيِن َعَلى السُّوقِ َلَك ِف َأهم



م  َوَعَليمِه َوَضرٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َأَيَّ ، فـََرآُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ًئا ِمنم َأِقط  َومَسمن  ُ  فـََرِبَح َشيـم َرة ، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِمنم ُصفم
َيمم ََي َعبمَد الرَّْحمَنِ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنمَصارِ : ؟ قَالَ َمهم ُت اممَرَأًة ِمَن اَأم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ تـََزوَّجم

َت ِفيَها؟ : " قَالَ   َوزمُن نـََواة  ِمنم : َقالَ " َفَما ُسقم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".َأومملم َوَلوم ِبَشاة  : " َذَهب 

هِ   .تـََفرََّد ِبِه ِمنم َهَذا المَوجم
ِلٌم ِمنم ُطُرق  َعنم ُْحَيمد  بِهِ   .َوَقدم َرَواُه َأيمًضا ِف َمَواِضَع ُأَخَر، َوُمسم

َماُم َأْحمَدُ  ، َأنَّ َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعومف  َقِدمَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َْحَّاُد، َحدثَنا ََثِبٌت َوُْحَيمٌد، َعنم َأَنس  ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ   المَمِديَنةَ َحدَّ
َنمَصاِريِ ، فـََقاَل لَ  َ َسعمِد ابمن الرَّبِيِع اَأم َنُه َوبـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم ِل : ُه َسعمدٌ فَآَخى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـَُر َأهم َأيم َأِخي، َأََن َأكم

ُه، َوحَتمِِت اممَرَأاَتِن فَانمظُ   .رم َأيُـُّهَما َأعمَجُب ِإلَيمَك َحىتَّ ُأطَلِ َقَهاالمَمِديَنِة َمااًل، فَانمظُرم َشطمَر َمايل َفُخذم
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ِلَك َوَماِلَك، ُدلُّوين َعَلى السُّوقِ : فـََقاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ  ُ َلَك ِف َأهم  .َِبَرَك اَّللَّ
 .َفَدلُّوُه َفَذَهَب فَاشمرتى َوَِبَع فربح فَجاء بشئ ِمنم َأِقط  َومَسمن  

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ مثَّ لَِبَث َما َشا َيمم؟ : " َء هللا َأن يلبث فَجاء َوَعِليِه ودع َزعمَفَران  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي : فـََقالَ " َمهم
ُت اممَرَأًة، َقالَ  تَـَها؟ : " َرُسوُل اَّللَِّ تـََزوَّجم َدقـم ، قَاَل : قَالَ " َما َأصم  ".َوَلوم ِبَشاة  َأومملم " َوزمَن نـََواة  ِمنم َذَهب 

ُت َأنم ُأِصيَب َذَهًبا َوِفضَّةً : قَاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ   .فـََلَقدم رََأيـمُتيِن َوَلوم َرفـَعمُت َحَجًرا َلَرَجوم
َنًدا ِإالَّ  َِديَث َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َغرِيٌب، فَِإنَُّه اَل يـُعمَرُف ُمسم ، اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم َوتـَعمِليُق المُبَخاِريِ  َهَذا اْلم  َعنم َأَنس 

 .َيُكوَن َأَنٌس تـََلقَّاُه َعنمهُ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ، َقالَ : َوقَاَل اْلمِ بَـَرََن ُْحَيمٌد، َعنم َأَنس  ثـََنا يَزِيُد، َأخم م  : قَاَل المُمَهاِجُرونَ : َحدَّ َنا ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما رََأيـمَنا ِمثمَل قـَوم َقِدمم
رَُكوَنَ  ََن المَمُؤونََة َوَأشم اًل ِمنم َكِثري ، َلَقدم َكَفوم َسَن بَذم ، َواَل َأحم َسَن ُمَواَساًة ِف َقِليل  َنِأ، َحىتَّ َلَقدم َخِشيَنا َأنم  َعَليمِهمم َأحم ِف المَمهم

ِر ُكلِ هِ  َجم َهُبوا ِِبَأم  .يَذم
ُتمم َعَليمِهمم وَ : " قَالَ  َ هَلُمم اَل، َما َأثـمنَـيـم ُُتُ اَّللَّ  ".َدَعوم

ُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحابِ  ، َوملَم خُيمرِجم ِ َناِد َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم  َهَذا َحِديٌث ُثََلِثيُّ اْلمِسم
ه، َوُهَو ََثبت ِف الصَِّحيح من   [ .َغريه]المُكُتِب السِ تَِّة ِمنم َهَذا المَوجم

بَـَرََن اْلمَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َعمَرِج، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ َأخم ثـََنا َأبُو الز ََِنِد، َعِن اَأم بَـَرََن ُشَعيمٌب، َحدَّ ، َأخم قَاَلت : َكُم بمُن ََنِفع 
َوانَِنا النَِّخيلَ : االنصار َ ِإخم نَـَنا َوبـَنيم  .اقمِسمم بـَيـم

 .اَل : قَالَ 
ُكمم ِف الثَّ : قَاُلوا رَكم  .َمَرةِ أفتكفوننا المَمُؤونََة َوَنشم



عمَنا َوَأطَعمَنا: قَاُلوا  .مسَِ
 .تـََفرََّد ِبهِ 

َلمَ  َنمَصاِر : َوقَاَل َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن زَيمِد بمِن َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَلم َممَواَل " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَنُكمم َقدم تـَرَُكوا اَأم ِإنَّ ِإخم
َوماَلَد َوَخَرُجوا  نَـَنا: فـََقاُلوا" ِإلَيمُكمم َواَأم  َأممَوالَُنا بـَيـم
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 .َقطَاِئعُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُر َذِلَك؟ " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ َقالَ " َأَو َغيـم ٌم اَل يـَعمرُِفوَن : " َقالُوا َوَما َذاَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُهمم قـَوم

ُفونـَُهمم وَ   .تـَُقامِسُونـَُهمُ المَعَمَل، فـََتكم
 ".الثََّمَر 

 .قَاُلوا نـََعمم 
ِلِه تَـ  ِن َسَجاََيُهمم ِعنمَد قـَوم َنمَصاِر َوُحسم ََثِر ِف َفَضاِئِل اَأم ََحاِديِث َواْلم َوالَّذين تبوأوا الدَّار : " َعاََل َوَقدم ذََكرمََن َما َوَرَد ِمَن اَأم

يَةَ " واالُيان من قبلهم   .اْلم
َعَد بن ُزرَارَة ابمن ُعَدِس بمِن ُعبَـيمِد بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َغنمِم بمِن َماِلِك بمِن النَّجَّاِر، َأحَ  َفصمٌل ِف َمومتِ  ِد النـَُّقَباِء ااِلثـميَنم َأيب أَُماَمَة َأسم

ِمِه َبيِن النَّجَّاِر، َوَقدم َشِهَد المَعَقَباِت الثَََّلَث، وَ  َلَة المَعَقَبَة َعَلى قـَوم ُ َعَليمِه َعَشَر لَيـم َكاَن َأوََّل َمنم َِبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوُهَو َأوَُّل َمنم مَجََّع ِِبلمَمِديَنِة ِف نَِقي ، وََكاَن َشاِبًّ َلَة المَعَقَبِة الثَّانَِيِة ِف قـَومل  ِضَماِت ِف َهزمِم النَِّبيتِ َوَسلََّم لَيـم  .َع اْلَم

َم قَاَل ُمَُ  َحاقَ َكَما تـََقدَّ ىَن، َأَخَذتمُه الذُّحبمَُة َأِو : مَُّد بمُن ِإسم ِجُد يـُبـم َعُد بمُن ُزرَارََة َوالمَمسم ُهِر َأبُو أَُماَمَة َأسم َشم َوَهَلَك ِف تِلمَك اَأم
َقةُ   .الشَّهم

َعمَلى، َحدثَنا يَزِ : َوقَاَل ابمُن َجرِير  ِف التَّارِيخِ  بَـَرََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَأم ،َأخم  يُد بمُن ُزرَيمع 
َعَد بمَن زُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَوى َأسم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريِ ، َعنم َأَنس   .رَارََة ِف الشَّومَكةِ َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم

 .رَِجالُُه ثَِقاتٌ 
َحاقَ  ِر : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ، َعنم َُيمََي بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َحدَّ ِرو بمِن َحزمم  بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم

َعَد بمِن ُزرَارََة، قَالَ  ُ َعَليمهِ : َأسم  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َلوم َكاَن نَِبيًّا ملَم َُيُتم َصاِحُبُه، َواَل َأممِلُك لِنَـفمِسي َواَل : ِقي المَعَرِب، يـَُقولُونَ بِئمَس المَميِ ُت َأبُو أَُماَمَة لِيَـُهوَد َوُمَنافِ : " َوَسلَّمَ 
ًئا  ُ َعَليمِه َوسلم"ِلَصاِحِب ِمَن اَّللَِّ َشيـم َدِم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َتِضي َأنَُّه َأوَُّل َمنم َماَت بـَعمَد َمقم  .، َوَهَذا يـَقم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ َوقد زعم َأبُو ا َدِم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َِثرِي ِف المَغابَِة َأنَُّه َماَت ِف َشوَّال  بـَعمَد َمقم َسِن بمُن اَأم ُهر  ْلَم َعِة َأشم  .َم ِبَسبـم



ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َحاَق، َعنم َعاِصِم بمِن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ َبيِن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يُِقيَم  َوذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم النَّجَّاِر َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَد بمِن ُزرَارََة فـََقالَ  َوايل َوَأََن مبَا ِفيُكمم َوَأََن نَِقيُبُكمم : " هَلُمم نَِقيًبا بـَعمَد َأيب أَُماَمَة َأسم وََكرَِه َأنم خيص يها بـَعمَضُهمم " َأنـمُتمم َأخم
ِمِهمم َأنم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ِل َبيِن النَّجَّاِر الَِّذي يـَعمَتدُّوَن بِِه َعَلى قـَوم ، َفَكاَن ِمنم َفضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُدوَن بـَعمض  ى اَّللَّ

 .نَِقيبَـُهمم 
َِثريِ  َل َأيب نـَُعيمم  َوابمِن َمنمَدهم ِف قـَوم : قَاَل ابمُن اَأم َا َكاَن : هلَِِماَوَهَذا يـَُردُّ قـَوم َعَد بمَن ُزرَارََة َكاَن نَِقيًبا َعَلى َبيِن َساِعَدَة، ِإَّنَّ ِإنَّ َأسم

 .َعَلى َبيِن النَّجَّارِ 
َِثرِي ِفيَما قَالَ   .َوَصَدَق ابمُن اَأم

ِلِمنَي، َكاَن َأوََّل من توىف بعد مقدمه َعَليمِه : َوَقدم قَاَل َأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير  ِف التَّارِيخِ  الصَََّلة السَََّلُم المَمِديَنَة ِمَن المُمسم
َدِمِه ِإالَّ َيِسريًا َحىتَّ َماَت، مثَّ  ِم، ملَم يـَلمَبثم بـَعمَد َمقم دم َعُد بمُن ُزرَارََة ِفيَما ذُِكَر، َصاِحُب َمنمزِِلِه ُكلمُثوُم بمُن اهلِم  تـُُوِفِ َ بـَعمَدُه َأسم

َدِمهِ  وََكاَنتم َوفَاتُُه ِف َسَنةِ   َمقم
َقةِ  ِجِد، ِِبلذُّحبمَِة َأِو الشَّهم  .قـَبمَل َأنم يـَفمرََغ بَِناُء المَمسم

َاِرِث بمِن زَيمِد بمِن ُعبَـيمِد بمِن زَيمِد بمِن َماِلِك بمِن َعوم : قـُلمتُ  ِم بمِن اممِرِئ المَقيمِس بمِن اْلم دم ِف وَُكلمثُوُم بمُن اهلِم ِرو بمِن َعوم ِف، بمِن َعمم
َلَم قَـ بمِن مَ  ِرو بمِن َعومف  وََكاَن َشيمًخا َكِبريًا َأسم َومِسيُّ، َوُهَو ِمنم َبيِن َعمم َنمَصاِريُّ اَأم ِس، اَأم َوم َدِم َرُسوِل اَّللَِّ اِلِك بمِن اَأم بمَل َمقم

ُ َعَليم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َوَلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َونـََزَل بُِقَباَء نـََزَل ِف َمنمِزِل َهَذا ِف َصلَّى اَّللَّ
 اللَّيمِل،
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ُهَما ِإََل َأِن ارم  ُ َعنـم َكَما   حَتََل ِإََل َداِر َبيِن النَّجَّارِ وََكاَن يـََتَحدَُّث ِِبلنـََّهاِر َمَع َأصمَحابِِه ِف َمنمِزِل َسعمِد بمِن الرَّبِيِع َرِضَي اَّللَّ
 .تـََقدَّمَ 

َِثريِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ابمُن اَأم َدِم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي بـَعمَد َمقم َعُد َوَقدم ِقيَل ِإنَُّه َأوَُّل َمنم َماَت ِمَن المُمسم ، مثَّ بـَعمَدُه َأسم
 .بمُن ُزرَارَةَ 

 .ذََكَرُه الطَّرَبِيُّ 
ََلِم ِمَن المُمَهاجِ َفصمٌل ِف ِميََلِد َعبم  ُلود  ُوِلَد ِف اْلمِسم َرِة َفَكاَن َأوََّل َموم جم رِيَن، َكَما َأنَّ ِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ ِف َشوَّال  َسَنَة اهلِم

ُهَما ُ َعنـم َرِة َرِضَي اَّللَّ جم َنمَصاِر بـَعمَد اهلِم ُلود  ُوِلَد ِلَلم  .النـُّعمَماَن بمَن َبِشري  َأوَُّل َموم
ًراوَ  رِيَن َشهم َرِة ِبِعشم جم  .َقدم َزَعَم بـَعمُضُهمم َأنَّ ابمَن الزُّبـَريمِ ُوِلَد بـَعمَد اهلِم

َودِ  َسم  .قَاَلُه َأبُو اَأم
هِ  ِل بمِن َأيب َحثمَمَة َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ   .َوَرَواُه المَواِقِديُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن َُيمََي بمِن َسهم

َرةِ َوَزَعُموا َأنَّ النـُّ  جم ًرا ِمَن اهلِم ُهر  َعَلى رَأمِس َأرمبـََعَة َعَشَر َشهم  .عمَماَن ُوِلَد قـَبمَل الزُّبـَريمِ ِبِستَِّة َأشم



 .َوالصَِّحيُح َما قدمَنا
ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، عَ : فـََقاَل الُبَخاِري   َاَء، َأنَـَّها َْحََلتم بَِعبمِد َحدثَنا زََكِرَيَّ بن ُيَي، َحدَّ نم َأمسم

تُُه بُِقَباَء، مثَّ َأتـَيمُت ِبِه َرُسوُل ا: اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، قَاَلتم  ُت َوَأََن ُمِتمٌّ فَأَتـَيمُت المَمِديَنَة فـَنَـَزلمُت ِبُقَباَء فـََوَلدم ُ َفَخَرجم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرة  َفَمَضَغَها مثَّ تـََفَل ِف ِفيِه، َفَكاَن َأوََّل شئ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَضَعُه ِف  رِِه مثَّ َدَعا بَِتمم  ِحجم

َرة ، مثَّ َدَعا َلُه وبرك عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َحنََّكُه بَِتمم َفُه رِيُق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َليمهِ َدَخَل َجوم
ُلود  ُوِلَد ِف  ََلمِ َفَكاَن َأوََّل َموم سم  . اْلمِ

َاَء َأنَـَّها َهاَجَرتم ِإََل النَِّب ِ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأمسم ِهر ، َعنم ِهَشام  ُ َعَليمِه اَتبـََعُه َخاِلُد بن ُملد، َعن على ابمن ُمسم  َصلَّى اَّللَّ
َلى  .َوَسلََّم َوِهَي ُحبـم
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َبُة، َعنم َأيب ُأَساَمَة، َعنم هِ  ثـََنا قـُتَـيـم ََلِم َعبمُد اَّللَِّ : َشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َحدَّ ُلود  ُوِلَد ِف اْلمِسم َأوَُّل َموم
ُ َعَليمِه َوسَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأَخَذ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ا بِِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َفََلَكَها مثَّ َأدمَخَلَها ِف ِفيِه، فََأوَُّل  لََّم متَمَرةً بمُن الزُّبـَريمِ، َأتـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َما َدَخَل َبطمَنُه رِيُق النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث مَ  ِِه، َِأَنَُّه ذََكَر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَِّ بمِن ُأرَيمِقط  َلمَّا رََجَع ِإََل  َع َعبمدِ فـََهَذا ُحجٌَّة َعَلى المَواِقِديِ  َوَغريم

َرةِ  ر ، فـََقِدُموا هِبِمم َأثـََر ِهجم َاُء َمكََّة زَيمَد بمَن َحارِثََة َوَأَِب رَاِفع  لَِيأمتُوا بِِعَياِلِه َوِعَياِل َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأمسم  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِلِدِه،َحاِمٌل ُمِتمٌّ، َأيم ُمقم  ِبريًَة َعِظيَمًة فـََرًحا مبَوم ِلُموَن َتكم ُعَها ِلَوَلِدَها، فـََلمَّا َوَلَدتمُه َكبـََّر المُمسم َِأَنَُّه َكاَن َقدم  ِرٌب َقدم َدََن َوضم

َرهِتِمم َوَلٌد، فََأكم  ُ الميَـُهوَد ِفيَما َزَعُموابـََلَغُهمم َعِن الميَـُهوِد َأنَـُّهمم َسَحُروُهمم َحىتَّ اَل يُوَلَد هَلُمم بـَعمَد ِهجم  .َذَب اَّللَّ
مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعاِئَشَة ِف َشوَّال  ِمنم َهِذِه السََّنِة قَاَل اْلمِ ٌل َوبـَىَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََنا : اُم َأْحمَدُ َفصم ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ َحدَّ

َياُن، َعِن ِإمسمَاِعيَل بمِن أَُميََّة،  ُ َعَليمِه : َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم ُسفم تـََزوََّجيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َأحم  ، فََأيُّ ِنَساِء َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوبـَىَن يب ِف َشوَّال  ؟ وََكاَنتم َعاِئَشُة َظى َوَسلََّم ِف َشوَّال  ِعنمَدُه ِمينِ 

ِخَل ِنَساَءَها ِف َشوَّال   َتِحبُّ َأنم تُدم  .َتسم
ِريِ  ِبهِ  َياَن الثَـّوم ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم طُُرق  َعنم ُسفم  .َوَرَواُه ُمسم

َياَن الثَـّومري  َحَسٌن َصِحيٌح اَل نـَعمرِفُُه : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .ِإالَّ ِمنم َحِديِث ُسفم
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ُهر   ُهر ، َأوم مَثَانَِيِة َأشم َعِة َأشم َرِة ِبَسبـم جم  .فعلى َهَذا يكون ُدُخوله هبَا َعَليمِه السَََّلم بـَعمَد اهلِم
ِ ابمُن َجرِير ، َوَقدم تـََقدََّم ِف تـَزمِوجيه َعَليمِه السَََّل  َلنيم َدَة َكيمِفيَُّة تـَزمِوجِيِه َوُدُخوِلِه بَِعاِئَشَة بـَعمَد َما َقِدُموا َوَقدم َحَكى المَقوم م ِبَسوم

 .المَمِديَنَة، َوَأنَّ ُدُخوَلُه هِبَا َكاَن ِِبلسُّنمِح نـََهارًا



َم، وىف ُدُخوله َعَليمِه السَََّلم هِبَا ِف َشوَّال  َردٌّ  ِلَما يـَتَـَومهَُُّه بـَعمُض النَّاِس ِمنم َكَراِهَيِة َوَهَذا ِخََلُف َما يـَعمَتاُدُه النَّاُس الميَـوم
ِ، َوَهَذا لَيمَس بشئ ِلَما قَالَتمُه َعاِئَشُة رَادَّةً  َيَة المُمَفارَقة َبني الزَّومَجنيم َ المِعيَديمِن َخشم  َعَلى َمنم تـََومهََُّه ِمَن النَّاِس ِف الدُُّخوِل بـَنيم

؟ َفَدلَّ تـََزوََّجيِن ِف : َذِلَك المَوقمتِ  َظى ِعنمَدُه ِمينِ  ، فََأيُّ ِنَسائِِه َكاَن َأحم َشوَّال، َوبىن ىب ِف َشوَّال، َأيم َدَخَل يب ِف َشوَّال 
َها َصِحيٌح لِ  ُم ِمنـم ى َذِلَك ِمَن َما َدلَّ َعلَ َهَذا َعَلى َأنَـَّها فهمت ِمنمُه َعَليمِه السَََّلم َأنَـَّها َأَحبُّ ِنَسائِِه ِإلَيمِه، َوَهَذا المَفهم
ِرو بمِن المَعا َِديُث الثَّاِبُت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم َعمم اَلِئِل المَواِضَحِة، َوَلوم ملَم َيُكنم ِإالَّ اْلم قـُلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ : صِ الدَّ

 ".َأبوَها "  :ِمَن الر َِجاِل؟ قَالَ : قـُلمتُ " َعاِئَشُة : " النَّاِس َأَحبُّ ِإلَيمَك؟ قَالَ 
ٌل قَاَل ابمُن َجرِير   َعَتاِن،: َفصم َضِر، ِفيَما ِقيَل، رَكم َرِة، زِيَد ِف َصََلِة اْلَم جم ُوََل ِمَن اهلِم وََكاَنتم  َوِف َهِذِه السََّنِة، يـَعميِن السََّنَة اَأم

َدِم النَِّب ِ  ، َوَذِلَك بـَعمَد َمقم ِ َعتَـنيم َضِر َوالسََّفِر رَكم ر من ربيع اْلخر ملضى ثنىت  َصََلُة اْلَم صلى هللا َعَليمِه َوسلم المَمِديَنة ِبَشهم
َلة َمَضت  .عشَرة لَيـم

َجاِز ِفيهِ : َوقَالَ  ِل اْلِم َ َأهم  .َوَزَعَم المَواِقِديُّ َأنَُّه اَل ِخََلَف بـَنيم
َِديُث الَِّذي َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َطرِيِق َمعم : قـُلمتُ  َم اْلم ِريِ  َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َقدم تـََقدَّ ُفِرَضِت : َمٌر َعِن الزُّهم

َضرِ  ِ، فَأُِقرَّتم َصََلُة السََّفِر َوزِيَد ِف َصََلِة اْلَم َعتَـنيم  .الصَََّلُة َأوََّل َما ُفِرَضتم رَكم
َها ُروق  َعنـم  .َوُرِوَي ِمنم َطرِيِق الشَّعمِبِ  َعنم َمسم
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َضِر َأوََّل َما ُفِرَضتم ُفِرَضتم َأرمبـًَعاَوَقدم حَ  َسِن المَبصمِريِ ، َأنَّ َصََلَة اْلَم َهِقيُّ َعِن اْلَم  .َكى المبَـيـم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ِلِه تـََعاََل  ِسرِي ُسورَِة النِ َساِء ِعنمَد قـَوم َنا َعَلى َذِلَك ِف تـَفم َرم " َوَقدم َتَكلَّمم ِض فـََليمَس َعَليمُكمم ُجَناٌح َأنم َوِإَذا َضَربـمُتمم ِف اَأم
يَة( " 5)تقصُروا من الصَََّلة   .اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنَة النـََّبِويََّة َقالَ  َدِم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َحاقَ  فصل ِف االذان ومشروعيته ِعنمَد َمقم فـََلمَّا اطمَمَأنَّ : ابمُن ِإسم
َنمصَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َتَمَع َأممُر اَأم َوانُُه ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواجم َتَمَع ِإلَيمِه ِإخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة َواجم َكَم َأممُر ى اَّللَّ َتحم اِر، اسم

ُُدوُد َوُفِرَض اْلمَ  ََلِم، فـََقاَمِت الصَََّلُة َوُفِرَضِت الزََّكاُة َوالصِ َياُم، َوقَاَمِت اْلم َ َأظمُهرِِهمم اْلمِسم ََلُم بـَنيم ََراُم َوتـَبَـوََّأ اْلمِسم  .ََلُل َواْلم
ُيَانَ  اَر َواْلمِ َيُّ من االنصار هم الَّذين تبوأوا الدَّ  .وََكاَن َهَذا اْلم

َا جَيمَتِمُع النَّاُس ِإلَيمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَمَها ِإَّنَّ ِللصَََّلِة ْلِِنِي َمَواِقيِتَها بَِغريمِ َدعمَوة ، فـََهمَّ  َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعوَن بِِه ِلَصََلهِتِمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ جَيمَعل بوقا كبوق يهود الدى َيدم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .مثَّ َكرَِهُه، مثَّ َأَمَر ِبلناقوس فنحت ليضمرب ِبِه للمُمسلمني للصَََّلة
َزمرَِج الن ِ فَـ  َنَما ُهمم َعَلى َذِلَك رََأى َعبمُد اَّللَِّ بمُن زيد بن ثعلية بمِن َعبمِد رَبِ ِه َأُخو بـَلمَحاِرِث بمِن اْلم َداَء، فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ بَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َلةَ : َصلَّى اَّللَّ َضَراِن َُيمِمُل  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّه طَاَف يب َهِذِه اللَّيـم َِبِن َأخم طَاِئٌف، َمرَّ يب رَُجٌل َعَليمِه ثـَوم
 :ََنُقوًسا ِف يَِدِه، َفقلت



__________ 
 .505ُسورَة النِ َساء ( 5)

)*( 
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َنُع بِِه؟ قَالَ : ََي َعبمَد اَّللَِّ َأتَِبيُع َهَذا النَّاُقوَس؟ فـََقالَ  ُعو ِبِه إِ : قـُلمتُ : َوَما َتصم  .ََل الصَََّلةِ َندم
َهُد َأنم : َوَما ُهَو؟ قَالَ : َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َخريم  ِمنم َذِلَك؟ قـُلمتُ : قَالَ  بَـُر، َأشم ُ َأكم بَـُر اَّللَّ ُ َأكم بَـُر، اَّللَّ ُ َأكم بَـُر اَّللَّ ُ َأكم تـَُقوُل، اَّللَّ

ُ، َأشم  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُ، َأشم ، َحيَّ َعَلى الصَََّلِة َحيَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ َأشم
بَـُر، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ُ َأكم بَـُر اَّللَّ ُ َأكم  .َعَلى الصَََّلِة، َحيَّ َعَلى المَفََلِح َحيَّ َعَلى المَفََلِح، اَّللَّ

بَـَر  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ فـََلمَّا َأخم ُ، فـَُقمم َمَع ِبََلل  فَأَلمِقَها َعَليمِه فـَلميـَُؤذِ نم : " هِبَا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَـَّها َلُرؤمََي َحق   ِإنم َشاَء اَّللَّ
اًت ِمنمَك   ".هِبَا فَِإنَُّه َأنمَدى َصوم

َعُه ُعَمُر بم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو جَيُرُّ رَِداَءُه فـََلمَّا َأذََّن هِبَا ِبََلٌل مسَِ َطَّاِب َوُهَو ِف بـَيمِتِه َفَخَرَج ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُهَو ُن اْلم
َقِ  َلَقدم رََأيمُت ِمثمَل الَِّذي رََأى: يـَُقولُ   .ََي َنِبَّ اَّللَِّ َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  دُ : ى اَّللَّ َمم  .َفِللَِّه اْلم
َحاقَ  َاِرِث، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن زَيمِد بم : قَاَل ابمُن ِإسم َِديِث ُُمَمَُّد بمُن ِإبـمَراِهيَم بمِن اْلم َثيِن هِبََذا اْلم ِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعبمِد َفَحدَّ

 .رَب ِِه، َعنم َأبِيهِ 
ََة ِمنم ُطُرق  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  َوَقدم  َِديَث َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم َوابمُن ُخَزُيم َحاَق بِِه، َوَصحََّحُه َرَوى َهَذا اْلم

ُرمُهَا ََة َوَغيـم  .الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن ُخَزُيم
َقاَمَة، قَ  َت الصَََّلةَ : الَ َوِعنمَد َأيب َداُوَد َأنَُّه َعلََّمُه اْلمِ ُ، : مثَّ تـَُقوُل ِإَذا َأَقمم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ بَـُر، َأشم ُ َأكم بَـُر اَّللَّ ُ َأكم اَّللَّ

، َحيَّ َعَلى الصَََّلِة، َحيَّ َعَلى المَفََلِح، َقدم قَاَمِت الصَََّلُة َقدم قَامَ  َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ ُ ِت الصَّ َأشم بَـُر اَّللَّ ُ َأكم ََلُة، اَّللَّ
بَـُر، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ   .َأكم

َِديَث َعنم َأيب ُعبَـيمد  ُُمَمَِّد بمِن ُعبَـيمِد بمِن َميمُمون  َعنم ُُمَمَِّد بمِن سَ  َحاَق  َوَقدم َرَوى ابمُن َماَجهم َهَذا اْلم َرَّاين ِ َعِن ابمِن ِإسم َلَمَة اْلم
 .َكَما تقدم
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ََكِميُّ َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن زَيمد  االنصاري: قَاَل َأبُو ُعبَـيمد  : مثَّ قَالَ  ر  اْلم بَـَرين َأبُو َبكم  َوَأخم
رِمم بن لَ : قَاَل ِف َذِلك ََلل وذى االكرام ْحدا على االذان َكِبريا ِإذم َأاَتين ِبِه المَبِشرُي ِمَن اَّللَِّ فََأكم َمد هلل ذى اْلم َديَّ اْلم

ِقريَا قـُلمتُ * َبِشريَا ِف لََيال  َواََل هِبِنَّ َثََلث   َتِضي َأنَُّه رََأى َذِلَك َثََلَث : ُكلََّما َجاَء زَاَدين تـَوم َوَهَذا الشِ عمُر َغرِيٌب، َوُهَو يـَقم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَاَّللَُّ  بَـَر ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأعمَلمُ  لََيال  َحىتَّ َأخم
َحاَق قَالَ  َماُم َأْحمَُد، ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِري  َعن سعيد ابمن المُمَسيَِّب َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن زَيمد  ِبِه : َوَرَواُه اْلمِ َوذكر الزُّهم

َحاقَ   .ََنمَو ِرَوايَِة ابمِن ِإسم
 .يَذمُكِر الشِ عمرَ  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميِ  َوملَم 

َحاَق، َعِن ال: َوقَاَل ابمُن َماَجهم  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َخاِلِد بمِن َعبمِد هللا الَواِسِطي ، َحدثَنا َأيب َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ِإسم ِريِ ، َحدَّ زُّهم
ُ َعَليمِه وَ  َتَشاَر النَّاَس ملا يهمهم من الصَََّلِة، َفذََكُروا المُبوَق َفَكرَِهُه ِمنم َعنم َساملِ  َعنم َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم اسم

ِل النََّصاَرى ِل الميَـُهوِد، مثَّ ذََكُروا النَّاُقوَس َفَكرَِهُه ِمنم َأجم  .َأجم
َنمَصاِر يـَُقاُل َلهُ  َلَة رَُجٌل ِمَن اَأم َنمَصاِريُّ َرُسوَل اَّللَِّ َعبمُد : فَأُِرَي النِ َداَء تِلمَك اللَّيـم َطَّاِب، َفَطَرَق اَأم اَّللَِّ بمُن زَيمد  َوُعَمُر بمُن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبََلاًل فََأذََّن بِهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيمًَل، َفَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َصلَّى اَّللَّ
ِريُّ  ِم : " َداِء َصََلِة المَغَداةِ َوزَاَد ِبََلٌل ِف نِ : قَاَل الزُّهم ٌر ِمَن النـَّوم ُ َعَليمِه " الصَََّلُة َخيـم ِ، فََأقـَرََّها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمرَّتـَنيم

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ رََأيمُت ِمثمَل الَِّذي رََأى َوَلِكنَُّه َسبَـَقيِن : َوَسلََّم، فـََقاَل ُعَمرُ 
َكاِم المَكِبريِ َوَسَيأمِت حَتمرِيُر َهذَ  َحم ََذاِن ِمنم ِكَتاِب اَأم  .ا المَفصمِل ِف َِبِب اَأم

ُ تـََعاََل َوِبِه الثِ َقةُ   .ِإنم َشاَء اَّللَّ
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ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُعثمَمانَ  َرَدُه السَُّهيمِليُّ ِبَسَنِدِه ِمنم َطرِيِق المبَـزَّاِر، َحدَّ َِديُث الَِّذي َأوم  ِن ُملد، بم فََأمَّا اْلم
ِه، َعنم  ِ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َسنيم ، َفذََكَر َحدثَنا َأيب، َعنم زََِيِد بمِن المُمنمِذِر، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن اْلُم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب 

َراِء َوِفيهِ  َجاِب فََأذََّن هِبَذَ : َحِديَث اْلمِسم ُ تـََعاََل، مثَّ َأَخَذ َفَخَرَج َمَلٌك ِمنم َورَاِء اْلِم َقُه اَّللَّ ََذاِن، وَُكلََّما قَاَل َكِلَمًة َصدَّ ا اَأم
ِل السََّماِء َوِفيِهمم آَدُم َونُوحٌ  َمُه، فََأمَّ بَِهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقدَّ  .المَمَلُك بَِيِد ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ

ِلقم هِبََذا : مثَّ قَاَل السَُّهيمِليُّ  َراءِ َوَأخم َِديِث َأنم َيُكوَن َصِحيًحا ِلَما يـَعمُضُدُه َوُيَشاِكُلُه ِمنم َحِديِث اْلمِسم  .اْلم
َِديُث لَيمَس َكَما َزَعَم السَُّهيمِليُّ َأنَُّه َصِحيٌح، َبلم ُهَو ُمنمَكٌر، تـََفرََّد ِبِه زََِيُد بمُن المُمنم  َاُروِد الَِّذي تـُنمَسبُ فـََهَذا اْلم  ِذِر َأبُو اْلم

َاُروِديَُّة، َوُهَو ِمَن المُمتـََّهِمنيَ   .ِإلَيمِه المِفرمَقُة اْلم
َشَك َأنم  َراِء ََأَوم َلَة اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم َعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِة ِف الدَّعمَوِة ِإََل مثَّ َلوم َكاَن َهَذا َقدم مسَِ جم َيَمُمَر بِِه بـَعمَد اهلِم

 .ةِ الصَََّل 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

عمُت ُعبَـيمَد بمَن ُعَمريم  يـَُقولُ : قَاَل يل َعطَاءٌ : َوذََكَر ابمُن ُجَريمج  قَالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  ُ َعَليمِه : مسَِ َتَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ائـم
ِتَماِع ِللصَََّلِة، [ ِِبلنَّاُقوسِ ]َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه  ِ ِللنَّاُقوِس ِإذم رََأى ِلَِلجم رَتَِي َخَشبَـتَـنيم َطَّاِب يُرِيُد َأنم َيشم َنا عمر ابمن اْلم فـَبَـيـم

 .اَل ََتمَعُلوا النَّاُقوَس َبلم َأذِ نُوا لِلصَََّلةِ : ُعَمُر ِف المَمَنامِ 
رِبَُه مبَا  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لُِيخم ُي ِبَذِلَك، َفَما َفَذَهَب ُعَمُر ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَوحم رََأى، َوَقدم َجاَء النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ



بَـَرُه ِبَذِلكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َأخم ُي : " رَاَع ُعَمَر ِإالَّ ِبََلٌل يـَُؤذِ ُن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َقدم َسبَـَقَك ِبَذِلَك المَوحم
رِيِر َما رَآُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن زَيمِد بمِن َعبمِد رَب ِِه، َكَما صَ َوهَ  ُي بِتَـقم رََّح بِِه بَعضهم، َوهللا تـََعاََل َذا يَُدلُّ َعَلى َأنَُّه َقدم َجاَء المَوحم

 .أعلم
 (1السِ ريَة  - 11)
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َحاقَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر : قَاَل ابمُن ِإسم  بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم ُعرمَوَة بن الزبري، َعنَوَحدَّ
ِر ُكلَّ َغَداة ، : اممَرَأة  ِمنم َبيِن النَّجَّاِر، قَاَلتم  ِجِد، َفَكاَن ِبََلٌل يوذن َعَليمِه ِللمَفجم َل المَمسم َكاَن بـَيمِِت ِمنم َأطمَوِل بـَيمت  َحوم

َتِظرُ  ِلُس َعَلى المبَـيمِت يـَنـم َر، فَِإَذا رَآُه مَتَطَّى مثَّ قَالَ  فـََيأمِت ِبَسَحر  فـََيجم َتِعيُنَك َعَلى قـَُريمش  َأنم : المَفجم اللَُّهمَّ َأْحمَُدَك َوَأسم
 .يُِقيُموا ِديَنكَ 

َلًة َواِحَدةً : مثَّ يـَُؤذِ ُن قَاَلتم : قَاَلتم  ُتُه َكاَن تـَرََكَها لَيـم  .َواَّللَِّ َما َعِلمم
 .يـَعميِن َهِذِه المَكِلَماتِ 

َفرًِدا بِهِ َوَروَ   .اُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِثِه ُمنـم
ُ َعنمُه قَاَل ابمُن َجرِير   ُ َعَليمِه : َفصمٌل ِف َسرِيَِّة َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َرِضَي اَّللَّ َوَزَعَم المَواِقِديُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب ِلَواًء َأبـمَيَض ِف َوَسلََّم َعَقَد ِف َهِذِه السََّنِة  ُهر  ِمنم ُمَهاَجرِِه، ِْلَمم َعِة َأشم ِر َرَمَضاَن، َعَلى رَأمِس َسبـم  ِف َشهم
ل  ِف َثََلمثِِ  ، َوَأنَّ َْحمَزَة َلِقَي َأَِب َجهم ، َفَحَجَز ائَ َثََلِثنَي رَُجًَل ِمَن المُمَهاِجرِيَن، لِيَـعمرَتَِض ِلِعريَاِت قـَُريمش  ِة رَُجل  ِمنم قـَُريمش 

نَـُهمم ِقَتالٌ  ر و، َوملَم َيُكنم بـَيـم نَـُهمم جَممِديُّ بمُن َعمم  .بـَيـم
 .وََكاَن الَِّذي َُيمِمُل ِلَواَء َْحمَزَة َأبُو َمرمَثد  المغََنِويُّ : قَالَ 

َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب قَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : اَل ابمُن َجرِير  َفصمٌل ِف َسرِيَِّة ُعبَـيمَدَة بمُن اْلم َوَزَعَم المَواِقِديُّ َأيمًضا َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َاِرِث ِلَواًء َأبـمَيَض، َوأَ  ُهر  ِف َشوَّال  ِلُعبَـيمَدَة بمِن اْلم  .ِن رَاِبغ  َمَرُه ِِبلمَمِسرِي ِإََل َبطم َعَقَد ِف َهِذِه السََّنِة َعَلى رَأمِس مَثَانَِيِة َأشم
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َفِة، ِف ِستِ نَي ِمنَ  ُحم َطِح بمِن ُأََثثََة، فـَبَـَلَغ ثَِنيََّة المَمَرِة َوِهَي بَِناِحَيِة اْلم  المُمَهاِجرِيَن لَيمَس ِفيِهمم َأنمَصاِريٌّ، وََكاَن ِلَواُؤُه َمَع ِمسم
رُِكوَن َعَلى َماء  يـُقَ  ا ُهمم َوالمُمشم َياٌء، وََكاَن بَينهم الرمى دون املسايفة َوَأنَـُّهُم المتَـَقوم  ( .5)اُل َلُه َأحم

َيانَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ِ َعَليمِهمم َأبُو ُسفم رُِكوَن ِمائـَتَـنيم  وََكاَن المُمشم
َرُز بمُن َحفمص   ر بن َحرمب َوُهَو المُمثبت َوِعنمدََن، َوِقيَل َكاَن َعَليمِهمم ِمكم  .َصخم

ٌل قَاَل المَواِقدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَسعم : يُّ َفصم ُوََل ِف ِذي المَقعمَدِة، َعَقَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِد بمِن َأيب َوِفيَها، يـَعميِن ِف السََّنِة اَأم
َودِ  َسم َداد ابمن اَأم  .َوقَّاص  ِإََل اْلرار ِلَواء َأبيض ُيملُه المِمقم



َاعِ  ِر بمُن ِإمسم َثيِن َأبُو َبكم رِيَن َرُجًَل َعَلى َأقمَداِمَنا، : قَالَ [ َعنم َأبِيهِ ]يَل، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِمِر بمِن َسعمد ، َفَحدَّ ُت ِف ِعشم َخَرجم
َرَّاَر ُصبمَح َخاِمَسة ،: َأوم قَالَ  َنا اْلم ُمُن النـََّهاَر َوَنِسرُي اللَّيمَل، َحىتَّ َصبَّحم رِيَن رَُجًَل، َفُكنَّا َنكم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َأَحد  َوِعشم

َرَّاَر، وََكاَنِت المِعرُي َقدم َسبَـَقتميِن قـَبمَل َذِلَك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قد عهد ِإََل َأال ُأَجاِوَز اْلم م  َصلَّى اَّللَّ  .بِيَـوم
 .ِجرِينَ َكاَنِت المِعرُي ِستِ نَي، وََكاَن َمنم َمَع َسعمد  ُكلُُّهمم ِمَن المُمَها: قَاَل المَواِقِديُّ 

َحاَق َأنَّ َهِذِه السََّراََي الثَََّلَث الَِِّت ذََكَرَها المَواِقِديُّ ُكلََّها ِف السََّنِة الثَّانِيَ : قَاَل َأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير   ِة ِمَن َوِعنمَد ابمِن ِإسم
َرِة ِمنم َوقمِت التَّارِيخِ  جم  .اهلِم

َحاَق لَيمَس بِ : قـُلمتُ  َصرِيح  ِفيَما قَاَلُه َأبُو َجعمَفر  ِلَمنم أتََمََّلُه، َكَما َسُنورُِدُه ِف َأوَِّل ِكَتاِب المَمَغاِزي ِف َأوَِّل َكََلُم ابمِن ِإسم
َرِة، َوَذِلَك تِلمَو َما ََنمُن ِفيِه ِإنم َشاَء اَّللَُّ  جم  .السََّنِة الثَّانَِيِة ِمَن اهلِم

__________ 
 .المُمَسابَقة: املطبوعة( 5)

 .َو حَتمرِيفَوهُ 
)*( 
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طًا َوَشرمحً  ُوََل، َوَسَنزِيُدَها َبسم َها ِإنم َشاَء َوُيمَتمل َأنم َيُكوَن ُمَراُدُه َأنَـَّها َوقـََعتم َهِذِه السََّراََي ِف السََّنِة اَأم َنا ِإلَيـم ا ِإَذا انـمتَـَهيـم
ُ تـََعاََل   .اَّللَّ

ثَاٌر،َوالمَواِقِديُّ ِعنمَدُه ِزََيَداٌت َحَسنَ  ِسِه ِمكم   ٌة، َواَترِيٌخ ُُمَرٌَّر َغالًِبا، فَِإنَُّه ِمنم َأِئمَِّة َهَذا الشَّأمِن المِكَباِر َوُهَو َصُدوٌق ِف نـَفم
َل ِف َعَدالَته وجرحه ِف كَتابَنا املوسوم  َوَّلِلَِّ " يِل ِبلتكميل ِف َمعمرَِفِة الثِ َقاِت َوالضَُّعَفاِء َوالمَمَجاهِ " َكَما َبَسطمَنا المَقوم

ُد والممنَّة َمم  .اْلم
َرِة، َعبمُد اَّللَِّ بمُن الزُّبـَريمِ  جم ُوََل ِمَن اهلِم ََلِم َفصمٌل َوممَّنم ُوِلَد ِف َهِذِه السََّنِة المُمَبارََكِة، َوِهَي اَأم ُلود  ُوِلَد ِف اْلمِسم ، َفَكاَن َأوََّل َموم

َرِة، َكَما َرَواُه المبُ  جم ُهَمابـَعمَد اهلِم ُ َعنـم يِق َرِضَي اَّللَّ ِمِننَي ابـمنَـِتَِ الصِ دِ  َاَء َوَخالَِتِه َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم  .َخاِريُّ َعنم أُمِ ِه َأمسم
ُهر ، فـََعَلى َهَذا َيُكوُن ابمُن الزُّبـَريمِ أَ : َوِمَن النَّاِس َمنم يـَُقولُ  َلُه ِبِستَِّة َأشم ُلود  ُوِلَد بـَعمَد ُوِلَد النـُّعمَماُن بمُن َبِشري  قـَبـم وََّل َموم

َرةِ  جم َرِة ِمَن المُمَهاِجرِيَن َوِمَن النَّاِس َمنم يـَُقوُل ِإنَـُّهَما ُوِلَدا ِف السََّنِة الثَّانَِيِة ِمَن اهلِم جم  .اهلِم
ُد َوالمِمنَُّة، َوَسُنِشرُي  َمم َوَُّل، َكَما َقدَّممَنا بـََيانَُه، َوَّلِلَِّ اْلم ُ تـََعاََل َوالظَّاِهُر اَأم ِل الثَّاين ِإنم َشاَء اَّللَّ  .ِف آِخِر السََّنِة الثَّانَِيِة ِإََل المَقوم

ُوََل : قَاَل ابمُن َجرِير   َتاَر بمَن َأيب ُعبَـيمد  َوزََِيَد بمَن مُسَيََّة ُوِلَدا ِف َهِذِه السََّنِة اَأم ُ َأعمَلمُ ( 5)َوَقدم ِقيَل ِإنَّ المُمخم  .فَاَّللَّ
َومِسيُّ، الَِّذي نـََزَل َرُسوُل َومِمَّ  ِم اَأم دم ُوََل ِمَن الصََّحابَِة، ُكلمثُوُم بمُن اهلِم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف نم تـُُوِفِ َ ِف َهِذِه السََّنِة اَأم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها ِإََل َدار بىن َكِنِه ِبُقَباَء ِإََل ِحنَي ارمحَتََل ِمنـم  َمسم
__________ 

 .ِف َهِذه الس نة الثَّانَِية: لاالص( 5)



 .والتصويب من اَترِيخ الطَّرَبِي  
)*( 
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َعُد بمُن ُزرَارََة نَِقيُب َبيِن النَّجَّاِر، تـُُوِفِ َ  َم، َوبـَعمَدُه، ِفيَها، َأبُو أَُماَمَة َأسم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  النَّجَّاِر َكَما تـََقدَّ  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهَما َوَأرمَضامُهَا ُ َعنـم َم َرِضَي اَّللَّ ِجَد، َكَما تـََقدَّ  .يـَبميِن المَمسم

َرِة، َماَت َأبُو ُأَحيمَحَة مبَاِلِه ِِبلطَّاِئِف، َوَماَت المَولِيدُ : قَاَل ابمُن َجرِير   جم ُوََل ِمَن اهلِم بمُن المُمِغريَِة  َوِف َهِذِه السََّنِة، يـَعميِن اَأم
ِميُّ ِفيَها مبَكَّةَ والمَعاُص بم   .ُن َواِئل  السَّهم

 .َوَهُؤاَلِء َماتُوا على شركهم مل يسلُموا هلل عزوجل: قـُلمتُ 

(1/975) 

 
 

 ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم
َرة جم ُر َما َوَقَع ِف السََّنِة الثَّانَِيِة ِمَن اهلِم  ِذكم

ُ هِبَا َوَقَع ِفيَها َكِثرٌي ِمَن المَمَغاِزي َوالسََّراَيَ  َها، َوَقدم فـَرََّق اَّللَّ َرى الَِِّت َكاَنتم ِف َرَمَضاَن ِمنـم ٌر المُكبـم ، َوِمنم َأعمَظِمَها َوَأَجلِ َها بَدم
َُدى َوالمَغي ِ  َقِ  َوالمَباِطِل، َواهلم َ اْلم  .بـَنيم

تَـَعا ِر المَمَغاِزي َوالمبُـُعوِث فـَنَـُقوُل َوِِبَّللَِّ المُمسم َحاَق بمِن َيَسار  ِف  : نُ َوَهَذا َأَواُن ِذكم َماُم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِكَتاُب المَمَغاِزي قَاَل اْلمِ
ِلِه، َوَما نـََزَل ِفيِهمم ِمَن اْلم  ََلِم َوَأهم ِبِهُم المَعَداَوَة ِلْلمِسم َباَر الميَـُهوِد َوَنصم ُهمم ُحَييُّ بمُن كتاب السِ ريَة، بعد ذكر َأحم ََيِت، َفِمنـم

َطَب َوَأخَ  ُم بمُن َأخم َُقيمِق، َوَسَلَّ ، وَِكَنانَُة بمُن الرَّبِيِع بمِن َأيب اْلم َكم  ُم بمُن ِمشم َُقيمِق َوُهَو َأبُو َواُه َأبُو ََيِسر  َوُجَديٌّ، َوَسَلَّ َأيب اْلم
بَـرَ  َجاِز َوُهَو الَِّذي قـَتَـَلُه الصََّحابَُة بَِرمِض َخيـم ِل اْلِم َعمَوُر، اَتِجُر َأهم َُقيمِق،   رَاِفع  اَأم َكَما َسَيأمِت، َوالرَّبِيُع بمُن الر بيع َأيب اْلم

َهاَن َوُأمُُّه ِمنم َبيِن النَِّضرِي، َوَقدم قَـ  ، وََكعمُب بمُن االشرف وهم من طئ مثَّ َأَحُد َبيِن نـَبـم ُرو بمُن ِجَحاش  تَـَلُه الصََّحابَُة قـَبمَل َوَعمم
 .اْلمجَّاج بن عمر وََكرمَدُم بمُن قـَيمس  َلَعنَـُهُم اَّللَُّ َأيب رَاِفع  َكَما َسَيأمِت، وحليفاه 

 .فـََهُؤاَلِء ِمنم َبيِن النَِّضريِ 
ِن  َجاِز بعد َأعمَلَم ِِبلتـَّومرَاِة ِمنمُه، قـُلمتُ ( 5)َوِمنم َبيِن ثـَعمَلَبَة بمِن المِفطميَـوم ِإنَُّه َوَقدم ِقيَل : َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُصورََِي، َوملَم َيُكنم ِِبْلِم

 .أسلم
__________ 

 .كلمة عربانية تطلق على كل من وَل َأمر الميَـُهود وملكهم: الفطيون( 5)
)*( 



(1/971) 

 
 

ِمهِ  َر قـَوم َم ُأُحد  َكَما َسَيأمِت، وََكاَن َحبـم َلَم يـَوم ِيٌق، َوَقدم َأسم  .َوابمُن َصُلوَِب، َوُُمَريم
نُـَقاَع زَيمُد بمُن اللُّصَ  ، َوَُممُموُد بمُن َسيمَحاَن َوِمنم َبيِن قـَيـم َوُعَزيـمُز بمُن َأيب ُعَزيمز  َوعبد هللا بن ( 5)يمِت، َوَسعمُد بمُن ُحنَـيمف 

َيُع، َونـُعمَماُن بمُن َأَضا، َوحَبمِريُّ بمُن عَ  ، َوِفنمَحاُص، َوَأشم َاِرِث، َورِفَاَعُة بمُن قـَيمس  ر و، َوَشأمُس بمُن ضيف، َوُسَويمُد بمُن اْلم مم
ر و َعدِ  َاِرِث، َونـُعمَماُن بمُن َعمم ، َوزَيمُد بمُن اْلم ، َوَشأمُس بمُن قـَيمس  ُ بمُن َأيب ُسَكنيم ، َوَعِديُّ ( 1)ي    َوُسَكنيم

َيَة، َوَماِلُك بمُن َصيمف   ، َوَُممُموُد بمُن َدحم ىَف، َأبُو َأَنس   .بمُن زَيمد ، َونـُعمَماُن بمُن َأيب َأوم
، َوَخاِلٌد َوَأزَاُر بمُن َأيب َأزَارَ  وََكعمُب بمُن رَاِشد ،  .َوَعاَزُر، َورَاِفُع بمُن َأيب رَاِفع 

َلَة، َورَاِفُع بمُن َخارَِجَة َوَماِلُك بمنُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ،  َويـَُقاُل آَزُر بن َأىب آَزَر، َورَاِفُع بمُن َحارِثََة، َورَاِفُع بمُن ُحَرُيِم َعومف 
 .يمِد بمِن التَّابُوِت، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َسََلم  َورِفَاَعُة بمُن زَ 

ُ َعنمهُ : قـُلمتُ  ََلُمُه َرِضَي اَّللَّ َم ِإسم  .َوَقدم تـََقدَّ
َحاقَ  َلَم مَسَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ، فـََلمَّا َأسم َصنيم ُُه اْلُم َرُهمم َوَأعمَلَمُهمم، وََكاَن امسم  َعَليمِه َوَسلََّم َعبمَد وََكاَن َحبـم

 .اَّللَِّ 
َحاقَ  ، َوَعزَّاُل بمُن مَشمِويَل : قَاَل ابمُن ِإسم ُر بمُن َِبطَا بمِن َوهمب  وََكعمُب بمُن َأَسد ، َوُهَو َصاِحُب ( 9)َوِمنم َبيِن قـَُريمظََة الزُّبـَيـم

ِدِهُم الَِّذي نقضوه َعام االحزاب، ومشويل بن زيد، وحبل بمُن َعمم  َنَة، َوالنَّحَّاُم بمُن زَيمد ، وكردم َعقم بمُن  ( 7)ِرو بمِن ُسَكيـم
، وََكَردمُم بمُن زَ  َاِرُث بمُن َعومف  ، َوَعِديُّ بمُن زَيمد ، َواْلم ُب بمُن زَيمد  َوََنِفُع بمُن َأيب ََنِفع  ، َوَوهم ، َكعمب  يمد ، َوُأَساَمُة بمُن َحِبيب 

َلَة، َوَجَبلُ  ُب بمُن يـَُهوَذا َورَاِفُع بمُن رَُميـم ، لَِبيُد بمُن َأعمَصَم، َوُهَو الَِّذي َسَحَر َرُسوَل : قَالَ : بمُن َأيب ُقَشريم ، َوَوهم َوِمنم َبيِن ُزرَيمق 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رو : َوِمنم يـَُهوِد َبيِن َحارِثَةَ  ر و، َوِمنم يـَُهوِد َبيِن النَّجَّاِر، ِكَنانَُة بمُن ُصورََِي، َوِمنم يـَُهوِد بىن َعمم بن َعومف قردم ابمن َعمم
 .ِسلمِسَلُة بمُن برهام

__________ 
 .َشيمَخانِ : االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 .ُعَمريم : االصل( 1)

 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام
 .ا( 9)

 .مشوال
 .قردم: ابمن ِهَشام( 7)

)*( 
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َحاققَاَل ابم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحاِبِه رَ : ن ِإسم َبار يهود َوأهل الشُُّروِر َوالمَعَداَوِة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ فـََهُؤاَلِء َأحم ِضَي اَّللَّ
ِئَلَة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َسم ِثُروَن اَأم أََلِة الَِّذيَن يُكم ُهمم، َوَأصمَحاُب المَمسم رِ  َعنـم ِه التـََّعنُِّت َوالمِعَناِد َوالمُكفم  .َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َوجم

ِيقَ : قَالَ  ََلِم لُِيطمِفُئوُه، ِإالَّ َما َكاَن ِمنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  َوُُمَريم  .َوَأصمَحاب النَّصمر َِأَممِر اْلمِسم
ََلَم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسََلم  * * *  ََلَم َعمَِّتِه َخاِلَدَة، َكَما َقدَّممَناهُ مثَّ ذََكَر ِإسم  .، َوِإسم

َم السَّبمِت، ََي َمعمشَ  ِمِه، وََكاَن يـَوم َم ُأُحد  َكَما َسَيأمِت، َوَأنَُّه قَاَل ِلَقوم ِيَق يـَوم ََلَم ُُمَريم َر يـَُهوَد َواَّللَِّ ِإنَُّكمم لَتَـعمَلُموَن َأنَّ َوذََكَر ِإسم
 .ُكمم َْلَقٌّ َنصمَر ُُمَمَّد  َعَليم 

ُم السَّبمِت، قَالَ : قَاُلوا َم يـَوم  .اَل َسبمَت َلُكمم : ِإنَّ الميَـوم
ِمهِ  َم فََأممَوايل ِلُمَحمَّد  يـََرى ِفيَها َما َأرَاُه اَّللَُّ : مثَّ َأخذ سَلحه َوخرج وعهد ِإََل َمنم َورَاَءُه ِمنم قـَوم  .ِإنم قُِتلمُت َهَذا الميَـوم

 .ممَوالِ وََكاَن َكِثرَي اَأمَ 
ُ َعنمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل َرِضَي اَّللَّ  .مثَّ ْلََِق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِفيَما بَلغيِن : قَالَ   ".ُمرييق خري يهود : " َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َزمرَجِ  َفصمٌل مثَّ ذََكَر ابمنُ  ِس َواْلم َوم َضمَداِد ِمَن الميَـُهوِد ِمَن المُمَناِفِقنَي ِمَن اَأم َحاَق َمنم َماَل ِإََل َهُؤاَلِء اَأم  .ِإسم

سِ  َوم َنمَصاِريُّ، َوِفيِه نـََزلَ : َفِمَن اَأم َاِرِث، َوُجََلُس بمُن ُسَويمِد بمِن الصَّاِمِت اَأم  َما قَاُلوا، َوَلَقدم َُيمِلُفوَن ِِبَّللَِّ : " ُزَويُّ بمُن اْلم
ََلمهمم  لَِئنم َكاَن َهَذا الرَُّجُل َصاِدقًا : َوَذِلَك َأنَُّه َقاَل ِحنَي خَتَلََّف َعنم َغزمَوِة تـَُبوكَ ( " 5)قَاُلوا كلمة المكفمر وََكفُروا بعد إسم

مر ُن َشر  من اْلم  .لََنحم
__________ 

بَة( 5)  .ُسورَة التـَّوم
)*( 
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ََُلُس ذَ فـََنمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَأَنمَكَر اْلم ُر بمُن َسعمد  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَك َوَحِلَف َما قَاَل، فـَنَـَزَل ِفيِه اَها ابمُن اممَرَأتِِه ُعَميـم
 .َذِلكَ 
بـَُتُه َحىتَّ ُعِرَف ِمنمُه اْلمِ : قَالَ  رُ َوَقدم َزَعُموا َأنَُّه اَتَب َوَحُسَنتم تـَوم َيـم ََلُم َواْلم  .سم
َر بمَن ِذََيد  المبَـَلِويَّ َوقـَيمَس بمَن زَيمد  َأَحَد : قَالَ  َاِرُث بمُن ُسَويمد ، َوُهَو الَِّذي قـََتَل المُمَجذَّ َم ُأُحد ، َوَأُخوُه اْلم َعَة يـَوم َبيِن ُضبَـيـم

ِلِمنَي وََكاَن ُمَناِفًقا، فـََلمَّا المتَـَقى النَّ   .اُس َعَدا َعَليمِهَما فـََقتَـَلُهَما مثَّ ْلََِق ِبُقَريمش  َخَرَج َمَع المُمسم
َاِهِليَِّة، فََأَخَذ بِثَأمِر َأبِي: قَاَل ابمُن ِهَشام   ُر َقدم قـََتَل َأَِبُه ُسَويمَد بمَن الصَّاِمِت ِف بـَعمِض ُحُروِب اْلم َم وََكاَن المُمَجذَّ ِه ِمنمُه يـَوم

 .ُأُحد  



 .م  َكَذا قَاَل ابمُن ِهَشا
َلُه ِف  َراَء قـَتـم َا ُهَو ُمَعاُذ بمُن َعفم َحاَق َأنَّ الَِّذي قـََتَل ُسَويمَد بمَن الصَّاِمِت ِإَّنَّ ،  َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم ِم بـَُعاث  َغريمِ َحرمب  قـَبمَل يـَوم

م  فـََقتَـَلهُ   .رََماُه ِبَسهم
َاِرُث قـََتَل قـَيم  َلى ُأُحد  : َس بمَن زَيمد ، َقالَ َوَأنمَكَر ابمُن ِهَشام  َأنم َيُكوَن اْلم َحاَق ملَم يَذمُكرمُه ِف قـَتـم  .َِأَنَّ ابمَن ِإسم

َحاقَ  َطَّاِب بَِقتمِلِه ِإنم ُهَو َظِفَر بِهِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر ُعَمَر بمَن اْلم ، فـَبَـَعَث َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِرُث إِ  ُ، ِفيَما بـََلَغيِن َعِن ابمِن عَ اْلم ِمِه، فَأَنـمَزَل اَّللَّ بََة لِيَـرمِجَع ِإََل قـَوم ََُلِس َيطمُلُب َلُه التـَّوم ُ : " بَّاس  ََل َأِخيِه اْلم ِدي اَّللَّ َكيمَف يـَهم

ًما َكَفُروا بـَعمَد ِإُيَاهِنِمم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم المبَـيِ َناُت  م الظَّاِلمني قـَوم ُ اَل يهدى المَقوم ِإََل آِخِر ( " 5)َواَّللَّ
 .المِقصَّةِ 

ُ : قَالَ  َاِرِث، َوُهَو الَِّذي قَاَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتُل بمُن اْلم َمنم َأَحبَّ : " َعَليمِه َوَسلَّمَ َوجبَاُد بمُن ُعثمَماَن بمِن َعاِمر ، َونـَبـم
َفَع ( 1)وََكاَن َجِسيًما َأدممَلَ "  َشيمطَان  فـَلميَـنمُظرم ِإََل َهَذا َأنَّ يـَنمظَُر ِإََل  ِ َأسم نَـنيم يمِن، وََكاَن ( 9)ََثئَِر َشعمِر الرَّأمِس َأْحمََر المَعيـم َدَّ اْلم

 يسمع المَكََلم من
__________ 

 .51ُسورَة آل عمَران ( 5)
 .املسرتخى الشفتني َأو الشَّديد السَواد: االدمل( 1)
 .ْحَرة تضرب ِإََل السَواد: السفعة( 9)

)*( 
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ُقُلُه ِإََل المُمَناِفِقنَي، َوُهَو الَِّذي قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ يـَنـم َقهُ : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا ُُمَمَّد أذن، من َحدثُه بشئ َصدَّ  .ِإَّنَّ
ُ ِفيهِ  ُهُم الَّ : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ ُذوَن النَِّب َويـَُقوُلوَن ُهَو أذن َوِمنـم يَة( " 5)ِذيَن يـُؤم  .اْلم

ِجَد الضِ َراِر، َوثـَعمَلَبُة بمُن َحاِطب  َوُمَعتِ ُب بمُن ُقشَ : قَالَ  َزمَعِر، وََكاَن ممَّنم بـَىَن َمسم ريم ، َومُهَا اللََّذاِن َعاَهَدا َوَأبُو َحِبيَبَة بمُن اَأم
َ لَِئنم آاَتََن من فَ  َم ُأُحد  اَّللَّ َلوم َكاَن لََنا ِمَن االمر : ضله لنصدقن، مثَّ َنَكثَا، فـَنَـَزَل ِفيِهَما َذِلَك، َوُمَعتِ ٌب ُهَو االذى قَاَل يـَوم

 .شئ َما قتلَنا َها ُهَنا
يَةُ   .فَنزلت ِفيِه اْلم

َزابِ  َحم َم اَأم َرى َوقـَيمَصرَ َكاَن ُُمَمَّد يعدَن َأَن َنَمُكَل ُكُنو : َوُهَو الَِّذي قَاَل يـَوم  .َز ِكسم
َهَب ِإََل المَغاِئطِ   .َوَأَحُدََن اَل َيَمَمُن َأنم يَذم

 َوِإذم يـَُقوُل المُمَناِفُقوَن َوالَِّذينَ : " فـَنَـَزَل ِفيهِ 
 ( ".1)ِف قـُُلوهِبِمم َمَرٌض َما وعدَن هللا َوَرُسوله ِإالَّ غُرورًا 

َحاقَ  َاِرُث بمُن َحاطِ : قَاَل ابمُن ِإسم  .ب  َواْلم



َاِرُث ابمنا َحاِطب، وهم : قَاَل ابمُن ِهَشام   ر ، َولَيمُسوا ( 9)َوُمَعتِ ُب بمُن ُقَشريم ، َوثـَعمَلَبُة َواْلم ِل َبدم ِمنم َبيِن أَُميََّة بمِن زَيمد ، ِمنم َأهم
ِل المِعلممِ   .ِمَن المُمَناِفِقنَي، ِفيَما ذََكَر يل َمنم َأِثُق ِبِه ِمنم َأهم

ر  َوقَ : قَالَ  ِل َبدم َاِء َأهم َاِرَث ِف َبيِن أَُميََّة بمِن زَيمد ، ِف َأمسم َحاَق ثـَعمَلَبَة َواْلم  .دم ذََكَر ابمُن ِإسم
َحاقَ  ُرو بمنُ : قَاَل ابمُن ِإسم ِجَد الضِ َراِر َوَعمم ، وََكاَن ممَّنم بـَىَن َمسم ، َوحَبمَزج  ِل بمِن ُحنَـيمف  ِخَذام   َوَعبَّاُد بمُن ُحنَـيمف  َأُخو َسهم

َناُه يَزِيُد ( 7) ، َوَجارِيَُة بمُن َعاِمِر بمِن المَعطَّاِف، َوابـم َتل  ِجَد ( 1)َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن نـَبـم ٌع ابـمَنا َجارِيَة ، َوُهمم ممَِّن اختَََّذ َمسم َوجُمَمِ 
ٌع ُغََلًما َحدَث قد مجع َأكثر المُقرمآن و  ِجُد الضِ َراِر َكَما ُيصَ [ َكانَ ]الضِ َراِر، وََكاَن جُمَمِ  لِ ي هِبِمم ِفيِه، فـََلمَّا ُخرِ َب َمسم

ُل قـَُباء  ُعَمَر َأنم ُيَصلِ َي هِبِمم جمَُ  ِم ُعَمَر َسَأَل َأهم ٌع فـََقالَ َسَيأمِت بـََيانُُه بـَعمَد َغزمَوِة تـَُبوَك، وََكاَن ِف َأَيَّ ، َأو لَيمَس ِإَمام : مِ  اَل َواَّللَِّ
ِجد الضرار؟  المُمَناِفقني ِف   !َمسم

__________ 
بَة ( 5)  .15ُسورَة التـَّوم
 .ُسورَة االحزاب( 1)
 .ومها: االصل( 9)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 .حَزام: االصل( 7)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 )*(زيد : ابمن ِهَشام( 1)
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 .َفحلف ِِبَّللَّ َما علمت بشئ ِمنم َأممرِِهمم 
 .ُموا َأنَّ ُعَمَر تـَرمَكُه َفَصلَّى هِبِمم فـََزعَ 
ِجَد الضِ َراِر، َوُهَو الَِّذي قَالَ : قَالَ  ، وََكاَن ممَّنم بـَىَن َمسم َا ُكنَّا َُنُوُض َونـَلمَعبُ : َوَوِديَعُة بمُن ََثِبت   .ِإَّنَّ

 .فـَنَـَزَل ِفيِه َذِلكَ 
رِجَ : قَالَ  ِجُد الضِ َراِر ِمنم َدارِهِ  َوِخَذاُم بمُن َخاِلد ، َوُهَو الَِّذي ُأخم  .َمسم

سِ  َوم َحاَق ِف ُمَناِفِقي َبيِن النَِّبيِت ِمَن اَأم رًِكا َعَلى ابمِن ِإسم َتدم ، ُمسم ٌر َورَاِفٌع ابـمَنا زَيمد  : قَاَل ابمُن ِهَشام   .َوِبشم
َحاقَ  ، وََكاَن َأعمَمى، َوُهَو الَِّذي : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َأَجاَز ِف َوِمرمَبُع بمُن قـَيمِظيِ  قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اَل ُأِحلُّ َلَك ِإنم ُكنمَت نَِبيًّا: َحاِئِطِه َوُهَو َذاِهٌب ِإََل ُأُحد  
 .َأنم مَتُرَّ ِف َحاِئِطي

َنًة ِمنم تـَُراب  مثَّ قَالَ  ُتَك هِبَاَواَّللَِّ َلوم َأعملَ : َوَأَخَذ ِف يَِدِه َحفم َرَك َلَرَميـم  .ُم َأين ِ اَل ُأِصيُب هِبَا َغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تُـُلوُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم لِيَـقم َعمَمى َأعمَمى المَقلمِب َأعمَمى المَبَصِر : " فَابـمَتَدرَُه المَقوم ( " 5)َدُعوُه فـََهَذا اَأم



ِس َفَشجَّهُ َوَقدم َضَربَُه َسعمُد بمُن زَيم  َهِليُّ ِِبلمَقوم َشم  .د  اَأم
، َوُهَو الَِّذي قَالَ : قَالَ  ُس بمُن قـَيمِظيِ  رَةٌ : َوَأُخوُه َأوم  .ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعوم

رَة  ِإنم يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا : " قَاَل اَّللَُّ  ، وَ : قَالَ ( " 1)َوَما ِهَي بَِعوم َكاَن َشيمًخا َجِسيًما َقدم َعَسا َوَحاِطُب بمُن ُأَميََّة بمِن رَاِفع 
َم ُأُحد  حَ ( 9) ِلِمنَي يـَُقاُل َلُه يَزِيُد بمُن َحاِطب  ُأِصيَب يـَوم َراَحاُت، ِف َجاِهِليَِّتِه، وََكاَن َلُه ابمٌن ِمنم ِخَياِر المُمسم بَـتَـتمُه اْلِم ىتَّ َأثـم

 .َفُحِمَل ِإََل َداِر َبيِن ظََفر  
َثيِن َعاِصُم بمنُ  ِلِمنَي َوِنَسائِِهمم َوُهَو َُيُوُت، َفَجعَ  َفَحدَّ َتَمَع ِإلَيمِه َمنم هِبَا ِمنم رَِجاِل المُمسم : ُلوا يـَُقوُلونَ ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَُّه اجم

َنَِّة ََي بن َحاِطب    .َأبمِشرم ِِبْلم
ِكني من نَفسهَجنٌَّة ِمنم َحرم ! َأَجلم : فـََنَجَم نَِفاُق َأبِيِه َفَجَعَل يـَُقولُ : قَالَ  ، َغَررمُُتم َواَّللَِّ َهَذا المِمسم  !َمل 

__________ 
 .أعمى البصرية: ابمن ِهَشام( 5)
 .59ُسورَة االحزاب ( 1)
 .أسن وَكرب: عسا( 9)

)*( 
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ُ ِفيهِ  ، الَِّذي َأنـمَزَل اَّللَّ ِ رمَعنيم ( " 5)َواَل َُتَاِدلم َعن الَّذين خَيمَتانُوَن أنفسهم " : قَاَل َوَبِشرُي بمُن أُبـَريمِق  َأبُو طُعمَمَة َساِرُق الدِ 
ََيتِ   .اْلم

َراَحُة قـََتَل : قَالَ  َعَة نـََفر ، مثَّ َلمَّا آَلَمتمُه اْلِم َم ُأُحد  َسبـم َسُه َوقَالَ َوقـُزمَماُن َحِليٌف لَِبيِن َظَفر ، الَِّذي قـََتَل يـَوم َواَّللَِّ َما : نـَفم
يَّةً  ِمي قَاتـَلمُت ِإالَّ ْحَِ  .َعَلى قـَوم
 .مثَّ َماَت َلَعَنُه اَّللَُّ 
َحاقَ  َهِل ُمَناِفٌق َواَل ُمَناِفَقٌة يـُعمَلُم، ِإالَّ َأنَّ الضَّحَّاَك بمَن ََثِبت  َكاَن : قَاَل ابمُن ِإسم َشم يـُتـََّهُم ِِبلنِ َفاِق َوملَم َيُكنم ِف َبيِن َعبمِد اَأم

 .َوُحبِ  يـَُهودَ 
سِ  فـََهُؤاَلِء ُكلُُّهمم  َوم  .ِمَن اَأم

َحاقَ * * *  َزمرَجِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُرو بمنُ : َوِمَن اْلم ر و، َوَعمم  رَاِفُع بمُن َوِديَعَة، َوزَيمُد بمُن َعمم
، َوُهَو الَِّذي قَالَ  َدُّ بمُن قـَيمس  ، َواْلم ل  ِرو بمِن َسهم ، َوقـَيمُس بمُن َعمم  .ائمَذنم يل َواَل تفتين: قـَيمس 

ِس َأيمًضا، َكانُوا َقدم َأمجمَُعوا َعَلى َأنم ُيَُ َوعبد هللا بن  َوم َزمرَِج َواَأم لِ ُكوُه َعَليمِهمم ِف َأىب َسُلوَل، وََكاَن رَأمَس المُمَناِفِقنَي َورَئِيَس اْلم
ََلِم قـَبمَل َذِلَك، َشِرَق اللَِّعنُي ِبرِيِقِه َوغَ  ُ ِلْلمِسم َاِهِليَِّة، فـََلمَّا َهَداُهُم اَّللَّ لَِئنم رََجعمَنا ِإََل : اَظُه َذِلَك ِجدًّا، َوُهَو الَِّذي قَالَ اْلم

َها االذل ََعزُّ ِمنـم رِِجنَّ اَأم  .المَمِديَنِة لُِيخم
َقل  َوُسَويمد   ،  َوَقدم نـََزَلتم ِفيِه آََيٌت َكِثريٌَة ِجدًّا، َوِفيِه وىف َوِديَعة، رچل من بىن َعومف، َوَمالك ابمن َأيب قـَوم َوُهمم َوَداِعس 



لُُه تـََعاََل  ِطِه نـََزَل قـَوم رُِجوا اَل خَيمُرُجوَن َمَعهم : " ِمنم َرهم ََيِت ِحنَي َماُلوا ِف المَباِطِن ِإََل َبيِن النَِّضري( " 1)لَِئنم ُأخم  .اْلم
__________ 

 .507ُسورَة النِ َساء ( 5)
ر ( 1) شم  .51ُسورَة اْلَم

)*( 
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بَـ َفصمٌل مثَّ ذََكَر ابم  َباِر الميَـُهوِد َعَلى َسِبيِل التَِّقيَِّة، َفَكانُوا ُكفَّارًا ِف المَباِطِن، فَأَتـم َلَم ِمنم َأحم َحاَق َمنم َأسم َعُهمم ِبِصنمِف ُن ِإسم
، َوزَيمُد بمُن اللَُّصيمِت، َوُهَو الَِّذي قَاَل ِحنيَ : المُمَناِفِقنَي، َوُهمم ِمنم َشر ِِهمم  ُ  َسعمُد بمُن ُحنَـيمف  َضلَّتم ََنَقُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِري َأيمَن ََنقـَُتهُ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! يـَزمُعُم ُُمَمٌَّد َأنَُّه َيَمتِيِه َخبَـُر السََّماِء َوُهَو اَل يَدم َواَّللَِّ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َشَجَرٌة ِبزَِماِمَها اَل َأعمَلُم ِإالَّ َما عَ  َها، َفِهَي ِف َهَذا الشِ عمِب َقدم َحَبَستـم ُ َعَليـم ُ، َوَقدم َدلَّيِن اَّللَّ َفَذَهَب رَِجاٌل ِمَن " لََّميِن اَّللَّ

ِلِمنَي فـََوَجُدوَها َكَذِلكَ   .المُمسم
ىَف، َورَاِفُع بمُن : قَالَ  ىَف، َوُعثمَماُن بمُن َأوم َم َونـُعمَماُن بمُن َأوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َلَة، َوُهَو الَِّذي قَاَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُحَرُيِم

َم َعِظيٌم ِمنم ُعَظَماِء المُمَناِفِقنَي : " -ِفيَما بـََلغمَنا  -َماَت   ".َقدم َماَت الميَـوم
تِِه ِعنمَد َمرمِجعِ َورِفَاَعُة بمُن زَيمِد بمِن التَّابُوِت، َوُهَو الَِّذي َهبَِّت  َم َموم  الر ِيُح الشَِّديَدُة يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم تـَُبوَك فـََقالَ  ِت َعِظيم  ِمنم ُعَظَماِء المُكفَّاِر : " َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َقِدُموا المَمِديَنَة " ِإنَـَّها َهبَّتم ِلَموم فـََلمَّ
مِ َوَجُدوا رِفَاَعَة َقدم َماَت ِف   .َذِلَك الميَـوم

 .َوِسلمِسَلُة بمُن بـَرمَهاَم، وَِكَنانَُة بمُن ُصوِرَيَ 
َلَم ِمنم ُمَناِفِقي الميَـُهودِ   .فـََهُؤاَلِء من َأسم

َخُروَن ويس: قَالَ * * *  ِلِمنَي، َوَيسم َمُعوَن َأَحاِديَث المُمسم ِجَد، َوَيسم تهزئون َفَكاَن َهُؤاَلِء المُمَناِفُقوَن َُيمُضُروَن المَمسم
 .بدينهم
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ثُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـََتَحدَّ ُهمم ُأََنٌس، فـََرآُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًما ِمنـم ِجِد يـَوم َتَمَع ِف المَمسم َواهِتُمم َقدم فَاجم نَـُهمم َخاِفِضي َأصم وَن بـَيـم
، فََأَمَر هِبِمم َرُسوُل اَّللَِّ  َراًجا َعِنيًفا َلَصَق بـَعمُضُهمم ِإََل بـَعمض  ِجِد ِإخم رُِجوا ِمَن المَمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَُأخم  .َصلَّى اَّللَّ

َاِهِليَِّة، فَ  ِرو بمِن قـَيمس  َأَحِد َبيِن النَّجَّاِر، وََكاَن َصاِحَب آهِلَِتِهمم ِف اْلم ِلِه َفَسَحَبُه َحىتَّ فـََقاَم َأبُو َأيُّوَب ِإََل َعمم َأَخَذ ِبرِجم
َرجَ   .َأخُتمرُِجيِن ََي َأَِب َأيُّوَب ِمنم ِمرمبَِد َبيِن ثـَعمَلَبةَ : ُه َوُهَو يـَُقوُل، َلَعَنُه اَّللَُّ َأخم

ًرا َشدِ  َبَل َأبُو َأيُّوَب ِإََل رَاِفِع بمِن َوِديَعَة النَّجَّاِريِ  فـََلبـََّبُه ِبرَِدائِِه، مثَّ نـَتَـَرُه نـَتـم َهُه فََأخم مثَّ َأقـم ِجِد يًدا َوَلَطَم َوجم َرَجُه ِمَن المَمسم



 .ُأف  َلَك ُمَناِفًقا َخِبيثًا: َوُهَو يـَُقولُ 
َيِتِه َوقَاَدُه هِبَا قَـ  َيِة، فََأَخَذ بِِلحم ر و، وََكاَن َطِويَل اللِ حم َرَجُه ِمَن َوقَاَم ُعَمارَُة بمُن َحزمم  ِإََل زَيمِد بمِن َعمم ًدا َعِنيًفا َحىتَّ َأخم وم

ِجِد، مثَّ مجََ  َمة  المَمسم يًعا فـََلَدَمُه هِبَِما َلدم َها، قَاَل يـَُقولُ ( 5)َع ُعَمارَُة يََديمِه مجَِ رِِه َخرَّ ِمنـم َتيِن ََي ُعَمارَةُ : ِف َصدم  .َخَدشم
 .فـََقاَل ُعَمارَةُ 

ُ َلَك ِمَن المَعَذاِب َأَشدُّ ِمنم َذِلَك، َفََل  ُ ََي ُمَناِفُق، َفَما َأَعدَّ اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َأبـمَعَدَك اَّللَّ ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَبنَّ َمسم  . تـَقم
َرَم بمِن زَيمِد بمِن ثـَعمَلَبة بن غنم بن َمالك ِس بمِن زَيمِد بمِن َأصم ُعوُد بمُن َأوم  َوقَاَم َأبُو ُُمَمَّد  َمسم

ِرو بم  ، ِإََل قـَيمِس بمِن َعمم ِرَيًّ َفُع ِف ابمن النَّجَّاِر، وََكاَن بَدم ، وََكاَن َشاِبًّ َولَيمَس ِف المُمَناِفِقنَي َشابٌّ ِسَواُه، َفَجَعَل يَدم ل  ِن َسهم
َرَجهُ   .قـََفاُه َحىتَّ َأخم

رََة  ًبا عَ ( 1)َوقَاَم رَُجٌل ِمنم َبيِن ُخدم ر و، وََكاَن َذا مجة، فَأخذ جبمته فسحبه َسحم َاِرُث بمُن َعمم ِنيًفا ِإََل رَُجل  يـَُقاُل َلُه اْلم
 َعَلى َما َمرَّ بِِه ِمَن االرض َحىتَّ أخرجه، َفجعل يـَُقول

__________ 
 .الضَّرمب بَِبطن المَكف  : اللدم( 5)
 .من بلخدرة: ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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َاِرِث، فـََقالَ : المُمَناِفقُ  ٌل ِلَذِلَك َأيم َعُدوَّ اَّللَِّ : َقدم َأغمَلظمَت ََي َأَِب اْلم ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ ِإنََّك َأهم َرَبنَّ َمسم  ِلَما أُنمِزَل ِفيَك، َفََل تـَقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَِإنََّك جَنَسٌ   .َصلَّى اَّللَّ

َراًجا َعِنيًفا َوَأفَّفَ  َرَجُه ِإخم َاِرِث فََأخم ِرو بمِن َعومف  ِإََل َأِخيِه ُزَويِ  بمِن اْلم َغَلَب َعَليمَك : َوقَالَ  ِمنمُه َوقَاَم رَُجٌل ِمنم َبيِن َعمم
 .الشَّيمطَاُن َوَأممُرهُ 

بَِة، َوَتَكلََّم َعلَ  ََيت من ُسورَة المبَـَقَرة، َوِمنم ُسورَِة التـَّوم َحاَق َما نـََزَل ِفيِهمم من اْلم ى تـَفمِسرِي َذِلَك فأجاد مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم
 .َوأفَاد

 .َرَْحه هللا
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ُر َأوَِّل المَمَغا َبـمَواءِ ِذكم  ِزي َوِهَي َغزمَوُة اَأم
َاِرِث َكَما َسَيأمِت ِف المَمَغاِزيَويـَُقاُل هَلَا َغزمَوُة َودَّاَن َوَأوَُّل المبـُُعوِث َوُهَو بـَعمُث َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َأوم ُعبَـيمَدَة بمِن ا  .ْلم

 .ِكَتاُب المَمَغاِزي: قَاَل المُبَخاِريُّ 



َحاقَ قَاَل ابمُن إِ  َرةُ : سم َبـمَواُء، مثَّ بـَُواُط، مثَّ المُعَشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَأم  .َأوَُّل َما َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ : مثَّ َرَوى َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم َأنَُّه ُسِئلَ  عَ : َكمم َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَة  ِتسم َها َسبمَع َعشم َرَة، َشِهَد ِمنـم َعشم

َرةُ  َرُة، َأِو المُعَشيـم  .َأوَّهُلُنَّ المُعَسيـم
ُ َوِبهِ  َرِة ِإنم َشاَء اَّللَّ ِظِه َوالمَكََلُم َعَليمِه ِعنمَد َغزمَوِة المُعَشيـم َناِدِه َوَلفم َِديُث إبِِسم  .الثِ َقةُ  َوَسَيأمِت اْلم

َرَة َغزمَوةً : َعن بـَُريمَدة قَالَ َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِستَّ َعشم  .َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلم  َعنمهُ  َرَة َغزمَوةً : َوِلُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِستَّ َعشم  .َأنَُّه َغَزا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَة َغزمَوةً َأنَّ َرسُ : َوِف ِرَوايَة  َلُه َعنمهُ  َع َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَزا ِتسم  .وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهنَّ   .َوقَاَتَل ِف مَثَان  ِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ بمُن َواِقد ، َعِن ابمِن بـَُريمَدَة، َعنم َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُسنيم رَ َوقَاَل اْلم َة َغزمَوًة َوقَاَتَل ِف  َغَزا َسبمَع َعشم
بَـَر، َوَمكََّة، َوُحنَـنيم   َزاِب، َوالمُمَريمِسيِع، َوُقَديمد  َوَخيـم َحم ر ، َوُأُحد ، َواَأم َم بَدم ، يـَوم  .مَثَان 

رِيَن َسرِيَّةً   .َوبـََعَث َأرمبـًَعا َوِعشم
َيانَ  قِ : َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم َمشم بَـَرين النـُّعمَماُن، َعنم َحدثَنا ُُمَمَّد بن ُعثمَمان الدِ  َثم ابمن ُْحَيمد ، َأخم َيـم ي التنوخى، َحدثَنا اهلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَزا مَثَاينَ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُحول   َمكم
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ٌر، مثَّ ُأُحٌد، مثَّ اَأمَ  ، َأوَّهُلُنَّ َبدم ُر َمُعونََة عشَرة َغزمَوة، قَاتل ِف مثاىن َغَزَوات  َزاُب، مثَّ قـَُريمظَُة، مثَّ بِئـم ، مثَّ َغزمَوُة َبيِن ( 5)حم
ٌ َوالطَّاِئفُ  بَـَر، مثَّ َغزمَوُة َمكََّة، مثَّ ُحنَـنيم  .المُمصمطَِلِق ِمنم ُخَزاَعَة، مثَّ َغزمَوُة َخيـم

لُهُ  ُر َمُعونََة : " قـَوم  .ِحيُح َأنَـَّها بـَعمَد ُأُحد  َكَما َسَيأمِت بـَعمَد قـَُريمظََة ِفيِه َنَظٌر، َوالصَّ " بِئـم
عمُت َسِعيَد بمَن المُمسَ : قَاَل يـَعمُقوبُ  ِريِ ، مسَِ بَـَرََن َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأخم يِ ِب َحدثَنا َسلَمة بن شبيب، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ : يـَُقولُ  َرَة َغزمَوةً َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َم مَثَاينَ َعشم
َرى يـَُقولُ  عمُتُه َمرًَّة ُأخم رِينَ : َومسَِ  .َأرمبـًَعا َوِعشم

َعُه بـَعمَد َذِلكَ  ًئا مسَِ  .َفََل َأدمِري َأَكاَن َذِلَك َومهمًا َأوم َشيـم
ِري ِ ، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعممَ ( 1)َوَقدم َرَوى الطَّبَـَراينُّ َعِن الدَّبَِريِ    .ر ، َعِن الزُّهم

رِيَن َغزمَوةً : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمبـًَعا َوِعشم  .َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنِدهِ  ثـََنا زََكِرَيَّ بمنُ : َوقَاَل َعبمُد الرَّْحمَن بمُن ُْحَيمد  ِف ُمسم ثـََنا َسِعيُد بمُن َسَلم، َحدَّ  َحدَّ

ثـََنا أَ  َحاَق، َحدَّ رِيَن َغزمَوةً : بُو الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، قَالَ ِإسم َدى َوِعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإحم  .َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َعنم قـََتاَدَة، َأنَّ َمَغاِزي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِكُم ِمنم َطرِيِق ِهَشام   .َراََيُه َكاَنتم َثََلًَث َوَأرمبَِعنيَ  َوسَ َوَقدم َرَوى اْلم

َاِكمُ  ِليِل " َلَعلَُّه َأرَاَد السََّراََي ُدوَن المَغَزَواِت، فـََقدم ذََكرمُت ِف : مثَّ قَاَل اْلم ُ " اْلمِكم َعَلى التـَّرمتِيِب بـُُعوَث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ى المِمائَةِ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسَراََيُه زََِيَدًة َعلَ 



َحابَِنا بُِبَخاَرى َأنَُّه قـََرَأ ِف ِكَتاِب َأيب َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَِّد بمِن َنصمر ، ا: قَالَ  بَـَرين الثِ َقُة ِمنم َأصم ُُروِب َوَأخم لسََّراََي َوالمبـُُعوَث ُدوَن اْلم
 .نيفا َوسبعني

__________ 
ا الرَُّسول صلَوات هللا َعَليمِه، بل َوقع ِفيَها المعدوان على المبَـعمث الذى أرمسلُه بِئمر َمُعونَة مل تكن َغزمَوة َومل يشهده( 5)

 .ِإََل جند ِف ْحاية َأىب المرَباء مَلعب االسنة، مثَّ غدر هبم َعامر بن الطَُّفيمل ولعلها أقحمت على الثََّمانِية
 .رَاِوي كتب عبد الرَّزَّاق َعنُه، روى َعنُه الطربىن َوَغريهُهَو َأبُو يـَعمُقوب اسحق بن ِإبـمَراِهيم بن عباد الدبرى، ( 1)

 .الدرى: وىف االصل
 .ُمرفة
 (1 -السِ ريَة  - 19)*( )
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َاِكُم َغرِيٌب ِجدًّا، َوَْحمُلُه َكََلَم قـََتاَدَة َعَلى َما قَاَل ِفيِه َنَظرٌ   .َوَهَذا الَِّذي ذََكَرُه اْلم
مَ * * *  تـَُواِئيِ  َوَقدم َرَوى اْلمِ َعنم قـََتاَدَة، َأنَّ َمَغاِزَي َرُسوِل ( 5)اُم َأْحمَُد َعنم َأزمَهَر بمِن المَقاِسِم الرَّاِسِبِ ، َعنم ِهَشام  الدَّسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسَراََيُه َثََلٌث َوَأرمبـَُعونَ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَ  َع َعشم ُروَن بـَعمثًا، َوِتسم َها بَِنفِسهِ َأرمَبٌع َوِعشم بدر، َوأحد، واالحزاب، واملريسيع، وخيرب، َوفتح : َة َغزمَوًة، َخَرَج ِف مَثَان  ِمنـم

 [ .والطائف]َمكَّة، وحنني، 
ِري ِ  َبَة، َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِِّت قَاَتَل : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ر  ِف َرَمَضاَن : ِفيَهاَهِذِه َمَغاِزي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم بَدم يـَوم

، مثَّ  َم ُأُحد  ِف َشوَّال  َسَنَة َثََلث  ِ، مثَّ قَاَتَل يـَوم تَـنيم  َسَنَة ثِنـم
، مثَّ قَاَتَل بَ  َزاِب َوَبيِن قـَُريمظََة، ِف َشوَّال  ِمنم َسَنِة َأرمَبع  َحم ُم اَأم َنمَدِق، َوُهَو يـَوم َم اْلم ِلِق َوبىن ِْلمَياَن ِف يِن المُمصمطَ قَاَتَل يـَوم

َم المَفتمِح ِف َرَمَضاَن َسَنَة مثََ  ، مثَّ قَاَتَل يـَوم بَـَر َسَنَة ِست   َم َخيـم ، مثَّ قَاَتَل يـَوم َم ُحنَـنيم  َوَحاَصَر َشعمَباَن َسَنَة مَخمس  ، مثَّ قَاَتَل يـَوم ان 
، مثَّ َحجَّ أَ  َل الطَّاِئِف ِف َشوَّال  َسَنَة مَثَان  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحجََّة المَوَداِع َأهم ، مثَّ َحجَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ع  ر  َسَنَة ِتسم بُو َبكم

َرَة َغزمَوًة َوملَم َيُكنم ِفيَها ِقَتاٌل، وََكاَنت أول غَزاة َغَزاَها االبواء َِتم َعشم ر ، َوَغَزا ثِنـم  .َسَنَة َعشم
َبل بن ِهََلل، َعن  ، َعنم َمعم َوقَاَل َحنـم ، َعنم ُمَطرِ ِف بمِن َماِزن  المَيَماين ِ َحاق بمِن المَعََلِء، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر  الرَّقِ يِ  َمر ، ِإسم

ِريِ  قَالَ  يَ " ُأِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ِبَنَـُّهمم ظُِلُموا : " َأوَُّل آيَة  نـََزَلتم ِف المِقَتالِ : َعِن الزُّهم ُ اْلم َدِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ة بـَعمَد َمقم
 .َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنةَ 

ُُمَعة لسبع عشرَ  م اْلم ر ، يـَوم َم بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َهد  َشِهَدُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ة من َرَمَضانَفَكاَن َأوَُّل َمشم
__________ 

َهاُهَو َأبُو بكر ِهشَ ( 5) ِري ، َكاَن يَِبيع الثِ َياب الدستوائية فنسب ِإلَيـم  .ام بن َأىب عبد هللا الدستوائى المَبصمِري  المبكم
 .روى َعن قـََتاَدة وأىب الزبري املكى



 .َماَت سنة َثََلث َأو َأربع َومخسني َوِمائَة
 )*( 753/  5الل َباب 
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َنمَدِق ِف َشوَّال  َسَنَة أَ مثَّ َغَزا َبيِن النَّ : ِإََل َأنم قَالَ  َم اْلم ، مثَّ قَاَتَل يـَوم ، يـَعميِن ِمنم َسَنِة َثََلث  ، ِضرِي، مثَّ َغَزا ُأُحًدا ِف َشوَّال  رمَبع 
، وَ  َم المَفتمِح ِف َشعمَباَن َسَنَة مَثَان  ، مثَّ قَاَتَل يـَوم ٌ ِف َرَمَضاَن َسَنَة مَثَان  مثَّ قَاَتَل َبيِن ِْلمَياَن ِف َشعمَباَن َسَنَة مَخمس   .َكاَنتم ُحنَـنيم

َرَة َغزمَوًة مل يـَُقاتل ِفيَها، َفَكاَنت أول َغزمَوة غَ  َدى َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإحم ُ َوَغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبـمَواَء، مثَّ المُعَشيـم  ُوََل، َعَليمِه َوَسلََّم اَأم ر  اَأم َبـمَواَء، مثَّ َغزمَوَة َبدم ، مثَّ َغزمَوَة اَأم مثَّ َغزمَوَة َرَة، مثَّ َغزمَوَة َغطََفاَن، مثَّ َغزمَوَة َبيِن ُسَليمم 

َراِء، مثَّ َغزمَوَة تـَُبوك آخر َغزمَوة َُديمِبَيِة، مثَّ َغزمَوَة الصَّفم  .الطَّاِئِف، مثَّ َغزمَوَة اْلم
 .ر المبُعوثمثَّ ذك

َاِفِظ ابمِن َعَساِكَر، َوُهَو َغرِيٌب ِجدًّا، َوالصََّواُب َما َسَنذمُكُرُه ِفيَما بـَعم  ُتُه ِمنم اَترِيِخ اْلم ُ ُمَرتَـًّباَهَكَذا َكتَـبـم  .ُد ِإنم َشاَء اَّللَّ
َبِغي ااِلعمِتَناُء بِِه َوااِلعمِتَباُر بَِممرِِه َوالتـَّ  َهيـُُّؤ َلُه، َكَما َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر المَواِقِديُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر َوَهَذا المَفنُّ ممَّا يـَنـم

ِ يـَُقولُ  َُسنيم عمُت َعِليَّ بمَن اْلم ، َعنم َأبِيِه، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما نـَُعلَّمُ : بمِن َعِلي   السُّورََة ِمَن  ُكنَّا نـَُعلَُّم َمَغاِزَي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .المُقرمآنِ 

عمُت ُُمَمََّد بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ : قَاَل المَواِقِديُّ  ِريَّ يـَُقولُ : َومسَِ عمُت َعمِ ي الزُّهم نـمَيا: مسَِ ِخَرة َوالدُّ  .ِف ِعلمِم المَمَغاِزي ِعلمُم اْلم
َحاق ِف المَمَغاِزي، بـَعمَد ِذكم * * *  ِر ِمَن الميَـُهوِد َوقَاَل ُُمَمَّد بن ِإسم َناُه َعنمُه، ِمنم تـَعمِينِي رُُءوِس المُكفم رِِه َما تـََقدََّم ممَّا ُسقم

َفِل َساِفِلنيَ  ُ َأمجمَِعنَي َومَجََعُهمم ِف َأسم  .َوالمُمَناِفِقنَي، َلَعنَـُهُم اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََهيََّأ ْلَِ  ِه َوِقَتاِل َمنم َأَمَرُه ِبِه ممَّنم يَِليِه ِمَن مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ بِِه ِمنم ِجَهاِد َعُدوِ  رمبِِه َوقَاَم ِفيَما َأَمَرُه اَّللَّ

رِِكنيَ   .المُمشم
َتدَّ الضَّ : قَالَ  ِ ِحنَي اشم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة يـَوم ُس تـَعمَتِدُل، َوَقدم َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاُء وََكاَدِت الشَّمم

َوَِّل، َوَرُسوُل اَّللَِّ صلى ِر رَبِيع  اَأم َلًة َمَضتم ِمنم َشهم َرَة لَيـم َِتم َعشم  لِِثنـم
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ُ بَِثََل  َمِئذ  ابمُن َثََلث  َومَخمِسنَي َسَنًة، َوَذِلَك بـَعمَد َأنم بـََعَثُه اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َرَة َسَنةً اَّللَّ  .َث َعشم
َر َرَمَضاَن َوَشوَّااًل وَ  َوَِّل َوشهر ربيع اْلخر ومجادين َوَرَجًبا َوَشعمَباَن َوَشهم ِر رَبِيع  اَأم جَِّة، فََأقَاَم بَِقيََّة َشهم َذا المَقعمَدِة َوَذا اْلِم

رُِكوَن، َوالمُمَحرَّمَ  جََّة المُمشم  .َوَويلَ تِلمَك اْلَم
َدِمِه المَمدِ مثَّ َخَرَج َرسُ  ًرا ِمنم َمقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغاِزًَي ِف َصَفر  َعَلى رَأمِس اثـميَنم َعَشَر َشهم  .يَنةَ وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة َسعمَد بمَن ُعَباَدةَ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َواسم



َحاقَ  َبـمَواءِ َحىتَّ بـََلَغ َودَّاَن : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوِهَي َغزمَوُة اَأم
 َويـَُقاُل هَلَا: قَاَل ابمُن َجرِير  

 .َغزمَوُة َودَّاَن َأيمًضا
َرَة، وََكا ِر بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانََة، فـََواَدَعتمُه ِفيَها بـَُنو َضمم َرَة بمِن َبكم ُهمم َُممِشيَّ يُرِيُد قـَُريمًشا َوَبيِن َضمم بمَن  َن الَِّذي َواَدَعُه ِمنـم

ِريَّ، وََكاَن َسيِ َدُهمم ِف زََمانِِه َذِلكَ  ر و الضَّمم  .َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َوملَم يـَلمَق َكيمًدا، فََأقَاَم هِبَا بَِقيَّةَ  َوَّلِ َورََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر رَبِيع  اَأم رًا ِمنم َشهم  . َصَفر  َوَصدم

 .َوِهَي َأوَُّل َغزمَوة  َغَزاَها َعَليمِه السَََّلمُ : ُن ِهَشام  قَاَل ابم 
ِه َْحمَزَة، وََكاَن َأبـمَيضَ : قَاَل المَواِقِديُّ   .وََكاَن ِلَواُؤُه َمَع َعمِ 

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ُمَقاِمِه َذِلَك ِِبلممَ : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث بمِن المُمطَِّلِب بمِن َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِديَنِة ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم
َنمَصاِر َأحَ  ٌد، َفَساَر َحىتَّ بـََلَغ َماًء َعبمِد املناف بمِن ُقَصي   ِف ِستِ نَي، َأوم مَثَاِننَي، رَاِكًبا ِمَن المُمَهاِجرِيَن، لَيمَس ِفيِهمم ِمَن اَأم

َفِل ثَِنيَِّة الممَ  َجاِز بَِسم نَـُهمم ِقَتاٌل، ِإالَّ َأنَّ َسعمَد بمَن َأيب َوقَاص   ِِبْلِم ، فـََلمم َيُكنم بـَيـم َقدم َرَمى  َرِة فـََلِقَي هِبَا مَجمًعا َعِظيًما ِمنم قـَُريمش 
ََلمِ  سم م  رُِمَي بِِه ِف َسِبيِل اَّللَِّ ِف اْلمِ ، َفَكاَن َأوََّل َسهم م  َمِئذ  ِبَسهم  .يـَوم

مُ  رِِكنَي ِإََل المُمسلمني مثَّ انمَصَرَف المَقوم ِلِمنَي َحاِمَيٌة، َوفـَرَّ ِمَن المُمشم ِم، َولِلمُمسم  َعِن المَقوم
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َبُة بمُن َغزمَواَن بمِن َجاِبر  المَماِزينُّ َحِليفُ  َرَة، َوُعتـم َراينُّ َحِليُف َبيِن زُهم ر و المبَـهم َداُد بمُن َعمم َفِل بمِن َعبمِد مَ المِمقم ، وََكاََن  َبيِن نـَوم َناف 
ِ َوَلِكنـَُّهَما َخَرَجا لِيَـتَـَوصَََّل ِِبلمُكفَّارِ  ِلَمنيم  .ُمسم

َحاقَ  رَِمُة بمُن َأيب جهل: قَاَل ابمُن ِإسم َمِئذ  ِعكم رِِكنَي يـَوم  .وََكاَن َعَلى المُمشم
ر و ( [ 5)ابمن ]وروى ابمن ِهَشام َعن  ِرو بمِن المَعََلِء، َعنم َأيب َعمم َرُز بمُن َحفمص  : المَمَدين ِ َأنَُّه قَالَ َأيب َعمم  .َكاَن َعَليمِهمم ِمكم

َم َعنم ِحَكايَِة المَواِقِديِ  قـَوماَلنِ : قـُلمتُ  ، َوَأنَُّه َرجََّح : َوَقدم تـََقدَّ ُر بمُن َحرمب  َياَن َصخم َرٌز، َوالثَّاين َأنَُّه َأبُو ُسفم َأَحُدمُهَا َأنَُّه ِمكم
يَ   .انَ َأنَُّه َأبُو ُسفم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

* * * 
َحاَق المَقِصيَدَة المَمنمُسوبََة ِإََل َأيب  ر  ]مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم يِق ِف َهِذِه السَّرِيَِّة الَِِّت َأوَّهُلَا[ َبكم َأِمنم طَيمِف َسلمَمى ِِبلمِبطَاِح : الصِ دِ 

َماِئِث  ِر َتذمِكرٌي َواَل بـَعمُث َِبِعِث * اِدِث تـََرى ِمنم ُلَؤي   ِفرمَقًة اَل َيُصدَُّها َأرِقمَت َوَأممٌر ِف المَعِشريَِة حَ ( * 1)الدَّ َعِن المُكفم
بُوا  َقِ  َأدمبـَُروا * َرُسوٌل َأاَتُهمم َصاِدٌق فـََتَكذَّ ََنُهمم ِإََل اْلم َت ِفيَنا مبَاِكِث ِإَذا َما َدَعوم وهروا هرير اجملحرات * َعَليمِه َوقَاُلوا َلسم

ِم َدار  َأقـمَفَرتم : المَقِصيَدَة ِإََل آِخرَِها، َوذََكَر َجَواَب َعبمِد اَّللَِّ بمِن الز ِبـَعمَرى ِف ُمَناَقَضِتَها الَِِّت َأوَّهُلَا( 9)لََّواِهِث ال َأِمنم َرسم
ِم، وَ ( * 7)ِِبلمَعثَاِعِث  ََيَّ ُر اَلِبِث َوِمنم َعَجِب اَأم ُر ُكله َبَكيمَت بَِعنيم  َدممُعَها َغيـم  َلُه عجب من سابقات وحادث* الدَّهم

__________ 



 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .اللينة: الدمائث( 1)
 .هروا( 9)

 .َوثُبوا
 .المكَلب الَّىِت أْلئت ِإََل أجحارها: واجملحرات

 .أكداس الرمل، مجع عثعث: العثاعث( 7)
)*( 
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َناًما مبَكََّة ُعكًَّفا عُ * ِْلَيمش  َأاَتََن ِذي ُعَرام  يـَُقوُدُه  ُرَك َأصم َِياِج ابمَن َحاِرِث لِنَـتـم َعى ِف اهلم َمَوارِيَث َمومُروث  َكِرمي  * بَـيمَدُة يُدم
َماَم َعبمَد المَملِ  ُ وََكاَن ِإَماًما ِف ِك بمَن ِهَشاِلَواِرِث َوذََكَر مَتَاَم المَقِصيَدِة، َوَما َمنَـَعَنا ِمنم ِإيَراِدَها بَِتَماِمَها ِإالَّ َأنَّ اْلمِ م  َرِْحَُه اَّللَّ

 ِ ِ المَقِصيَدتـَنيم ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر يـُنمِكُر َهاتـَنيم  .اللَُّغِة، ذََكَر َأنَّ كثر َأهم
َحاقَ  َيِتِه تِلمَك ِفيَما يَذمُكُرونَ : قَاَل ابمُن ِإسم َْحَيمُت َصَحاَبِِت * َل اَّللَِّ َأين ِ َأاَل َهَل اَتى َرُسو : َوقَاَل َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  ِف َرمم

ِل َفَما يـَعمَتدُّ رَام  ِف َعُدو   * ِبُصُدوِر نـَبمِلي َأُذوُد هِبَا َأَوائَِلُهمم ِذََيًدا  م  ََي َرُسوَل اَّللَِّ قـَبمِلي* ِبُكلِ  ُحُزونَة  َوِبُكلِ  َسهم  ِبَسهم
ق   ِل َوُذو َحق   أَ * َوَذِلَك َأنَّ ِديَنَك ِديُن ِصدم ِمُنوَن ِبِه َوخُيمَزى ( 5)تـَيمَت ِبِه َوَفضم ِل * يـَُنجَّى المُمؤم ِبِه المُكفَّاُر ِعنمَد َمَقاِم َمهم

ًَل َقدم َغَويمَت َفََل تَِعبميِن ( 1) ِل قَاَل ابمُن ِهَشام  * َفَمهم َيِ  َوُيمََك ََي بمَن َجهم ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر يُـ : َغِويَّ اْلم ثـَُر َأهم نمِكُرَها َوَأكم
 .ِلَسعمد  

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف : قَاَل ابمُن ِإسم ََلِم َِأََحد  َفَكاَنتم رَايَُة ُعبَـيمَدَة، ِفيَما بـََلغمَنا َأوََّل رَايَة  َعَقَدَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم  اْلمِ
ِلِمنيَ   .ِمَن المُمسم

ِريُّ َوُموَسى بمنُ  َاِرثِ  َوَقدم َخاَلَفُه الزُّهم َبَة َوالمَواِقِديُّ، َفَذَهُبوا ِإََل َأنَّ بـَعمَث َْحمَزَة قـَبمَل بـَعمِث ُعبَـيمَدَة بمِن اْلم  .ُعقم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ََسِديُّ   .َوَسَيأمِت ِف َحِديِث َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  َأنَّ َأوََّل أَُمَراِء السََّراََي َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  اَأم
َحاقَ  َبَل ِمنم َغزمَوِة : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَثُه ِحنَي َأقـم َبـمَواِء قـَبمَل َأنم َوبـَعمُض المُعَلَماِء يـَزمُعُم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَأم
 .َيِصَل ِإََل المَمِديَنةِ 

ِري    .َوَهَكَذا حكى ُموَسى بن عقَبة َعن الزُّهم
__________ 

 .َوعدل: ابمن ِهَشام( 5)
 .سهل: وتروى( 1)

)*( 
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َحاقَ  ٌل قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف مَقامه َذِلك َْحمَزَة بمَن َعبمِد المُمطَِّلِب بمِن َهاِشم  إِ : َفصم ََل َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر ِمنم ََنِحَيِة المِعيصِ  ِل بمَن ِهَشام   َسيمِف المَبحم َنمَصاِر َأَحٌد، فـََلِقَي َأَِب َجهم ِف َثََلِثنَي رَاِكًبا ِمَن المُمَهاِجرِيَن، لَيمَس ِفيِهمم ِمَن اَأم

َُهيِنُّ،  ر و اْلم نَـُهمم جَممِديُّ بمُن َعمم ِل َمكََّة، َفَحَجَز بـَيـم يًعا، وََكاَن ِبَذِلَك السَّاِحِل ِف َثََلمثَائَِة رَاِكب  ِمنم َأهم ِ مجَِ ُمَواِدًعا ِللمَفرِيَقنيم
نَـُهمم ِقَتالٌ  ِم َعنم بـَعمض  َوملَم َيُكنم بـَيـم  .فَانمَصَرَف بـَعمُض المَقوم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوسَ : َوبـَعمُض النَّاِس يـَُقولُ : قَاَل ابمُن ِإسم لََّم َِأََحد  ِمَن َكاَنتم رَايَُة َْحمَزَة َأوََّل رَايَة  َعَقَدَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنَي، َوَذِلَك َأنَّ بـَعمَثُه َوبـَعمَث ُعبَـيمَدَة َكاََن َمًعا، َفُشبِ َه َذِلَك َعَلى النَّاسِ   .المُمسم

، َأنَّ بـَعمَث َْحمَزَة قـَبمَل ُعبَـيمَدَة بمنِ : قـُلمتُ  ِريِ  َبَة َعِن الزُّهم  َوَقدم َحَكى ُموَسى بمُن ُعقم
َاِرِث، َوَنصَّ عَ  َبـمَواِء بـََعَث عُ اْلم َبـمَواِء، فـََلمَّا قـََفَل َعَليمِه السَََّلُم ِمَن اَأم بَـيمَدَة بمَن َلى َأنَّ بـَعمَث َْحمَزَة َكاَن قـَبمَل َغزمَوِة اَأم

َاِرِث ِف ِستِ نَي ِمَن المُمَهاِجرِينَ   .اْلم
 .َوذََكَر ََنمَو َما تـََقدَّمَ 

َم َعِن المَواِقِديِ  َأنَّ  َها: ُه قَالَ َوَقدم تـََقدَّ ُوََل، َوبـَعمَدَها َسرِيَُّة ُعبَـيمَدَة ِف َشوَّال  ِمنـم  .َكاَنتم َسرِيَُّة َْحمَزَة ِف َرَمَضاَن ِمَن السََّنِة اَأم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ َعنمُه ِشعمًرا يَُدلُّ َعَلى َأنَّ رَايـَتَ  َحاَق َعنم َْحمَزَة َرِضَي اَّللَّ ََلِم، َلِكنم قَاَل ابمُن َوَقدم َأومَرَد ابمُن ِإسم ُه َأوَُّل رَايَة  ُعِقَدتم ِف اْلمِسم
َحاقَ   .فَِإنم َكاَن َْحمَزُة قَاَل َذِلَك فـَُهَو َكَما قَاَل، ملَم يكن يـَُقول ِإالَّ َحًقا، َوهللا َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ : ِإسم

ِل المِعلمِم ِعنمَدَنَ  عمَنا ِمنم َأهم لُهُ فـَعُ : فََأمَّا َما مسَِ ِل : بَـيمَدُة َأوَُّل، َوالمَقِصيَدُة ِهَي قـَوم َهم ِمي ِللتََّحلُِّم َواْلم َوِللنـَّقمِص ِمنم * َأاَل ََي َلَقوم
ِل َولِلرَّاِكِبيَنا ِِبلمَمظَاملِِ ملَم َنطَأم   هَلُمم ُحُرَماٌت ِمنم َسَوام  َواَل أهل* رَأمِي الر َِجاِل َولِلمَعقم
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بَـُلونَُه * ِعنمَدََن ( 5)لمَناُهمم َواَل تـَبمَل َكَأَنَّ تـَبَـ  ََلم  َفََل يـَقم ِل َوَأممر  إبِِسم ُر َأممر  ِِبلمَعَفاِف َوِِبلمَعدم ُهمم ِمثمَل َمنمزَِلِة * هَلُمم َغيـم َويـَنمِزُل ِمنـم
َزمِل َفَما بَرُِحوا َحىتَّ انـمَتَدبمُت ِلَغارَة   َعَليمِه ِلَواٌء ملَم * رَاَحَة المَفضمِل بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ َأوَُّل َخاِفق  هَلُمم َحيمُث َحلُّوا َأبـمَتِغي * اهلم

* ِإَله  َعزِيز  ِفعمُلُه َأفمَضُل المِفعمِل َعِشيََّة َساُروا َحاِشِديَن وَُكلَُّنا * َيُكنم اَلَح ِمنم قـَبمِلي ِلَواٌء َلَديمِه النَّصمُر ِمنم ِذي َكَراَمة  
َلِه * نم َغيمِظ َأصمَحاِبِه تـَغمِلي فـََلمَّا تـََراَءيـمَنا َأََنُخوا فـََعقَُّلوا َمَراِجُلُه مِ  َمطَاََي َوَعقَّلمَنا َمَدى َغَرِض النـَّبمِل َوقـُلمَنا هَلُمم َحبمُل اْلمِ

ل  ُهَناِلَك َِبِغًيا * َنِصريََُن  ِل َوَما ََنمُن ِإالَّ ِف فَ * َوَما َلُكُم ِإالَّ الضَََّلَلُة ِمنم َحبمِل فـَثَاَر َأبُو َجهم ُ َكيمَد َأيب َجهم َخاَب َوَردَّ اَّللَّ
ِل ِفَياَل ُلَؤي   اَل ُتِطيُعوا ُغَواَتُكمم * َثََلِثنَي رَاِكًبا  لِ * َوُهمم ِمائـََتاِن بـَعمَد َواِحَدة  َفضم َهِج السَّهم ََلِم َوالمَمنـم  َوِفيُئوا ِإََل اْلمِسم

ِل قَالَ * َعَليمُكُم  فَِإين ِ َأَخاُف َأنم َيُصبَّ  ُعوا ِِبلنََّداَمِة َوالثُّكم ُ فـََقالَ : َعَذاٌب فـََتدم ِل بمُن ِهَشام  َلَعَنُه اَّللَّ : فََأَجابَُه َأبُو َجهم
ِل  َهم َِفيَظِة َواْلم َباِب اْلم ََن جُ * َعِجبمُت َِأَسم ََلِف َوِِبلمُبطمِل َولِلتَّارِِكنَي َما َوَجدم َساِب * ُدوَدََن َوِللشَّاِغِبنَي ِِبْلِم َحم َعَليمِه َذِوي اَأم

َزمِل مثَّ ذََكَر مَتَاَمَها ُدِد اْلم  .َوالسُّؤم



ل  : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُ َعنمُه َوَِأَيب َجهم َزَة َرِضَي اَّللَّ ِ ِْلَمم ِ المَقِصيَدتـَنيم ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر يـُنمِكُر َهاتـَنيم ثـَُر َأهم  .َلَعَنُه هللا َوَأكم
__________ 

 .عاديناهم: تبلناهم( 5)
 .بتلناهم ُمرفة: وىف االصل

)*( 
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َحاقَ  َوَِّل، يـَعميِن ِمَن : َغزمَوة بواط ِمنم ََنِحَيِة َرضمَوى قَاَل ابمُن ِإسم ِر رَبِيع  اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َشهم مثَّ َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .، يُرِيُد قـَُريمًشاالسََّنِة الثَّانَِيةِ 

تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة السَّاِئَب بمَن ُعثمَماَن بمِن َمظمُعون  : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َواسم
َها َسعمَد بمَن ُمَعاذ  : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َلَف َعَليـم َتخم  .اسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِمائـََِتم رَ  ِصُدُه َأنم يـَعمرَتَِض وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، وََكاَن ِلَواُؤُه َمَع َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  وََكاَن َمقم اِكب 
 .ِلِعرِي قـَُريمش  وََكاَن ِفيِه أَُميَُّة بمُن َخَلف  َوِماَئُة رَُجل  َوَألمَفاِن َومَخمُسِمائَِة بَِعري  

َحاقَ  ِر رَبِيع  َحىتَّ بـََلَغ بـَُواَط ِمنم ََنِحيَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِة َرضمَوى، مثَّ َرَجَع ِإََل المَمِديَنِة َوملَم يـَلمَق َكيمًدا، فـََلِبَث هِبَا بَِقيََّة َشهم
ِخِر َوبـَعمَض مُجَاَدى   [ .االوَل]اْلم

 .َغزمَوة المَعِشريَة مثَّ َغَزا قـَُريمًشا
َمَلِة ِبَذِلَك المَغزمَوَة الَِِّت يـَُقاُل هَلَا َغزمَوُة الم ( 5)يـَعميِن  َراُء َوِِبلمُمهم َمَلِة، َوالمُعَشيـم ُر َوِِبلمُمهم َمَلِة، َوالمُعَشيـم َرِة َوِِبلمُمهم  ( .1)ُعَشيـم

ََسدِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة َأَِب َسَلَمَة بمَن َعبمِد اَأم  .َواسم
 .بمِد المُمطَِّلبِ وََكاَن ِلَواُؤُه َمَع َْحمَزَة بمِن عَ : قَاَل المَواِقِديُّ 

 .َوَخَرَج َعَليمِه السَََّلُم يـَتَـَعرَُّض ِلِعريَاِت قـَُريمش  َذاِهَبًة ِإََل الشَّامِ : قَالَ 
َحاقَ  َِيار، فـَنَـَزَل حَتمَت َشَجَرة  بَِبطمَحاِء ابمِن َأزمَهَر يُـ : قَاَل ابمُن ِإسم ِب َبيِن ِديَنار ، مثَّ َعَلى فيفاء اْلم َقاُل هَلَا َفَسَلَك َعَلى نـَقم

ِجُدُه، َفصنَع َلُه ِعنمدَها  َذاُت السَّاِق، َفَصلَّى ِعنمَدَها فـََثمَّ َمسم
__________ 

َحق( 5)  .َأي ابمن ِإسم
م تِلمَك المَغزمَوة، فهى( 1)  .المَعِشريَة مصغرة وتروى ِِبلسِ ني: يُرِيد ِحَكايَة االقوال الَّىِت َوردت ِف اسم

 .اء ِف آِخره وتروى َكَذِلك ِِبلسِ نيوالعشري مصغرة ِبُدوِن هَ 
 .والعشرياء مصغرة ممدودة وتروى ِِبلسِ ني

)*( 

(1/915) 



 

َقى َلُه ِمنم َماء  يـَُقاُل َلُه المُمَشريمِبُ ( 5)طََعاٌم فََأَكَل ِمنمُه َوَأَكَل النَّاُس َمَعُه، فـَُرُسوُم  َتسم  .أَثىف الربمة َمعمُلوم ُهَناَك، َواسم
ََلِئَق مثَّ ارمحتََ  َتَمِعِه ( 7)َحىتَّ َهَبَط يـََليمَل ( 9)بَِيَسار  َوَسَلَك ُشعمَبَة عبد هللا، مثَّ صب للشاد ( 9)َل فـَتَـَرَك اْلَم ، فـَنَـَزَل مبُجم

َراِت المَيَماِم، مثَّ اعمَتدَ  َل ِبِه الطَّرِيُق َحىتَّ نـََزَل المَعِشريََة ِمنم َوجُممَتَمِع الضَُّبوَعِة، مثَّ َسَلَك فـَرمَش َمَلل  َحىتَّ َلِقَي الطَّرِيَق ِبُصَخيـم
ُبعَ   .َبطمِن يـَنـم

ِلج  َوُحَلَفاَءُهمم ِمنم  ِخَرِة، َوَوادََع ِفيَها َبيِن ُمدم ُوََل َولََيايل ِمنم مُجَاَدى اْلم َرَة، مثَّ رََجَع ِإََل المَمِديَنِة فََأقَاَم هِبَا مُجَاَدى اَأم َبيِن َضمم
 .َكيمًداَوملَم يـَلمَق  

َحاَق، قَالَ : َوقد قَاَل الُبَخاِري   ُكنمُت ِإََل َجنمِب زَيمِد بمِن َأرمَقَم : َحدثَنا عبد هللا، َحدثَنا وهب، َحدثَنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َغزمَوة ؟ قَالَ : َفِقيَل َلهُ  َع : َكمم َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرةَ ِتسم  .َعشم

َرَة َغزمَوةً : َكمم َغزمَوة  َأنمَت َمَعُه؟ قَالَ ( : 1)قـُلمُت   .َسبمَع َعشم
 .فأيهن َكاَن أول؟ قَاَل العشري، َأو العسري: قلت

 .العشري: َفذكرت ِلَقَتاَدة فـََقالَ 
َِديُث ظَاِهٌر ِف َأنَّ َأوََّل المَغَزَواِت المَعِشريَة، َويـَُقال ِِبلسِ ني  .، َوهِبَِما َمَع خذف التَّاِء، َوهِبَِما َمَع المَمد ِ َوَهَذا اْلم

َرَة، َوِحيَنِئذ  اَل يـَنمفِ [ أول]اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم يكون املَُراد  ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَيمُد بمُن َأرمَقَم المُعَشيـم ي ُغَزاًة َشِهَدَها َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
رُ  َلَها َغيـم َهاَأنم َيُكوَن قـَبـم َهدم  َها ملَم َيشم

َِديثِ  َ َهَذا اْلم َحاَق َوبـَنيم َ َما ذََكَرُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُع بـَنيم َمم  .زَيمُد بمُن َأرمَقَم، َوهِبََذا َُيمُصُل اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ  َمِئذ  : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليم ( 1)َويـَوم  .ِه َوَسلََّم لعلى َما قَالَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .فموضع: ابمن ِهَشام( 5)
ََلئق مجع خلية وهى المِبئمر الَّىِت اَل َماء ِفيَها، وهى آِبر َمعمُلوَمة( 1)  .اْلَم

 .صب لليسار: صوهبا اْلشىن بَِنَـَّها( 9)الرَّومض 
 .ملل َوُهَو حَتمرِيف: االصل( 7)

 .مَوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشا
َراء من َأعمال المَمِديَنة: ويليل  .قـَرميَة قرب وادى الصَّفم

َحق السبيعى: الُبَخاِري  ( 1)  .قيل، َوالمَقاِئل ُهَو َأبُو ِإسم
 .وىف تِلمَك المَغزمَوة قَالَ : ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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َثم  َثم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  ا( 5)َفَحدثين يزِيد بن ُُمَمَّد بن َخيـم َثيِن َأبُو يزِيد ُُمَمَّد ابمن َخيـم ، َحدَّ ، َعنم َعمَّاِر ( 5)لمُقَرِظيِ 
َرِة : بمِن ََيِسر ، قَالَ  ِ ِف َغزمَوِة المُعَشيـم ُبَع ]ُكنمُت َأََن َوَعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َرِفيَقنيم ا نـََزهَلَا َرُسوُل اَّللَِّ ( [ 1)ِمنم َبطمِن يـَنـم فـََلمَّ

َرَة فـََواَدَعُهمم، فَـ  َصلَّى اَّللَُّ  ِلج  َوُحَلَفاَءُهمم ِمنم َبيِن َضمم ًرا، َفَصاحَلَ هِبَا َبيِن ُمدم َقاَل يل َعِليُّ بمُن َأيب َعَليمِه َوَسلََّم َأقَاَم هِبَا َشهم
ِلج  يـَعم : طَاِلب   َناُهمم َهلم َلَك ََي َأَِب الميَـقمظَاِن َأنم َنَمِتَ َهُؤاَلِء النـََّفَر ِمنم َبيِن ُمدم َمُلوَن ِف َعنيم  هَلُمم، نـَنمظُُر َكيمَف يـَعمَمُلوَن؟ فَأَتـَيـم

ََن ِإََل ُصَور   ُم، فـََعَمدم ِل ِف َدقـمَعاَء ( 9)فـََنَظرمََن ِإلَيمِهمم َساَعًة فـََغِشيَـَنا النـَّوم ِمَن االرض فنمنا ِفيِه، فو هللا َما ( 7)ِمَن النَّخم
َنا َوَقدم تـَتَـرَّبـمَنا ِمنم تِلمَك الدَّقـمَعاِء، فـَيَـوم َأَهبـََّنا ِإالَّ َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُيَر ُِكَنا بَِقَدِمِه، َفَجَلسم َمِئذ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم لعلى ؟ ِلَما َعَليمِه ِمَن التـَُّرابِ ( [ 1)َمالك : ]َصلَّى اَّللَّ ِرََن فـََقالَ ََي َأَِب تـَُراب  بَـرمََنُه مبَا َكاَن ِمنم َأمم َأاَل : " ، فََأخم
ِ؟  َقى النَّاِس َرُجَلنيم رِبُُكمم بَِشم  .بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمَنا" ُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يََدُه  ُأَحيمِمُر مَثُوَد الَِّذي َعَقَر النَّاَقَة، َوالَِّذي َيضمرُِبَك ََي َعِليُّ َعَلى َهِذِه، َوَوَضعَ " فـََقاَل  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َهِذِه، َوَوَضَع يََدُه َعَلى ِْلمَيِتِه ( 1)على رَأسه   ".، َحىتَّ تبل ِمنـم

، ِمَيِة َعِلي   َأَِب تـَُراب  ه  آَخَر ِف َتسم ه َلُه َشاِهٌد ِمنم َوجم  َوَهَذا َحِديث َغرِيب من َهَذا المَوجم
ِجَد فـََناَم ِفيِه َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َكَما ِف  ، َأنَّ َعِليًّا َخَرَج ُمَغاِضًبا فَاِطَمَة، َفَجاَء المَمسم ُ َعَليمِه  َصِحيِح المُبَخاِريِ  َصلَّى اَّللَّ

ِجِد فَأَيـمَقَظُه َوَجَعَل َُيم  ُقمم َأَِب تـَُراب  : " َسُح التـَُّراَب َعنمُه َويـَُقولُ َوَسلََّم َفَسَأهَلَا َعنمُه فـََقاَلتم َخَرَج ُمَغاِضًبا َفَجاَء ِإََل المَمسم
 ".ُقمم َأَِب تـَُراب  

__________ 
 .خثيم: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 .لَيست ِف ابمن ِهَشام( 1)

ِتََلف كثري َعن َنص ابمن ِهَشام  .َوبعدَها اخم
ل: الصُّور( 9)  .صَغار النَّحم
 .َرابالتـُّ : الدقعاء( 7)
 .من ابمن ِهَشام( 1)
 .على قرنه: َهاِمش ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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َحاقَ  ُوََل قَاَل ابمُن ِإسم ر  اَأم َرِة ِإالَّ ليا: َغزمَوُة بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة ِحنَي رََجَع ِمَن المُعَشيـم َل مثَّ ملَم يـَُقمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِريُّ َعَلى َسرمِح َقََل  ر، َحىتَّ َأَغاَر ُكرمُز بمُن َجاِبر  المِفهم ُ َعَليمِه ( 5)ِئل اَل تبلغ المعشم المَمِديَنِة، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  اَأمُ  هُ َوَسلََّم ِف طََلِبِه َحىتَّ بـََلَغ َواِدًَي يـَُقال َلُه سفوان من ََنحَية بدر، َوُهَو َغزمَوُة بَدم رِكم  .وََل، َوَفاتَُه ُكرمٌز فـََلمم يُدم



 .وََكاَن ِلَواُؤُه َمَع َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  : َوقَاَل المَواِقِديُّ 
َلَف َعَلى المَمِديَنِة زَيمَد بمَن َحارِثَةَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  َوالمَواِقِديُّ  َتخم  .وََكاَن َقِد اسم

َحاقَ  َ يََديم فـََرَجَع رَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأقَاَم مُجَاَدى َوَرَجًبا َوَشعمَباَن، َوَقدم َكاَن بـََعَث بـَنيم َذِلَك ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َجازِ  َرَّاَر ِمنم َأرمِض اْلِم ط  ِمَن المُمَهاِجرِيَن، َفَخَرَج َحىتَّ بـََلَغ اْلم  .َسعمًدا ِف مَثَانَِيِة َرهم

ِل المِعلمِم َأنَّ بـَعمَث َسعمد  َهَذا َكاَن بـَعمَد َْحمَزةَ : ِهَشام   قَاَل ابمنُ   .ذََكَر بـَعمُض َأهم
 .مثَّ رََجَع َوملَم يـَلمَق َكيمًدا

ُر المَواِقِديِ  هِلَِذِه المبـُُعوِث الثَََّلثَِة، َأعميِن  َم ِذكم َحاَق ُُممَتَصًرا َوَقدم تـََقدَّ َْحمَزَة ِف َرَمَضاَن، َوبـَعمَث  بـَعمثَ َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم
ُوََل  ، َوبـَعمَث َسعمد  ِف ِذي المَقعمَدِة ُكلَُّها ِف السََّنِة اَأم  .ُعبَـيمَدَة ِف َشوَّال 

د َثيِن َُيمََي بمُن َسِعيد ، َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ : َوَقدم قَاَل االمام َأْحم َماِم َأْحمَدَ َحدََّثىن عبد املتعال بمُن َعبمِد المَوهَّاِب، َحدَّ :  بمُن اْلمِ
ثـََنا َأىب، َحدثَنا المُمَجاِلُد، َعنم زََِيِد بمِن ِعََلقَ  َُمِويُّ، َحدَّ َثيِن َسِعيُد بمُن َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم ، َوَحدَّ َة، َعنم َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص 

ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  َنُة فـََقاُلواَلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َأظمُهرََِن فأوثق َحىتَّ : َسلََّم المَمِديَنَة َجاَءتمُه ُجَهيـم  ِإنََّك َقدم نـََزلمَت بـَنيم
__________ 

 .َما يرمَعى من النعم: الشَّرمح( 5)
)*( 
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َلُموا َثَق هَلُمم، فََأسم  .َنَمتِيك وقومنا، فََأوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف رََجب  َواَل َنُكوُن ِمائًَة، َوَأَمَرََن َأنم نُِغرَي َعَلى َحي   ِمنم َبيِن ِكَنانََة ِإََل فـَبَـَعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ   ى اَّللَّ

َنَة َفَمنَـُعوََن َوقَاُلوا َنَة، فََأَغرمََن َعَليمِهمم وََكانُوا َكِثريًا فـََلَجأمََن ِإََل ُجَهيـم ََراِم؟ فـََقاَل بـَعمُضَنا ملَ تـَُقاتِلُ : َجنمِب ُجَهيـم ِر اْلم وَن ِف الشَّهم
 .َنَمِت نىب هللا فنخربه: َما تـََرومَن؟ فـََقاَل بـَعمُضَنا: لِبَـعمض  

 .اَل بل نُِقيم َها ُهَنا: َوقَاَل قوم
 .اَل َبلم َنتى عري قـَُريمش فنقطعها: َوقـُلمُت َأََن ِف ُأََنس  َمِعي

ًئا فـَُهَو َلهُ وََكاَن الفئ ِإذم َذاَك َمنم َأخَ   .َذ َشيـم
بَـُروُه اْلمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأخم َنا ِإََل المِعرِي َوانمطََلَق َأصمَحابـَُنا ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِه، فـََقالَ فَانمطََلقم َباَن ُُممَمرَّ المَوجم : " بَـَر فـََقاَم َغضم

يًعا َورََجعمُتمم ُمتَـ  ُتمم ِمنم ِعنمِدي مجَِ بَـرُُكمم ! َفر ِِقنيَ َأَذَهبـم َلُكُم المُفرمَقُة، ََأَبـمَعَثنَّ َعَليمُكمم َرُجًَل لَيمَس ِبَريمُِكمم َأصم َلَك َمنم َكاَن قـَبـم َا َأهم ِإَّنَّ
ُوِع َوالمَعَطِش   ".َعَلى اْلم

ََسِديَّ، َفَكاَن َأوََّل َأِمري  ِف اْلمِسم  َنا َعبمَد اَّللَِّ بمَن َجحمش  اَأم  .ََلمِ فـَبَـَعَث َعَليـم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئِل ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن َأيب زَاِئَدَة، َعنم جُمَاِلد  ِبِه ََنمَوهُ   .َوَقدم َرَواُه المبَـيـم

هلِِمم َِأَصمَحابِهِ  ََراِم؟ فـََقاُلوا: َوزَاَد بـَعمَد قـَوم ِر اْلم ََرا: ملَ تـَُقاتُِلوَن ِف الشَّهم ِر اْلم ََرامِ نـَُقاِتُل ِف الشَّهم َرَجَنا ِمَن المبَـَلِد اْلم  .ِم َمنم َأخم



، َعنم َسعم  ، َفذََكَر مثَّ َرَواُه ِمنم َحِديِث َأيب ُأَساَمَة، َعنم جُمَاِلد ، َعنم زََِيِد بمِن ِعََلَقَة، َعنم ُقطمَبَة بمِن َماِلك  ِد بمِن َأيب َوقَّاص 
َ َسعمد  َوزََِيد  ُقطمبَ   َة بمَن َماِلك  ََنمَوُه فََأدمَخَل بـَنيم

 .َوَهَذا َأنمَسبُ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

حَ  ََسِديُّ، َوُهَو ِخََلُف َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم َِديُث يقتضى َأن أول السََّراََي َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  اَأم اَق َأنَّ َأوََّل َوَهَذا اْلم
َاِرِث بمِن الم  َزَة بمِن َعبمِد الرَّاََيِت ُعِقَدتم ِلُعبَـيمَدَة بمِن اْلم ُمطَِّلِب، وللواقدي َحيمُث َزَعَم َأنَّ َأوََّل الرَّاََيِت ُعِقَدتم ِْلَمم

 .المُمطَِّلبِ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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 َِبب َسرِيَّة عبد هللا بن جحش
مَ ( 5)الَّىِت َكاَن َسببَها  َم المُفرمَقاِن يـَوم ر  المُعظمَمى، َوَذِلَك يـَوم َعاِن َوهللا على كل شئ َقِديٌر قَاَل ابمُن  ِلَغزمَوِة َبدم َمم التقى اْلم

َحاقَ  ََسِديَّ ِف رََجب  مَ : ِإسم ِش بمِن ِرََئب  اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعبمَد اَّللَِّ بمَن َجحم ر  َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَلُه ِمنم بَدم قم
ُوََل، َوبـََعَث َمَعُه مَثَانَِيَة رَ  َبَة، َوُعكَّاَشُة بمُن اَأم َنمَصاِر َأَحٌد، وهم َأبُو حديفة بمُن ُعتـم ط  ِمَن المُمَهاِجرِيَن، لَيمَس ِفيِهمم ِمَن اَأم هم

، َوَسعمُد بمنُ  َفل  َبُة بمُن َغزمَواَن َحِليُف َبيِن نـَوم ََة، َوُعتـم ِريُّ، َوَعاِمُر  َأيب َوقَّاص   ُِممَصِن بمِن ُحرمََثَن َحِليُف َبيِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم الزُّهم
، َوَواَقُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن َعرِيِن بمِن ثـَعملَ  َبَة بمِن يـَرمبُوع  التَِّميِميُّ َحِليُف َبيِن بمُن رَبِيَعَة المَوائِِليُّ َحِليُف َبيِن َعِدي  

ِريُّ، فـََهُؤاَلِء  َعِدي   َأيمًضا، َوَخاِلُد بمُن المُبَكريمِ َأَحُد َبيِن  َسعمِد بمِن لَيمث  َحِليف بىن عدى َأيمضا، َوَسهل بن بـَيمَضاَء المِفهم
ُ َعنمهُ  َعٌة ََثِمنـُُهمم َأِمريُُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  َرِضَي اَّللَّ  .َسبـم

َحاقَ   .َكانُوا مَثَانَِيًة َوَأِمريُُهُم التَّاِسع: َوقَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم
 .اهلل أعلمفَ 

َحاقَ  ِضَي ِلَما أَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِ، مثَّ يـَنمظَُر ِفيِه فـََيمم َمنيم َمَرُه ِبِه، َواَل وََكَتَب َلُه ِكَتاًِب، َوَأَمَرُه َأنم اَل يـَنمُظَر ِفيِه َحىتَّ َيِسرَي يـَوم
رَِه ِمنم َأصمَحابِِه َأَحًدا َتكم  .َيسم

ِ فـَتَ  َمنيم َ َمكََّة َوالطَّاِئِف فـَتَـرمُصَد : " َح المِكَتاَب فَِإَذا ِفيهِ فـََلمَّا َساَر هِبِمم يـَوم ِإَذا َنَظرمَت ِف ِكَتايب فَاممِض َحىتَّ تـَنمِزَل َُنمَلَة بـَنيم
َبارِِهمم   ".هِبَا قـَُريمًشا َوتـَعمَلَم لََنا ِمنم َأخم

 .مَسمًعا َوطَاَعةً : فـََلمَّا َنَظَر ِف المِكَتاِب قَالَ 
بَـَر أَ   .صمَحابَُه مبَا ِف المِكَتابِ َوَأخم

رَِه َأَحًدا: َوقَالَ  َتكم  َقدم نـََهاين َأنم َأسم
، َفأَ  ، َوَمنم َكرَِه َذِلَك فـَلميَـرمِجعم مَّا َأََن َفَماض  َِأَممِر َرُسوِل اَّللَِّ ِمنمُكمم، َفَمنم َكاَن ِمنمُكمم يُرِيُد الشََّهاَدَة َويـَرمَغُب ِفيَها فـَلميَـنمطَِلقم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصلَّ   .ى اَّللَّ



__________ 
 .الَّىِت َكاَنت َسببا: َكَذا، ولعلها( 5)
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َجاِز َحىتَّ ِإَذا َكاَن مبَعمِدن   ُهمم َأَحٌد، َوَسَلَك َعَلى اْلِم َق المُفرُِع يـَُقاُل َلُه َفَمَضى َوَمَضى َمَعُه َأصمَحابُُه ملَم يـََتَخلَّفم ِمنـم فـَوم
بمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  اُن، َأَضلَّ سعد بن أيب َوقاص َوعتَبة بن َغزَوان بَِعريًا هَلَُما َكاََن يـَعمَتِقَبانِِه فـََتَخلََّفا ِف طََلِبِه، َوَمَضى عَ حُبمرَ 

 .َوبَِقيَُّة َأصمَحابِِه َحىتَّ نزل َُنمَلة
، قَاَل ابم  ضمَرِميِ  ُرو بمُن اْلَم َرِمي  عبد هللا ابمن عباد : ُن ِهَشام  فمرت عري لقريش ِفيَها َعمم ضم ( [ 5)أحد ]َواسم اْلَم

 ( .1)الصدف 
ََل ِهشَ  ََكُم بمُن َكيمَساَن َموم َفٌل َواْلم ، َوَأُخوُه نـَوم ُزوِميُّ  .اِم بمِن المُمِغريَةِ َوُعثمَماُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمِغريَِة المَمخم

ُم َهابُوهُ  َرَف هَلُمم ُعكَّاَشُة بمُن ُِممَصن  وََكاَن َقدم َحَلَق رَأمَسُه، فـََلمَّا رََأوم فـََلمَّا رَآُهُم المَقوم ُهمم، فََأشم ُه أمُنوا، مم َوَقدم نـََزُلوا َقرِيًبا ِمنـم
ُهمم : َوقَاَل ُعمَّارٌ   .اَل بَمَس َعَليمُكمم ِمنـم

م  ِمنم رَجَ  َتِنُعنَّ : ب  فـََقالُواَوَتَشاَوَر الصََّحابَُة ِفيِهمم، َوَذِلَك ِف آِخِر يـَوم ََرَم فـَلمَيمم ُخُلنَّ اْلم َلَة لََيدم ُتُموُهمم َهِذِه اللَّيـم َواَّللَِّ لَِئنم تـَرَكم
ََرامِ  ِر اْلم ُلنـَُّهمم ِف الشَّهم تـُ  .بِِه ِمنمُكمم، َولَِئنم قـَتَـلمُتُموُهمم لَتَـقم

قمَداَم َعَليمِهمم  ُم َوَهابُوا اْلمِ  .فـَتَـَردََّد المَقوم
ِذ َما َمَعُهمم، فـََرَمى وَ مثَّ  ُهمم َوَأخم اِقُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ التَِّميِميُّ َشجَُّعوا َأنـمُفَسُهمم َعَليمِهمم َوَأمجمَُعوا َعَلى قـَتمِل َمنم َقَدُروا َعَليمِه ِمنـم

َتأمَسَر ُعثمَماُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ  َقتَـَلُه، َواسم م  فـَ ضمَرِميِ  ِبَسهم َرو بمَن اْلَم َفُل بمُن َعبمِد اَّللَِّ  َعمم َم نـَوم َلَت المَقوم ََكُم بمُن َكيمَساَن، َوَأفـم َواْلم
 .فََأعمَجَزُهمم 

ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .مَ َوَأقـمَبَل عبد هللا بن جحش َوَأصمَحابه ِبلعري واالسرين، َحىتَّ َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا : اَّللَِّ بمِن َجحمش  َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ قَاَل َِأَصمَحابِهِ  َوَقدم ذََكَر بـَعمُض آِل َعبمدِ  ُ َعَليمِه َوسلم ِفيَما َغِنمم ِإنَّ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُُمسَ   .اْلم
َحابِِه، َوَذِلَك قبل َأن َ َأصم  فـََعَزَلُه َوَقَسَم المَباِقَي بـَنيم

مس  .ينزل اْلم
ُُمُس : قَالَ   .نـََزَل َكَما َقَسَمُه َعبمُد اَّللَِّ بن جحشَوملا نـََزَل اْلم

َحاق  .َكَما قَاَله ابمن ِإسم
__________ 

رو بن َمالك: َواسم الصدف: قَاَل ابمن ِهَشام( 1)من ابمن ِهَشام ( 5)  .َعمم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ََراِم  َما: " فـََلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر اْلم َِسريَيمِن، " َأَمرمُتُكمم بِِقَتال  ِف الشَّهم فـََوَقَف المِعرَي َواَأم
ًئا  .َوَأىَب َأنم َيَمُخَذ ِمنم َذِلَك َشيـم

ِقَط  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأسم ِم َوظَنُّوا َأنَـُّهمم ( 5)فـََلمَّا قَاَل َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوانـُُهمم  ِف َأيمِدي المَقوم َقدم َهَلُكوا، َوَعنـََّفُهمم ِإخم
ِلِمنَي ِفيَما َصنَـُعوا، َوقَاَلتم قـَُريمشٌ  َم َوَأَخُذوا ِفيِه : ِمَن المُمسم ََراَم َوَسَفُكوا ِفيِه الدَّ َر اْلم َتَحلَّ ُُمَمٌَّد َوَأصمَحابُُه الشَّهم َقِد اسم

َممَواَل َوَأَسُروا ِفيِه الر َِجالَ   .اَأم
ِلِمنَي ممَّنم َكاَن مبَكَّةَ فـََقاَل مَ  َا َأَصابُوا َما َأَصابُوا ِف َشعمَبانَ : نم يـَُردُّ َعَليمِهمم ِمَن المُمسم  .ِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَلتم يـَُهودُ  َرِميِ  قـَتَـَلُه َواِقُد بم : تـَُفاِئُل ِبَذِلَك َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ضم ُرو بمُن اْلَم  .ُن َعبمِد اَّللَِّ َعمم
ٌرو ضمَرِميُّ : َعمم َرمُب، َواْلَم َرمبُ : َعَمَرِت اْلم  .َحَضَرِت اْلم

َرمبُ : وواقد أبن َعبمِد اَّللَِّ   .َوَقَدِت اْلم
ُ َذِلَك َعَليمِهمم اَل هَلُمم   .َفَجَعَل اَّللَّ

ُ تـََعاََل َعَلى َرُسولِ  ثـََر النَّاُس ِف َذِلَك َأنـمَزَل اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلمَّا َأكم ََراِم ِقَتال  ِفيِه، : " ِه َصلَّى اَّللَّ ِر اْلم أَُلوَنَك َعِن الشَّهم َيسم
بَـ : ُقلم  ِلِه ِمنمُه َأكم َراُج َأهم ََراِم َوِإخم ِجِد اْلم ٌر ِبِه، َوالمَمسم ، َوالمِفتـم ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي، َوَصدٌّ َعنم َسِبيِل اَّللَِّ وَُكفم بَـُر ِمَن ُر ِعنمَد اَّللَِّ َنُة َأكم

َتطَاُعوا   ( ".1)المَقتمِل، َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكمم َحىتَّ يردوكم َعن دينُكمم ِإن اسم
ِر ِبِه َوَعِن الم  ََراِم، فـََقدم َصدُّوُكمم َعنم َسِبيِل اَّللَِّ َمَع المُكفم ِر اْلم ُتمم قـَتَـلمُتمم ِف الشَّهم ََراَأيم ِإنم ُكنـم ِجِد اْلم َراُجُكمم ِمنمُه َمسم ِم، َوِإخم

بَـُر ِمَن المَقتملِ  َنُة َأكم ُهمم، َوالمِفتـم بَـُر ِعنمَد اَّللَِّ ِمنم قـَتمِل َمنم قـَتَـلمُتمم ِمنـم ُلُه َأكم  .َوَأنـمُتمم َأهم
ِر بـَعمَد ِإُيَانِِه،  ِلَم َعنم ِديِنِه َحىتَّ يـَُردُّوُه ِإََل المُكفم ِتُنوَن المُمسم بَـُر ِعنمَد اَّللَِّ ِمَن المَقتمِل، مثَّ ُهمم َأيم َقدم َكانُوا يـَفم َفَذِلَك َأكم

ُ تـََعاََل  َر اَتئِِبنَي َواَل ََنزِِعنَي، َوهِلََذا قَاَل اَّللَّ َبِث َذِلَك َوَأعمَظِمِه َغيـم َواَل يـََزالُوَن يـَُقاتُِلوَنُكمم َحىتَّ يـَُردُّوُكمم : " ُمِقيُموَن َعَلى َأخم
 َعنم 

تَ  يَة" طَاُعوا ِديِنُكمم ِإِن اسم  .اْلم
* * * 

__________ 
 .سقط: ابمن ِهَشام( 5)
 .157ُسورَة المبَـَقَرة ( 1)
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َحاقَ  ِلِمنَي َما َكانُوا ِفيِه ِمَن الشََّفِق، قُِبَض رَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعِن المُمسم َممِر َوفـَرََّج اَّللَّ َّللَِّ ُسوُل افـََلمَّا نـََزَل المُقرمآُن هِبََذا اَأم
ََكِم بمِن َكيمسَ  َِسريَيمِن، َوبـََعَثتم قـَُريمٌش ِف ِفَداِء ُعثمَماَن َواْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المِعرَي َواَأم ُ َصلَّى اَّللَّ اَن فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدَم َصاِحَباََن : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِديُكُمومُهَا َحىتَّ يـَقم َبَة بمَن َغزمَواَن ، يـَعميِن "اَل نـُفم فَِإَنَّ َُنمَشاُكمم "  َسعمَد بمَن َأيب َوقَّاص  َوُعتـم
 .َعَليمِهَما

ُتلم َصاِحبَـيمُكمم  تُـُلومُهَا نـَقم  ".فَِإنم تـَقم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبُة، فََأفمَدامُهَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََقِدَم َسعمٌد َوُعتـم

ََكُم بمنُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ قُِتَل يَـ   فََأمَّا اْلم ََلُمُه، َوَأقَاَم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم َفَحُسَن ِإسم َم بِئمِر َمُعونََة َكيمَساَن فََأسم وم
 .َشِهيًدا، َوَأمَّا ُعثمَماُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ فـََلِحَق مبَكََّة َفَماَت هِبَا َكاِفًرا

َحاقَ قَاَل ابمُن إِ  َجم : سم ِر، فـََلمَّا ََتَلَّى َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  َوَأصمَحابِِه َما َكانُوا ِفيِه ِحنَي نـََزَل المُقرمآُن َطِمُعوا ِف اَأم
ُ ِفي: فـََقاُلوا َر المُمَجاِهِديَن؟ فَأَنـمَزَل اَّللَّ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا : " ِهمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ أنطمع َأن تكون لنا غَزاة نـُعمَطى ِفيَها َأجم

ُ َغُفور َرِحيم  ُ ِمنم َذِلَك ( 1)فـََوَضَعُهُم ( 5" )َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ ُأولَِئَك يـَرمُجوَن َرْحمََة اَّللَِّ َواَّللَّ اَّللَّ
 .َعَلى َأعمَظِم الرََّجاءِ 
َحاقَ  َِديُث ِف : قَاَل ابمُن ِإسم ِري  َويزِيد بن ُروَمان، َعن ُعرمَوة ابمن الزُّبـَريمِ  َواْلم  .َذِلَك َعِن الزُّهم

، َعنم ُعرموَ  ِريِ  ِريِ ، وََكَذا َرَوى ُشَعيمٌب َعِن الزُّهم َبَة ِف َمَغازِيِه، َعِن الزُّهم : َة، ََنمًوا ِمنم َهَذا َوِفيهِ َوَهَكَذا ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم
ضمرَ  رِِكنيَ وََكاَن ابمُن اْلَم ِلِمنَي َوالمُمشم َ المُمسم  .ِميِ  َأوََّل قَِتيل  قُِتَل بـَنيم

ِلُموَن، َوَهِذِه َأوَُّل غنيَمة غنمها: َوقَاَل َعبمُد المَمِلِك بمُن ِهَشام   َلُه المُمسم  ُهَو َأوَُّل قَِتيل  قـَتـم
__________ 

 .155ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)
 .فوصفهم: االصل( 1)

 .ن ابمن ِهَشامَوَما أثمبته عَ 
 (1السِ ريَة  - 17)*( )

(1/913) 

 
 

ِلُمونَ  ََكُم بمُن َكيمَساَن َأوَُّل َمنم َأَسَرُه المُمسم ِلُموَن، َوُعثمَماُن َواْلم  .المُمسم
َماُم َأْحمَُد َعنم َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص   َأنَُّه قَالَ : قـُلمتُ * * *  َم ِفيَما َرَواُه اْلمِ َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  َأوََّل َأِمري  فَ : َوَقدم تـََقدَّ

ََلمِ   .ِف اْلمِسم
َنَدةً  َحاَق َشَواِهَد ُمسم َرَدُه ابمُن ِإسم  .َوَقدم ذََكرمََن ِف التـَّفمِسرِي ِلَما َأوم

ثـَنَ  ثـََنا َأيب، َحدَّ ، َحدَّ َاِفُظ َأبُو ُُمَمَِّد بمُن َأيب َحاُتِ  ثـََنا المُمعمَتِمُر بمُن َفِمنم َذِلَك َما َرَواُه اْلم ر  المُمَقدَِّميُّ، َحدَّ ا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َبكم
، َأنَّ َرُسولَ  ، َعنم َأيب السَّوَّاِر، َعنم ُجنمُدِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ ضمَرِميُّ َثيِن اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسَليمَماَن، َعنم َأبِيِه، َحدَّ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َاِرِث، فـََلمَّا َذَهَب َبَكى َصَبابًَة ِإََل َرسُ بعث رهطا  َرَّاِح، َأوم ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم ُ َوبعث َعَليمِهم َأَِب ُعبَـيمَدة ابمن اْلم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلَغ َمَكاَن َكَذا َعَليمِه َوَسلََّم َفَجَلَس، فـَبَـَعَث َعَليمِهمم َمَكانَُه َعبمَد اَّللَِّ بمَن َجحمش  وََكَتَب َلُه ِكتَ  َرَأُه َحىتَّ يـَبـم اًِب، َوَأَمَرُه َأال يـَقم

 .وََكَذا
 ".اَل تكرهن أحدا على الممسري َمَعَك ِمنم َأصمَحاِبَك : " َوقَالَ 

تَـرمَجَع َوَقالَ   .مَسمًعا َوطَاَعًة َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلهِ : فـََلمَّا قـََرَأ المِكَتاَب اسم
َبَـَر َوقـَرَ  رُ َفَخبـََّرُهُم اْلم َرِميِ  فـََقتَـُلوُه، َوملَم يَدم ضم ُهم رَُجََلِن َوبَِقَي بَِقيـَّتـُُهمم، فـََلُقوا ابمَن اْلَم وا َأنَّ َأ َعَليمِهم المكتاب، َفرجع ِمنـم

ِلِمنيَ  رُِكوَن لِلمُمسم َم ِمنم رََجب  َأو من مُجَاَدى، فـََقاَل المُمشم ََرامِ : َذِلَك الميَـوم ِر اْلم أَُلوَنَك : " فَأَنـمَزَل اَّللَُّ ! قـَتَـلمُتمم ِف الشَّهم َيسم
ََراِم قتال ِفيِه قل قتال ِفيِه َكِبري  ِر اْلم يَةَ " َعِن الشَّهم  .اْلم

 ، ، َعنم َأيب َصاِلح  َاِعيُل بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن السُّدِ يُّ المَكِبرُي ِف تـَفمِسريِِه، َعنم َأيب َماِلك  ، وَ َوقَاَل ِإمسم َعنم ُمرََّة، َعِن ابمِن َعبَّاس 
ُعود، َعن مجَاَعة من الصََّحابَة  َعن ابمن َمسم

ََراِم ِقَتال  ِفيِه ُقلم قتال ِفيِه َكِبري "  ِر اْلم أَُلوَنَك َعِن الشَّهم َوَذِلَك َأن َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َسرِيًَّة وََكانُوا " َيسم
َعَة نـََفر  َعَليمِهمم َعبمُد اَّللَِّ  َبُة بمنُ  َسبـم ، َوُعتـم َبَة، َوَسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  ، َوِفيِهمم َعمَّاُر بمُن ََيِسر ، َوَأبُو ُحَذيـمَفَة بمُن ُعتـم  بمُن َجحمش 
ُل بن بـَيمَضاء  َغزمَواَن، َوَسهم
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َرَة، َوَواِقُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ الميَـرمبُوِعيُّ َحِليٌف ِلُعمَ  َطَّابِ َوَعاِمُر بمُن فـَُهيـم  .َر بمِن اْلم
، فـََلمَّا نـََزَل َبطمَن َمَلل  فـََتَح المِكتَ  َرَأُه َحىتَّ يـََنِزَل َبطمَن َمَلل  َأنم ِسرم : اَب، فَِإَذا ِفيهِ وََكَتَب اِلبمِن جحش كتاِب َوأمره َأال يـَقم

 .َحىتَّ تـَنمِزَل َبطمَن َُنمَلةَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َمنم َكاَن يُرِيُد الممَ : فـََقاَل َِأَصمَحابِهِ  ِض َولمُيوِص، فَِإنَّيِن ُموص  َوَماض  َِأَممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َت فـَلمَيمم  .وم

َبُة َأَضَلَّ رَاِحَلًة هَلَُما فََأَقاَما َيطمُلَباهِنَا، َوَساَر ُهَو َوَأصمَحابُهُ  طمَن َُنمَلَة، فَِإَذا ُهَو  َحىتَّ نـََزَل بَ َفَساَر، َوخَتَلََّف َعنمُه َسعمٌد َوُعتـم
ََكِم بمِن َكيمَساَن َوالمُمِغريَِة بمِن ُعثمَماَن َوَعبمِد هللا ابمن المُمِغريَةِ   .ِِبْلم

َِسريَيمِن، َفَكاَنتم َأوََّل َغِنيَمة   ، َوَرَجُعوا ِِبلمَغِنيَمِة َواَأم ضمَرِميِ  ِرو بمِن اْلَم ِلُمونَ  َغِنَمَها اَفذََكَر قـَتمَل َواِقد  ِلَعمم  .لمُمسم
رُِكونَ  ََراَم َوقـََتَل َصا: َوقَاَل المُمشم َر اْلم َتَحلَّ الشَّهم ، َوُهَو َأوَُّل َمِن اسم  .ِحبَـَنا ِف رََجب  ِإنَّ ُُمَمًَّدا يـَزمُعُم َأنَُّه يـَتَِّبُع طَاَعَة اَّللَِّ
ِلُمونَ  َا قـَتَـلمَناُه ِف مُجَاَدى: َوقَاَل المُمسم  .ِإَّنَّ

ِخَرةِ : يُّ قَاَل السُّد ِ  َلة  ِمنم مُجَاَدى اْلم َلة  ِمنم رََجب  َوآِخِر لَيـم ُلُهمم َلُه ِف َأوَِّل لَيـم  .وََكاَن قـَتـم
ََلل رؤى تِلمَك اللَّيـم : قـُلمتُ * * *  َلة الثَََّلِثنَي، َوقد َكاَن اهلم ِر لَيـم  .َلةَ َلَعلَّ مُجَاَدى َكاَن ََنِقًصا َفاعمتَـَقُدوا بـََقاَء الشَّهم

 . َأعمَلمُ فَاَّللَُّ 
َلة  ِمنم مُجَاَدى، وََكاَنتم َأوََّل لَيـم  ، َأنَّ َذِلَك َكاَن ِف آِخِر لَيـم ِفُّ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُعُرواَوَهَكَذا َرَوى المَعوم  .َلة  ِمنم رََجب  َوملَم َيشم

َم ِف َحِديِث ُجنمُدب  الَِّذي َرَواُه ابمُن َأىَب َحاُتِ    .وََكَذا تـََقدَّ



، َوَخاُفوا ِإنم ملَم يـََتَدارَُكوا َهذِ َوقَ  َلة  ِمنم رََجب  َحاَق َأنَّ َذِلك َكاَن آِخِر لَيـم َتِهُزوا َهِذِه دم تـََقدََّم ِف ِسَياِق ابمِن ِإسم ِه المغَِنيَمَة َويـَنـم
رم فيعتذر َعَليمِهمم َذِلَك، فََأقمَدُموا َعَليمِهمم عَ   .اِلِمنِي ِبَذِلكَ المُفرمَصَة َدَخَل ُأولَِئَك ِف اْلم
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ِريُّ َعنم ُعرمَوةَ   .وََكَذا قَاَل الزُّهم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ   .فَاَّللَّ
ِريُّ َعنم ُعرمَوةَ  ضم : قَاَل الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَقَل ابمَن اْلَم ََراَم َكَما َكاَن فـَبَـَلَغَنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر اْلم َرِميِ  َوَحرََّم الشَّهم

ُ بـََراَءةٌ   .ُُيَر ُِمُه، َحىتَّ َأنـمَزَل اَّللَّ
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

َحاقَ * * *  رِِكنَي ِفيمَ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َجَواًِب ِللمُمشم يُق ِف َغزمَوِة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  ر  الصِ دِ  ََلِل فـََقاَل َأبُو َبكم ا قَاُلوا ِمنم ِإحم
ََرامِ  ِر اْلم  .الشَّهم

ََراِم َعِظيَمًة : ِهَي ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  : قَاَل ابمُن ِهَشام   َد رَاِشُد ُصُدودُُكمم * تـَُعدُّوَن قـَتمًَل ِف اْلم َوَأعمَظُم ِمنمُه َلوم يـََرى الرُّشم
ٌر ِبِه َواَّللَُّ * َعمَّا يـَُقوُل ُُمَمٌَّد  َلُه وَُكفم ِجِد اَّللَِّ َأهم َراُجُكمم ِمنم َمسم لَِئَلَّ يـَُرى َّلِلَِّ ِف المبَـيمِت َساِجُد فَِإَنَّ َوِإنم *  رَاء  َوَشاِهُد َوِإخم

ضمَرِميِ  رَِماَحَنا * َعيـَّرممُتُوََن بَِقتمِلِه  َنا ِمَن ابمَن اْلَم ََلِم َِبغ  َوَحاِسُد َسَقيـم سم لَ * َوَأرمَجَف ِِبْلمِ َرمَب َواِقُد َدًما بَِنخم َقَد اْلم َة َلمَّا َأوم
نَـَنا  َعة بدر * َوابمُن َعبمِد اَّللَِّ ُعثمَماُن بـَيـم َرة قبل وقـم جم ِ من اهلِم تَـنيم َلِة ِف َسَنِة ثِنـم يـَُنازُِعُه ُغلٌّ ِمَن المَقيمد َعانُِد َفصمٌل ِف حَتمِويِل المِقبـم

ِ  َكاَن َذِلَك ِف رََجب  : َوقَاَل بـَعمُضُهمم  تَـنيم  .ِمنم َسَنِة ثِنـم
َحاقَ  َلَم َوُهَو ِرَوايٌَة َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  .َوبِِه قَاَل قـََتاَدُة َوزَيمُد بمُن َأسم

د بن ابمِن َعبَّاس  َما يَُدلُّ َعَلى َذِلَك، َوُهَو ظَاِهُر َحِديِث المبَـَراِء بمِن َعاِزب  َكَما َسَيأمِت   .َوَقدم روى َأْحم
ُ أَ   .عمَلمُ َواَّللَّ

َها  .َوِقيَل ِف َشعمَباَن ِمنـم
َحاَق بـَعمَد َغزمَوِة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش   َدِم : قَاَل ابمُن ِإسم ًرا ِمنم َمقم َلُة ِف َشعمَباَن َعَلى رَأمِس مَثَانَِيَة َعَشَر َشهم َويـَُقاُل ُصرَِفِت المِقبـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ا  .لمَمِديَنةَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُعود  َوََنس  ِمَن الصََّحابَ  َل ابمُن َجرِير  ِمنم َطرِيِق السدى، فسنده َعِن ابمِن َعبَّاس  َوابمِن َمسم  .ةَوَحَكى َهَذا المَقوم
ُهور االعظم ُمم َا ُصرَِفتم ِف النِ صمِف ِمنم َشعمَباَن، َعَلى رَأمِس مَثَانَِيَة َعَشرَ : قَاَل اْلم َرةِ  ِإَّنَّ جم ًرا ِمَن اهلِم  .َشهم

َم الثََُّلََثِء النِ صمَف ِمنم َشعمَباَن، ، َأنَـَّها ُحوِ َلتم يـَوم ِديِد َنَظرٌ  مثَّ َحَكى َعنم ُُمَمَِّد بمِن َسعمد ، َعِن المَواِقِديِ   .َوِف التَّحم



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
تَـقمًصى ِف التـَّفم  َنا َعَلى َذِلَك ُمسم ِلِه تـََعاََل َوَقدم َتَكلَّمم َلًة : " ِسرِي ِعنمَد قـَوم ِهَك ِف السََّماِء فـََلنـَُول ِيَـنََّك ِقبـم َقدم نـََرى تـََقلَُّب َوجم

ُتمم فـََولُّوا ُوُجوَهُكمم َشطمَرُه َوِإنَّ الَّ  ََراِم، َوَحيمُث َما ُكنـم ِجِد اْلم َهَك َشطمَر المَمسم لَيَـعمَلُموَن  ِذيَن ُأوتُوا المِكَتابَ تـَرمَضاَها، فـََولِ  َوجم
َقُّ ِمنم َرهبِ ِمم َوَما هللا بغافل َعمَّا يعلُموَن   ".َأنَُّه اْلم

ََهَلِة الطََّغاِم َعَلى َذِلكَ  َلَها َوَما بـَعمَدَها، ِمِن اعمرِتَاِض ُسَفَهاِء الميَـُهوِد َوالمُمَناِفِقنَي َواْلم ، َِأَنَُّه َأوَُّل َنسمخ  َوَقَع ِف َوَما قـَبـم
ََل   .مِ اْلمِسم

ِلِه  ِخ ِعنمَد قـَوم رِيَر َجَواِز النَّسم ُ قـَبمَل َذِلَك ِف ِسَياِق المُقرمآِن تـَقم َما نـَنمَسخم ِمنم آيَة  َأوم نـُنمِسَها، َنَمِت ِبَريم  " َهَذا َوَقدم َأَحاَل اَّللَّ
َها َأوم ِمثمِلَها َأملَم تـَعمَلمم َأنَّ اَّللََّ َعَلى كل شئ قدير   ".ِمنـم

ُ َعَليمِه : المُبَخاِريُّ  َوَقدم قَالَ  َحاَق، َعِن المبَـَراِء، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ًرا، َعنم َأيب ِإسم َع زَُهيـم ، مسَِ ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  َوَسلََّم َصلَّى ِإََل َحدَّ
ًرا، وََكاَن يـُعمِجُبُه َأنم  َعَة َعَشَر َشهم ًرا، َأوم َسبـم َلُتُه ِإََل المبَـيمِت، َوَأنَُّه َصلَّى أول َصََلة بَيت المُمَقد س ِستَّة عشرا َشهم َتُكوَن ِقبـم

ِجد   ِل َمسم ٌم، َفَخَرَج رَُجٌل ممَّنم َكاَن َمَعُه َفَمرَّ َعَلى َأهم : َوُهمم رَاِكُعوَن فـََقالَ  صَلَها ِإََل المَكعمَبة المَعصمِر، َوَصلَّى َمَعُه قـَوم
َهُد ِِبَّللَِّ َلَقدم َصلَّيمُت َمعَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِقَبَل َمكَّةَ  َأشم  .النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َفَداُروا َكَما ُهمم ِقَبَل المبَـيمتِ 

ِر َما نـَُقوُل ِفيِهمم، فَأَنـمَزَل ا َلِة قـَبمَل َأنم حُتَوََّل رَِجاٌل قُِتُلوا، ملَم نَدم  َّللَُّ وََكاَن الَِّذي َماَت َعَلى المِقبـم
 " ُ  "لُِيِضيَع ِإُيَاَنُكمم ِإنَّ هللا ِِبلنَّاِس لرءوف رَِحيم َوَما َكاَن اَّللَّ
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ه  آَخرَ  ِلٌم ِمنم َوجم  .َرَواُه ُمسم
َحاَق، َعِن المبَـ : َوقَاَل ابمُن َأيب َحاُتِ   َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ِإسم َسُن بمُن َعِطيََّة، َحدَّ ثـََنا اْلَم ثـََنا َأبُو ُزرمَعَة، َحدَّ : َراِء، قَالَ َحدَّ

َعَة عَ  ِدِس ِستََّة َعَشَر، َأوم َسبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َصلَّى ََنمَو بـَيمِت المَمقم ًرا، وََكاَن ُيُِبُّ َأنم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشَر َشهم
ِهكَ : " يـَُوجََّه ََنمَو المَكعمَبِة، فَأَنـمَزَل اَّللَُّ  َهَك َشطمَر  َقدم نـََرى تـََقلَُّب َوجم َلًة تـَرمَضاَها، فـََولِ  َوجم ِف السََّماِء فـََلنـَُول ِيَـنََّك ِقبـم

ََراِم  ِجِد اْلم  ".المَمسم
 .َفوجه ََنمو المَكعمَبة: قَالَ 

َها؟ فَأَنـم : قَاَل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس، َوُهُم الميَـُهودُ  َلِتِهُم الَِِّت َكانُوا َعَليـم ُهمم َعنم ِقبـم ِرُق َوالمَمغمِرُب : " َزَل اَّللَُّ َما َوالَّ ُقلم َّلِلَِّ المَمشم
َتِقيم  ِدي َمنم َيَشاُء ِإََل ِصَراط ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِ ي مبَكََّة ِإََل " * * * يـَهم َممِر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَحاِصُل اَأم

َ يَ  ُ َعنمُه، فـََلمَّا َهاَجَر ِإََل المَمِديَنِة ملَم بـَيمِت المَمقمِدِس َوالمَكعمَبُة بـَنيم َماُم َأْحمَُد َعِن ابمِن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ ُُيمِكنمُه  َديمِه، َكَما َرَواُه اْلمِ
بـََر المَكعمَبةَ  َتدم َدِمِه المَمِديَنَة َواسم نَـُهَما، َفَصلَّى ِإََل بـَيمِت المَمقمِدِس َأوََّل َمقم َعَة َعَشَر  َأنم جَيمَمَع بـَيـم ًرا، َأوم َسبـم ِستََّة َعَشَر َشهم

َتِضي َأنم َيُكوَن َذِلَك ِإََل رََجب  ِمَن السََّنِة الثَّانَِيةِ  ًرا، َوَهَذا يـَقم  .َشهم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



َلِة ِإبـمَراِهيَم، وَ  َلُتُه ََنمَو المَكعمَبِة، ِقبـم ِثُر الدَُّعاء والتضرع واالبتهال ِإََل هللا وََكاَن َعَليمِه السَََّلُم ُيُِبُّ َأنم يصرف ِقبـم َكاَن يُكم
ِهَك ِف السََّماِء، : " عزوجل، َفَكاَن ممَّا يـَرمَفُع يََديمِه َوَطرمَفُه ِإََل السََّماِء َساِئًَل َذِلك فَأنمزل هللا عزوجل َقدم نـََرى تـََقلَُّب َوجم

َلًة تـَرمَضاَها فـََولِ  َوجم  ََراِم فـََلنـَُول ِيَـنََّك ِقبـم ِجِد اْلم يَةَ " َهَك َشطمَر المَمسم  .اْلم
ِلِمنَي َوأَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمسم َلِة َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِويِل المِقبـم ُر بَِتحم َمم عمَلَمُهمم ِبَذِلَك، َكَما َرَواُه النََّساِئيُّ فـََلمَّا نـََزَل اَأم

رِ َعنم َأيب َسِعيِد بمِن المُمَعلَّ   .ى، َوَأنَّ َذِلَك َكاَن َوقمَت الظُّهم
ِ : َوقَاَل بـَعمُض النَّاسِ  َ الصَََّلتـَنيم  .نـََزَل حَتمِويُلَها بـَنيم
ُرهُ   .قَاَلُه جُمَاِهٌد َوَغيـم
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َها َعَليمهِ  ِ َعِن المبَـَراِء، َأنَّ َأوََّل َصََلة  َصَلَّ  .السَََّلُم ِإََل المَكعمَبِة ِِبلمَمِديَنِة المَعصمرُ  َويـَُؤيِ ُد َذِلَك َما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
ِم الثَّاين، َكَما ثـَبَ  ُلغمُهمم َخبَـُر َذِلَك ِإََل َصََلِة الصُّبمِح ِمَن الميَـوم َل قـَُباء  ملَم يـَبـم ، َعِن ابمِن َوالمَعَجُب َأنَّ َأهم ِ َت ِف الصَِّحيَحنيم

َنَما النَّاُس بُِقبَ : ُعَمَر، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم أُنمِزَل : اء  ِف َصََلِة الصُّبمِح ِإذم َجاَءُهمم آت  فـََقالَ بـَيـم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبُلوَها تَـقم ِبَل المَكعمَبَة فَاسم تَـقم َلَة قـُرمآٌن، َوَقدم ُأِمَر َأنم َيسم  .َعَليمِه اللَّيـم

َتَداُروا ِإََل المَكعمَبةِ وََكاَنتم ُوُجوُهُهمم ِإََل الشَّاِم، فَ   .اسم
ِلم  َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ََنمُو َذِلَك  ُ * * * َوِف َصِحيِح ُمسم َلِة ِإََل المَكعمَبِة، َوَنَسَخ ِبِه اَّللَّ ا نـََزَل حَتمِويُل المِقبـم َوالمَمقمُصوُد َأنَُّه َلمَّ

َم الصَََّلِة ِإََل بـَيمِت المَمقمِدِس، طَ  َلِتِهُم الَِِّت  : َعَن طَاِعُنوَن ِمَن السَُّفَهاِء واْلهلة واالغبياء، قَاُلواتـََعاََل ُحكم ُهمم َعنم ِقبـم َما َوالَّ
، ِلَما جيَُِدونَُه ِمنم صِ  ِل المِكَتاِب يـَعمَلُموَن َأنَّ َذِلَك ِمَن اَّللَِّ َها؟ َهَذا َوالمَكَفَرُة ِمنم َأهم  َعَليمِه َفِة ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَُّ َكانُوا َعَليـم

َباِل ِإََل المَكعمَبِة َكَما ِتقم َمُر ِِباِلسم َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوتُوا المِكَتاَب : " قَالَ  َوَسلََّم ِف ُكتُِبِهمم، ِمنم َأنَّ المَمِديَنَة ُمَهاَجُرُه، َوَأنَُّه َسيـُؤم
َقُّ من َرهبم  يَة" لَيَـعمَلُموَن َأنَُّه اْلم  .اْلم

َلِتِهُم الَِِّت  : "  تـََعاََل َمَع َهَذا ُكلِ ِه َعن ُسَؤاهلمم، ونعتهم فـََقالَ َوَقدم َأَجابـَُهُم اَّللَُّ  ُهمم َعنم ِقبـم َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
َها  .َكانُوا َعَليـم

َتِقيم : ُقلم  ِدي َمنم َيَشاُء ِإََل ِصَراط  ُمسم ِرُق َوالمَمغمِرُب يـَهم َاِكُم الَِّذي اَل ُمَعقِ َب  َأيم " َّلِلَِّ المَمشم ُهَو المَماِلُك المُمَتَصرِ ُف، اْلم
ِدي َمنم َيَشا َعُل َما َيَشاُء ِف َخلمِقِه، َوَُيمُكُم َما يُرِيُد ِف َشرمِعِه، َوُهَو الَِّذي يـَهم ِمِه، الَِّذي يـَفم ، ِْلُكم َتِقيم  ُء ِإََل ِصَراط  ُمسم

ِليمَوُيِضلُّ َمنم َيَشاُء َعِن الطَّرِ  َمُة الَِِّت جيَُِب هَلَا الرِ َضا َوالتَّسم كم  .يِق المَقِومِي، َوَلُه ِف َذِلَك اْلِم
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" يدا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَليمُكمم َشهِ " َأيم ِخَيارًا " وََكَذِلَك َجَعلمَناُكمم ُأمًَّة َوَسطًا : " مثَّ قَاَل تـََعاََل 
َلِة َأبِيُكمم ِإبـمَراِهيَم َوالِ  َهاِت ِف َصََلِتُكمم َوَهَديـمَناُكمم ِإََل ِقبـم تَـرمََن َلُكمم َأفمَضَل اْلِم َنمِبَياِء، بـَعمَد الَِِّت َكاَن ُيَصلِ ي َأيم وََكَما اخم ِد اَأم



َلُه ِمَن المُمرمَسِلنَي، َكَذِلَك َجَعلمَناُكمم خِ  َرَم التَّاِلِد هِبَا ُموَسى َفَمنم قـَبـم َرَف الطََّواِئِف َوَأكم َُمِم َوُخََلَصَة المَعاملَِ َوَأشم َياَر اَأم
َمِئذ   َاِعِهمم َعَليمُكمم َوِإَشاَرهِتِمم يـَوم َم المِقَياَمِة ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس ِْلِمجم  .ِِبلمَفِضيَلِة ِإلَيمُكمم َوالطَّاِرِف، لَِتُكونُوا يـَوم

َم المِقَياَمِة، َوِإَذا َكَما ثـََبَت ِف صَ  ُمَِّة يـَوم َهاِد نُوح  هِبَِذِه اَأم ِتشم َهَد هِبِمم ِحيِح المُبَخاِريِ ، َعنم َأيب َسِعيد  َمرمُفوًعا، ِمَن اسم َتشم اسم
َرى َحم ََل َواَأم َوم ِم َزَمانِِه َفَمنم بـَعمَدُه ِبَطرِيِق اَأم  .نُوٌح َمَع تـََقدُّ

َمِتِه مبَنم َشكَّ َوارماَتَب هِبَِذِه المَواِقَعِة، َوُحُلوِل نِعمَمِتِه َعَلى َمنم َصدََّق وَ مثَّ قَاَل تـََعاََل ُمبَـيِ نً  َمَتُه ِف ُحُلوِل نِقم اَتَبَع َهِذِه ا ِحكم
َها ِإالَّ لنعلم من يتبع الرَُّسول : " المَكائَِنَة، فـََقالَ  َلَة الَِِّت ُكنمَت َعَليـم  ".َوَما َجَعلمَنا المِقبـم

َقِلُب َعَلى َعِقبَـيمهِ : َل ابمُن َعبَّاس  قَا  .ِإالَّ لِنَـَرى َمنم يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ممَّنم يـَنـم
َممِر، ِإالَّ َعَلى الذى َهَدى " َوِإنم َكاَنتم لكبرية "  ِقِع َكِبريََة المَمَحلِ  َشِديَدَة اَأم َأي َوِإن َكاَنت َهِذه الكائنة لعظيمة المَموم

ُ، َأيم فـَهُ  ِمُنوَن َويـَعمَمُلوَن، َِأَ اَّللَّ َن َويـُؤم ُقوَن هَلَا، اَل َيُشكُّوَن َواَل يـَرماَتبُوَن، َبلم يـَرمَضوم ِمُنوَن هِبَا ُمَصدِ  نَـُّهمم َعِبيٌد ِللمَحاِكِم مم ُمؤم
َِبرِي، اللَِّطيِف المَعِليمِ  َِليِم اْلم َتِدِر اْلم  .المَعِظيِم، المَقاِدِر المُمقم

لُهُ  ِدِس َوالصَََّلَة ِإلَيمهِ " َكاَن هللا لُِيضيع إُيَانُكمم   َوَما: " َوقـَوم َباَل بـَيمِت المَمقم ِتقم ِإن هللا ِِبلنَّاِس لرءوف : " َأيم ِبِشرمَعِتِه اسم
 ".رَِحيم 

َصاُؤَها، َوَذِلَك َمبمُسوٌط ِف التـَّفمِسري، وسنز  ِتقم ا َيطُوُل اسم ََثر ِف َهِذه َكِثريٌَة ِجدًّ " يد بذلك بـََياًَن ِف َكَتابَِنا واالحاديث واْلم
َكاِم المَكِبرِي  َحم  ".اَأم
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رو بم  ُ بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َعمم ثـََنا ُحَصنيم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعاِصم  َماُم َأْحمَُد، َحدَّ ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َوَقدم َرَوى اْلمِ ِن قـَيمس 
َعِث، َعنم َعاِئَشَة، َشم ِل المِكَتابِ : قَاَلتم  اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، يـَعميِن ِف َأهم ِإنَـُّهمم مل ُيسدوَن على : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلِة الَِِّت  َها، َوَعَلى المِقبـم َها َوَضلُّوا َعنـم ُُمَعِة الَِِّت َهَداََن هللا ِإلَيـم ِم اْلم ُ هَلَا َوَضلُّوا، َوَعَلى  َهدَ شئ َكَما َُيمُسُدونـََنا َعَلى يـَوم اََن اَّللَّ
َماِم آِمنَي  لَِنا َخلمَف اْلمِ  ".قـَوم

ر  َقاَل ابمُن َجرِير   َعِة بَدم ، قـَبمَل َوقـم ِ تَـنيم ِر َرَمَضاَن َسَنَة ثِنـم ِر َرَمَضانَ : َفصمٌل ِف َفرِيَضة َشهم  .َوِف َهِذِه السََّنِة ُفِرَض ِصَياُم َشهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم المَمِديَنَة َوجَ ِإنَُّه فُ : َوَقدم ِقيلَ  َها، مثَّ َحَكى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َد الميَـُهوَد ِرَض ِف َشعمَباَن ِمنـم

َم َعاُشورَاَء، َفَسَأهَلُمم َعنمُه فـََقاُلوا ُ ِفيِه ُموَسى: َيُصوُموَن يـَوم ٌم جَنَّى اَّللَّ  .َهَذا يـَوم
 .ِفَصاَمُه َوَأَمَر النَّاَس ِبِصَياِمهِ " ََنمُن َأَحقُّ مبُوَسى ِمنمُكمم : " فـََقالَ 

ِ َعِن ابمِن َعبَّاس   َِديُث ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا اْلم
ُ تـََعاََل   .لَِّذيَن ِمنم قـَبمِلُكمم َلَعلَُّكمم تـَتـَُّقونَ ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليمُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى ا: " َوَقدم قَاَل اَّللَّ

م  ُأَخَر، َوَعَلى الَِّذيَن يُ  ٌة ِمنم َأَيَّ ، َفَمنم َكاَن ِمنمُكمم َمرِيًضا َأوم َعَلى َسَفر  َفِعدَّ ًما َمعمُدوَدات  ، َأَيَّ ِكني  يٌَة طََعاُم ِمسم ِطيُقونَُه ِفدم
ٌر َلهُ  ًرا فـَُهَو َخيـم ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنمِزَل ِفيِه المُقرمآُن ُهًدى  َفَمنم َتَطوََّع َخيـم ُتمم تـَعمَلُموَن، َشهم ٌر َلُكمم ِإنم ُكنـم َوَأنم َتُصوُموا َخيـم

ُه َوَمنم َكاَن َمرِيًضا َأوم  َر فـَلمَيُصمم َُدى َوالمُفرمقَاِن، َفَمنم َشِهَد ِمنمُكُم الشَّهم م َعَلى سفر َفعدَّ  لِلنَّاِس َوبـَيِ َنات  ِمَن اهلم ة من َأَيَّ



يَة( " 5)أخر   .اْلم
ََحاِديِث المُمتَـَعلِ َقِة ِبَذِلكَ  َنا َعَلى َذِلَك ِف التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة، ِمنم ِإيَراِد اَأم  َوَقدم َتَكلَّمم

__________ 
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ََثِر المَمرمِويَِّة ِف َذِلكَ  تَـَفاَدِة ِمنمهُ  َواْلم َكاِم المُمسم َحم  .َواَأم
دُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

َماُم َأْحمَدُ * * *   .َوَقدم قَاَل اْلمِ
ُرو بمُن ُمرََّة، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَ  ثـََنا َعمم ُعوِديُّ، َحدَّ ثـََنا المَمسم ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ َلى، َعنم ُمَعاِذ بمِن َجبَ َحدَّ ، قَالَ يـم : ل 

َوال   ، َوُأِحيَل الصِ َياُم َثََلثََة َأحم َوال   .ُأِحيَلِت الصَََّلُة َثََلثََة َأحم
َواَل الصَََّلةِ   .َفذََكَر َأحم

َواُل الصِ َيامِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِدَم المَمِديَنَة َفَجَعَل َيصُ : َوَأمَّا َأحم م، َفِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َثََلثََة َأَيَّ وُم ِمنم ُكلِ  َشهم
 .َوَصاَم َعاُشورَاء

ِإََل " َييها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليمُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب على الَّذين من قبلُكمم : " مثَّ ِإن هللا فرض َعَليمِه الص يام َوأنزل
ِلهِ  يٌَة طَ : " قـَوم َزَأ َذِلَك َعنمُه، مثَّ " َعاُم ِمسمكني َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفدم ِكيًنا فََأجم َفَكاَن َمنم َشاَء َصاَم َوَمنم َشاَء َأطمَعَم ِمسم

َرى ُخم يََة اَأم َ َأنـمَزَل اْلم ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنمِزَل ِفيِه المُقرمآن : " ِإنَّ اَّللَّ ِلهِ " َشهم َر : " ِإََل قـَوم ُه َفَمنم َشِهَد ِمنمُكُم الشَّهم " فـَلمَيُصمم
طمَعاَم ِللمَكبِ  َتِطيع فَأَثـمَبَت ِصَياَمُه َعَلى المُمِقيِم الصَِّحيِح َورَخََّص ِفيِه لِلمَمرِيِض َوالمُمَساِفِر، َوَأثـمَبَت اْلمِ رِي الَِّذي اَل َيسم

 .الص يام
 .فـََهَذا َحوماَلنِ 

َربُوَن َوَيَمتُوَن النِ سَ : قَالَ   .اَء َما ملَم يـََناُموا، فَِإَذا ََنُموا اممتَـنَـُعواوََكانُوا َيَمُكُلوَن َوَيشم
ِلِه فَ  َنمَصاِر يـَُقاُل َلُه ِصرمَمُة َكاَن يـَعمَمُل َصائًِما َحىتَّ َأممَسى، َفَجاَء ِإََل َأهم َصلَّى المِعَشاَء مثَّ ََنَم فـََلمم َيَمُكلم مثَّ ِإنَّ َرُجًَل ِمَن اَأم

َربم َحىتَّ َأصمَبحَ  ًدا َشِديًدا فـََقالَ َوملَم َيشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َجَهَد َجهم َبَح َصائًِما، فـََرآُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما يل : " ، فََأصم
ًدا َشِديًدا؟  َت َجهم بَـَرُه قَالَ " َأرَاَك َقدم َجَهدم َتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى وََكاَن ُعَمُر َقدم َأَصاَب ِمَن النِ َساِء بـَعمَد َما ََنَم، فَأَ : فََأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلك َلُه، فَأنمزل هللا َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإََل ِنَساِئُكمم، هن لَِباس لكم : " اَّللَّ ِلِه " ُأِحلَّ َلُكمم لَيـم مثَّ " ِإََل قـَوم
 ( ".5)َأمتُّوا الصِ َياَم ِإََل اللَّيمِل 

__________ 



 .557ورَة المبَـَقَرة سُ ( 5)
)*( 
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ُعوِديِ  ََنمَوهُ  رَِكِه، ِمنم َحِديِث المَمسم َتدم َاِكُم ِف ُمسم  َوَرَواُه َأبُو َداُوَد ِف ُسَنِنِه َواْلم
ِريِ  َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َأنَـَّها قَاَلتم  ِ ِمنم َحِديِث الزُّهم ُيَصاُم، فـََلمَّا نـََزَل َرَمَضاُن َكاَن َكاَن َعاُشورَاُء : َوِف الصَِّحيَحنيم

 .َمنم َشاَء َصاَم َوَمنم َشاَء َأفمَطرَ 
ُعود  ِمثـمَلهُ   .َولِلمُبَخاِريِ  َعِن ابمِن ُعَمَر َوابمِن َمسم

َكاِم المَكِبريِ  َحم ِسرِي َوِمَن اَأم ِضٌع آَخُر ِمَن التـَّفم رِيِر َهَذا َموم  .َولَِتحم
تَـَعانُ   .َوِِبَّللَِّ المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب : َوِف َهِذِه السََّنِة أُِمَر النَّاُس ِبزََكاِة المِفطمِر، َوَقدم ِقيلَ : قَاَل ابمُن َجرِير  * * *  ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ، َوَأَمَرُهمم ِبَذِلكَ  َمنيم م  َأوم يـَوم  .النَّاَس قـَبمَل المِفطمِر بِيَـوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصََلَة المِعيِد َوَخَرَج ِِبلنَّاِس ِإََل المُمَصلَّى، َفَكاَن َأوََّل صَ َوِفيَها : قَالَ  َها، َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ََلِة ِعيد  َصَلَّ
َرمبَِة، وََكاَنتم لِلزُّبـَريمِ َوَهبَـَها َلُه النََّجاِشيُّ، َفَكاَنتم حُتم  َ يََديمِه ِِبْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَخَرُجوا بـَنيم َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمُل بـَنيم

َعمَيادِ   .ِف اَأم
رِيَن ُفِرَضِت الزََّكاُة َذاُت النُُّصِب : قـُلمتُ  ُر َواِحد  ِمَن المُمَتَأخِ  ِصيُل ( : 5)َوِف َهِذِه السََّنِة ِفيَما ذََكَرُه َغيـم َكَما َسَيأمِت تـَفم

ر   َذِلَك ُكلِ هِ  َعِة بَدم  .بـَعمَد َوقـم
َة ِإالَّ ِِبَّللَِّ المَعِليِ   َل َواَل قـُوَّ ََلُن، َواَل َحوم ُ تـََعاََل َوِبِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم  .المَعِظيمِ ِإنم َشاَء اَّللَّ

__________ 
 .َأي زََكاة املَال( 5)

)*( 

(1/973) 

 
 

ُ تـََعاََل ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم َغزمَوة بدر الم  َعاِن قَاَل اَّللَّ َمم َم المتَـَقى اْلم َم المُفرمقَاِن يـَوم ر  : " ُعظمَمى، يـَوم ُ بَِبدم َوَلَقدم َنَصرَُكُم اَّللَّ
 ( ".5)َوَأنـمُتمم َأِذلٌَّة فَاتَـُّقوا هللا َلَعلَُّكمم تشكرون 

ُ تـََعاََل  َرَجَك رَبَُّك ِمنم بـَيمِتَك ِِبْلمَ " َوقَاَل اَّللَّ ِمِننَي َلَكارُِهونَ َكَما َأخم  .قِ ، َوِإنَّ َفرِيًقا ِمَن المُمؤم
ِت َوُهمم يـَنمظُُرونَ  َا ُيَساُقوَن ِإََل المَموم ق بعد َما تـَبَـنيََّ، َكَأَّنَّ  .جيادلونك ِف اْلم
َر َذاِت الشَّ  ِ َأنَـَّها َلُكمم، َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـم َدى الطَّائَِفتَـنيم ُ ِإحم َقَّ ِبَكِلَماتِِه َوِإذم يَِعدُُكُم اَّللَّ ُ َأنم ُيُِقَّ اْلم ومَكِة َتُكوُن َلُكمم، َويُرِيُد اَّللَّ



َطَع َداِبَر المَكاِفرِينَ   .َويـَقم
َقَّ َويـُبمِطَل المَباِطلَ   لُِيِحقَّ اْلم

 .َوَما بـَعمَدَها ِإََل مَتَاِم المِقصَِّة ِمنم ُسورَِة االنفال" َوَلوم كره اجملرمون 
 .َها ُهَنالكَوقد تكلمنا َعَليـم 

ِضع  َما يـَُناِسُبهُ   .وسنوردها ُهَنا ِف ُكلِ  َموم
رِِه َسرِيََّة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش   ُ بـَعمَد ِذكم َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ َياَن : قَاَل ابمُن ِإسم َع بَِيب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مسَِ مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِر بمنِ  ِبًَل ِمَن الشَّاِم ِف ِعري  ِلُقَريمش  َعِظيَمة  ِفيَها َأممَواٌل َوَِتَارٌَة، َوِفيَها َثََلثُوَن رَُجًَل، َأوم  َصخم ُهمم  َحرمب  ُمقم َأرمبـَُعوَن، ِمنـم
ُرو بمُن المَعاصِ  َفل  َوَعمم  .َُممَرَمُة بمُن نـَوم

َبةَ  ِريِ ، َكاَن َذلِ : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َريمنِ َعِن الزُّهم َرِميِ  ِبَشهم ضم َتِل ابمِن اْلَم  .َك بـَعمَد َمقم
رَِها ِإالَّ ُحَويمِطَب بمَن َعبمِد المُعزَّى، َفِلَهذَ : قَالَ  ر  وََكاَن ِف المِعرِي َألمُف بَِعري  حَتمِمُل َأممَواَل قـَُريمش  بَِسم  .ا خَتَلََّف َعنم بَدم

َحاقَ  َثيِن ُُمَمَّدُ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َوَعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدة َفَحدَّ ِلِم بمِن ِشَهاب   بمُن ُمسم
__________ 

 .519ُسورَة آل عمَران ( 5)
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ُرُهمم ِمنم ُعَلَمائَِنا،  ر ، َويَزِيَد بمِن ُروَماَن، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َوَغيـم َثيِن َعِن ابمِن َعبَّ َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ، ُكلٌّ َقدم َحدَّ اس 
ر  قَاُلوا َتَمَع َحِديثـُُهمم ِفيَما ُسقمُت ِمنم َحِديِث َبدم َِديِث فَاجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيب : بـَعمَض اْلم َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا مسَِ

ِلِمنَي ِإلَيمِهمم َوقَ  ِبًَل ِمَن الشَّاِم نََدَب المُمسم َياَن ُمقم َها َلَعلَّ اَّللََّ : " الَ ُسفم ُرُجوا ِإلَيـم َهِذِه ِعرُي قـَُريمش  ِفيَها َأممَواهُلُمم، فَاخم
 ".يـُنَـفِ ُلُكُموَها 

يـَلمَقى َحرمًِب، وََكاَن   َعَليمِه َوَسلَّمَ فَانـمَتَدَب النَّاُس َفَخفَّ بـَعمُضُهمم َوثـَُقَل بـَعمٌض، َوَذِلَك َأنَـُّهمم ملَم َيظُنُّوا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
َجاِز يتجسس  َياَن ِحنَي َدََن ِمَن اْلِم َبان ختوفا على َأمر ( 5)َأبُو ُسفم النَّاِس، َحىتَّ َأَصاَب َخبَـًرا ِمنم ( 1)من لقى من الركم

َبانِ  َفَر َأصمَحابَُه َلَك َوِلِعرِيكَ : بـَعمِض الرُّكم تَـنـم  .َأنَّ ُُمَمًَّدا َقِد اسم
ر و المِغَفاِريَّ، فـَبَـَعَثُه ِإََل َمكََّة َوَأَمَرُه َأنم َيَمِتَ قـَُريمًشا فـََيسم  َفَحِذَر ِعنمدَ  َضَم بمَن َعمم َتأمَجَر َضمم تَـنمِفَرُهمم ِإََل َأممَواهلِِمم َذِلَك، فَاسم

ر   َضُم بمُن َعمم  .و َسرِيًعا ِإََل َمكَّةَ َوخُيمرِبَُهمم َأنَّ ُُمَمًَّدا َقدم َعَرَض هَلَا ِف َأصمَحابِِه، َفَخَرَج َضمم
َحاقَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َويَزِيَد بمِن ُروَماَن َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُم، َعنم ِعكم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ  .َفَحدَّ

َضم  : قَااَل  َها، فـَبَـَعَثتم ِإََل َأِخيَها  َوَقدم رََأتم َعاِتَكُة بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلِب قـَبمَل ُقُدوِم َضمم َزَعتـم ََي َأفـم ِإََل َمكََّة بَِثََلِث لََيال  ُرؤم
َها: المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََقاَلتم َلهُ  ِمَك ِمنـم ُخَل َعَلى قـَوم ََي َأفمَظَعتميِن َوخَتَوَّفمُت َأنم يَدم َلَة ُرؤم  ََي َأِخي َواَّللَِّ َلَقدم رََأيمُت اللَّيـم

ُثكَ  ُتمم َعَليَّ َما ُأَحدِ   .َشرٌّ َوُمِصيَبٌة، فَاكم



َبمَطِح مثَّ صرَخ بَِعمَلى َصوته: َوَما رََأيمِت؟ قَاَلتم : قَاَل هَلَا َبَل َعَلى بَِعري  َلُه َحىتَّ َوَقَف ِِبَأم َأال انفروا ََي آل : رََأيمُت رَاِكًبا َأقـم
 .غدر َلَمَصارِِعُكمم ِف َثََلث  

بَـُعونَهُ فََأَرى ا ِجَد َوالنَّاُس يـَتـم َتَمُعوا ِإلَيمِه، مثَّ َدَخَل المَمسم ِر المَكعمَبِة، مثَّ : لنَّاَس اجم َلُه َمَثَل بِِه ِبِعريُُه َعَلى َظهم َنَما ُهمم َحوم فـَبَـيـم
 .َأال انفروا ََي آل غدر َلَمَصارِِعُكمم ِف َثََلث  : صرَخ مبِثمِلَها

ِوي، َحىتَّ ِإَذا َكا مثَّ َمَثَل ِبِه ِبِعريُهُ  بَـَلتم تـَهم َرًة َفَأرمَسَلَها فََأقـم ، َفَصَرَخ مبِثمِلَها، مثَّ َأَخَذ َصخم َفِل َعَلى رَأمِس َأىَب قـُبَـيمس  َنتم بَِسم
َها فلَقة َها ِمنـم ، َفَما بَِقَي بـَيمٌت ِمنم بـُُيوِت َمكََّة َواَل َداٌر ِإالَّ َدَخَلتـم ََبِل ارمَفضَّتم  .اْلم

__________ 
 .يتحسس: ابمن ِهَشام( 5)
 .على َأممَوال النَّاس: ح( 1)

)*( 
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ُتِميَها اَل َتذمُكرِيَها َِأََحد  : قَاَل المَعبَّاسُ  ََي، َوَأنمِت فَاكم  .َواَّللَِّ ِإنَّ َهِذِه َلُرؤم
َبَة، وََكاَن َلُه َصِديقً  َبَة، فـََفَشا مثَّ َخَرَج المَعبَّاُس فـََلِقَي المَولِيَد بمَن ُعتـم َها، َفذكرَها المَولِيد اِلبمِنِه ُعتـم ا، َفذكرَها َلُه واستكتمه ِإَيَّ

َِديُث َحىتَّ حَتَدََّثتم ِبِه قـَُريمشٌ   .اْلم
ثُو : قَاَل المَعبَّاسُ  ِل ابمن ِهَشام  ِف َرهمط  ِمنم قـَُريمش  قـُُعود  يـََتَحدَّ ََي َعاِتَكَة، فـََلمَّا فـََغَدومُت َِأَطُوَف ِِبلمبَـيمِت، َوَأبُو َجهم َن ِبُرؤم

ل  قَالَ  َنا: رَآين َأبُو َجهم  .ََي َأَِب المَفضمِل ِإَذا فـََرغمَت ِمنم َطَواِفَك َفَأقمِبلم ِإلَيـم
ل   ُت َمَعُهمم، فـََقاَل َأبُو َجهم بَـلمُت َحىتَّ َجَلسم : يُكمم َهِذِه النَِّبيَُّة؟ قَالَ ََي َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َمىَت َحَدَثتم فِ : فـََلمَّا فـََرغمُت َأقـم

ََي الَِِّت رََأتم َعاِتَكةُ : َوَما َذاَك؟ قَالَ : قـُلمتُ   .تِلمَك الرُّؤم
؟ قَالَ : قـُلمتُ : قَالَ  َزَعَمتم َعاِتَكُة  ََي َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َأمَّا َرِضيُتمم َأنم يـَتَـنَـبَّأَ رَِجاُلُكمم َحىتَّ تـَتَـنَـبَّأَ ِنَساؤُُكمم؟ َقدم : َوَما رََأتم

ََيَها َأنَُّه قَالَ   .انمِفُروا ِف َثََلث  : ِف ُرؤم
ُتُب َفَسنَـتَـَربَُّص ِبُكمم َهِذِه الثَََّلَث، فَِإنم َيُك َحقًّا َما تـَُقوُل َفَسَيُكوُن، َوِإنم متَمِض الثَََّلُث َومل يكن من ذَ  ِلك شئ َنكم

َذُب َأهم   .ِل بـَيمت  ِف المَعَربَعَليمُكمم ِكَتاًِب َأنَُّكمم َأكم
ًئا: قَاَل المَعبَّاس ُت َذِلَك َوَأنمَكرمُت َأنم َتُكوَن رََأتم َشيـم  .فو هللا َما َكاَن مىن ِإلَيمِه َكِبري شئ، ِإالَّ َأين ِ َجَحدم

ا َأممَسيمُت ملَم تـَبمَق اممَرَأٌة ِمنم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلبِ : قَالَ  َنا، فـََلمَّ َِبيِث َأنم يـََقَع : ِإالَّ َأتـَتميِن فـََقاَلتم  مثَّ تـََفرَّقـم َأقـمَررمُُتم هِلََذا المَفاِسِق اْلم
عمَت؟ قَا َمُع، مثَّ ملَم َيُكنم ِعنمَدَك غريَة لشئ ممَّا مسَِ َقدم َواَّللَِّ فـََعلمُت، َما  : قـُلمتُ : لَ ِف رَِجاِلُكمم، مثَّ َقدم تـََناَوَل النِ َساَء َوَأنمَت َتسم

ِفيُكنَّهُ َكاَن   .ِمينِ  ِإلَيمِه ِمنم َكِبري ، َواميمُ هللا اَل تعرضن َلُه، فَِإَذا َعاَد ََأَكم
ََي َعاِتَكَة َوَأََن َحِديٌد ُمغمَضٌب، َأَرى َأين ِ َقدم فَاَتيِن ِمنمُه َأممرٌ : قَالَ  ِم الثَّاِلِث ِمنم ُرؤم  .ُأِحبُّ َأنم ُأدمرَِكُه ِمنمهُ  فـََغَدومُت ِف الميَـوم



ِجَد فرأيته، فو هللا ِإين ِ ََأَممِشي ََنمَوُه َأتـََعرَُّضُه لِيَـُعوَد لِبَـعمِض َما قَاَل َفَأَقَع بِِه، وَ : قَالَ  َكاَن رَُجًَل َخِفيًفا َفَدَخلمُت المَمسم
ِه، َحِديَد اللِ َساِن َحِديَد النََّظِر، قَالَ   :َحِديَد المَوجم
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َتدُّ، قَالَ ِإذم َخَرَج ََنمَو َِبِب الم  ِجِد َيشم ُ؟ َأُكلُّ َهَذا فـََرٌق ِمينِ  َأنم ُأَشامتَُه؟ : َمسم َوِإَذا ُهَو ! قـُلمُت ِف نـَفمِسي، َما َلُه َلَعَنُه اَّللَّ
ر و المِغَفاِريِ  َوُهَو َيصمُرُخ بَِبطمِن المَواِدي َواِقًفا عَ  َضِم بمِن َعمم َت َضمم ، َصوم َع َما ملَم َأمسمَعم َلى بَِعريِِه، َقدم َجدََّع بَِعريَُه َقدم مسَِ

َلُه َوَشقَّ َقِميَصُه َوُهَو يـَُقولُ  َياَن َقدم َعَرَض هَلَا ُُمَمٌَّد ِف : َوَحوََّل رَحم ََي َمعمَشَر قـَُريمش  اللَِّطيَمَة اللَِّطيَمَة، َأممَواُلُكمم َمَع َأيب ُسفم
رُِكوَها، المَغومثَ   .المَغومثَ  َأصمَحابِِه اَل َأَرى َأنم تُدم

َممرِ : قَالَ   .َفَشَغَليِن َعنمُه َوَشَغَلُه َعينِ  َما َجاَء ِمَن اَأم
َرِمي ؟ : فـََتَجهََّز النَّاُس ِسَراًعا َوقَاُلوا ضم َر ( 5[ )كَل! ]َأيَُظنُّ ُُمَمٌَّد َوَأصمَحابه َأن تكون كعري ابمن اْلَم َواَّللَِّ لَيَـعمَلَمنَّ َغيـم

 .َذِلكَ 
َحاقَ  َوذََكَر ُموَسى و  ِمنم ِسَياِق ابمِن ِإسم ََي َعاِتَكَة َكَنحم َبَة ُرؤم  .بمُن ُعقم

ََي َعاِتَكَة َفَخَرُجوا َعَلى الصَّعمِب َوالذَّ : قَالَ  ر و َعَلى تِلمَك الصِ َفِة، َخاُفوا ِمنم ُرؤم َضُم بمُن َعمم  .ُلولِ فـََلمَّا َجاَء َضمم
َحاقَ  َ رَجُ : قَاَل ابمُن ِإسم ِ َفَكانُوا بـَنيم َراِفَها : َلنيم َعَبتم قـَُريمٌش فـََلمم يـََتَخلَّفم ِمنم َأشم ِإمَّا َخارٌِج َوِإمَّا َِبِعٌث َمَكانَُه رَُجًَل، َوَأوم

َتأم  بـََعِة آاَلف  ِدرمَهم  َكاَنتم َجَرُه بَِرم َأَحٌد، ِإالَّ َأنَّ َأَِب هَلَِب بمَن َعبمِد المُمطَِّلِب بـََعَث َمَكانَُه المَعاِصَي بمَن ِهَشاِم بمِن المُمِغريَِة، اسم
 .َلُه َعَليمِه َقدم َأفـمَلَس هِبَا

َحاقَ * * *  َثيِن ابمُن َأيب جنَِيح  َأنَّ ُأَميََّة بمَن َخَلف  َكاَن َقدم َأمجمََع المُقُعوَد، وََكاَن َشيمًخا َجِليًَل َجِسيمً : قَاَل ابمُن ِإسم ا َوَحدَّ
َبُة بمنُ  َمَرة  َُيمِمُلَها ِفيَها ََنٌر َوجِممَمٌر، ثَِقيًَل، فََأاَتُه ُعقم ِمِه، مبِجم َرايَنم قـَوم َ َظهم ِجِد بـَنيم ، َوُهَو َجاِلٌس ِف المَمسم َحىتَّ  َأيب ُمَعيمط 

َ يََديمِه مثَّ قَالَ  َا َأنمَت ِمَن النِ َساءِ : َوَضَعَها بـَنيم ِمرم فَِإَّنَّ َتجم  !ََي َأَِب َعِلي   اسم
__________ 

 .ابمن ِهَشاممن ( 5)
)*( 
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ُ، َوقـَبََّح َما ِجئمَت بِهِ : قَالَ   .قـَبََّحَك اَّللَّ
َز َوَخَرَج َمَع النَّاسِ : قَالَ   .مثَّ ََتَهَّ

َحاَق ِف َهِذِه المِقصَّةِ   .َهَكَذا قَاَل ابمُن ِإسم
َثيِن َأْحم : َعَلى ََنمو  آَخَر فـََقالَ ( 5)َوَقدم َرَواَها المُبَخاِريُّ  ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َحدَّ د بن ُعثمَمان، َحدثَنا ُشَريمح ابمن مسلمة، َحدَّ



ُعود   َع َعبمَد اَّللَِّ بمَن َمسم ، َأنَُّه مسَِ ُرو بمُن َميمُمون  َثيِن َعمم َحاَق، َحدَّ َحدََّث َعنم َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، يُوُسَف، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ِإسم
، وََكاَن ُأَميَُّة ِإَذا َمرَّ ِِبلمَمِديَنِة نـََزَل َعَلى َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، وََكاَن َسعمٌد ِإَذا َأنَُّه َكاَن َصِديًقا  َمرَّ مبَكََّة نـََزَل َعَلى َِأَُميََّة بمِن َخَلف 

 .أَُميَّةَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة انمطََلَق سَ  عمُد بمُن ُمَعاذ  ُمعمَتِمًرا فـَنَـَزَل َعَلى أُميَّة مبَكَّة، قَاَل َسعمٌد فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 انمظُرم يل َساَعَة َخلمَوة  َلَعلِ ي َأطُوُف ِِبلمبَـيمِت، َفَخَرَج ِبِه َقرِيًبا: َِأَُميَّةَ 
َواَن َمنم َهَذا َمَعَك؟ قَ : ِمنم ِنصمِف النـََّهار، فلقيهما َأبُو جهل، فـََقالَ   .َهَذا َسعمدٌ : الَ ََي َصفم

ل   ُتمم َأنَُّكمم تـَنمُصُرونـَُهمم َوتُِعيُنونـَُهمم، َأَما وَ : قَاَل َلُه َأبُو َجهم اَّللَِّ َلوماَل َأاَل َأرَاَك َتُطوُف مبَكَّة آمنا َوقد َأو يتم الصَُّباَة َوَزَعمم
ِلَك َساِلًما َواَن َما َرَجعمَت ِإََل َأهم  .َأنََّك َمَع َأيب َصفم

َتُه َعَليمهِ فـَقَ  نَـَعنََّك َما ُهَو َأَشدُّ َعَليمَك ِمنمُه َطرِيَقَك َعَلى المَمِديَنةِ : اَل َلُه َسعمٌد، َورََفَع َصوم  .َأَما َواَّللَِّ لَِئنم َمنَـعمَتيِن َهَذا ََأَمم
ََكِم، َفِإنَُّه : فـََقاَل َلُه ُأَميَّةُ  َتَك ََي َسعمُد َعَلى َأيب اْلم ِل المَواِدياَل تـَرمَفعم َصوم  .َسيِ ُد َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : قَاَل َسعمدٌ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مبَكََّة؟ : قَالَ " ِإنَـُّهمم قَاتُِلوَك : " َدعمَنا َعنمَك ََي ُأميَّة، فو هللا َلَقدم مسَِ
 .اَل َأدمِري: قَالَ 

ِلِه قَالَ فـََفزَِع ِلَذِلَك ُأَميَُّة فـََزًعا َشِديدً  َواَن َأملَم تـََريم َما قَاَل يل َسعمٌد؟ قَاَلت: ا فـََلمَّا رََجَع ِإََل َأهم  .َوَما قَاَل َلك؟: ََي ُأمَّ َصفم
__________ 

 .ِف أول كتاب املغازى، َِبب ذكر النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم من يقتل ببدر( 5)
)*( 
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، فـَُقلمُت َلهُ َزَعَم َأنَّ ُُمَمَّ : قَالَ  بَـَرُهمم َأنَـُّهمم قَاتِِليَّ ُرُج ِمنم َمكَّةَ : اَل َأدمِري فـََقاَل ُأَميَّةُ : مبَكََّة؟ قَالَ : ًدا َأخم  .َواَّللَِّ اَل َأخم
ل  النَّاَس، فـََقالَ  َفَر َأبُو َجهم تَـنـم ر ، اسم ُم بَدم  .َأدمرُِكوا ِعريَُكمم : فـََلمَّا َكاَن يـَوم

ل  فـََقالَ َفَكرَِه أَُميَُّة  ِل المَواِدي، : َأنم خَيمُرَج، فََأاَتُه َأبُو َجهم َواَن، ِإنََّك َمىَت يـََراَك النَّاُس َقدم خَتَلَّفمَت، َوَأنمَت َسيِ ُد َأهم ََي َأَِب َصفم
 .خَتَلَُّفوا َمَعكَ 

ل  َحىتَّ َقالَ  رتَِ ( 5)َأمَّا ِإذم غلبتين : فـََلمم يـََزلم ِبِه َأبُو َجهم َوَد بِِعري  مبَكَّةَ فو هللا ََأَشم  .َينَّ َأجم
َواَن َجهِ زِييِن : مثَّ قَاَل ُأَميَّةُ   .ََي ُأمَّ َصفم
َواَن، َوَقدم َنِسيَت َما قَاَل َلَك َأُخوَك الميَـثمِريبُّ؟ قَالَ : فـََقاَلتم َلهُ   .اَل، َوَما ُأرِيُد َأنم أجوز َمَعهم ِإالَّ قربيا: ََي َأَِب َصفم
ر   فـََلمَّا َخَرجَ  ُ بَِبدم  .ُأَميَُّة َأَخَذ اَل يـَنمِزُل َمنمزاًِل ِإالَّ َعَقَل بَِعريَُه، فـََلمم يـََزلم َكَذِلَك َحىتَّ قـَتَـَلُه اَّللَّ

َرائِيلَ ( 1)َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َموِضع آخر  َحاَق، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُموَسى، َعنم ِإسم ، َعنم َأيب ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
َحاَق ِبِه ََنمَوهُ   .ِإسم

 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 



َرائِيَل َوِف ِروَ  َماُم َأْحمَُد، َعنم َخَلِف بمِن المَولِيِد، َوَعنم َأيب َسِعيد ، ِكََلمُهَا َعنم ِإسم َرائِيَل قَاَلتم َلُه اممَرَأتُهُ َوَقدم َرَواُه اْلمِ : ايَِة ِإسم
ِذُب َواَّللَِّ ِإنَّ ُمَُ  َحاقَ * * * مًَّدا اَل َيكم نَـُهمم ( 9)َوَلمَّا فـََرُغوا ِمنم َجَهازِِهمم َوَأمجمَُعوا المَمِسرَي ذََكُروا َما َكاَن : قَاَل ابمُن ِإسم بـَيـم

َرمِب، فـََقاُلوا ِر بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانََة ِمَن اْلم َ َبيِن َبكم  َنَ ِإَنَّ َُنمَشى َأنم َيَمتُو : َوبـَنيم
__________ 

 .عبتين: االصل( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف، َوَما أثمبته من َصِحيح الُبَخاِري  

 .ِف َِبب َعََلَمات النـُّبـُوَّة( 1)
 .َما َكانُوا: االصل( 9)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 (1 -السِ ريَة  - 11)*( )
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 .ِمنم َخلمِفَنا
َرمُب الَِِّت كَ  َلُه رَجُ وََكاَنِت اْلم ، قـَتـم َيِف ِمنم َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   َخم ر  ِف ابمن  ِْلَفمِص بمِن اَأم َ َبيِن َبكم َ قـَُريمش  َوبـَنيم ٌل ِمنم اَنتم بـَنيم

َرُز بم  ر ، إبَِِشارَِة َعاِمِر بمِن يَزِيَد بمِن َعاِمِر بمِن المُمَلوَِّح، مثَّ َأَخَذ بِثَأمرِِه َأُخوُه ِمكم ، فـََقَتَل َعاِمًرا َوَخاَض ِبَسيمِفِه َبيِن َبكم ُن َحفمص 
َتاِر المَكعمَبِة، َفَخاُفوُهمم ِبَسَبِب َذِلَك الَِّذي َوَقَع بـَيـم   .نَـُهمم ِف َبطمِنِه، مثَّ َجاَء ِمَن اللَّيمِل فـََعلََّقُه بَِسم

َحاقَ  َثيِن يَزِيُد بمُن ُروَماَن، َعنم ُعرمَوَة : قَاَل ابمُن ِإسم َلمَّا َأمجمََعتم قـَُريمٌش المَمِسرَي ذََكَرِت الذى َكاَن : بمِن الزُّبـَريمِ قَالَ َفَحدَّ
ر ، َفَكاَد َذِلَك َأنم يـَثمِنيَـُهمم، فـَتَـَبدَّى هَلُمم ِإبمِليُس ِف ُصورَِة ُسَراَقَة بمِن َما َ َبيِن َبكم نَـَها َوبـَنيم ، وََكاَن بـَيـم ْلِِيِ  ِلِك بمِن ُجعمُشم  المُمدم

َراِف َبيِن ِكَنانََة، فـََقالَ ِمنم أَ  َرُهونَهُ : شم  .َأََن َلُكمم َجاٌر من َأن أتَمتيُكمم كَنانَة من خلفكم بشئ َتكم
ِلِه تـََعاََل : َفَخَرُجوا ِسَراًعا قـُلمتُ  َيُصدُّوَن َعنم َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمنم ِدََيرِِهمم َبَطًرا َورََِئَء النَّاِس وَ : " َوَهَذا َمعمىَن قـَوم

ُ مبَا يـَعمَمُلوَن ُمُِيطٌ   .َسِبيِل اَّللَِّ َواَّللَّ
َم ِمَن النَّاِس َوِإين ِ َجاٌر َلُكمم : َوِإذم زَيََّن هَلُُم الشَّيمطَاُن َأعمَماهَلُمم َوقَالَ   .اَل َغاِلَب َلُكُم الميَـوم

َن ِإين ِ َأَخاف هللا َوهللا َشِديد المعَقاب  إىن بِرئ: فـََلمَّا تـََراَءِت الفئتان نكص على َعِقبَـيمِه َوقَالَ  ِمنمُكمم ِإين ِ َأَرى َما اَل تـََروم
(5." ) 

ُهم، فأسلمه م غرهم َلعنه هللا َحىتَّ َساُروا َوَسار َمَعهم منزَلة منزَلة، َوَمَعُه ُجُنوده وراَيته، َكَما قَاَله غري َواِحد ِمنـم
د َوالمَمََلئِ  ِيل نكص على َعِقبَـيمِه َوقَالَ ملصارعهم، فـََلمَّا رأى اْلم إىن بِرئ ِمنمُكمم ِإين ِ َأَرى َما : َكة تنزل للنصر وعاين ِجربم

َن ِإين ِ َأَخاف هللا  .اَل تـََروم
ِله تـََعاََل  ُفرم : " َوَهَذا َكَقوم نمَساِن اكم  .َكَمَثِل الشَّيمطَاِن ِإذم قَاَل ِلْلمِ

ُ َربُّ المَعاَلِمنَي  فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإين ِ بِرئ ِمنمك إىن ُ تـََعاََل ( : 1" )َأَخاف اَّللَّ َقُّ َوَزَهَق المَباِطُل : " َوَقدم قَاَل اَّللَّ َوُقلم َجاَء اْلم



 ( .9)ِإنَّ المَباِطَل َكاَن زهوقا 
__________ 

ر ( 1) 75، 77ُسورَة االنفال ( 5) شم  .51ُسورَة اْلَم
 .55ُسورَة االسراء ( 9)
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ِر فـَرَّ َذاِهًبا، َفَكاَن َأوََّل َمنم هَ فَإِ  َمِئذ  تـَنمِزُل ِللنَّصم ُ َلمَّا َعاَيَن المَمََلِئَكَة يـَوم َمِئذ ، بـَعمَد َأنم َكاَن ُهَو بمِليُس َلَعَنُه اَّللَّ َرَب يـَوم
َع هَلُمم المُمِجرَي هَلُمم، َكَما َغرَُّهمم َوَوَعَدُهمم َوَمنَّاُهمم، َوَما يَعِ   .ُدُهُم الشَّيمطَاُن ِإالَّ ُغُرورًاالمُمَشجِ 

َحاقَ  ِعِمائَة  َومَخمِسنَي ُمَقاِتًَل َمَعُهمم ِمائـََتا فـََرس  : َوقَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم ُلوِل ِف ِتسم َخَرَجتم قـَُريمٌش َعَلى الصَّعمِب َوالذَّ
رِبمَن ِِبلدُُّفوِف َويـُغَ  ِلِمنيَ يـَُقوُدونـََها، َوَمَعُهُم المِقَياُن َيضم  .نِ نَي هِبَِجاِء المُمسم

ًما ًما يـَوم  .َوذََكَر المُمطمِعِمنَي ِلُقَريمش  يـَوم
َُمِويُّ  ًرا، مثَّ ََنََر هَلُمم ُأَميَّ : َوذََكَر اَأم ، ََنََر هَلُمم َعشم ل  َة َأبُو َجهم فَ َأنَّ َأوََّل َمنم ََنََر هَلُمم ِحنَي َخَرُجوا ِمنم َمكَّ اَن ُة بمُن َخَلف  ِبُعسم

ِر َفظَ  ًرا، َوَماُلوا ِمنم ُقَديمد  ِإََل ِمَياه  ََنمَو المَبحم ر و بُِقَديمد  َعشم ًعا، َوََنََر هَلُمم ُسَهيمُل بمُن َعمم ًما( 5)لُّوا ِتسم  .ِفيَها َوَأقَاُموا هِبَا يـَوم
َفِة فَـ  حم َبُحوا ِِبْلَم ًعا، مثَّ َأصم َبُة بمُن رَبِيَعَة ِتسم َبـمَواِء فـََنَحَر فـََنَحَر هَلُمم َشيـم َبُحوا ِِبَأم ًرا، مثَّ َأصم َبُة بمُن رَبِيَعَة َعشم َمِئذ  ُعتـم َنَحَر هَلُمم يـَوم

ًرا، َوََنَرَ  ًرا، َوََنََر هَلُُم المَعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َعشم جَّاِج َعشم ًرا،  هَلُم على َماء بدر أبوالبخرتى هَلُمم نـُبَـيمٌه َوُمنَـبِ ٌه ابـمَنا اْلَم َعشم
 .مثَّ َأَكُلوا ِمنم َأزمَواِدِهمم 

َُمِويُّ  َُذيلُّ، قَالَ : قَاَل اَأم ر  اهلم ثـََنا َأبُو َبكم ثـََنا َأيب، َحدَّ ، وََكاَن َمَع َرُسوِل : َحدَّ رِِكنَي ِستُّوَن فـََرًسا َوِستُِّمائَِة ِدرمع  َكاَن َمَع المُمشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم   .فـََرَساِن َوِستُّوَن ِدرمًعااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر   َة َوَمِسريِِهمم ِإََل بَدم ِر َهُؤاَلِء ِف نَِفريِِهمم ِمنم َمكَّ  .َهَذا َما َكاَن ِمنم َأمم
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل ابمُن ِإسم ُ عَ : َوَأمَّا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليمِه َوَسلََّم ِف لََيال  َمَضتم َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتوم  َعَلى الصَََّلِة ِِبلنَّاِس، َوَردَّ َأَِب لَُبابَ  تَـعمَمَل ابمَن ُأمِ  َمكم ِر َرَمَضاَن ِف َأصمَحابِِه، َواسم تَـعمَمَلُه َعَلى ِمنم َشهم َة ِمَن الرَّومَحاِء َواسم
 .المَمِديَنة

__________ 
ًمافض: ِف شرح المَمَواِهب( 5)  .لوا فأقاموا يـَوم
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ُ َعَليمِه وَ  َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِب بمِن ُعَمريم  وََكاَن َأبـمَيَض، َوبـَنيم َدامُهَا َوَدَفَع اللِ َواَء ِإََل ُمصم َداَواِن، ِإحم َسلََّم رَايـََتاِن َسوم
َنمَصارِ الم : َمَع َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  يـَُقاُل هَلَا َرى َمَع بـَعمِض اَأم ُخم  .ُعَقاُب، َواَأم

َنمَصاِر َمَع َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َكاَنتم رَايَُة اَأم
َُمِويُّ  َُباِب بمِن المُمنمِذرِ : َوقَاَل اَأم  .َكاَنتم َمَع اْلم

َحاقَ  ُ َعَليم : قَاَل ابمُن ِإسم  ِه َوَسلََّم َعَلى السَّاَقِة قـَيمَس بمَن َأيب َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َصعمَصَعَة َأَخا َبيِن َماِزِن بمِن النَّجَّارِ 

َُمِويُّ  ، وَعلى االخرى الزبري بن المَعوام، َومن : َوقَاَل اَأم َدامُهَا ُمصمَعُب ابمن ُعَمريم [ امليمنة]وََكاَن َمَعُهمم فـََرَساِن، َعَلى ِإحم
َثَمة وَ  َودِ [ امليسرة]من سعد بن َخيـم َسم َداد ابمن اَأم  .المِمقم

، قَالَ  َحاق، َعن َحارِثَة بن مضرب، َعن َعِلي   َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث أيب ِإسم ر  : َوَقدم َرَوى اْلمِ َم بَدم َما َكاَن ِفيَنا فَاِرٌس يـَوم
َدادِ  ُر المِمقم  .َغيـم

 ، َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ابمِن َوهمب  ، َأنَّ َوَرَوى المبَـيـم ر ، َعنم َأيب ُمَعاِويَة البلخى، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َعنم َأيب َصخم
َُمِويُّ : َما َكاَن َمَعَنا ِإالَّ فـََرَسانِ : َعِليًّا قَاَل َلهُ  م بدر َوقَاَل اَأم َداِد بمِن االسود، يعمىن يـَوم ثـََنا حَ : فـََرٌس لِلزُّبـَريمِ َوفـََرٌس ِللمِمقم دَّ

َاِعيُل بمُن َأيب َخاِلد، َعن التيمى قَالَ  ثـََنا ِإمسم ُر : َأيب، َحدَّ ر  فَاِرَساِن، الزُّبـَيـم َم بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوِد َعَلى المَميمَسَرةِ  َسم  .بمُن المَعوام على امليمنة، واملقداد أبن اَأم

َحاقَ قَاَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعِليٌّ َومَ : ابمُن ِإسم ُعوَن بَِعريًا يـَعمَتِقُبونـََها، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رمثَُد بمُن َأيب َمرمَثد  وََكاَن َمَعُهمم َسبـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ مَ ]يـَعمَتِقُبوَن بَِعريًا، وََكاَن َْحمَزُة َوزَيمُد بن َحارِثَة َوَأبُو َكبمَشة وأنسة  لََيا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يعتقبون ( 5[ )وم

 .بَِعريًا
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
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ُ تـََعاََل  َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ  .َكَذا قَاَل ابمُن ِإسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعفَّاُن، َعنم َْحَّاِد بمِن : َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ َدَلَة، َعنم ِزرِ  بمِن ُحبَـيمش  ثـََنا َعاِصِم بمِن بـَهم َسَلَمَة، َحدَّ

ر  ُكلُّ َثََلثَة  َعَلى بَِعري ، َكاَن َأبُو لَُبابََة َوَعِليٌّ َزِميَليم َرُسوِل ا َم بَدم ُعود ، قَاَل ُكنَّا يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ بمِن َمسم  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقااَل : قَالَ  َبُة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََنمُن َّنَمِشي َعنمكَ : َفَكاَنتم ُعقم

ِر ِمنمُكَما : " فـََقالَ  َجم ، َواَل َأََن بَِغمىَن َعِن اَأم  ".َما َأنـمُتَما بَِقـمَوى ِمينِ 
ِس، َعنِ  ، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِهِ  َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ، َعِن المَفَلَّ ِدي    .ابمِن َمهم

 .َأيب لَُبابَةَ  َوَلَعلَّ َهَذا َكاَن قـَبمَل َأنم يـَُردَّ َأَِب لَُبابََة ِمَن الرَّومَحاِء، مثَّ َكاَن َزِميََلُه َعِليٌّ َوَمرمثٌَد بََدلَ : قـُلمتُ 



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ، عَ َحدَّ : َوقَاَل اْلمِ ىَف، َعنم َسعمِد بمِن ِهَشام  ثـََنا َسِعيٌد، َعنم قـََتاَدَة، َعنم ُزرَارَة بن َأىب َأوم نم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ

بِ : َعاِئَشةَ  َطَع ِمنم َأعمَناِق اْلمِ َراِس َأنم تـُقم َجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر ِِبَأم ر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم بَدم  .ِل يـَوم
 ِ  .َوَهَذا َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم

َاِرِث، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، عَ  َعِث، َعنم َخاِلِد بمِن اْلم َشم َا َرَواُه النََّساِئيُّ، َعنم َأيب اَأم  .نم قـََتاَدَة بِهِ َوِإَّنَّ
َاِفُظ المِمزِ يُّ ِف االطراف  .بعه سعيد بن بشر َعنم قـََتاَدةَ َواتَ : قَاَل َشيمُخَنا اْلم

 .َوَقدم َرَواُه ِهَشاٌم َعنم قـََتاَدَة، َعنم ُزرَارََة، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

، َعنم َعبمِد : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعِن ابمِن ِشَهاب  ثـََنا اللَّيمُث، َعنم ُعَقيمل  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن  َحدَّ
، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َكعمب  قَالَ  ُ َعَليمِه : مسَِعت َكعمب ابمن َماِلك  يـَُقولُ : َكعمِب بمِن َماِلك  ملَم َأخَتَلَّفم َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاَوَسلََّم ِف َغزمَوة  َغَزاَها ِإالَّ ِف َغزمَوِة تـَُبوَك،  َها، ِإَّنَّ ُ َأَحًدا خَتَلََّف َعنـم ر ، َوملَم يـَُعاِتِب اَّللَّ َر َأين ِ خَتَلَّفمُت َعنم َغزمَوِة بَدم  َغيـم

(1/953) 

 
 

َ َعدُ  نَـُهمم َوبـَنيم ُ بـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُرِيُد ِعرَي قـَُريمش  َحىتَّ مَجََع اَّللَّ ِهمم َعلَ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ى َغريمِ ِميَعاد  وِ 
 .تـََفرََّد ِبهِ 
َحاقَ * * *  ِب المَمِديَنةِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َطرِيَقُه ِمَن المَمِديَنِة ِإََل َمكََّة َعَلى نـَقم ، مثَّ َفَسَلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َفِة، مثَّ عَ  َُليـم ََماِم، مثَّ َعَلى المَعِقيِق، مثَّ َعَلى ِذي اْلم ، مثَّ َعَلى َغِميِس اْلم َيمِش، مثَّ َمرَّ َعَلى تـُرمَِبَن، مثَّ َعَلى َمَلل  َلى ُأواَلِت اْلم
 َعَلى صخريات المَيَماَمة، مثَّ َعَلى

 .السََّياَلِة، مثَّ َعَلى َفجِ  الرَّومَحاِء، مثَّ َعَلى َشُنوَكَة، َوِهَي الطَّرِيُق المُمعمَتِدَلةُ 
َعمَراِب، َفَسأَُلوُه َعِن النَّاِس فـََلمم جيَُِدوا ِعنمَدُه َخبَـرً َحىتَّ  َيِة َلِقَي رَُجًَل ِمَن اَأم ا، فـََقاَل َلُه النَّاُس، َسلِ مم  ِإَذا َكاَن بِِعرمِق الظُّبـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاُلواَأَوِفيُكمم َرُسوُل اَّللَِّ صَ : قَالَ   .نـََعمم : لَّى اَّللَّ

رِبمين َعمَّا ِف َبطمِن ََنَقِِت َهِذهِ : َفَسلََّم َعَليمِه، مثَّ قَالَ   .لَِئنم ُكنمَت َرُسوَل اَّللَِّ فََأخم
ُ َعَليم : قَاَل َلُه َسَلَمُة بمُن َسََلَمَة بمِن وقش َأُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبَُك َعنم َذِلَك، اَل َتسم َبَل َعَليَّ فََأََن ُأخم ِه َوَسلََّم، َوَأقـم

َلٌة  َها َفِفي َبطمِنَها ِمنمَك َسخم  ( .5)نـََزومَت َعَليـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َت َعَلى الرَُّجلِ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َمهم َأفمَحشم

 .مثَّ َأعمَرَض َعنم َسَلَمةَ 
َها، َحىتَّ ِإَذا كَ َونـََزَل رَ  ُر الرَّومَحاِء، مثَّ ارمحَتََل ِمنـم َسَج، َوِهَي بِئـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسجم َها ِِبلمُمنمَصَرِف تـََرَك ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَن ِمنـم

رًا، َفَسلَ  َها َحىتَّ ِإَذا َجزََع َواِدًَي َطرِيَق َمكََّة بَِيَسار  َوَسَلَك َذاَت المَيِمنِي َعَلى النَّازِيَِة، يُرِيُد َبدم يـَُقاُل َلُه ( 1)َك ِف ََنِحَية  ِمنـم



َقاُن  َراِء، مثَّ َعَلى المَمِضيِق، مثَّ انمَصبَّ ِمنمُه، َحىتَّ ِإَذا َكاَن َقرِيًبا( 9)رُحم َ َمِضيِق الصَّفم َ النَّازِيَِة َوبـَنيم َراء بعث بـَنيم  من الصَّفم
__________ 

 .قطعه عرضا: جزع َوادَي( 1)الضَّأمن َأو املاعز، واستعارها ُهَنا لولد النَّاقة  ولد: السخلة( 5)
 .وحقان: االصل( 9)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
)*( 

(1/930) 

 
 

َبَس  َُهيِنَّ َحِليَف َبيِن َساِعَدَة َوَعِديَّ بمَن َأيب الزَّغمَباِء َحِليَف َبيِن النَّ ( 5)َبسم ر و اْلم َباَر بمَن َعمم َخم جَّاِر ِإََل بدر، يتجسسان اَأم
ِر بمِن َحرمب  َوِعريِهِ  َياَن َصخم  .َعنم َأيب ُسفم

َبةَ  َفَر النَّاَس ِإلَ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم تَـنـم بَـَراُه ِبَرَبِ المِعرِي اسم َهابـََعثـَُهَما قـَبمَل َأنم خَيمُرَج ِمَن المَمِديَنِة، فـََلمَّا َرَجَعا فََأخم  .يـم
ِ فَ  َحاَق َُممُفوظًا فـََقدم بـََعثـَُهَما َمرَّتـَنيم َبَة َوابمُن ِإسم  .ِإنم َكاَن َما ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم قدمَها،: قَاَل ابمُن ِإسم  مثَّ ارمحَتََل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ، َسَأَل َعن جبليها َما امسامها فـََلمَّا  َ َجبَـَلنيم َراَء، َوِهَي قـَرميٌَة بـَنيم َبَل الصَّفم تَـقم ِلٌح : ؟ فـََقاُلوا( 1)اسم يـَُقاُل َِأََحِدمِهَا ُمسم
ِلِهَما َفِقيلَ  َخِر ُُممِرٌئ، َوَسَأَل َعنم َأهم ، ِبطمَناِن ِمنم ِغَفار  : َوِلآلم  .بـَُنو النَّاِر، َوبـَُنو ُحَراق 

ِلهِ َفكَ  َاِء َأهم َائِِهَما َوَأمسم نَـُهَما َوتـََفاَءَل بَِمسم َراَء بَِيَسار ، رَِهُهَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمُروَر بـَيـم َما، فـَتَـرََكُهَما َوالصَّفم
 .َزلَ َوَسَلَك َذاَت المَيِمنِي َعَلى َواد  يـَُقاُل َلُه َذِفَراُن، َفَجزََع ِفيِه مثَّ نَـ 

نَـُعوا ِعريَُهمم * * *  َبَـُر َعنم قـَُريمش  َوَمِسريِِهمم لَِيمم  .َوَأاَتُه اْلم
بَـَرُهمم َعنم قـَُريمش   َتَشاَر النَّاَس َوَأخم  .فَاسم
َسنَ  يُق فـََقاَل َوَأحم ر  الصِ دِ   .فـََقاَم َأبُو َبكم

طاب فـََقاَل َوأحسن  .مثَّ قَاَم عمر بن اْلم
__________ 

 .َويـَُقال َلُه بسبسة، َكَما َوقع ْلَِميع ُرَواة ُمسلم َوبَعض ُرَواة َأىب َداُود: زرقائىقَاَل ال( 5)
َحق  .واالصح َما ذكره ابمن ِإسم

م اَل حتسس * أِقم هَلَا صدورها ََي بسبس : ِإنَّه الذى َأرَاَدُه الشَّاِعر بقوله: قَاَل ابمن الكلىب : االصل( 1)ِإن مطاَي المَقوم
 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام َما أمساؤمها

)*( 
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ر و فـََقالَ  َداُد بمُن َعمم ُن َمَعَك، َواَّللَِّ اَل نـَُقوُل َلَك َكَما قَاَل بـَُنو : مثَّ قَاَم المِمقم ُ، فـََنحم ََي َرُسوَل اَّللَِّ اممِض ِلَما َأرَاَك اَّللَّ
َرائِيَل ِلُموَسى ِتََل ِإَنَّ َها ُهَنا قَاِعُدوَن، َوَلِكِن اذمَهبم َأنمَت َورَبَُّك فـََقاِتََل ِإَنَّ َمَعُكَما ُمَقاتُِلوَن، اذمَهبم َأنمَت َورَبَُّك فـََقا: ِإسم

َقِ  َلوم ِسرمَت بَِنا ِإََل بـَرمِك المِغَماِد  ُلَغهُ ( 5)فو الذى بـََعَثَك ِِبْلم ََن َمَعَك ِمنم ُدونِِه َحىتَّ تـَبـم  .َْلَاَلدم
ًرا َوَدَعا َلهُ  فـََقاَل َلُه َرُسولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنمَصاَر، َوَذِلَك َأنَـُّهمم َكانُوا َعَدُد " َأِشريُوا َعَليَّ َأيُـَّها النَّاُس : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا يُرِيُد اَأم َوِإَّنَّ
 ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ِحنَي َِبيـَُعوُه ِِبلمَعَقَبِة قَاُلوا النَّاِس، َوَأنَـُّهمم 

َنا فَأَنمَت ِف ِذمَِّتَنا َّنَمنَـُعَك ممَّ   .ا َّنَمَنُع ِمنمُه َأبـمَناَءََن َوِنَساَءَنَ ِإَنَّ بـَُرآُء ِمنم ِذَماِمَك َحىتَّ َتِصَل ِإََل ِدََيرََِن، فَِإَذا َوَصلمَت ِإلَيـم
َرُه ِإالَّ ممَّنم َدمَهَُه ِِبلممَ َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َها َنصم َنمَصاُر تـََرى َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يتخوف َأال َتُكوَن اَأم ِه،  َصلَّى اَّللَّ ِديَنِة ِمنم َعُدوِ 

 .َوَأنم لَيمَس َعَليمِهمم َأنم َيِسرَي هِبِمم ِإََل َعُدو   ِمنم ِبََلِدِهمم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَاَل َلُه َسعمُد بمُن ُمَعاذ   فـََلمَّا قَاَل َذِلَك َرُسولُ  ؟ قَالَ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : " َواَّللَِّ َلَكأَنََّك ُترِيُدََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ

َناَك عَ : قَالَ " َأَجلم  َقُّ، َوَأعمطَيـم ََن َأنَّ َما ِجئمَت بِِه ُهَو اْلم َناَك َوَشِهدم َلى َذِلَك ُعُهوَدََن َوَمَواثِيَقَنا َعَلى فـََقدم آَمنَّا ِبَك َوَصدَّقـم
تَـعم  َقِ  َلِو اسم ن َمَعك، فو الذى بـََعَثَك ِِبْلم ِع َوالطَّاَعِة َلَك، فَاممِض ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِلَما َأَردمَت فَنحم َر السَّمم َرضمَت بَِنا المَبحم

َناُه َمَعَك َما خَتَلََّف ِمنَّا رَُجٌل َواحِ  َتُه ْلَُضم َرمِب ُصُدٌق ِعنمَد َفُخضم َرُه َأنم تـَلمَقى بَِنا َعُدوَََّن َغًدا، ِإَنَّ َلُصبـٌُر ِف اْلم ٌد، َوَما َنكم
ُنَك، َفِسرم َعَلى بـَرََكِة اَّللَِّ   .اللِ َقاِء، َلَعلَّ اَّللََّ يُرِيَك ِمنَّا َما تـََقرُّ ِبِه َعيـم

ُ َعَليمهِ : قَالَ  ِل سعد ونشطه، مثَّ قَالَ  َفُسرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِسريُوا: " َوَسلََّم بَِقوم
__________ 

 .َموِضع على مخس لََيال من َمكَّة ِإََل ِجَهة الميمن: قَاَل اْلازمى: برك الغماد( 5)
ِري    .ِهَي أفاصى هجر: َوقَاَل المبكم
َمَداين   .751/  5ُهَو ِف أقمَصى الميمن من شرح المَمَواِهب : َوقَاَل اهلم

)*( 
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َن َأنمظُُر ِإََل َمَصارِِع ا ِ، َواَّللَِّ َلَكَأين ِ اْلم َدى الطَّائَِفتَـنيم َ َقدم َوَعَدين ِإحم ِم َوَأبمِشُروا، فَِإنَّ اَّللَّ  ".لمَقوم
َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ   .َهَكَذا َرَواُه ابمُن ِإسم

 .َوَلُه َشَواِهُد ِمنم ُوُجوه  َكِثريَة  
، قَاَل : َما َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ َفِمنم َذِلَك  ، َعنم طَاِرِق بمِن ِشَهاب  َرائِيُل، َعنم ُُمَاِرق  ثـََنا ِإسم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  َحدَّ

ُعود  يـَُقولُ  عمُت ابمَن َمسم َهًدا ََأَنم َأُكوَن َصاِحَبُه أَ : مسَِ َوِد َمشم َسم َداِد بمِن اَأم ُت ِمَن المِمقم َحبُّ ِإيَلَّ ممَّا ُعِدَل بِِه، َأَتى النَِّبَّ َشِهدم
رِِكنيَ  ُعو َعَلى المُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َيدم  .َصلَّى اَّللَّ



ُم ُموَسى ملُوَسى: فـََقالَ   اذمَهبم َأنمت: اَل نـَُقوُل َكَما قَاَل قـَوم
 .َورَبك فـََقاتَل ِإَنَّ َها ُهَنا قَاِعُدونَ 

َ يََديمَك َوَخلمَفكَ  َوَلِكنم نـَُقاِتلُ   .َعنم َُيِيِنَك َوَعنم مِشَاِلَك َوبـَنيم
ُهُه َوَسرَّهُ  َرَق َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأشم  .فـََرَأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

، فـََرَواُه ِف َمَواِضَع ِمنم َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث ُُمَاِرق  بِ  ِلم  ِه، َوَرَواُه النََّساِئيُّ من َحِديثه، انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم
ر  َعَلى فـََرس  : َوِعنمده َم بَدم َداد بن االسود يـَوم  .َوَجاء المِمقم
 .َفذََكَرهُ 

َماُم َأْحمَدُ  ، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُعبَـيمَدُة، ُهَو ابمُن ُْحَيمد ، َعنم ُْحَيمد  الطَِّويِل، َعنم َأَنس  َتَشاَر النَِّبُّ : َحدَّ ُ َعَليمِه اسم  َصلَّى اَّللَّ
َتَشاَرُهمم فََأَشاَر َعَليمِه ُعَمُر، مثَّ اسم  ر ، مثَّ اسم ر ، فََأَشاَر َعَليمِه َأبُو َبكم َنمَصارِ َوَسلََّم َُممَرَجُه ِإََل بَدم ُكمم : َتَشاَرُهمم فـََقاَل بـَعمُض اَأم ِإَيَّ

َنمَصارِ   .يُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ ََي َمعمَشَر اَأم
َرائِيَل ِلُموَسى: فـََقاَل بعض االنصار اذمَهبم َأنمت َورَبك فـََقاتَل ِإَنَّ َها ُهَنا : ََي َرُسول هللا، ِإذا اَل نـَُقوُل َكَما قَاَلتم بـَُنو ِإسم

َباَدَها ِإََل برك الغماد التبعناك َقِ  َلوم َضَربمَت َأكم  .قَاِعُدوَن، َوَلِكنم َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم
َناد ثَلثى َصِحيح َعَلى َشرمِط الصَِّحيحِ َوَهذَ   .ا ِإسم
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د َأيمضا ُ َعَليمِه َوسَ : َوقَاَل َأْحم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  : لَّمَ َحدثَنا َعفَّان، َحدثَنا َْحَّاٌد، َعنم ََثِبت 
يَ  َباُل َأيب ُسفم ر  َفَأعمَرَض َعنمُه، مثَّ َتَكلََّم ُعَمُر َفَأعمَرَض َعنمُه، فـََقاَل َسعمُد بمُن : اَن، قَالَ شاور ِحني بـََلَغُه ِإقـم فـََتَكلََّم َأبُو َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلوم َأَمرمتـََنا َأنم ُنُِيضَ : ُعَباَدةَ  ََن يُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َناَها، َوَلوم هَ ِإَيَّ ا المِبَحاَر ََأََخضم
َباَدَها ِإََل بـَرمِك المِغَماِد َلَفَعلمَنا ِرَب َأكم  .َأَمرمتـََنا َأنم َنضم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم النَّاسَ   .فـََنَدَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رًا، َوَوَرَدتم َعَليمِهمم َرَواَيَ : قَالَ  َودُ فَانمطََلُقوا َحىتَّ نـََزُلوا بَدم   قـَُريمش  َوِفيِهمم ُغََلٌم َأسم

أَُلونَُه َعنم َأيب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم جَّاِج فََأَخُذوُه، وََكاَن َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَن َوَأصمَحابِِه فـَيَـُقولُ  لَِبيِن اْلَم َما يل : ُسفم
َياَن، َوَلِكنم َهَذا َأبُو جَ  ِل بن ِهَشام َوعتَبة بن ربيَعة َوُأَميَُّة بمُن َخَلف  ِعلمٌم بَِيب ُسفم  .هم
 .فَِإَذا قَاَل َذِلَك َضَربُوُه، فَِإَذا َضَربُوهُ 

َيانَ : قَالَ  رِبُُكمم، َهَذا َأبُو ُسفم  .نـََعمم، َأََن ُأخم
َياَن ِعلمٌم، َوَلِكنم َهَذا َأبُ : فَِإَذا تـَرَُكوُه َفَسأَُلوُه قَالَ  َبة َوُأميَّةَما يل بَِيب ُسفم  .و جهل َوعتَبة َوَشيـم

 .فَِإَذا قَاَل َهَذا َأيمًضا َضَربُوهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِ ي، فـََلمَّا رََأى َذِلَك انمَصَرَف فـََقالَ  َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ِإنَُّكم لتضربونه ِإذا : َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رُُكونَُه   .ِإَذا َكَذَبُكمم صدق َوتـَتـم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ، يضع يَده على االرض َها ُهَنا َوَها ُهَنا، َفَما َأَماَط : َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا َمصمرَُع ُفََلن 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِضِع يَِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأَحُدُهمم َعنم َموم

ر ، َعنم َعفَّاَن بِِه ََنمَوهُ َوَرَواُه مُ  ِلٌم َعنم َأيب َبكم  .سم
ُظ َلُه، ِمنم َطرِيِق َعبمِد هللا ابمُن هَلِي ، َعنم َوَقدم َرَوى ابمُن َأيب َحاُتِ  ِف تـَفمِسريِِه َوابمُن َمرمَدَويمِه، َواللَّفم َعَة، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب 

َراَن، َلَم، َعنم َأيب ِعمم َنمَصاِريَّ يـَُقولُ  َأسم َع َأَِب َأيُّوَب اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن ِِبلمَمِديَنةِ : َأنَُّه مسَِ ِإين ِ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبَلٌة، فـََهلم َلُكمم َأنم َُنمُرَج ِقَبَل َهِذِه المِعرِي  َياَن َأنَـَّها ُمقم رِبمُت َعنم ِعرِي َأيب ُسفم  .نـََعمم : فـَُقلمَنا" َلَعلَّ اَّللََّ يـُغمِنُمَناَها؟ ُأخم
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ِ قَاَل لََنا َمنيم ًما َأوم يـَوم َنا، فـََلمَّا ِسرمََن يـَوم َرِجُكمم؟ : " َفَخَرَج َوَخَرجم رِبُوا مبَخم ِم، فَِإنَـُّهمم َقدم ُأخم اَل َواَّللَِّ : فـَُقلمَنا" َما تـََرومَن ِف المَقوم
ِم، َوَلِكنَّا َأَردمََن المِعريَ  َما لََنا طَاَقةٌ   .بِِقَتاِل المَقوم

ِم؟ : " مثَّ قَالَ   .فـَُقلمَنا مثل َذِلك" َما تـََرومَن ِف ِقَتاِل المَقوم
رو  َداد بن َعمم ُم ُموَسى ِلُموَسى[ : فـََقالَ ]فـََقاَم المِمقم َأنمَت َورَبك  اذمَهبم : ِإًذا اَل نـَُقوُل َلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َكَما قَاَل قـَوم

 .فـََقاتَل ِإَنَّ َها ُهَنا قَاِعُدونَ 
َنا ِمنم َأنم َيُكوَن لَ : قَالَ  َداُد، َأَحبُّ ِإلَيـم َنمَصاِر َلوم َأَنَّ قـُلمَنا ِمثمَل َما قَاَل المِمقم َنا َمعمَشَر اَأم َنا َماٌل َعِظيٌم، فَأَنـمَزَل هللا فـََتَمنـَّيـم

 َرَجَك رَبَُّك ِمنم بـَيمِتكَ َكَما َأخم : " عزوجل َعَلى َرُسوِلهِ 
َقِ  َوِإن فريقا من المُمؤمِننَي لكارهون   .َوذكر مَتام اْلَِديث" ِِبْلم

، َعنم َأبِيِه  ِرو بمِن َعلمَقَمَة بمِن َوقَّاص  اللَّيمِثيِ  ِه، قَالَ روى ابمُن َمرمَدَويمِه َأيمًضا، ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن َعمم وُل َخَرَج َرسُ : َعنم َجدِ 
ر ، َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِِبلرَّومَحاِء َخَطَب النَّاَس فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بَدم ر  " َكيمَف تـََرومَن؟ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي : فـََقاَل َأبُو َبكم

 .َرُسوَل اَّللَِّ بـََلَغَنا َأنَـُّهمم ِبَكَذا وََكَذا
ر  " َكيمَف تـََرومَن؟ : " مثَّ َخَطَب النَّاَس فـََقالَ : قَالَ  ِل َأيب َبكم  .فـََقاَل ُعَمُر ِمثمَل قـَوم

 ".َكيمَف تـََرومَن؟ : " مثَّ َخَطَب النَّاَس فـََقالَ 
تـَُها َقطُّ َواَل : فـََقاَل َسعمُد بمُن ُمَعاذ   َرَمَك َوَأنـمَزَل َعَليمَك المِكَتاَب َما َسَلكم يل هِبَا ِعلمٌم،  ََي َرُسول هللا إَيَن تُرِيُد؟ فو الذى َأكم

اذمَهبم َأنمت َورَبك : وَسىَولَِئنم ِسرمَت َحىتَّ أتَمِتَ بـَرمَك المِغَماِد ِمنم ِذي َُيَن  لََنِسريَنَّ َمَعَك، َواَل َنُكوُن َكالَِّذيِن قَاُلوا ِلمُ 
 .فـََقاتَل ِإَنَّ َها ُهَنا قَاِعُدونَ 

َرُه، فَانمظُِر الَِّذي َوَلِكِن اذمَهبم َأنمَت َورَبَُّك فـََقاِتََل إِ  ُ ِإلَيمَك َغيـم َدَث اَّللَّ َت َِأَممر  َوَأحم َنَّ َمَعُكمم متبعون، َوَلَعلَّ َأنم َتُكوَن َخَرجم
ُ ِإلَيمَك فَاممِض، َفِصلم ِحَباَل َمنم ِشئمَت، َواقمَطعم ِحَباَل َمنم ِشئمَت، َوَعاِد َمنم ِشئمَت، َوَساملم  َدَث اَّللَّ َوُخذم ِمنم  َمنم ِشئمَت،َأحم

 .َأممَوالَِنا َما ِشئمتَ 
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ِل َسعمد   َقِ ، َوِإنَّ َفرِيًقا ِمَن المُمؤمِننَي لكارهون : " فـَنَـَزَل المُقرمآُن َعَلى قـَوم َرَجَك رَبَُّك ِمنم بـَيمِتَك ِِبْلم ََيتِ " َكَما َأخم  .اْلم
َُمِويُّ ِف َمَغازِيِه، َوزَاَد بـَعمَد قـَوم  َت ِمنَّا َكاَن ": " َوُخذم ِمنم َأممَوالَِنا َما ِشئمَت : " ِلهِ َوذََكَرُه اَأم َوَأعمِطَنا َما ِشئمَت، َوَما َأَخذم

ُلَغ الم  َت، َوَما َأَمرمَت ِبِه ِمنم َأمر فَأمرََن تبع المرك، فو هللا لَِئنم ِسرمَت َحىتَّ تـَبـم َنا ممَّا تـَرَكم َداَن لََنسِ َأَحبَّ ِإلَيـم ريَنَّ بَـرمَك ِمنم ُغمم
 ".َمَعَك 
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم َذِفَراَن، َفَسَلَك َعَلى ثـََناََي يـَُقاُل هَلَا اَأمَ : قَاَل ابمُن ِإسم َصاِفُر، مثَّ مثَّ ارمحَتََل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَّ  ابَّة، َوتـََرَك اْلم َها ِإََل بـََلد  يـَُقاُل َلُه الدَّ ، َوُهوَ اَنمَطَّ ِمنـم  اَن بَِيِمني 
ر ، فـَرَِكَب ُهَو َورَُجٌل ِمنم َأصمَحابِهِ  ََبِل المَعِظيِم، مثَّ نـََزَل َقرِيًبا ِمنم بَدم  .َكِثيٌب َعِظيٌم َكاْلم

ر  : قَاَل ابمُن ِهَشام    .ُهَو َأبُو َبكم
َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َُيمََي بمِن ِحبَّانَ  َحاَق، َكَما َحدَّ ، َحىتَّ َوَقَف َعَلى َشيمخ  ِمَن المَعَرِب َفَسأََلُه َعنم قـَُريمش  َوَعنم ُُمَمَّد  قَاَل ابمُن ِإسم

ُهمم، فـََقاَل الشَّيمخ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوَأصمَحابِِه َوَما بـََلَغُه َعنـم : اَل أخربكما َحىتَّ خترباين ممَّا َأنـمُتَما؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ا أخربتنا أخربَنكِإذَ 

 .نـََعمم : َأو َذاك ِبَذاَك؟ قَالَ : فـََقالَ 
بَـَرين فـَهُ : قَاَل الشَّيمخُ  َم َكَذا وََكَذا، فَِإنم َكاَن َصَدَق الَِّذي َأخم َم مبََكاِن َكَذا فَِإنَُّه بـََلَغيِن َأنَّ ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَُه َخَرُجوا يـَوم ُم الميَـوم

 .وََكَذا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ لِلمَمَكاِن الَّ   .ِذي ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم مبَكَ  بَـَرين َصَدَقيِن فـَُهُم الميَـوم َم َكَذا وََكَذا، فَِإنم َكاَن الَِّذي َأخم  .اِن َكَذا وََكَذاَوبـََلَغيِن َأنَّ قـَُريمًشا َخَرُجوا يـَوم
 .لِلمَمَكاِن الَِّذي ِبِه قـَُريمشٌ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ِمنم َخرَبِِه قَالَ  فـََلمَّا فـَرَغَ   .مثَّ انمَصَرَف َعنمهُ " ََنمُن ِمنم َماء  : " ممَّنم َأنـمُتَما؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َما ِمنم َماء ؟ َأِمنم َماِء المِعَراِق؟: قَاَل يـَُقوُل الشَّيمخُ 
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ِريُّ يـَُقاُل : قَاَل ابمُن ِهَشام   َياُن الضَّمم  .هِلََذا الشَّيمِخ ُسفم
َحاقَ  ا َأممَسى بـََعَث َعِليَّ بمَن َأيب طَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأصمَحابه، فـََلمَّ اِلب  َوالزُّبـَريمِ مثَّ رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َثيِن يَزِيُد بمُن ُروَماَن، َعنم  بمِن المَعوَّاِم َوَسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  َبَـَر َلُه، َكَما َحدَّ ر  يـَلمَتِمُسوَن اْلم ِف نـََفر  ِمنم َأصمَحابِِه، ِإََل َماِء بَدم
 .ُعرمَوَة بمَن الزُّبـَريمِ 

جَّاِج، َوَعرِيٌض َأبُو َيَسار  ُغََل  َلُم ُغََلُم َبيِن اْلَم ا هِبَِما فََأَصابُوا رَاِويًَة ِلُقَريمش  ِفيَها َأسم ُم َبيِن المَعاِص بمِن َسِعيد ، فَأَتـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِ ي، فـََقاُلوا ِقيِهمم ِمَن المَماءِ : َفَسأَُلومُهَا، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََنمُن ُسَقاُة قـَُريمش  بـََعثُوََن َنسم

ا َأنم  ُم َخبَـَرمُهَا، َورََجوم َياَن َفَضَربُومُهَا، فـََلمَّا َأذمَلُقومُهَا َفَكرَِه المَقوم  (5)َيُكوََن َِأَيب ُسفم
َيانَ : قَااَل   .ََنمُن َِأَيب ُسفم



 .فـَتَـرَُكومُهَا
َدتـَيمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسَجَد َسجم  .َورََكَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتُمومُهَاِإَذا َصَدقَاُكمم َضَربـمُتُمومهَُ : " َوقَالَ  ، أخرباىن َعن قـَُريمش؟ قَااَل ! ا، َوِإَذا َكَذَِبُكمم تـَرَكم هم : َصَدَقا َواَّللَِّ ِإنَـُّهَما ِلُقَريمش 
َقلُ ( [ 1)َوهللا ] َوِة المُقصمَوى، َوالمَكِثيُب المَعَقنـم  .َورَاَء َهَذا المَكِثيِب الَِّذي تـََرى ِِبلمُعدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل هَلَُما َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُم قَااَل : لَّى اَّللَّ تـُُهمم؟ َقااَل : َكِثرٌي، قَالَ : َكِم المَقوم ِري: َما ِعدَّ  .اَل نَدم
؟ َقااَل : قَالَ  م  ًرا: َكمم يـَنمَحُروَن ُكلَّ يـَوم ًما َعشم ًعا َويـَوم ًما ِتسم  .يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلمِف المقَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِعِماَئِة ِإََل اَأم َ التِ سم ُم َما بـَنيم  ".وم
؟ قَااَل : مثَّ قَاَل هَلَُما َراِف قـَُريمش  ، َوَحِكيُم : َفَمنم ِفيِهمم ِمنم َأشم رَتِيِ  بمُن ِهَشام  َبُة بمُن رَبِيَعَة، َوَأبُو المَبخم َبُة بمُن رَبِيَعَة، َوَشيـم ُعتـم

َفُل بمُن ُخَويم  ، َونـَوم َفل، َوالنضمربمُن ِحَزام  ، َوطَُعيمَمُة بمُن َعِديِ  بمِن نـَوم َفل  َاِرُث بمُن َعاِمِر بمِن نـَوم  ِلد ، َواْلم
__________ 

 .آذومها: أذلقومها( 5)
 .َعن ابمن ِهَشام( 1)

)*( 

(1/937) 

 
 

، َوُأَميَُّة بمنُ  ِل بمُن ِهَشام  َوِد، َوَأبُو َجهم َسم َعُة بمُن اَأم َاِرِث، َوَزمم ر و  ابمن اْلم جَّاِج، َوُسَهيمُل بمُن َعمم ، َونـُبَـيمٌه َوُمنَـبِ ٌه ابـمَنا اْلَم َخَلف 
ُرو بمُن َعبمِد ُود     .َوَعمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى النَّاِس فـََقالَ : قَالَ  َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ا َهِذِه َمكَُّة َقدم َألمَقتم ِإلَيمُكمم َأفمََلَذ َكِبِدهَ : " فََأقـم
َحاقَ * * *  رًا فََأََنَخا ِإََل َتل   قَ : قَاَل ابمُن ِإسم ر و َوَعِديُّ بمُن َأيب الزَّغمَباِء َقدم َمَضَيا َحىتَّ نـََزاَل بَدم َبُس بمُن َعمم رِيب  وََكاَن َبسم

ر و  َتِقَياِن ِفيِه، َوجَممِديُّ بمُن َعمم َبٌس جاريتني من ِمَن المَماِء، مثَّ َأَخَذا َشنًّا هَلَُما َيسم َُهيِنُّ َعَلى المَماِء، َفَسِمَع َعِديٌّ َوَبسم اْلم
َاِضر ومها يتَلزمان  َا أتَمِت المِعرُي َغًدا َأوم بـَعمَد َغد ، فََأعمَمُل هَلُمم : َعَلى المَماِء َوالمَملمُزوَمُة تـَُقوُل ِلَصاِحَبِتَها( 5)جواري اْلم ِإَّنَّ

 مثَّ َأقمِضيِك الَِّذي
 .َلكِ 

 .َصَدَقتم : قَاَل جَممِديُّ 
نَـُهَما  .مثَّ َخلََّص بـَيـم

َبٌس َفَجَلَسا َعَلى بَِعريَيمِهَما، مثَّ انمطََلَقا َحىتَّ َأتـََيا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َع َذِلَك َعِديٌّ َوَبسم بَـَراُه مبَا َومسَِ  َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأخم
َعا  .مسَِ

يَ  َبَل َأبُو ُسفم ر وَوَأقـم ِديِ  بمِن َعمم َم المِعرَي َحِذرًا َحىتَّ َوَرَد المَماَء، فـََقاَل ِلَمجم َت َأَحًدا؟ قَالَ : اَن َحىتَّ تـََقدَّ َسسم َما : َهلم َأحم
تَـَقَيا ِف  ِ َقدم َأََنَخا ِإََل َهَذا التَّلِ  مثَّ اسم  .َشن   هَلَُما مثَّ انمطََلَقا رََأيمُت َأَحًدا أُنمِكُرُه، ِإالَّ َأين ِ َقدم رََأيمُت رَاِكبَـنيم



َياَن ُمَناَخُهَما فََأَخَذ ِمنم َأبـمَعاِر بَِعريَيمِهَما فـََفتَُّه فَِإَذا ِفيِه النـََّوى، فـََقالَ   .َهِذِه َواَّللَِّ َعََلِئُف يـَثمِربَ : فَأََتى َأبُو ُسفم
َه ِعريِِه َعِن ا رَعَ فـََرَجَع ِإََل َأصمَحابِِه َسرِيًعا، َفَضَرَب َوجم رًا بَِيَسار ، َوانمطََلَق َحىتَّ َأسم  .لطَّرِيِق َفَساَحَل هِبَا، َوتـََرَك بَدم

َفَة رََأى ُجَهيمُم بمُن الصَّلمِت بمِن َُممَرَمَة بمِن المُمطَِّلِب بمِن َعبم  ُحم ا نـََزُلوا اْلم ََي، فـََقالَ َوَأقـمبَـَلتم قـَُريمٌش، فـََلمَّ ِإين ِ : ِد َمَناف  ُرؤم
 يَما يـََرى النَّائُِم، وإىن لبني النَّائِم َوالمَيقظَان، ِإذم رََأيمُت فِ 

__________ 
 .يتقاضيان: يتَلزمان( 5)

)*( 
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َبَل َعَلى فـََرس  َحىتَّ َوَقَف َوَمَعُه بَِعرٌي َلُه، مثَّ قَالَ  َبُة بم : َنَظرمُت ِإََل رَُجل  َقدم َأقـم َبُة بمُن رَبِيَعَة، َوَشيـم ُن رَبِيَعَة، َوَأبُو قُِتَل ُعتـم
رَ  ر  ِمنم َأشم َم بَدم ، َوُأَميَُّة بمُن َخَلف  َوُفََلٌن َوُفََلٌن، فـََعدَّ رَِجااًل ممَّنم قُِتَل يـَوم ََكِم بمُن ِهَشام  ُتُه َضَرَب ِف اْلم ، مثَّ رََأيـم اِف قـَُريمش 

َكِر َفَما بَِقَي خِ  َكِر ِإالَّ َأَصابَُه َنضمٌح ِمنم َدِمهِ لَبَِّة بَِعريِِه مثَّ َأرمَسَلُه ِف المَعسم ِبَيِة المَعسم  .َباٌء ِمنم َأخم
ُ فـََقالَ  ل  َلَعَنُه اَّللَّ َنا! َهَذا َأيمًضا َنِبٌّ آَخُر ِمنم َبيِن المُمطَِّلبِ : فـَبَـَلَغتم َأَِب َجهم ُتوُل ِإنم ََنمُن المتَـَقيـم  .َسيَـعمَلُم َغًدا َمِن المَمقم

َرَز ِعريَُه َأرمَسَل ِإََل قـَُريمش  : َحاقَ قَاَل ابمُن ِإسم * * *  َياَن َأنَُّه َقدم َأحم نَـُعوا ِعريَُكمم : َوَلمَّا رََأى َأبُو ُسفم ُتمم لَِتمم َا َخَرجم ِإنَُّكمم ِإَّنَّ
ُ فَارمِجُعوا  .َورَِجاَلُكمم َوَأممَواَلُكمم، فـََقدم جَنَّاَها اَّللَّ

ِل بمُن ِهَشام   ٌر َموممِسًا ِمنم َمَواِسِم المَعَرِب جَيمَتِمُع هَلُمم ِبِه ُسوٌق كل َواَّللَِّ : فـََقاَل َأبُو َجهم رًا، وََكاَن بَدم  اَل نـَرمِجُع َحىتَّ نَرَِد بَدم
َُزور  مَ ( 5)َعام، فنقيم َعَليمِه َثََلًَث فننحر اْلم َنا المِقَياُن َوَتسم َر َوتـَعمِزَف َعَليـم َمم ِقَي اْلم َع بَِنا المَعَرُب َونُطمِعَم الطََّعاَم َوَنسم

 .َومبَِسرِيََن َومَجمِعَنا، َفََل يـََزاُلوَن يـََهابُونـََنا َأبًَدا، فَاممُضوا
فَ  ُحم َرَة، َوُهمم ِِبْلم ِرو بمِن َوهمب  الثَـَّقِفيُّ، وََكاَن َحِليًفا لَِبيِن زُهم َنُس بمُن َشرِيِق بمِن َعمم َخم َرَة َقدم جَنَّ : ةِ َوقَاَل اَأم ُ ََي َبيِن زُهم ى اَّللَّ

نَـُعوُه َوَماَلُه، فَ  َا نـََفرمُُتم لَِتمم ، َوِإَّنَّ َفل  َعُلوا َلُكمم َأممَواَلُكمم، َوَخلََّص َلُكمم َصاِحَبُكمم َُممَرَمَة بمَن نـَوم نَـَها َوارمِجُعوا، ( 1)اجم يب ُجبـم
َعة ، اَل َما يـَقُ   .وُل َهَذافَِإنَُّه اَل َحاَجَة َلُكمم بَِنم خَتمُرُجوا ِف َغريمِ َضيـم

ِريٌّ َواِحٌد، َأطَاُعوُه وََكاَن ِفيِهمم ُمطَاًعا: قَالَ  َها زُهم َهدم  .فـََرَجُعوا فـََلمم َيشم
ُهم ، مل خيرج ِمنـم ُهمم ََنٌس ِإالَّ َبيِن َعِدي    َوملَم َيُكنم بَِقَي َبطمٌن ِمنم قـَُريمش  ِإالَّ َوَقدم نـََفَر ِمنـم

__________ 
 .اْلزر: ابمن ِهَشام( 5)
 .فاجعلوا َل: ابمن ِهَشام( 1)
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ِ َأَحدٌ  ِ المَقِبيَلتَـنيم رًا ِمنم َهاتـَنيم َهدم َبدم َنِس، فـََلمم َيشم َخم َرَة َمَع اَأم  .رَُجٌل َواِحٌد، فـََرَجَعتم بـَُنو زُهم
مِ : قَالَ  ، وََكاَن ِف المَقوم َ طَاِلِب بمِن َأيب طَاِلب  ُم، وََكاَن بـَنيم َ بـَعمِض قـَُريمش  ُُمَاَورٌَة، فـََقاُلواَوَمَضى المَقوم َنا : ، َوبـَنيم َواَّللَِّ َلَقدم َعَرفـم

ُتمم َمَعَنا، َأنَّ َهَواُكمم َمَع ُُمَمَّد   ، َوِإنم َخَرجم  .ََي َبيِن َهاِشم 
َبة  ُُمَاِلٌف ُُمَاِربم ِف ِمقمَنب  ِمنم *  اَل هم ِإمَّا يـَغمُزَونَّ طَاِلبم : فـََرَجَع طَاِلٌب ِإََل َمكََّة َمَع من رََجَع، َوقَاَل ِف َذِلك ِف ُعصم

َر المَغاِلبم ( * 5)َهِذِه المَمَقاِنبم  َر السَّاِلبم َولَِيُكِن المَمغمُلوُب َغيـم ُلوُب َغيـم َحاقَ * * * فـَلمَيُكِن المَمسم َوَمَضتم : قَاَل ابمُن ِإسم
َوِة المُقصمَوى ِمنَ  َقِل  قـَُريمٌش َحىتَّ نـََزُلوا ِِبلمُعدم َ المَعَقنـم ر  َوبـَنيم َ َبدم َقِل َوَبطمِن المَواِدي َوُهَو يـَلمَيُل، بـَنيم المَواِدي َخلمَف المَعَقنـم

نـمَيا ِمنم َبطمِن يـَلمَيَل ِإََل المَمِديَنةِ  َوِة الدُّ ر  ِف المُعدم  .المَكِثيِب الَِّذي َخلمَفُه قـَُريمٌش، َوالمَقِليُب بَِبدم
َفل ِمنمُكم " تـََعاََل  وىف َهَذا قَالَ : قـُلمتُ  ُب َأسم َوِة المُقصمَوى َوالرَّكم نـمَيا َوُهمم ِِبلمُعدم َوِة الدُّ َأيم ِمنم ََنِحَيِة " ِإذا َأنـمُتمم ِِبلمُعدم

ُعوال " السَّاِحِل  ُ َأممًرا َكاَن َمفم ِضَي اَّللَّ ُتمم ِف المِميَعاِد، َوَلِكنم لِيَـقم تَـَلفم ُُتم اَلخم ََيت( 1" )َوَلوم تـََواَعدم  .اْلم
ًسا  ُ السََّماَء، وََكاَن المَواِدي َدهم َها َماٌء لَبََّد هَلُُم ( 9)َوبـََعَث اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه ِمنـم فََأَصاَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َماٌء ملَم  َرمَض َوملَم َُيمنَـعمُهمم ِمَن السَّريمِ، َوَأَصاَب قـَُريمًشا ِمنـم  . يقدروا على َأن يرحتلوا َمَعهاَأم
__________ 

َيل مقدارها َثََلمثِائَة َأو ََنموَها: املقنب( 5) ََماَعة من اْلم  .اْلم
 .ليًنا: دهسا( 9) 71ُسورَة االنفال ( 1)
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لُُه تـََعاََل : قـُلمتُ  َز الشَّيمطَاِن َولِيَـرمِبَط َعَلى َويـُنَـزِ ُل َعَليمُكمم ِمَن السََّماِء َماًء لِيُ " َوِف َهَذا قـَوم ِهَب َعنمُكمم رِجم َطهِ رَُكمم بِِه َويُذم
 ( .5" )قـُُلوِبُكمم َويـُثـَبِ َت ِبِه االقدام 

ُهمم خَتم  لشَّيمطَاِن وختويفه للنفوس ِذيَل اَفذََكَر َأنَُّه َطهََّرُهمم ظَاِهًرا َوَِبِطًنا، َوَأنَُّه ثـَبََّت َأقمَداَمُهمم َوَشجََّع قـُُلوبـَُهمم َوَأذمَهَب َعنـم
ِلهِ  ِقِهمم ِف قـَوم َر َعَليمِهمم ِمنم فـَوم ِإذم يُوِحي رَبَُّك ِإََل : " ووسوسته اْلواطر، َوَهَذا تـَثمِبيُت المَباِطِن َوالظَّاِهِر، َوَأنـمَزَل النَّصم

َأي على " ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّعمَب، فَاضمرِبُوا َفوق االعناق المَمََلِئَكِة َأين ِ َمَعُكمم، فـَثـَبِ ُتوا الَِّذيَن آَمُنوا، َسأُلمِقي ِف قُـ 
ُهم كل بنان " الرؤوس  ُهُم السِ ََلُح " واضربوا ِمنـم ِسَك ِمنـم َتمم َ َوَرُسوَلُه َوَمنم ُيَشاِقِق " َأيم لَِئَلَّ َيسم َذِلَك ِبَنَـُّهمم َشاقُّوا اَّللَّ

َ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ اَّللََّ   ( .1" )َشِديُد المِعَقاِب، َذِلُكمم َفُذوُقوُه َوَأنَّ للمَكاِفرِيَن َعَذاب النَّار اَّللَّ
َحاَق، َعنم : قَاَل ابمُن َجرِير   َرائِيل، َحدثَنا َأبُو ِإسم َدام، َحدثَنا ِإسم َحاَق، َحدثَنا ُمصعب بن المِمقم َثيِن َهاُروُن بمُن ِإسم َحدَّ

َلَة الَِِّت َكاَنتم ِف َصِبيَحِتَها ( 9)َأَصابـََنا من ِمَن اللَّيمِل َطشٌّ : طَالب، قَالَ  َحارِثََة، َعنم َعِليِ  بمِن َأىب ِمَن المَمَطِر، يـَعميِن اللَّيـم
َجِف  َنا حَتمَت الشََّجِر َواْلَم ر ، فَانمطََلقم َعُة َبدم َتِظلُّ حَتمتَـَها ِمَن المَمَطِر، َوَِبَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى( 7)َوقـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنسم  اَّللَّ

 .يـَعميِن قَائًِما ُيَصلِ ي، َوَحرََّض َعَلى المِقَتالِ 
َماُم َأْحمَدُ  ، َعن َعلي ، قَ : َوقَاَل اْلمِ َحاَق، َعنم َحارِثََة بمِن ُمَضرِ ب  ، َعنم ُشعمَبَة َعنم َأيب ِإسم ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َمهم : الَ َحدَّ



َداِد، َوَلَقدم رََأيـمتُـَنا َوَما ِفيَنا ِإالَّ ََنئٌِم ِإالَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َما َكاَن ِفي م بدر ِإالَّ المِمقم  َعَليمِه َوَسلََّم حَتمَت َشَجَرة  َنا فَارس يـَوم
َبحَ   .ُيَصلِ ي َويـَبمِكي َحىتَّ َأصم

 .َوَسَيأمِت َهَذا اْلَِديث مطوال
__________ 

 .51النفال ُسورَة ا( 5)
 .57، 59ُسورَة االنفال ( 1)
 .المَمَطر الضَِّعيف، َوُهَو َفوق الرذاذ: الطش( 9)
 .مجع حجفة وهى الرتس الصَِّغري يطارق َبني جلدين: اْلجف( 7)

 (1 -السِ ريَة  - 11)*( )
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 .َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم بـُنمَدار ، َعنم ُغنمُدر ، َعنم ُشعمَبَة بِهِ 
َرمُض َوطَاَبتم بِِه َأنـمُفُسُهمم َوثـَبَـَتتم : َوقَاَل جُمَاِهدٌ   .ِبِه َأقمَداُمُهمم َأنـمَزَل َعَليمِهُم المَمَطَر فََأطمَفأَ ِبِه المغَُباَر َوتـََلبََّدتم ِبِه اَأم

ِر َرَمضَ : قـُلمتُ  َر ِمنم َشهم َعِة السَّابَِعَة َعشم ُمم َلَة اْلم ر  لَيـم َلُة بَدم َرِة، َوَقدم َِبَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى وََكاَنتم لَيـم جم ِ ِمَن اهلِم تَـنيم اَن، َسَنَة ثِنـم
ِثُر ِف ُسُجوِدِه َأنم يـَُقولَ  ِم َشَجَرة  ُهَناَك، َويُكم َلَة ُيَصلِ ي ِإََل ِجذم ُ َعَليمِه َوَسلََّم تِلمَك اللَّيـم يَُكرِ ُر َذِلَك " ََي َحيَّ ََي قـَيُّوَم : " اَّللَّ

 .بِِه َعَليمِه السَََّلمُ  َويُِلظُّ 
َحاقَ * * *  ر  : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُباِدرُُهمم ِإََل المَماِء َحىتَّ َجاَء َأدمىَن َماء  ِمنم بَدم  نـََزَل َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .بِهِ 
َحاقَ  ثمُت َعنم رَِجال  ِمنم بىن َسل: قَاَل ابمُن ِإسم َُموِح قَالَ َفُحدِ  باب ابمن ُمنمذر بمِن اْلم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َمة، َأهنم ذكُروا َأن اْلم

َمُه َواَل نـََتَأخََّر َعنمُه، َأمم  ُ لَيمَس لََنا َأنم نـَتَـَقدَّ َزَلَكُه اَّللَّ َرمُب َوالمَمِكيَدُة؟ َأرََأيمَت َهَذا المَمنمِزَل، َأَمنمزاًِل َأنـم  ُهَو الرَّأمُي َواْلم
َرمُب َوالمَمِكيَدةُ : الَ قَ   .َبلم ُهَو الرَّأمُي َواْلم

ِم فـَنَـنمزِ : قَالَ  ، فَاممِض ِِبلنَّاِس َحىتَّ َنَمِتَ َأدمىَن َماء  ِمَن المَقوم ، فَِإنَّ َهَذا لَيمَس مبَنمِزل  َلُه، مثَّ نـَُغوِ َر َما َورَاَءُه ِمَن ََي َرُسوَل اَّللَِّ
َربُونَ المُقُلِب، مثَّ نـَبميِن َعلَ  َرَب َواَل َيشم َم فـََنشم  .يمِه حوضا فنملؤه َماًء، مثَّ نـَُقاِتَل المَقوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".َلَقدم َأَشرمَت ِِبلرَّأمِي : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َُمِويُّ  ثـََنا َأيب، قَالَ : قَاَل اَأم ، قَالَ َوَزَعَم المَكلمِبُّ، َعنم َأيب َصالِ : َحدَّ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه : ح  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـَيـم

َقـمَباَص  ِيُل َعنم َُيِينه ِإذا َأاَتُه َمَلٌك ِمَن المَمََلِئَكِة فـََقالَ ( 5)َوَسلََّم جَيمَمُع اَأم َرأُ َعَليمَك السَََّلمَ : َوِجربم َ يـَقم ُد ِإنَّ اَّللَّ  .ََي ُُمَمَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل   :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .ِبالصل غري منقوطة( 5)



ََماَعة من النَّاس: َومل أجد َهَذا النَّص، والقبص  .اْلم
)*( 

(1/701) 

 
 

َ يـَُقولُ : فـََقاَل المَمَلكُ " ُهَو السَََّلُم َوِمنمُه السَََّلُم َوِإلَيمِه السَََّلُم "  َُباُب بمُن : َلكَ  ِإنَّ اَّللَّ َر الَِّذي َأَمَرَك بِِه اْلم َمم ِإنَّ اَأم
 .المُمنمِذرِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِيُل َهلم تـَعمِرُف َهَذا؟ فـََقالَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل السََّماِء َأعمِرُف، َوِإنَُّه َلَصاِدٌق َوَما : ََي ِجربم َما ُكلَّ َأهم
 .ُهَو ِبَشيمطَان  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنم َمَعُه ِمَن النَّاِس َفَساَر َحىتَّ َأَتى َأدمىَن َماء  ِمنَ  ِم نـََزَل َعَليمِه، مثَّ َأَمَر فـَنَـَهَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  المَقوم
ًضا َعَلى المَقِليِب الَِّذي نـََزَل َعَليمِه َفمُ  ، َوبـَىَن َحوم نَِيةَ ِِبلمُقُلِب فـَُغوِ َرتم  .ِلَئ َماًء، مثَّ َقَذُفوا ِفيِه اْلم

 ُ َُباَب بمَن المُمنمِذِر َلمَّا َأَشاَر مبَا َأَشاَر ِبِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليمِه َوَسلََّم نـََزَل َمَلٌك ِمَن السََّماِء َوذََكَر بـَعمُضُهمم َأنَّ اْلم
ِيُل ِعنمَد النَِّبِ  َصلَّى  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل المَمَلكُ َوِجربم َرأُ َعَليمَك السَََّلَم َويـَُقوُل َلكَ : اَّللَّ ِإنم الرَّأمَي َما : ََي ُُمَمَُّد، رَبََّك يـَقم

ِيَل فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ِجربم َُباُب، فـََنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوِإنَُّه َمَلٌك لَيمَس ُكلُّ : َأَشاَر بِِه اْلم المَمََلِئَكِة َأعمرِفـُُهمم
 .َولَيمَس ِبَشيمطَان  

رِِكنَي ِنصمَف اللَّيمِل، َوَأنَـُّهمم نزُلوا فِ  َُمِويُّ َأنَـُّهمم نـََزُلوا َعَلى المَقِليِب الَِّذي يَِلي المُمشم َِياَض َوذََكَر اَأم يِه واستقوا ِمنمُه ومَلوا اْلم
رِِكنَي َماءٌ  َحىتَّ َأصمَبَحتم ِمََلءً   .َولَيمَس ِللمُمشم

َحاقَ  َث َأنَّ َسعمَد بمَن ُمَعاذ  قَاَل ََي َنِبَّ اَّللَِّ َأالَّ نـَبم : قَاَل ابمُن ِإسم ر ، َأنَُّه ُحدِ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم يِنَ َلَك َعرِيًشا َتُكوُن َفَحدَّ
ُخم ِفيِه َونُِعدُّ ِعنمَدَك رََكائَِبَك، مثَّ نـَلم  َنا، َوِإنم َكاَنِت اَأم بَـبـم ُ َوَأظمَهَرََن َعَلى َعُدوِ ََن َكاَن َذِلَك َما َأحم َرى َقى َعُدوَََّن، فَِإنم َأَعزَََّن اَّللَّ

َواٌم َما ََنمُن بََِشد ِ  ِمَنا، فـََقدم خَتَلََّف َعنمَك َأقـم َت َعَلى رََكائِِبَك فـََلِحقمَت مبَنم َورَاَءََن ِمنم قـَوم ُهمم، َوَلوم ظَنُّوا  َجَلسم ُحبًّا َلَك ِمنـم
ُ هِبِمم يـَُناِصُحوَنَك َوجُيَاِهُدوَن َمَعكَ   .َأنََّك تـَلمَقى َحرمًِب َما خَتَلَُّفوا َعنمَك، َُيمنَـُعَك اَّللَّ
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ًرا َوَدَعا َلُه ِبَريم   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعرِيٌش َكاَن فَأَثـمىَن َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، مثَّ ُبيِنَ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِفيهِ 

َحاقَ * * *  بَـَلتم : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوَقِد ارمحَتََلتم قـَُريمٌش ِحنَي َأصمَبَحتم فََأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َتَصوَُّب مِ  َقِل، َوُهَو المَكِثيُب الَِّذي َجاُءوا ِمنمُه ِإََل المَواِدي، قَالَ فـََلمَّا رَآَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : " َن المَعَقنـم

ُب َرُسوَلَك، اللَُّهمَّ فـََنصمَركَ  رَِها حَتَادَُّك َوُتَكذِ  بَـَلتم ِبَُيََلئَِها َوَفخم ُهُم  اللَُّهمَّ َهِذِه قـَُريمٌش َقدم َأقـم َتيِن، اللَُّهمَّ َأِحنـم الَِّذي َوَعدم
 ".المَغَداَة ( 5)



ِم َوُهَو َعَلى َبَة بمَن رَبِيَعَة ِف المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوقد رََأى ُعتـم ِإنم َيُكنم ِف َأَحد  : مَجَل  َلُه َأْحمَرَ  َوَقدم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َْحمَِر، ِإنم يُ  ََمِل اَأم ٌر َفِعنمَد َصاِحِب اْلم ِم َخيـم  .ِطيُعوُه يـَرمُشُدواِمَن المَقوم

َداَها هَلُمم َوَقدم َكاَن ُخَفاُف بمُن ِإُيَاِء بمِن َرَحَضَة، َأوم َأبُوُه ِإُيَاُء بمُن رََحَضَة المِغَفاِريُّ، بـََعَث ِإََل قـَُريمش  ابـم : قَالَ  ًنا َلُه جبََزائَِر َأهم
ُتمم َأنم ََّنُدَُّكمم ِبِسََلح  َورَِجال  : َوقَالَ  بَـبـم َأنم َوَصَلتمَك َرِحٌم، َوَقدم َقَضيمَت الَِّذي : َفَأرمَسُلوا ِإلَيمِه َمَع ابمِنهِ : فـََعلمَنا قَالَ  ِإنم َأحم

ِري ِإنم   َعَليمَك، فـََلَعمم
َا نـَُقاِتُل اَّللََّ، َكَما يـَزمُعُم ُُمَمَّ  ُهمم، َوِإنم ُكنَّا ِإَّنَّ َا نـَُقاِتُل النَّاَس َما بَِنا َضعمٌف َعنـم : قَالَ ! ، َفَما َِأََحد  ِِبَّللَِّ ِمنم طَاَقة  دٌ ُكنَّا ِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َض َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل نـََفٌر ِمنم قـَُريمش  َحىتَّ َوَرُدوا َحوم ، فـََقاَل فـََلمَّا نـََزَل النَّاُس َأقـم َم، ِفيِهمم َحِكيُم بمُن ِحَزام 
ُ َعَليمِه   .َدُعوُهمم : َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتلم، مثَّ  َمِئذ  ِإالَّ قُِتَل، ِإالَّ َما َكاَن ِمنم َحِكيِم بمِن ِحَزام  فَِإنَُّه ملَم يـُقم ََلُمُه، َفَما َشِرَب ِمنمُه رَُجٌل يـَوم َلَم بـَعمَد َذِلَك َفَحُسَن ِإسم  َأسم
تَـَهَد ِف َُيِيِنِه قَالَ  ر  اَل َوالَِّذي جَنَّ : َفَكاَن ِإَذا اجم َم بَدم  .اين يـَوم

مِئذ  َثََلمثِائَة َوَثََلثَة عشر: قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  َوَقدم َكاَن َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .أهلكهم: أحنهم( 5)
)*( 
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َاَءُهمم َعَلى ُحُروِف المُمعمَجِم ِإنم َشاَء اَّللَُّ رَُجًَل َكَما َسَيأمِت بـََياُن َذِلَك ِف َفصمل  نـَعمِقُدُه بـَعمَد الم  َعِة َونَذمُكُر َأمسم  .َوقـم
ِة ( 5)ُكنَّا نـََتَحدَُّث : َفِفي َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعِن المبَـَراِء، قَالَ * * *  َعَة َعَشَر، َعَلى ِعدَّ َأنَّ َأصمَحاَب بدر ثلثِمائة َوِبضم

ِمنٌ َأصمَحاِب طَاُلوَت الَِّذيَن جاوز  َر، َوَما َجاَوزَُه َمَعُه ِإالَّ ُمؤم  .ا َمَعُه النـَّهم
ر  نيفا على ِستِ نَي، واالنصار : َولِلمُبَخاِريِ  َأيمًضا َعنمُه قَالَ  َم بَدم ر ، وََكاَن المُمَهاِجُروَن يـَوم َم بَدم ُتصمِغرمُت َأََن َوابمُن ُعَمَر يـَوم اسم

 .نَيف َوَأرمبـَُعوَن ومائتان
، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه قَالَ وروى االمام أَ  َكِم، َعنم ِمقمَسم  ، َعِن اْلَم د َعن نصر بن ِرََئب، َعنم َحجَّاج  ر  : ْحم ُل بَدم َكاَن َأهم

م  ثلثِمائة َوَثََلثَة عشر، وََكاَن المُمَهاِجُروَن ِستَّة َوسبعني وََكاَنت هزُيَة أهل بدر لسبع عشَرة مضني من شهر َرَمَضان يـَوم
 .ُمَعةاْلمُ 

ُ تـََعاََل  ُ ِف َمَناِمَك قَِليًَل َوَلوم َأرَاَكُهمم َكِثريًا َلَفِشلمُتمم َولَتَـَناَزعمُتمم ِف االمر، َوَلِكن: " َوقَاَل اَّللَّ ( 1" )هللا سلم  ِإذم يُرِيَكُهُم اَّللَّ
يَة  .اْلم

َلةَ   .وََكاَن َذِلَك ِف َمَناِمِه تِلمَك اللَّيـم
يقُ  ِإنَُّه ََنمَ : َوِقيلَ  ُهمم َفَجَعَل الصِ دِ  ُم ِمنـم ََي :  يُوِقظُُه َويـَُقولُ ِف المَعرِيِش، َوَأَمَر النَّاَس َأنم اَل يـَُقاتُِلوا َحىتَّ َيَمَذَن هَلُمم، َفَدََن المَقوم

تَـيمِقظم  ا ِمنَّا فَاسم  .َرُسوَل اَّللَِّ َدنـَوم



ُهمم ِف َمَناِمِه َقِليًَل  ُ ِإَيَّ  .َوَقدم َأرَاُه اَّللَّ
ا َُمِويُّ َوُهَو َغرِيٌب ِجدًّ  .ذََكَرُه اَأم

ُتمم ِف َأعمُيِنُكمم َقِليًَل َويـَُقلِ ُلُكمم ِف َأعمُيِنِهمم، ليقضى هللا أمرا َكاَن مَ : " َوقَاَل تـََعاََل   ( .9" )فمُعوال َوِإذم يُرِيُكُموُهمم ِإِذ المتَـَقيـم
__________ 

 .الُبَخاِري  ( 5)
عت المرَباء رضى  َة : هللا َعنُه يـَُقولُ مسَِ رًا َأنَـُّهمم َكانُوا ِعدَّ ُ َعَليمِه َوسلم من َشِهَد بَدم َثيِن َأصمَحاُب ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ َحدَّ

 .َأصمَحاِب طَاُلوتَ 
 .79ُسورَة االنفال ( 1)
 .77ُسورَة االنفال ( 5)

)*( 
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رَتَِئ َهُؤاَلِء َعَلى َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء َعَلى َهُؤاَلِء، ِلَما َلُه ِف   َفِعنمَدَما تـََقاَبَل المَفرِيَقاِن قـَلََّل اَّللَُّ  َخرِيَن لَِيجم ُهَما ِف َأعمنُيِ اْلم ُكَلًّ ِمنـم
َمِة المَباِلَغةِ  كم  .َذِلَك ِمَن اْلِم

َرانَ  ِلِه تـََعاََل ِف ُسورَِة آِل ِعمم ،  َقدم َكاَن َلُكمم : " َولَيمَس َهَذا ُمَعاِرًضا ِلَقوم ِ المتَـَقَتا، ِفَئٌة تـَُقاِتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ آيٌَة ِف ِفئَـتَـنيم
ُ يـَُؤيِ ُد بَِنصمرِِه َمنم َيَشاُء  ِ، َواَّللَّ َليمِهمم رَأمَي المَعنيم نـَُهمم ِمثـم َرى َكاِفَرٌة يـََروم  ".َوُأخم

 ِ َلنيم ِمَنَة ِمثـمَليم َعَدِد المَكاِفَرِة َعَلى الصَِّحيِح َأنَّ المِفرمقَ : فَِإنَّ المَمعمىَن ِف َذِلَك َعَلى َأَصحِ  المَقوم َة المَكاِفَرَة تـََرى المِفرمَقَة المُمؤم
َرمِب َوالمُمَسايـََفِة  رََجُهمم َأوَّ ( 5)َأيمًضا، َوَذِلَك ِعنمَد المِتَحاِم اْلم َتدم ُ المَوَهَن َوالرُّعمَب ِف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا، فَاسم َقَع اَّللَّ اًل، َأوم

ِمِننَي بَِنصمرِِه، َفَجَعَلُهمم ِف َأعمنُيِ  ُهمم ِعنمَد المُمَواَجَهِة َقِليًَل، مثَّ َأيََّد المُمؤم ُهمم َحىتَّ بَِنم َأرَاُهمم ِإَيَّ  المَكاِفرِيَن َعَلى الضِ عمِف ِمنـم
 .َوَهُنوا َوَضُعُفوا َوُغِلُبوا

ُ يـَُؤيِ ُد بَِنصمرِ : " َوهِلََذا قَالَ   ".ِه َمنم َيَشاُء، ِإنَّ ِف َذِلك لعربة الوَل االبصار َواَّللَّ
ر ، َحىتَّ  َم بَدم ، َلَقدم قـُلِ ُلوا ِف َأعمُيِنَنا يـَوم َحاَق، َعنم َأيب عبيد َوعبد اَّللَِّ َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم :  ِإين ِ ََأَُقوُل ِلَرُجل  ِإََل َجنمِب قَاَل ِإسم

 !َأرَاُهمم ِمائَةً : َأتـََراُهمم َسبمِعنَي؟ فـََقالَ 
َحاقَ * * *  َنمَصاِر قَاُلوا: قَاَل ابمُن ِإسم َياخ  ِمَن اَأم ِل المِعلمِم، َعنم َأشم ُرُه ِمنم َأهم َحاُق بمُن َيَسار  َوَغيـم َثيِن َأيب ِإسم َلمَّا : َوَحدَّ

ُزرم  َُمِحيَّ فـََقاُلوا احم َر بمَن َوهمب  اْلم ُم بـََعثُوا ُعَميـم َم َأصمَحاَب ُُمَمَّد   اطمَمَأنَّ المَقوم  .لََنا المَقوم
َكِر مثَّ رََجَع ِإلَيمِهمم فـََقالَ : قَالَ  َل المَعسم َتَجاَل بَِفَرِسِه َحوم ُقُصوَن، َوَلِكنم َأممِهُلوين : فَاسم َثََلمُثِائَِة رَُجل  يَزِيُدوَن َقِليًَل َأوم يـَنـم

ِم َكِمنٌي َأوم َمَددٌ : َحىتَّ َأنمظُرَ   .َألِلمَقوم
ًئا، فـََرَجَع ِإلَيمِهمم فـََقالَ : الَ قَ  ًئا، َوَلِكنم َقدم رََأيمُت ََي َمعمَشَر قـَُريمش  : َفَضَرَب ِف المَواِدي َحىتَّ َأبـمَعَد فـََلمم يـََر َشيـم َما رََأيمُت َشيـم

 المَبََلََي حَتمِمُل المَمَناََي، نـََواِضَح يـَثمِرَب حتمل المَمومت الناقع،



__________ 
 .واملسابقة َوُهَو حَتمرِيف: االصل( 5)

)*( 
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ُهمم َحىتَّ يـَقم  َتَل رَُجٌل ِمنـم ٌم لَيمَس هَلُمم َمنَـَعٌة َواَل َملمَجأٌ ِإالَّ ُسُيوفـُُهمم، َواَّللَِّ َما َأَرى َأنم يـُقم ُتَل َرُجًَل ِمنمُكمم، فَِإَذا َأَصابُوا ِمنمُكمم قـَوم
ُر المَعيمِش   .؟ فـََروما رَأمَيُكمم ! بـَعمَد َذِلكَ َأعمَداَدُهمم َفَما َخيـم

َبَة بمَن رَبِيَعَة فـََقالَ  َع َحِكيُم بمُن ِحَزام  َذِلَك َمَشى ِف النَّاِس، فَأََتى ُعتـم ََي َأَِب المَولِيِد ِإنََّك َكِبرُي قـَُريمش وسيدها : فـََلمَّا مسَِ
ِر؟ قَالَ املطاع ِفيَها، َهلم َلَك ِإََل َأنم اَل تـََزاَل تُذمَكُر ِفيهَ  تـَرمِجُع ِِبلنَّاِس : َوَما َذِلك ََي َحِكيُم؟ قَالَ : ا ِبَريم  ِإََل آِخِر الدَّهم

ضمَرِمي ِ  رو ابمن اْلَم  .َوحَتمِمُل َأممَر حليفك َعمم
ُلُه َوَما ُأِصيَب ِمنم َما: قَالَ  َا ُهَو َحِليِفي فـََعَليَّ َعقم  .ِلهِ َقدم فـََعلمُت، َأنمَت َعَليَّ ِبَذِلَك، ِإَّنَّ

ُجَر  َشى َأنم َيشم ، فَِإين ِ اَل َأخم ل  َنمظَِليَِّة، يـَعميِن َأَِب َجهم  .َأممَر النَّاس َغريه( 5)فَأمِت ابمَن اْلم
َبُة َخِطيًبا فـََقالَ  ا ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَهُ : مثَّ قَاَل ُعتـم نَـُعوَن بَِنم تـَلمَقوم ُتُموُه  ََي َمعمَشَر قـَُريمش  ِإنَُّكمم َواَّللَِّ َما َتصم ًئا، َواَّللَِّ لَِئنم َأَصبـم َشيـم

ِه، َأِو ابمَن َخاِلِه، َأوم  َرُه النََّظَر ِإلَيمِه، قـََتَل ابمَن َعمِ  ِه رَُجل  َيكم  َرُجًَل ِمنم َعِشريَتِِه، فَارمِجُعوا َوَخلُّوا اَل يـََزاُل الرَُّجُل يـَنمظُُر ِإََل َوجم
 َ َ ُُمَمَّد  َوبـَنيم  بـَنيم

ُر َذِلَك َألمَفاُكمم َوملَم تـََعرَُّضوا ِمنمُه َما تُرِ َسائِِر المعَ   .يُدونَ َرِب، فَِإنم َأَصابُوُه َفَذِلَك الَِّذي َأَردمُُتم، َوِإنم َكاَن َغيـم
تُُه َقدم نـََثَل درعا فـَُهَو يـَُهنِ ئـَُها : قَاَل َحِكيمٌ  ، فـََوَجدم ل  َبَة : هُ فـَُقلمُت لَ ( 1)فَانمطََلقمُت َحىتَّ ِجئمُت َأَِب َجهم ََكِم ِإنَّ ُعتـم ََي َأَِب اْلم

 .َأرمَسَليِن ِإلَيمَك ِبَكَذا وََكَذا
ُرُه : فـََقالَ  َ ُُمَمَّد ، َومَ ( 9)انـمتَـَفَخ َواَّللَِّ ِسحم نَـَنا َوبـَنيم ُ بـَيـم ا ِحنَي رََأى ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَُه، َفََل َواَّللَِّ اَل نـَرمِجُع َحىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ
َبةَ   .َما قَاَل، َوَلِكنَُّه رََأى ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَُه َأَكَلَة َجُزور ، َوِفيِهُم ابـمُنُه، فـََقدم خَتَوََّفُكمم َعَليمهِ  بُِعتـم

، فـََقالَ  ضمَرِميِ   َهَذا َحِليُفَك يُرِيُد َأن يرجع النَّاس، َوقد: مثَّ بـََعَث ِإََل َعاِمِر بمِن اْلَم
__________ 

 .َويفمسدخُيَالف : يشجر( 5)
 .يسجر: وىف االصل

 .أخرج: نئل( 1)َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 
 .الرئة: جُب َوالسحر: انتفخ سحره( 9)يهيئها ويصلحها : ويهنئها

)*( 
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َتَل َأِخيكَ  َرَتَك َوَمقم  .رََأيمُت َثَمَرَك بَِعيمِنَك فـَُقمم فَانمُشدم ُخفم
ضمَرِمي ِ  َتَشَف مثَّ َصَرخَ  فـََقاَم َعاِمُر بمُن اْلَم َراهُ : فَاكم َراُه َواَعمم  .َواَعمم

، َوَأفمَسَد َعَلى النَّاسِ : قَالَ  ثـَُقوا َعَلى َما ُهمم َعَليمِه ِمَن الشَّرِ  تَـوم َرمُب َوَحِقَب َأممُر النَّاِس َواسم  الرَّأمَي الَِّذي َفَحِمَيِت اْلم
َبةُ   .َدَعاُهمم ِإلَيمِه ُعتـم

بَ  ل  فـََلمَّا بـََلَغ ُعتـم َل َأيب َجهم ُرُه، قَالَ : ُة قـَوم ِتِه : انـمتَـَفَخ َواَّللَِّ ِسحم ُرُه َأََن َأمم ُهوَ ( 7)َسيَـعمَلُم ُمَصفِ ُر اسم مثَّ ! َمِن انـمتَـَفَخ ِسحم
َيمِش بـَيمَضًة َتَسَعُه ِمنم ِعَظِم رَ  ِخَلَها ِف رَأمِسِه، َفَما َوَجَد ِف اْلم َبُة بـَيمَضًة لُِيدم أمِسِه، فـََلمَّا رََأى َذِلَك اعمَتَجَر َعَلى المَتَمَس ُعتـم

 .رَأمِسِه بِبُـرمد  َلهُ 
، َعنم َأبِيِه، َعنم َسِعيِد بمِن الممُ * * *  َنا ََنمُن : َسيِ ِب قَالَ َوَقدم َرَوى ابمُن َجرِير  ِمنم َطرِيِق ُمَسوَِّر بمِن َعبمِد المَمِلِك الميَـرمبُوِعيِ  بـَيـم

ََكِم ِإذم َدَخَل َحاِجُبُه فـََقالَ ِعنمَد َمرمَواَن بمِن ا َتأمِذنُ : ْلم  .َحِكيُم بمُن ِحَزام  َيسم
 .ائمَذنم َلهُ : قَالَ 

رِ : فـََلمَّا َدَخَل قَالَ   مرمَحًبا ََي َأَِب َخاِلد ادن، فحال َعنم َصدم
بَـَلُه فـََقالَ  تَـقم َ المِوَساَدِة مثَّ اسم َنُه َوبـَنيم ِلِس َحىتَّ َجَلَس بـَيـم ر  َحد ِ : المَمجم  .ثـمَنا َحِديَث َبدم

َهدم َأَحٌد مِ : فـََقالَ  رَِها، فـََلمم َيشم َفِة َرَجَعتم قَِبيَلٌة ِمنم قـََباِئِل قـَُريمش  بَِسم ُحم َنا َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِِبْلم رًا، مثَّ َخَرجم رِِكيِهمم بَدم نم ُمشم
ُ تـََعا َوَة الَِِّت قَاَل اَّللَّ َنا َحىتَّ نـََزلمَنا المُعدم َبَة بمَن رَبِيَعَة فـَُقلمتُ َخَرجم َهَب ِبَشَرِف : ََل، َفِجئمُت ُعتـم ََي َأَِب المَولِيِد َهلم َلَك ِف َأنم َتذم

َم َما بَِقيَت؟ قَالَ  َعُل َماَذا؟ قـُلمتُ : َهَذا الميَـوم ضمَرِميِ  َوُهَو َحِليُفكَ : َأفـم ، فـََتَحمَّلم ِإنَُّكمم اَل َتطمُلُبوَن ِمنم ُُمَمَّد  ِإالَّ َدَم ابمَن اْلَم
 .ِبِديَِتِه َويـَرمِجُع النَّاسُ 

، فـَُقلم َلهُ : فـََقالَ  ل  َنمظَِليَِّة، يـَعميِن َأَِب َجهم  :َأنمَت َعَليَّ ِبَذِلَك، َواذمَهبم ِإََل ابمِن اْلم
__________ 

 .َأرَاَد مصفر بدنه ِبلصفرة وهى الط يب: مصفر استه( 5)
 .َما يسوؤه َأن يذكرَولكنه قصد المُمَبالَغة ِبلذم َفذكر 

)*( 
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ِ يََديمهِ  ُتُه َفِإَذا ُهَو ِف مَجَاَعة  ِمنم بـَنيم َم مبَنم َمَعَك َعِن ابمِن َعمِ َك؟ َفِجئـم  َوِمنم َخلمِفِه، َوِإَذا ابمُن َهلم َلَك َأنم تـَرمِجَع الميَـوم
ضمَرِميِ  َواِقٌف َعَلى رَأمِسِه َوُهَو يـَُقولُ  ُت عَ : اْلَم َم ِإََل َبيِن َُممُزوم  َفَسخم ، َوَعقمِدي الميَـوم  .قمِدي ِمنم َعبمِد مَشمس 

َبُة بمُن رَبِيَعةَ : فـَُقلمُت َلهُ  م مبَنم َمَعَك؟ قَالَ : يـَُقوُل َلَك ُعتـم َرَك؟ قـُلمتُ : َهلم َلَك َأنم تـَرمِجَع الميَـوم اَل، َوملَم : َأَما َوَجَد َرُسواًل َغيـم
ِهِ َأُكنم َِأَُكوَن َرُسواًل   .ِلَغريم

َبُة ُمتَِّكٌئ َعَلى ِإُيَاِء بمِن َرَحَضَة المِغفَ : قَاَل َحِكيمٌ  رَب شئ، َوُعتـم َبَة لَِئَلَّ يفوتىن من اْلَم ُت ُمَباِدرًا ِإََل ُعتـم اِريِ ، َوقد َفَخَرجم
 .أهمدى ِإََل المُمشمركني عشَرة جزائر



َبةَ  ِهِه فـََقاَل ِلُعتـم َبةُ : فطلع َأبُو جهل الشَّر  ِف َوجم ُرَك؟ فـََقاَل َلُه ُعتـم  .َستَـعمَلمُ : انـمتَـَفَخ ِسحم
َ فـََرِسِه، فـََقاَل ِإُيَاُء بمُن رََحَضةَ  َفُه َفَضَرَب بِِه َمنتم ل  َسيـم  .بِئمَس المَفأمُل َهَذا: َفَسلَّ َأبُو َجهم

َرمبُ   .َفِعنمَد َذِلَك قَاَمِت اْلم
ُ عَ   .َليمِه َوَسلََّم َأصمَحابَُه وعباهم أحسن تعبيةَوَقدم َصفَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، قَالَ  ُ َعَليمهِ : فـََرَوى الرتِ مِمِذيُّ َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف   َصفََّنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  لَيمًَل  َم بَدم  .َوَسلََّم يـَوم

َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ابمِن هَلِيَعَة، َحدَّ  َع َأَِب َأيُّوَب ورى اْلمِ ثَُه، َأنَُّه مسَِ َراَن َحدَّ َلَم َأَِب ِعمم ، َأنَّ َأسم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب 
، فـََنظَ : يـَُقولُ  ر ، فـََبَدَرتم ِمنَّا َِبِدرٌَة َأَماَم الصَّفِ  َم بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُ َر ِإلَيمِهُم اَصفََّنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َمِعي َمِعي : " َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ 
 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 

َناٌد َحَسنٌ   .َوَهَذا ِإسم
َحاقَ * * *  َياخ  ِمنم قومه، َأن: َوقَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َحبَّاُن بمُن َواِسِع بمِن َحبَّاَن، َعنم َأشم  َوَحدَّ
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ر ، َوِف َيِدِه ِقدمٌح  َرُسوَل اَّللَِّ  َم بَدم َل ُصُفوَف َأصمَحاِبِه يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعدَّ َم، َفَمرَّ ِبَسَواِد بمِن ( 5)َصلَّى اَّللَّ ُل ِبِه المَقوم يـَُعدِ 
تَـنمِتٌل   .ِمَن الصَّف ِ ( 1)َغزِيََّة َحِليِف َبيِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر َوُهَو ُمسم

َتِو ََي َسَواُد : " ِنِه ِِبلمِقدمِح َوقَالَ َفطََعَن ِف َبطم   ".اسم
ين : فـََقالَ  ِل فََأِقدم َقِ  َوالمَعدم ُ ِِبْلم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأومَجعمَتيِن َوَقدم بـََعَثَك اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َبطمِنِه فـََقالَ  َتِقدم : َفَكَشَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اسم
ََي َرُسوَل اَّللَِّ َحَضَر َما تـََرى، َفَأَردمُت َأنم َيُكوَن : َما َْحََلَك َعَلى َهَذا ََي َسَواُد؟ قَالَ : اعمتَـنَـَقُه فـََقبََّل َبطمَنُه، فـََقالَ فَ : قَالَ 

ِد ِبَك َأنم َُيَسَّ ِجلمِدي ِجلمَدكَ   .آِخَر المَعهم
ُ َعَليمِه وَ   .َسلََّم ِبَريم  َوقَاَلهُ َفَدَعا َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ  َراَء، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث، َوُهَو ابمُن َعفم َف بمَن اْلم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ َعوم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما : َوَحدَّ
ُسُه يََدُه ِف المعَ : " الرَّبَّ ِمنم َعبمِدِه؟ قَالَ ( 9)ُيضمِحُك   ".ُدوِ  َحاِسًرا َغمم

ُ َعنمهُ  َفُه فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل َرِضَي اَّللَّ  .فـَنَـزََع ِدرمًعا َكاَنتم َعَليمِه فـََقَذفـََها، مثَّ َأَخَذ َسيـم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الصُُّفوَف َورََجَع ِإََل المَعرِيشِ : قَاَل ابمُن ِإسم  مثَّ َعدََّل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُرهُ  ر  لَيمَس َمَعُه ِفيِه َغيـم  .َفَدَخَلُه َوَمَعُه َأبُو َبكم
ُرهُ  َحاَق َوَغيـم ُ َعنمُه َواِقًفا َعَلى َِبِب المَعرِيِش ُمتَـَقلِ ًدا ِِبلسَّيمِف َوَمَعُه رَِجاٌل مِ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َن وََكاَن َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َرِضَي اَّللَّ

َنمَصاِر، َُيمُرُسوَن  رِِكنَي، َواْلمَ اَأم مَهَُه المَعُدوُّ ِمَن المُمشم فًا َعَليمِه ِمنم َأنم يَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخوم َناِئُب النََّجاِئُب َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َها رَِكبَـَها َورََجَع  َتاَج ِإلَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ احم  .ِإََل المَمِديَنِة، َكَما َأَشاَر بِِه َسعمُد بمُن ُمَعاذ  ُمَهيََّأٌة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم َعِلي   َأنَُّه َخطَبَـُهمم فـََقالَ  َنِدِه ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن َعِقيل  َجُع النَّاِس؟ : َوَقدم َرَوى المبَـزَّاُر ِف ُمسم ََي َأيُـَّها النَّاُس َمنم َأشم

 .ؤمِننيَ َأنمت ََي َأِمري الممُ : فـََقاُلوا
__________ 

م( 5)  .المقدح السهم
 .ُمتَـَقدم: مستنتل( 1)
 .يرضى: يضمحك( 9)

)*( 
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ر ، ِإَنَّ َجَعلمَنا ِلَرُسوِل اَّللَِّ : فـََقالَ  ُت ِمنمُه، َوَلِكنم ُهَو َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلَّ َأَما ِإين ِ َما َِبَرَزين َأَحٌد ِإالَّ انـمَتَصفم َم َعرِيًشا َصلَّى اَّللَّ
ِوي ِإلَيمِه أحد من المُمشمركني؟ فو هللا َما: فـَُقلمَنا ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِئَلَّ يـَهم َدََن ِمنَّا َأَحٌد ِإالَّ  َمنم َيُكوُن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُ ر  َشاِهًرا ِِبلسَّيمِف َعَلى رَأمِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوى ِإلَيمهِ َأبُو َبكم ِوي ِإلَيمِه َأَحٌد ِإالَّ َأهم  .َعَليمِه َوَسلََّم اَل يـَهم
َجُع النَّاسِ   .فـََهَذا َأشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وأخذته قـَُريمش، فـََهَذا ُياده، َوَهَذا يـُتَـلمِتُلُه، َويَـ : قَالَ   َأنمَت َجَعلمتَ : ُقوُلونَ َوَلَقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  يضمرب وجياهد َهَذا َويـُتَـلمِتُل َهَذا، َوُهوَ  هِلََة ِإهَلًا َواِحًدا، فو هللا َما َدََن ِمنَّا َأَحٌد ِإالَّ َأبُو َبكم تُـُلوَن ! َويـمَلُكمم :  يـَُقولُ اْلم َأتـَقم

 .رَُجًَل َأنم يـَُقوَل َريبِ  اَّللَُّ 
َضلَّتم ِْلميَـُتُه مثَّ قَالَ مثَّ رََفَع َعِليٌّ بـُرمَدًة َكاَنتم َعَليمِه فـََبَكى حَ  ٌر َأمم ُهَو؟ : َأنمُشدُُكُم اَّللََّ : ىتَّ اخم َن َخيـم ِمُن آِل ِفرمَعوم َأُمؤم

ُم، فـََقاَل على ُتمُ : َفَسَكَت المَقوم َن، َذاَك رَُجٌل َيكم ِمِن آِل ِفرمَعوم َرمِض ِمنم ُمؤم ٌر ِمنم َملمِء اَأم ر  َخيـم  فو هللا َلَساَعٌة ِمنم َأيب َبكم
 .ِإُيَانَُه، َوَهَذا رَُجٌل َأعمَلَن ِإُيَانَهُ 

هِ : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ   .اَل نـَعمَلُمُه يـُرمَوى ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم
يِق، َحيمُث ُهَو َمَع الرَُّسول ِف المَعرِيِش، َكَما َكاَن َمَعُه ِف المَغاِر َرِضَي اَّللَُّ   .ُه َوَأرمَضاهُ َعنم  فـََهِذِه ُخُصوِصيٌَّة ِللصِ دِ 

ِثُر ااِلبمِتَهاَل َوالتََّضرَُّع َوالدَُّعاَء، َويـَُقوُل ِفيَما َيدم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُكم ِلكم َهِذِه : " ُعو ِبهِ َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإنَّ تـُهم
ِتف " المِعَصابََة اَل تـُعمَبُد بـَعمَدَها ِف االرض  َرَك : " بربه عزوجل َويـَُقولُ َوجعل يـَهم ِتيِن، اللَُّهمَّ َنصم  ".اللَُّهمَّ َأجنمَِز يل َما َوَعدم

ر  َرِضَي هللا َعنهُ   َويـَرمَفُع يََديمِه ِإََل السََّماِء َحىتَّ َسَقَط الر َِداُء َعنم َمنمِكبَـيمِه، َوَجَعَل َأبُو َبكم
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َرِة ااِلبمِتَهالِ يـَلمَتزُِمُه ِمنم َورَائِِه َوُيَسو ِ  ِفًقا َعَليمِه ِمنم َكثـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ بـَعمَض ُمَناَشَدِتَك رَبََّك، فَِإنَُّه : ي َعَليمِه رَِداَءُه َويـَُقوُل ُمشم
 .َسيـُنمِجُز َلَك َما َوَعَدكَ 

َا قَالَ  يَق ِإَّنَّ ، َأنَّ الصِ دِ  َفاِق ِلَما رََأى : َهَكَذا َحَكى السَُّهيمِليُّ َعنم قَاِسِم بمِن ََثِبت  بـَعمَض ُمَناَشَدِتَك رَبََّك، ِمنم َِبِب اْلمِشم
 .بـَعمَض َهَذا ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ِمنم َنَصِبِه ِف الدَُّعاِء َوالتََّضرُِّع َحىتَّ َسَقَط الر َِداُء َعنم َمنمِكبَـيمِه فـََقالَ 

ُ قَ : َأيم  َسَك َهَذا التـََّعَب، َواَّللَّ  .دم َوَعَدَك ِِبلنَّصمرِ ملَ تـُتمِعُب نـَفم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َفاِق َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنمُه رَِقيَق المَقلمِب َشِديَد اْلمِشم  .وََكاَن َرِضَي اَّللَّ

ِر بمِن المَعَريبِ  ِبَنَُّه قَالَ  ِف، َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : َوَحَكى السَُّهيمِليُّ َعنم َشيمِخِه َأيب َبكم َوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَقاِم اْلم  َصلَّى اَّللَّ
َملَ  ِف ِف َهَذا المَوقمِت، يـَعميِن َأكم َوم يُق ِف َمَقاِم الرََّجاِء، وََكاَن َمَقاُم اْلم  .َوالصِ دِ 

َرمِض بـَعم : قَالَ  َعَل َما َيَشاُء، َفَخاَف َأنم اَل يـُعمَبَد ِف اَأم فُُه َذِلَك ِعَباَدةٌ َِأَنَّ َّلِلَِّ َأنم يـَفم  .َدَها، َفَخوم
ُل بـَعمِض الصُّوِفيَّةِ : قـُلمتُ  َم المَغارِ : َوَأمَّا قـَوم  .ِإنَّ َهَذا المَمَقاَم ِف ُمَقابـََلِة َما َكاَن يـَوم

ٌل َمرمُدود على قَائِله، ِإذم مل يَتذَكَّر َهَذا المَقاِئُل َعَوَر َما قَاَل َواَل اَلزَِمُه َواَل   . َما يـَتَـَرتَُّب َعَليمهِ فـَُهَو قـَوم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

تَـَغاَث * * *  َ َيَدِي الرَّْحمَِن، َواسم صمَماِن بـَنيم َنمِبَياِء، َهَذا َوَقدم تـََواَجَه المِفئَـَتاِن َوتـََقاَبَل المَفرِيَقاِن، َوَحَضَر اْلَم ِبَربِ ِه َسيِ ُد اَأم
َعاِء  َرمِض َوالسََّماِء، َساِمِع الدَُّعاِء وََكاِشِف المَبََلءِ َوَضجَّ الصََّحابَُة ِبُصُنوِف الدُّ  .ِإََل َربِ  اَأم

َوَد بمَن َعبمِد االسد املخزومى َسم رِِكنَي اَأم  .َفَكاَن َأوَُّل َمنم قُِتَل ِمَن المُمشم
َحاق ُُلِق فـََقالَ : قَاَل ابمن ِإسم ِدَمنَُّه َأوم ََأَُموَتنَّ ُدونَهُ ُأَعاِهُد اَّللََّ ََأَ : وََكاَن رچََل َشِرًسا َسيِ َئ اْلم ِضِهمم َأوم ََأَهم َرَبنَّ ِمنم َحوم  .شم

 فـََلمَّا َخَرَج َخَرَج ِإلَيمِه َْحمَزُة بمُن َعبمِد الممطلب، فـََلمَّا
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ِض، فـََوَقعَ ( 5)المتَـَقَيا َضَربَُه َْحمَزُة فََأَطنَّ  َوم ُلُه َدًما ََنمَو َأصمَحابِِه،  َقَدَمُه بِِنصمِف َساِقِه َوُهَو ُدوَن اْلم ُخُب رِجم رِِه َتشم َعَلى َظهم
َتَحَم ِفيِه، يُرِيُد، َزَعَم، َأنم ترب َُيِيَنُه، َواتَـّبَـَعُه َْحمَزُة َفَضَربَُه َحىتَّ  ِض َحىتَّ اقـم َوم ضِ مثَّ َحَبا ِإََل اْلم َوم  . قـَتَـَلُه ِف اْلم

َُمِويُّ  َبَة َوابمِنِه المَولِيِد، فـََلمَّا َفَحِمَي ِعنمَد َذِلكَ : قَاَل اَأم َ َأِخيِه َشيـم َبُة بمُن رَبِيَعَة، َوَأرَاَد َأنم يُظمِهَر َشَجاَعَتُه، فـَبَـَرَز بـَنيم  ُعتـم
ا ِإََل المرِبَاِز، َفَخَرَج ِإلَيمِهمم فتيه من االنصار َثََلثَة، وهم َعومف ومعاذ ابمنا ِ َدَعوم َ الصَّفَّنيم اِرث وأمهما اْلمَ  تـََوسَّطُوا بـَنيم

َنمَصارِ : غفراء، َوالثَّاِلُث َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة ِفيَما ِقيَل، فـََقاُلوا ٌط ِمَن اَأم  .َمنم َأنـمُتمم؟ قَاُلوا َرهم
 .َما لنا بكم َحاَجة  : فـََقاُلوا

َنا ِمنم َبيِن : َوِف ِرَوايَة  فـََقاُلوا رُِجوا ِإلَيـم َفاٌء ِكَراٌم، َوَلِكنم َأخم َنا، َوََنَدى ُمَناِديِهمم  َأكم َفاَءََن ِمنم : َعمِ  َنا َأكم رِجم ِإلَيـم ََي ُُمَمَُّد َأخم
ِمَنا  .قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َاِرِث، َوُقمم ََي َْحمَزُة، َوُقمم ََي َعِليُّ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُقمم ََي ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم
َُمِويِ  أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َِأَنَُّه أَ َوِعنمَد اَأم َنمَصاِر َلمَّا َخَرُجوا َكرَِه َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِقف  َواَجَه ِفيِه نَّ النـََّفَر ِمَن اَأم وَُّل َموم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَداَءُه، فََأَحبَّ َأنم َيُكوَن ُأولَِئَك ِمنم عَ  ِشريَتِِه، فََأَمَرُهمم ِِبلرُُّجوِع َوَأَمَر ُأولَِئَك الثَََّلثََة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُُروجِ   .ِِبْلم

َحاقَ  ُهمم قَاُلوا: قَاَل ابمُن ِإسم ا ِمنـم َمنم َأنـمُتمم؟ َوِف َهَذا َدلِيٌل َأنَـُّهمم َكانُوا ُمَلبَِّسنَي اَل يـُعمَرُفوَن ِمَن السِ ََلِح، فـََقاَل : فـََلمَّا َدنـَوم
 .ُعبَـيمَدةُ : ةُ ُعبَـيمدَ 

 .َْحمَزةُ : َوقَاَل َْحمَزةُ 
 .َعِليٌّ : َوقَاَل َعِليٌّ 

َفاٌء ِكَرامٌ : قَاُلوا  .نـََعمم، َأكم
َبَة، َوَِبَرَز َعِليٌّ المَولِيَد بمَن ُعتـم  َبَة، َوَِبَرَز َْحمَزُة َشيـم ِم، ُعتـم  .َبةَ فـََباَرَز ُعبَـيمَدُة، وََكاَن َأَسنَّ المَقوم

َبَة َأنم قـَتَـَلُه، َوَأمَّا َعِليٌّ َفلم ُُيمهل المَولِيد َأن قَتله، وأختلف فََأمَّا َْحمَزةُ   فـََلمم ُُيمِهلم َشيـم
__________ 

 .أطار: أطن( 5)
)*( 
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َياِفِهَما ِ، ِكََلمُهَا َأثـمَبَت َصاِحَبُه، وََكرَّ َْحمَزُة َوَعِليٌّ بَِسم نَـُهَما ِبَضرمبـَتَـنيم َبَة َفَذفَـَّفا  ُعبَـيمَدة وعبتة بـَيـم َعَليمِه، ( 5)َعَلى ُعتـم
َتَمََل َصاحبهَما فحازاه ِإََل أصحاهبما   ( .1)َواحم

ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ
ِ ِمنم َحِديِث َأيب جِممَلز ، َعنم قـَيمِس بمِن ُعَباد ، َعنم َأيب َذر   * * *  ِسُم َقَسمً : َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ا َأنَّ َهِذِه َأنَُّه َكاَن يـُقم
يََة  َتَصُموا ِف َرهبم " اْلم ر  ( 9" )َهَذاِن َخصمَماِن اخم َم بـََرُزوا ِف بَدم  .نزلت ِف َْحمَزة َوَصاحبه، َوعتَبة َوَصاحبه، يـَوم

 .َهَذا َلفمُظ المُبَخاِريِ  ِف تـَفمِسريَِها
ثَـ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ َهال  ثـََنا َحجَّاُج بمُن ِمنـم عمُت َأيب، َحدثَنا َأبُو جِممَلز ، َعنم قـَيمِس بمِن َحدَّ َنا المُمعمَتِمُر بمُن ُسَليمَماَن، مسَِ

، َأنَُّه قَالَ  َم المِقَياَمةِ : ُعَباد ، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب   .َأََن أول من جيثو َبني يدى الرَّْحمَن عزوجل ِف اْلمُُصوَمِة يـَوم
َتَصُموا ِف َرهبم : " نزلتَوِفيِهمم : قَاَل قـَيمسٌ  ر  : قَالَ " َهَذاِن خصمان اخم َم بَدم َعِليٌّ َوَْحمَزُة َوُعبَـيمَدُة : ُهُم الَِّذيَن َِبَرُزوا يـَوم

َبةَ  َبُة بمُن رَبِيَعَة َوالمَولِيُد بمُن ُعتـم َبُة بمُن رَبِيَعَة َوُعتـم  .َوَشيـم
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 

َسعمَنا الم  ُد َوالمِمنَّةُ َوَقدم َأوم َمم َها ِف التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم  .َكََلَم َعَليـم
َُمِويُّ  َحاَق، َعِن ابمِن المُمَباَرِك، َعنم : َوقَاَل اَأم ر و، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن َعمم  َحدَّ

َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  ، قَالَ ِإمسم َبُة َوالمَولِيُد، َوبـََرَز ِإلَيمِهمم َْحمَزُة َوُعبَـيمَدُة َوَعِليٌّ، فـََقاُلوا: المَبِهيِ  َبُة َوَشيـم : بـََرَز ُعتـم
 .َتَكلَُّموا نـَعمرِفمُكمم 



 .َأََن َأسد هللا َوأسد َرُسول هللا َأََن َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلبِ : فـََقاَل َْحمَزةُ 
ءٌ   .َكِرميٌ   فـََقاَل ُكفم
 .َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَأُخو َرُسول هللا: َوقَاَل َعِليٌّ 

َُلَفاِء، فـََقاَم كل رجل ِإََل رجل فقاتلوم فـََقتلُهمم هللا: َوقَاَل ُعبَـيمَدةُ   .َأََن الَِّذي ِف اْلم
__________ 

 .أجهزا: ذففا َعَليمهِ ( 5)
 .ِإََل َأصمَحابه: ابمن ِهَشام( 1)
 .53ج ُسورَة اْلمَ ( 9)
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َوًة * أعيين جودى ِبَدممع  َسِربم : فـََقاَلت ِهنمد ِف َذِلك طُُه ُغدم َقِلبم َتَداَعى َلُه َرهم بـَُنو َهاِشم  * َعَلى َخريمِ ِخنمِدَف ملَم يـَنـم
َياِفِهمم   .َوهِلََذا َنَذَرتم ِهنمُد َأنم أتَمُكَل ِمنم َكِبِد َْحمَزةَ يـَُعلُّونَُه بـَعمَد َما َقدم َعِطَب * َوبـَُنو المُمطَِّلبم يُِذيُقونَُه َحدَّ َأسم

، َوَلمَّا َجاُءوا ِبِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صَ : قـُلمتُ  َاِرِث بمِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد َمَناف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُعبَـيمَدُة َهَذا ُهَو ابمُن اْلم لَّى اَّللَّ
ِقِف َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم فأشرفه َأضمَجُعوُه ِإََل َجاِنِب مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقَدَمُه فـََوَضَع ( 5)وم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُه َعَلى َقَدِمِه الشَّرِيَفِة َوَقالَ  * رع دونه ونسلمه َحىتَّ نص: ََي َرُسوَل اَّللَِّ َلوم رَآين َأبُو طَاِلب  َلَعِلَم َأىن َأَحق بقوله: َخدَّ
ُ َعنمهُ  ََلِئِل مثَّ َماَت َرِضَي اَّللَّ َهَل َعنم َأبـمَنائَِنا َواْلَم  .َونَذم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َهُد َأنََّك َشِهيٌد : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َأشم
 .َرَواُه الشَّاِفِعيُّ َرِْحَُه اَّللَُّ 

لِ  م  فـََقتَـَلهُ وََكاَن َأوََّل قَِتيل  ِمَن المُمسم َطَّاِب رُِمَي ِبَسهم ََل ُعَمَر بمِن اْلم َجٌع َموم  .ِمنَي ِف المَمعمرََكِة ِمهم
َحاقَ   َفَكاَن َأوََّل َمنم قُِتَل، مثَّ رُِمَي بـَعمَدُه َحارِثَُة بمُن ُسَراَقَة َأَحُد َبيِن : قَاَل ابمُن ِإسم

َرُب ِمَن اْلمَ  م  فََأَصاَب ََنمَرُه َفَماتَ َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر َوُهَو َيشم ِض ِبَسهم  .وم
ر  وََكاَن ِف النَّظَّارَِة، َأصَ  َم بَدم ، َأنَّ َحارِثََة بمَن ُسَراَقَة قُِتَل يـَوم ِ، َعنم َأَنس  ٌم َغرمٌب فـََقتَـَلُه، َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ابَُه َسهم

رِبم : َفَجاَءتم ُأمُُّه فـََقاَلتم  َنُع، يـَعميِن ِمَن ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأخم ُ َما َأصم َنَِّة َصبَـرمُت َوِإالَّ فـََليَـَرَينَّ اَّللَّ ين َعنم َحارِثََة، فَِإنم َكاَن ِف اْلم
 النِ َياِح، وََكاَنت مل حترم

__________ 
 .فأفرشه: َكَذا وىف ِإنمَسان المُعُيون( 5)
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 .بـَعمدُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َعمَلى" اَّللَّ َس اَأم ، َوِإنَّ ابـمَنَك َأَصاَب المِفرمَدوم  ! ".َوُيمََك َأَهِبلمِت، ِإنَـَّها ِجَناٌن مَثَان 

َحاقَ * * *   .مثَّ تـََزاَحَف النَّاُس َوَدََن بـَعمُضُهمم ِمنم بعض: قَاَل ابمُن ِإسم
ُم :  َعَليمِه َوَسلََّم َأصمَحابَُه َأنم اَل َُيمِمُلوا َحىتَّ َيَمُمَرُهمم، َوقَالَ َأممَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ( 5)َوقد  تَـنَـَفُكُم المَقوم ِإِن اكم

 .فَانمَضُحوُهمم َعنمُكمم ِِبلنـَّبملِ 
ُ َعَليمهِ : َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم َأيب ُأَسيمد ، قَالَ  ر   قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم بَدم ثـَُبوُكمم، يـَعميِن : َوَسلََّم يـَوم ِإَذا َأكم

َلُكمم  ُقوا نـَبـم تَـبـم رِِكنَي، فَارمُموُهمم َواسم  .المُمشم
َهِقيُّ  َبَّاِر، َعنم يُوُنَس بمِن بكري، َعن : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َحدَّ بَـَرََن اَأم َاِكُم، َأخم بَـَرََن اْلم َحاق، َأخم َأىب ِإسم

ر  : َحدََّثىن عبد هللا بمِن الزُّبـَريمِ، قَالَ  َم بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِشَعاَر المُمَهاِجرِيَن يـَوم  .ََي بين عبد الرَّْحمَن: َجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َزمرَج  .ََي بين عبد هللا: وشعار اْلم
َومس  .يله خيل هللاََي بين عبيد هللا، ومسى خ: وشعار اَأم
ر  : قَاَل ابمن ِهَشام َم بَدم  .َأَحٌد َأَحدٌ : َكاَن ِشَعاُر الصََّحابَِة يـَوم

َحاقَ  ر  َرِضَي هللا َعنُه، يعمىن َوُهَو يستغيث: قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَعرِيِش َمَعُه َأبُو َبكم هللا  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتَجاَب َلُكمم َأين ِ مُمِدُُّكمم ِبَلمف  ِمَن المَمََلِئَكِة ُمرمِدِفنيَ : " قَاَل تـََعاََل  عزوجل، َكَما  .ِإذم يستغيثون رَبَُّكمم فَاسم

َرى َولَِتطمَمِئنَّ ِبهِ  ُ ِإالَّ ُبشم  َوَما َجَعَلُه اَّللَّ
ُر ِإالَّ ِمنم ِعنمد هللا، ِإن هللا َعزِيز َحِكي  ( .1" )م قـُُلوبُُكمم َوَما النَّصم

َماُم َأْحمَدُ  َثيِن : قَاَل اْلمِ ، َحدَّ ََنِفيُّ َأبُو زَُميمل  ثـََنا مِسَاٌك اْلم رَِمَة بمِن َعمَّار ، َحدَّ ثـََنا َأبُو نُوح  قـَُراٌد، َحدثَنا ِعكم ، َحدَّ ابمُن َعبَّاس 
َطَّاِب، َقالَ  َثيِن ُعَمُر بمُن اْلم م بدر: َحدَّ  ملا َكاَن يـَوم

__________ 
 .َوقَالَ : االصل( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام

 .50، 3ُسورَة االنفال ( 1)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأصمَحاِبِه َوُهمم َثََلمُثِائَة  َونـَيِ ٌف، َوَنَظَر ِإََل الم  رِِكنَي فَِإَذا ُهمم أَ َنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لمٌف َوزََِيَدٌة، ُمشم
َلَة َوَعَليمِه رَِداُؤُه َوِإزَارُُه مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المِقبـم َبَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ تَـقم ِلكم : " فَاسم َتيِن، اللَُّهمَّ ِإنَّ تـَهم اللَُّهمَّ َأجنمِزم يل َما َوَعدم



ََلِم َفََل تُـ  سم ِل اْلمِ َرمِض أبدا َهِذِه المِعَصابَُة ِمنم َأهم  ".عمَبُد بـَعمُد ِف اَأم
ر  فََأَخَذ رَِداَءُه فـََردَُّه مثَّ المتَـزَ  ُعوُه َحىتَّ َسَقَط رَِداُؤُه، فََأاَتُه َأبُو َبكم ََي َرُسوَل : َمُه ِمنم َورَائِِه مثَّ قَالَ َفَما زَاَل يستغيث بربه َويَدم

 .ُه َسيـُنمِجُز َلَك َما َوَعَدكَ ُمَناَشَدُتَك رَبََّك، فَِإنَّ ( 5)اَّللَِّ َكَفاَك 
َتَجاَب َلُكمم َأين ِ مُمِدُكمم ِبَلف من المَمََلِئَكة ُمردِفنَي : " فَأَنـمَزَل اَّللَُّ  َتِغيثُوَن رَبَُّكمم فَاسم  ".ِإذم َتسم

َِديِث َكَما َسَيأمِت   .َوذََكَر مَتَاَم اْلم
ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالرتِ ممِ  ، َوَصحََّحُه على ابمن َوَقدم َرَواُه ُمسم رَِمَة بمِن َعمَّار  المَيَماين ِ ُرُهمم ِمنم َحِديِث ِعكم ِذيُّ َوابمُن َجرِير  َوَغيـم

 .المَمِدييِنِ  َوالرتِ مِمِذيُّ 
يََة نـََزَلتم  ِِهمم، َأنَّ َهِذِه اْلم ُر َواِحد ، َعِن ابمن َعبَّاس والسدى َوابمن جرير َوَغريم ُ َوَهَكَذا قَاَل َغيـم ِف ُدَعاِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ر   َم بَدم  .َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم
تِ  ِتَغاثَِة جبََناِبِه َوااِلسم ِلِمنَي َعجُّوا ِإََل هللا عزوجل ِف ااِلسم ُرُه َأنَّ المُمسم َُمِويُّ َوَغيـم  .َعانَِة بِهِ َوَقدم ذََكَر اَأم

لُُه تـََعاََل   .َأيم ِردمفًا َلُكمم َوَمَدًدا ِلِفَئِتُكمم " ة ُمردِفنَي ِبَلف من المَمََلِئكَ : " َوقـَوم
ِفُّ َعِن ابمِن َعبَّاس    .َرَواُه المَعوم

ُرُهمم   .َوقَاَلُه جُمَاِهٌد َوابمُن َكِثري  َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن زَيمد  َوَغيـم
 َورَاَء ُكلِ  َمَلك  ملك" ُمرمِدِفنَي " َوقَاَل َأبُو ُكَديـمَنة، َعن قَابُوس، َعِن ابمِن َعبَّاس  

__________ 
 .َكَذاك: االصل( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 (1 -السِ ريَة  - 17)*( )
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َناِد  َياَن َوالضََّحاُك َوقـََتاَدةُ " ُمرمِدِفنَي " َوِف ِرَوايَة  َعنمُه هِبََذا اْلمِسم  .بـَعمُضُهمم َعَلى َأثَِر بـَعمض  وََكَذا قَاَل َأبُو ظَبـم
ِيُل ِف : َوَقدم َرَوى َعِليُّ بمُن َأيب طَلمَحَة المَواِلِبُّ َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ِمِننَي ِبَلمف  ِمَن المَمََلِئَكِة، وََكاَن ِجربم ُ نَِبيَُّه َوالمُمؤم َوَأَمدَّ اَّللَّ

ُهورُ مَخمِسِماَئِة جُمَنِ َبة  َوِميَكائِيُل ِف مَخمِسِماَئة  جُمَنِ َبة ، َوَهذَ   .ا ُهَو المَمشم
َثيِن َعبمُد المُعَزيمِز بن عمَران، : َوَلِكنم قَاَل ابمُن جرير ِريُّ، َحدَّ َحاق، َحدثَنا يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَّد  الزُّهم َحدََّثىن الممثىن، َحدثَنا ِإسم

، قَ  َُويمِرِث َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريم ، َعنم َعِلي   ِيُل ِف َألمف  من المَمََلِئَكة على َميمَمَنِة النَِّبِ  : الَ َعن الربِعي، َعنم َأيب اْلم نـََزَل ِجربم
ر ، َونـََزَل ِميَكائِيُل ِف َألمف  ِمَن المَمََلِئَكة على َميمَسَرِة ال ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِفيَها َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َصلَّى اَّللَّ نَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 . المَميمَسَرةِ َوَأََن ِف 
، فـََزادَ  َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئِل، ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريم ، َعنم َعِلي   َراِفيُل ِف َألمف  ِمَن المَمََلِئَكةِ : َوَرَواُه المبَـيـم  .َونـََزَل ِإسم

َتَضَبتم ِإِبطُُه ِمنَ  َرمبَِة َحىتَّ اخم َمِئذ  ِِبْلم َماِء، َفذََكَر َأنَُّه نـََزَلتم َثََلثَُة آاَلف  ِمَن المَمََلِئَكةِ  َوذََكَر َأنَُّه َطَعَن يـَوم  .الدِ 



َقـمَوالِ  َم ِمَن اَأم ِويٌَة ِلَما تـََقدَّ َناِدِه َضعمٌف، َوَلوم َصحَّ َلَكاَن ِفيِه تـَقم  .َوَهَذا َغرِيٌب َوِف ِإسم
 .ِبَفتمِح الدَّالِ " َكِة ُمرمَدِفنَي ِبَلمف  ِمَن المَمََلئِ : " َويـَُؤيِ ُدَها ِقَراَءُة َمنم قـََرأَ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َهِقيُّ  ثـََنا ُُمَمَّد بن ِسَنان المَقزاز، َحدثَنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد : َوقَاَل المبَـيـم ََصمُّ، َحدَّ بَـَرََن اَأم َاِكُم، َأخم بَـَرََن اْلم المَمِجيِد َأبُو َأخم

ثـََنا ، َحدَّ ََنِفيُّ ، َعنم َعبم  َعِلي   اْلم َاِعيل بن َعومف بن عبد اَّللَِّ بمِن َأيب رَاِفع  ِد ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بن موهب، َأخمربين ِإمسم
، َعنم َأبِيِه َعنم جده، قَالَ  ر  قَ : اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن ُعَمَر ابمن َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ُم بَدم ، مثَّ َلمَّا َكاَن يـَوم ًئا ِمنم ِقَتال  اتـَلمُت َشيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما فـََعَل، قَالَ  رًِعا َِأَنمظَُر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َفِجئمُت فَِإَذا ُهوَ : ِجئمُت ُمسم
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هَ " ََي َحيُّ ََي قـَيُّوُم ََي َحيُّ ََي قـَيُّوُم " َساِجٌد يـَُقوُل   .ااَل يَزِيُد َعَليـم
َو َساِجٌد يـَُقوُل َذِلَك َأيمًضا، فـََرَجعمُت ِإََل المِقَتاِل مثَّ ِجئمُت َوُهَو َساِجٌد يـَُقوُل َذِلَك َأيمًضا، َفَذَهبمُت ِإََل المِقَتاِل مثَّ ِجئمُت َوهُ 

ُ َعَلى يَِدهِ   .َحىتَّ فـََتَح اَّللَّ
َلةِ  ِم َواللَّيـم ََنِفي  َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ ِف الميَـوم  .، َعنم بـُنمَدار ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بن عبد الممِجيد َأىب على اْلم

َعمَمشُ  ُعود ، قَالَ : َوقَاَل اَأم َحاَق، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم عت مناشدا يشند َأَشدَّ ِمنم : َعنم َأيب ِإسم َما مسَِ
ر ، َجَعَل يـَُقولُ ُمَناَشَدِة ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَُّ  َم بَدم ِلكم َهِذِه : "  َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َدَك َوَوعمَدَك، اللَُّهمَّ ِإنَّ تـُهم اللَُّهمَّ ِإين ِ َأنمُشُدَك َعهم

ِهِه المَقَمُر َوقَالَ " المِعَصابََة اَل تـُعمَبُد  ِم َعِشيَّةً َكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل َمَصا: مثَّ المتَـَفَت وََكَأنَّ ِشقَّ َوجم  .رِِع المَقوم
َعمَمِش بِهِ   .َرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَما رََأيمُت ُمَناِشًدا يـَنمُشدُ : َوقَالَ  ر  َقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َبدم َنا يـَوم َحقًّا َلُه َأَشدَّ ُمَناَشَدًة ِمنم  َلمَّا المتَـَقيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َرُسو   .ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوذكره
، َعنم أَ  ِلم  ر  ِف َصِحيِح ُمسم َم بَدم رِِكنَي يـَوم َباره َعَليمِه السَََّلم مبََواِضِع َمَصارِِع رُُءوِس المُمشم َنِس بمِن َماِلك  َكَما َوقد ثَبت إخم

ِلم  َأيمًضا  َم، َوَسَيأمِت ِف َصِحيِح ُمسم َطَّابِ تـََقدَّ  .َعنم ُعَمَر بمِن اْلم
َم المَوقـمَعةِ  بَـَر ِبَذِلَك يـَوم ُعود  َأنَُّه َأخم َتَضى َحِديِث ابمِن َمسم  .َوُمقم

بَـَر ِبَذِلَك قـَبمَل ذَ  َخَريمِن َعنم َأَنس  َوُعَمَر َما َيُدلُّ َعَلى َأنَُّه َأخم ِ اْلم َِديثـَنيم م  َوُهَو ُمَناِسٌب، َوِف اْلم  .ِلَك بِيَـوم
ثـََر، َوَأنم خُيمرِبَ بِِه قـَبمَل َذِلَك ِبَساَعة  َواَل  م  َوَأكم َ َذِلَك، بَِن خيرب ِبِه قبل بِيَـوم ِع بـَنيم َمم َم المَوقـمَعةِ   َماِنَع ِمَن اْلم  .يـَوم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
رَِمَة، َعِن ا اِء، َعنم ِعكم َذَّ ، َعنم َخاِلد  اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َوُهَو َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم ُطُرق  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ بمِن َعبَّاس 

ر   َم بَدم َدَك َوَوعمَدَك،" ِف قـُبَّة  َلُه يـَوم  اللَُّهمَّ َأنمُشُدَك َعهم
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ِم َأبًَدا  ر  بَِيدِ " اللَُّهمَّ ِإنم ِشئمَت ملَم تـُعمَبدم بـَعمَد الميَـوم َت َعَلى رَبِ كَ : ِه َوقَالَ فََأَخَذ َأبُو َبكم حم ُبَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأْلَم  .َحسم
رمِع َوُهَو يـَُقولُ  بـُرَ : " َفَخَرَج َوُهَو يَِثُب ِف الدِ  ُع َويـَُولُّوَن الدُّ َمم َزُم اْلم  .َسيـُهم

ِعُدُهمم َوالسَّاَعُة أدهى َوأمر   ".َبِل السَّاَعُة َموم
يَّة يَة َمكِ   .َوَهِذه اْلم

م بدر، َكَما َرَواُه ابمُن َأيب َحاُتِ  َوقد  َراين، َحدثَنا َْحَّاد، َعن َأيُّوب، : َجاَء تصديقها يـَوم ثـََنا َأبُو الر بيع الزهم ثـََنا َأيب، َحدَّ َحدَّ
رَِمة قَالَ  مع َويـَُولُّوَن الدبر : " ملا نزلت: َعن ِعكم زُم اْلم َزُم َوأَ : قَاَل ُعَمرُ " َسيهم : يُّ مَجمع  يـُغمَلُب؟ قَاَل ُعَمرُ َأيُّ مَجمع  يـُهم

رمِع َوُهَو يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَِثُب ِف الدِ  ر  رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم بَدم بـُرَ : " فـََلمَّا َكاَن يـَوم ُع َويـَُولُّوَن الدُّ َمم َزُم اْلم  .َسيـُهم
ِعُدُهمم َوالسَّاَعُة َأدمَهى َمِئذ  " َوأمر  َبِل السَّاَعُة َموم  .فـََعَرفمُت أتَمِويَلَها يـَوم

َع َعاِئَشة تَقول ، َعنم يُوُسَف بمِن َماَهاَن، مسَِ َوِإين ِ َْلَارِيٌَة  -نزل على ُُمَمَّد مبَكََّة : َوَرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َطرِيِق ابمِن ُجَريمج 
ِعُدُهمم والساعة أدهى َوأم"  -َألمَعُب   ".ر َبِل السَّاَعُة َموم
َحاقَ * * *  ِر َويـَُقوُل ِفيَما يـَقُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُناِشُد رَبَُّه َما َوَعَدُه ِمَن النَّصم : " ولُ َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم اَل تـُعمَبُد  ِلكم َهِذِه المِعَصابَُة الميَـوم ر  يـَقُ " اللَُّهمَّ ِإنم تـَهم ََي َنِبَّ اَّللَِّ بـَعمَض ُمَناَشَدِتَك رَبََّك، فَِإنَّ اَّللََّ ُمنمِجٌز َلَك : ولُ َوَأبُو َبكم
 .َما َوَعَدكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َقةً ]َوَقدم َخَفَق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ تَـَبَه فـََقالَ [ َخفم ر  َأاَتَك َنصم : " َوُهَو ِف المَعرِيِش، مثَّ انـم ، َهَذا َأبمِشرم ََي َأَِب َبكم ُر اَّللَِّ
ُع  ِيُل آِخٌذ ِبِعَناِن فـََرِسِه يـَُقوُدُه َعَلى ثـََناََيُه النـَّقم  .يـَعميِن المغَُبارَ " ِجربم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل النَّاِس َفَحرََّضُهمم َوقَالَ : قَالَ  َم َوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيدِ : " مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه اَل يـَُقاتُِلُهُم الميَـوم
َنََّة  ُ اْلم ِبر  ِإالَّ َأدمَخَلُه اَّللَّ َر ُمدم ِبًَل َغيـم َتُل َصاِبًرا ُُممَتِسًبا ُمقم  ".رَُجٌل فـَيُـقم
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َُماِم، َأُخو َبيِن َسَلَمَة َوِف يَِدِه مَتََراٌت َيَمُكُلُهنَّ  ُر بمُن اْلم تـَُليِن َأَفَما ! َبخ  َبخ  : قَاَل ُعَميـم َنََّة ِإالَّ َأنم يـَقم َ َأنم َأدمُخَل اْلم بـَيميِن َوبـَنيم
َم َحىتَّ قُِتلَ : َهُؤاَلِء؟ قَالَ  َفُه فـََقاَتَل المَقوم  .مثَّ َقَذَف التََّمَراِت ِمنم يَِدِه َوَأَخَذ َسيـم

 .َرِْحَُه هللا
د ، قَالَ َحدثَنا َهاشم بمُن ُسَليمَماَن، َعنم ََثِبت  : َوقَاَل االمام َأْحم ًنا : ، َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بسبسا َعيـم بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ  ُر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َياَن، َفَجاَء َوَما ِف المبَـيمِت َأَحٌد َغريمِي َوَغيـم  .َليمِه َوَسلَّمَ يـَنمظُُر َما َصنَـَعتم ِعرُي َأيب ُسفم
ىَن ِمنم بـَعمِض ِنَسائِِه، قَالَ اَل َأدمِري َما ا: قَالَ  تَـثـم َِديثَ : سم ثَُه اْلم  .َفَحدَّ
ُرُه َحاِضًرا فـَلميَـرمَكبم َمَعَنا " َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ فـََتَكلََّم فـََقاَل : قَالَ  َتأمِذنُونَُه ِف " ِإنَّ لََنا طَِلَبًة، َفَمنم َكاَن َظهم َفَجَعَل رَِجاٌل َيسم

 ".اَل ِإالَّ من َكاَن َظهره َحاضرا : " المَمِديَنِة قَالَ ظُُهورِِهمم ِف ُعلمِو 
ر ، َوَجاَء المُمشم  رِِكنَي ِإََل بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه َحىتَّ َسبَـُقوا المُمشم رُِكوَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َوانمطَلق َرُسول َصلَّى اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم   ".يـَتَـَقدََّمنم أحد ِمنمُكم ِإََل شئ َحىتَّ أكون َأَن دونه اَل " َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رُِكوَن فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمُض : " َفَدََن المُمشم  ".قوُموا ِإََل جنَّة عرضَها السََّمَوات َواَأم

َنمَصاِريُّ  َُماِم اَأم ُر بمُن اْلم َرمُض؟  َيَ : قَاَل يـَُقوُل ُعَميـم  !َرُسول هللا جنَّة عرضَها السََّمَوات َواَأم
 .نـََعمم : قَالَ 
؟ فـََقاَل َرُسول هللا: قَالَ  ؟ قَالَ : " َبخ  َبخ  اَل َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإالَّ رََجاَء َأنم َأُكوَن ِمنم : َما ُيملك على َقول َبخ  َبخ 

ِلَها  .َأهم
ِلَها: قَالَ   .فَِإنََّك ِمنم َأهم
ُهنَّ مثَّ قَالَ : قَالَ  َرَج مَتََرات  ِمنم قـَرمنِِه َفَجَعَل َيَمُكُل ِمنـم : قَالَ ! لَِئنم َأََن َحِييُت َحىتَّ آُكَل مَتََراِت َهِذِه ِإنَـَّها َحَياٌة َطِويَلةٌ : فََأخم

ِر مثَّ قَاتـََلُهمم َحىتَّ قُِتَل َرَْحه هللا  .فـََرَمى َما َكاَن َمَعُه ِمَن التَّمم
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ِر َهاِشِم بمِن المَقاِسِم، َعنم ُسَليممَ  ِر بمِن َأيب شيَبة َومَجَاَعة ، َعنم َأيب النَّضم ِلٌم َعنم َأيب َبكم  .اِن بمِن المُمِغريَِة ِبهِ َوَرَواُه ُمسم
ُ َعنمهُ  ًرا قَاَتَل َوُهَو يـَُقوُل َرِضَي اَّللَّ ًضا ِإََل اَّللَِّ بَِغريمِ زَاِد َر : َوَقدم ذََكَر ابمُن َجرِير  َأنَّ ُعَميـم ِإالَّ التـَُّقى َوَعَمِل المَمَعاِد َوالصَّربمِ * كم

َهاِد  َر التـَُّقى َوالمرِبِ  َوالرََّشاِد * ِف اَّللَِّ َعَلى اْلِم َماُم َأْحمَدُ * * * وَُكلُّ زَاد  ُعرمَضُة النـََّفاِد َغيـم ثـََنا: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َحجَّاٌج، َحدَّ  َحدَّ
، َعن َعلي ، قَالَ  َحاَق، َعنم َحارِثََة بمِن ُمَضرِ ب  َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم تَـَويـمَناَها : ِإسم َنا ِمنم مثَارَِها فَاجم َلمَّا َقِدممَنا المَمِديَنَة َأَصبـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يتحيز َعنم  بَـُلوا َساَر َوَأَصابـََنا هِبَا َوعمٌك، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِِكنَي َقدم َأقـم ا بـََلغََنا َأنَّ المُمشم ر ، فـََلمَّ بَدم
َها، فـََوجَ  رِِكنَي ِإلَيـم َنا المُمشم ٌر، َفَسبَـقم ٌر بِئـم ر ، َوبَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بَدم ِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَُجًَل ِمنم قـَُريمش  : دََن ِفيَها رجَلنيم

بَ  ًَل ِلُعقم ُم؟ فـَيَـُقولُ : َة بمِن َأيب معيط، َفَأما القرشى فانفلت، َوأما المموَل فوجدَنه، َفَجَعلمَنا نـَُقوُل َلهُ َوَموم ُهمم َواَّللَِّ  : َكِم المَقوم
 .َكِثرٌي َعَدُدُهمم َشِديٌد بَمُسُهمم 

ِلُموَن ِإَذا قَاَل َذِلَك َضَربُوهُ   .َفَجَعَل المُمسم
ا بِِه ِإََل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َلهُ َحىتَّ انـمتَـَهوم ُم؟ قَالَ : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُهمم َواَّللَِّ َكِثرٌي َعَدُدُهمم َشِديٌد بَمُسُهمم : َكِم المَقوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم خُيمرِبَُه َكمم ُهمم فََأىَب   .َفَجِهَد النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 مثَّ ِإنَّ النَِّبَّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسأََلهُ صَ  ُُزِر؟ فـََقالَ : لَّى اَّللَّ م  : َكمم يـَنمَحُروَن ِمَن اْلم ًرا ُكلَّ يـَوم  .َعشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُم َألمٌف، ُكلُّ َجُزور  ِلِمائَة  َوتـََبِعَها " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".المَقوم

َتِظلُّ حَتمتَـَها ِمَن المَمَطِر، َوَِبَت َرُسوُل اَّللَِّ  مثَّ ِإنَُّه َأَصابـََنا ِمَن اللَّيملِ  َجِف َنسم َنا حَتمَت الشََّجِر َواْلَم  َطشٌّ من ِمنم َمَطر ، فَانمطََلقم
ُعو رَبَُّه َويـَُقوُل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيدم ِلكم َهِذِه المِفَئَة اَل تـُعمَبُد " َصلَّى اَّللَّ  ."اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإنم تـُهم
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ُر ََنَدى  .الصَََّلَة ِعَباَد اَّللَِّ : فـََلمَّا طََلَع المَفجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَحرَّضَ  َجِف، َفَصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ : "  َعَلى المِقَتاِل مثَّ قَالَ َفَجاَء النَّاُس ِمنم حَتمِت الشََّجِر َواْلَم

ََبِل مَجمَع قـَُريمش  حَتم  َراِء ِمَن اْلم َمم  ".َت َهِذِه الضِ َلِع اْلم
ِم، فـَقَ  ُهمم َعَلى مَجَل  َلُه َأْحمََر َيِسرُي ِف المَقوم َناُهمم ِإَذا رَُجٌل ِمنـم ُم ِمنَّا َوَصافـَفم ُ َعَليمِه فـََلمَّا َدََن المَقوم اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َْحمَِر؟ َفَجاَء َْحمَزُة فـََقالَ " ََي على ََند َْحمَزةَ : " َوَسلَّمَ  ََمِل اَأم رِِكنَي، َمنم َصاِحُب اْلم َربـَُهمم ِمَن المُمشم َبُة بمُن : ، وََكاَن َأقـم ُهَو ُعتـم
 .رَبِيَعةَ 

َهى َعِن المِقَتاِل َويـَُقوُل هَلُم َبُة بمُن رَبِيَعةَ : ََي قوم اعصبوها ِبَرأمِسي َوُقولُوا: َوُهَو يـَنـم  .َجُُبَ ُعتـم
َبِنُكمم  ُت بَِجم ُتمم َأين ِ َلسم  .َوَقدم َعِلمم
ل  فـََقالَ  َفَك رُعمًبا: َفَسِمَع ِبَذِلَك َأبُو َجهم ُتُه، َقدم َمََلَتم رِئـَُتَك َجوم ُرَك يـَُقولُُه ََأَعمَضضم  .َأنمَت تـَُقوُل َذِلَك، َواَّللَِّ َلوم َغيـم

ِتِه؟ َستَـ : فـََقالَ  َي تـَُعريِ ُ ََي ُمَصفِ َر اسم ََبانُ ِإَيَّ َم َأيُـَّنا اْلم  .عمَلُم الميَـوم
يًَّة فـََقاُلوا ُنُه المَولِيُد ْحَِ َبُة َوابـم َبُة َوَأُخوُه َشيـم اَل نُرِيد : َمنم يـَُباِرُز؟ َفخرج فتية من االنصار مشببة، فـََقاَل عتَبة: فـَبَـَرَز ُعتـم

َنا ِمنم َبيِن َعبمِد الممُ   .طَِّلبِ َهُؤاَلِء، َوَلِكن نبارز ِمنم َبيِن َعمِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َاِرِث بمِن المُمطَِّلِب : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُقم ََي َْحمَزة، وقم ََي على، َوُقمم ََي ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم

َبَة، َوُجرَِح ُعبَـ  َبَة ابـميَنم رَبِيَعَة َوالمَولِيَد بمَن ُعتـم َبَة َوَشيـم ُ ُعتـم ُهمم َسبمِعنَي، وأسرَن سبعنيفـََقَتَل اَّللَّ  .يمَدُة فـََقتَـلمَنا ِمنـم
ََي َرُسول هللا هللا ِإن َهَذا َما َأَسَرين، َلَقدم َأَسَرين : َوَجاء رجل من االنصار ِِبلمَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َأِسريًا، فـََقاَل المَعبَّاسُ 

ًها عَ  َسِن النَّاِس َوجم َلُح ِمنم َأحم مِ رَُجٌل َأجم  .َلى فـََرس  َأبـمَلَق َما ُأرَاُه ِف المَقوم
َنمَصاِريُّ   .َأََن َأَسرمتُُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل اَأم
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ُ مبََلك  َكِرمي  : " فـََقالَ  ، فـََقدم َأيََّدَك اَّللَّ  ".اسمُكتم
َاِرثِ فََأَسرمََن ِمنم َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب المَعبَّاَس َوَعِقيًَل : قَالَ  َفَل بمَن اْلم  . َونـَوم

َماُم َأْحمَُد، وَ  َم َوِلَما َسَيأمِت، َوَقدم تـََفرََّد ِبطُوِلِه اْلمِ َرَوى َأبُو َداُوَد بـَعمَضُه ِمنم َحِديِث َهَذا ِسَياٌق َحَسٌن، َوِفيِه َشَواِهُد ِلَما تـََقدَّ
َرائِيَل بِهِ   .ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم المَعرِيِش َوَحرََّض النَّاَس َعَلى المِقَتاِل، َوالنَّاُس َعَلى َمَصافِ ِهمم َوَلمَّا نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ * * *  لَّى اَّللَّ
ُ تـََعاََل آِمًرا هَلُمم  َ َكِثريًا، َكَما قَاَل اَّللَّ َ كثريا ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتمم ِفَئًة فَ " َصاِبرِيَن َذاِكرِيَن اَّللَّ اثـمبـُُتوا َواذمُكُروا اَّللَّ

يَة( " 5)  .اْلم
َُمِويُّ  َحاَق، َقالَ : َوقَاَل اَأم ر و، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن َعمم َومزَاِعيُّ : َحدَّ َقلما ثَبت قوما قَياما، َفمن : َكاَن يـَُقالُ : قَاَل اَأم

َتطَاَع ِعنمد َذِلك َأن ُيلس َأوم يـَُغضَّ َطرم  َلَم ِمَن الر ََِيءِ اسم ُت َأنم َيسم َ رََجوم  .َفُه َويَذمُكَر اَّللَّ
ر  َِأَصمَحابِهِ  َم بَدم َبُة بمُن رَبِيَعَة يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِجِثيًّا َعَلى الرَُّكِب  : َوقَاَل ُعتـم نـَُهمم، يـَعميِن َأصمَحاَب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َأالَّ تـََروم



َفَاِعيَكأَنَـُّهمم َحَرٌس، يَـ  َيَّاُت، َأوم قَاَل اَأم  .تَـَلمَّظُوَن َكَما تـَتَـَلمَُّظ اْلم
َُمِويُّ ِف َمَغازِيهِ  ِلِمنَي َعَلى المِقَتاِل َقدم نـََفَل ُكلَّ امم : قَاَل اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َحرََّض المُمسم ِرئ  َما َوَقدم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

مَ " : َأَصاَب، َوقَالَ  ِسي بَِيِدِه اَل يـَُقاتُِلُهُم الميَـوم  َوالَِّذي نـَفم
َتلُ ]رَُجٌل  نَّة [ فـَيُـقم ُ اْلم ِبر  ِإالَّ َأدمَخَلُه اَّللَّ َر ُمدم ِبًَل َغيـم  ".َصاِبًرا ُُممَتِسًبا ُمقم

َُماِم َكَما تـََقدَّمَ   .َوذكر قصَّة ُعَمريم ابمن اْلم
ِسِه المَكِرُيَِة قِ  يُق، َكَما َكاَنَ َوَقدم قَاَتَل بِنَـفم ر  الصِ دِ   َتااًل َشِديًدا بَِبَدنِِه، وََكَذِلَك َأبُو َبكم

__________ 
 .71ُسورَة االنفال ( 5)
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َعاِء َوالتََّضرُِّع، مثَّ نـََزاَل َفَحرََّضا َوَحثَّا َعَلى المِقَتاِل، َوقَاِتََل ِِبَأمَ  ِ بمدَ ِف المَعرِيِش جُيَاِهَداِن ِِبلدُّ ِ الشَّرِيَفنيم َ المَمَقاَمنيم  .اِن مَجمًعا بـَنيم
َماُم َأْحمَدُ  َحاَق، َعنم َحارِثَة ابمن مضرب، َعن على، قَالَ : قَاَل اْلمِ َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ِإسم ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ قد رََأيـمتـَُنا : َحدَّ

ر  َوََنمُن نـَُلوُذ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َم بَدم َمِئذ  بَمًسا يـَوم ، وََكاَن ِمنم َأَشدِ  النَّاِس يـَوم َربـَُنا ِمَن المَعُدوِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َأقـم  .اَّللَّ
َحاَق َعنم َحارِثََة، َعنم َعِلي   قَالَ  ُم اتَـّ : َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َأيب ِإسم َي المَبأمُس َوَلِقَي المَقوم َنا ِبَرُسوِل اَّللَِّ ُكنَّا ِإَذا ْحَِ َقيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َعِلي   ََنِفيِ  ، َعنم َأيب َصاِلح  اْلم ن  َعٌر، َعنم َأيب َعوم ثـََنا ِمسم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  ِقيَل َلَعِلي   : َحدَّ

ر  َرِضَي اَّللَُّ  ر  َوَِأَيب َبكم َم بَدم ُهَما يـَوم َهُد المِقَتاَل َواَل :  َعنـم َراِفيُل َمَلٌك َعِظيٌم َيشم َخِر ِميَكائِيُل، َوِإسم ِيُل َوَمَع اْلم َمَع َأَحدُِكَما ِجربم
 .يـَُقاِتلُ 

َهُد الصَّفَّ : َأوم قَالَ   .َيشم
َِديثِ  َم ِمَن اْلم ِبُه َما تـََقدَّ ر  َكاَن ِف : َوَهَذا ُيشم ِيُل َعَلى َأنَّ َأَِب َبكم ر  تـَنمزِيًَل، َكاَن ِجربم َم بَدم  المَميمَمَنِة، َوَلمَّا تـَنَـزََّل المَمََلِئَكُة يـَوم

ر  الصِ د ِ  ِ ِف مَخمِسِمائَة  ِمَن المَمََلِئَكِة، َفَكاَن ِف المَميمَمَنِة ِمنم ََنِحَيِة َأيب َبكم ى المُمَجنِ َبِة يِق، وََكاَن ِميَكائِيُل َعلَ َأَحِد المُمَجنِ بَـتَـنيم
َرى ِف مَخمِسِمائَة  ِمَن المَمََلِئَكِة فـََوقـَُفوا ِف المَميمَسَرِة، وََكاَن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِفيَها ُخم  .اَأم

، َعن على، قَاَل كنت أسبح َعلَ ] ر ، َوِف َحِديث  َرَواُه َأبُو يـَعمَلى، ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  َم بَدم ى المَقِليِب يـَوم
َرى، فَنزل ميكائل ِف َألمف   َرى مثَّ ُأخم  َفَجاَءتم رِيٌح َشِديَدٌة مثَّ ُأخم

رَ  ر ، َوِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَناَك َأبُو َبكم َميمَسَرِة َوَأََن اِفيُل ِف َألمف  ِف الم ِمَن المَمََلِئَكِة فـََوَقَف َعَلى ُيَِنِي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِيُل ِف َألمف  قَالَ  مِئذ  َحىتَّ بلغ إبطى: ِفيَها، َوِجربم  ( .5[ )َوَلَقدم طفت يـَوم

__________ 
 )*(سقط من ا ( 5)
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ُل َحسَّاَن بمِن ََثِبت   ُرُه َأنَّ َأفمَخَر بـَيمت  قَالَتمُه المَعَرُب قـَوم ِد َوَغيـم ر  ِإذم َيُكفُّ َمِطيـَُّهمم : َوَقدم ذََكَر َصاِحُب المِعقم * َوبِِبئمِر بَدم
ِيُل حَتمَت ِلَوائَِنا َوُُمَمَُّد  ثـََنا َجرِيٌر، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ * * * ِجربم َحاُق بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا ِإسم َحدَّ

ر ، قَالَ ُمَعاِذ بمِن رِفَاَعَة بمِن رَاِفع  الزَُّرقِ  ِل بَدم ، َعنم َأبِيِه، وََكاَن َأبُوُه ِمنم َأهم ُ َعَليمِه : يِ  ِيُل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َجاَء ِجربم
ر  ِفيُكمم؟ قَالَ  َل َبدم ِلِمنَي، َأوم َكِلَمًة ََنمَوَها، َقالَ : َوَسلََّم فـََقاَل َما تـَُعدُّوَن َأهم رًا ِمَن وََكَذلِ : ِمنم َأفمَضِل المُمسم َك َمنم َشِهَد بَدم

 .المَمََلِئَكةِ 
 .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ 

ُ تـََعاََل  وا ِإذم يُوِحي رَبَُّك ِإََل المَمََلِئَكِة َأين ِ َمَعُكمم فـَثـَبِ ُتوا الَِّذيَن آَمُنوا، َسأُلمِقي ِف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفرُ : " َوَقدم قَاَل اَّللَّ
َق االعناق الرُّعمَب، فَاضمرِبُ  ُهم كل بنان  -يعمىن الرؤوس  -وا فـَوم  ".واضربوا ِمنـم

، قَالَ  َثيِن ابمُن َعبَّاس  ، َحدَّ رَِمَة بمِن َعمَّار ، َعنم َأيب زَُميمل  ِلم  ِمنم َطرِيِق ِعكم َنَما رجل من المُمسلمني : َوِف َصِحيِح ُمسم بـَيـم
رِِكنَي  َتدُّ ِف َأثَِر رَُجل  ِمَن المُمشم ُت المَفاِرِس َيشم َقُه َوَصوم ِط فـَوم َع َضرمبًَة ِِبلسَّوم ُزوُم، ِإذم ( 5:[ )يـَُقولُ ]َأَماَمُه، ِإذم مسَِ َأقمِدمم َحيـم

تَـلمِقًيا، فـََنَظَر ِإلَيمِه فَِإَذا ُهَو  ِرِك َأَماَمُه َقدم َخرَّ ُمسم ( 1)وشق َوجهه بضربة ( 5[ )َأنفه]حطم ( 5[ )قد]َنَظَر ِإََل المُمشم
َضرَّ السَّوم  َنمَصاِريُّ َفَحدََّث َذاَك ( 9)ِط فَاخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ ( 7)َذِلَك َأمجمَُع، َفَجاَء اَأم : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َصَدقمَت َذِلَك ِمنم َمَدِد السََّماِء الثَّالِثَةِ 
َمِئذ  َسبمِعنَي، َوَأَسُروا َسبمِعنيَ "   .فـََقتَـُلوا يـَوم

َحاقَ  قَالَ  ، َعنم رَُجل  ِمنم َبيِن ِغَفار ،: ابمُن ِإسم ثَُه، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َعمَّنم َحدَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب بكر بمِن َحزمم  : قَالَ  َحدَّ
رًا َوََنمُن َعَلى شركنا،  َحَضرمُت َأََن َوابمُن َعم   يل بَدم

__________ 
 .من َصِحيح ُمسلم( 5)
 .َكَضرمبَة السَّومط: ُمسلم َصِحيح( 1)
 .َوحضر: االصل( 9)

َاء َوالضَّاد  .ِِبْلم
 .بذلك: ُمسلم( 7) 51/  51َوَما أثمبته َعن َصِحيح ُمسلم بشرح النـََّوِوي  
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َعَة َعَلى َمنم َتُكوُن الدائرة  َتِظُر المَوقـم بَـَلتم َسَحابٌَة، فَـ ( 5)َوِإَنَّ َلِفي َجَبل  نـَنـم َها َْحمَحَمة ، فََأقـم عمَنا ِمنـم ََبِل مسَِ َلمَّا َدَنتم ِمَن اْلم
َيل، َومَسعَنا قَاِئَل يـَُقولُ  ُزومُ : اْلم َأنم ( 1)فََأمَّا َصاِحِب فَانمَكَشَف ِقَناُع قلبه َفَماَت َمَكانَُه، َوأما َأَن لكدت : َأقمِدمم َحيـم



ُت  ِلَك مثَّ انـمتَـَعشم  .بـَعمَد َذِلكَ ( 9)َأهم
َحاقَ َوقَاَل ا ر ، َعنم بـَعمِض َبيِن َساِعَدَة، َعنم َأيب ُأَسيمد  َماِلِك بمِن رَبِيَعَة، وََكا: بمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َن َشِهَد َوَحدَّ

رًا، قَاَل، بـَعمَد َأنم َذَهَب َبَصُرهُ  ر  َوَمِعي َبَصِري ََأَرَيـمُتُكمُ : بَدم َم بَِبدم الشِ عمَب الَِّذي َخَرَجتم ِمنمُه المَمََلِئَكُة اَل  َلوم ُكنمُت الميَـوم
 .َأُشكُّ ِفيِه َواَل َأمَتَاَرى

ُ ِإلَيمِهمم   ".َأين ِ َمَعُكمم فـَثـَبِ ُتوا الَِّذيَن آَمُنوا : " فـََلمَّا نـََزَلِت المَمََلِئَكُة َورَآَها ِإبمِليُس َوَأومَحى اَّللَّ
َأبمِشُروا فَِإنَـُّهمم لَيمُسوا بشئ َوهللا َمعُكمم،  : َكاَنتم أتَمِت الرَُّجَل ِف ُصورَِة الرَُّجِل يـَعمرِفُُه فـَيَـُقوُل َلهُ   َأنَّ المَمََلِئَكةَ : َوتـَثمِبيتـُُهمم 

 .كروا َعَليمِهم
رَِمَة، َعِن ابمنِ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ِ، َعنم ِعكم َصنيم َثيِن ابمُن َأيب َحِبيَبَة، َعنم دواد بمِن اْلُم ، قَالَ  َحدَّ َكاَن المَمَلُك يـََتَصوَُّر : َعبَّاس 

عمتـُُهمم يـَُقوُلونَ : ِف ُصورَِة َمنم يـَعمرُِفوَن فـَيَـُقولُ  ُهمم َومسَِ ُت ِمنـم َنا: ِإين ِ َقدم َدنـَوم َنا َما ثـَبَـتـم  .َلوم َْحَُلوا َعَليـم
 .لَيمُسوا بشئ

لِ   .ِإََل َغريمِ َذِلَك ِمَن المَقوم
لُهُ  يَة" ذم يُوِحي رَبَُّك ِإََل المَمََلِئَكِة َأين ِ َمَعُكمم فثبتوا الَّذين آمُنوا إِ : " َفَذِلَك قـَوم  .اْلم

َن : " َوَلمَّا رََأى ِإبمِليُس المَمََلِئَكَة َنَكَص َعَلى َعِقبَـيمِه َوقَالَ   .َوُهَو ِف ُصورَِة ُسَراَقةَ " إىن بِرئ ِمنمُكم، إىن أرى َما اَل تَروم
َبَل َأبُو جَ  ل  ُُيَرِ ُض َأصمَحابَُه َويـَُقولُ َوَأقـم ِعد  ِمنم ُُمَمَّد  َوَأصمَحابِهِ : هم ُكمم، فَِإنَُّه َكاَن َعَلى َموم اَلُن ُسَراَقَة ِإَيَّ  .اَل يـَُهولَنَُّكمم ِخذم

َِباِل، َفََل : مثَّ قَالَ  ِت َوالمُعزَّى اَل نـَرمِجُع َحىتَّ تفرق ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَُه ِف اْلم تُـُلوُهمم َوُخُذوُهمم أخذاَوالَلَّ  . تـَقم
__________ 

 .الدبرة: ابمن ِهَشام َوَأبُو نعيم( 5)
 .فكدت: ابمن ِهَشام َوَأبُو نعيم( 1)
 .مثَّ متاسكت: ابمن ِهَشام َوَأبُو نعيم( 9)
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، َعِن ابمِن ِشَهاب   َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َسََلَمَة، َعنم ُعَقيمل  ِل بمِن َسعمد ، قَالَ َوَرَوى المبَـيـم ، َعنم َسهم قَاَل َأبُو ُأَسيمد ، : ، َعنم َأيب َحازِم 
ُ َبَصِري، ََأَرَيـمُتَك الشِ عمَب الَِّذي: بعد َما َذَهَب َبَصُرهُ  ر ، مثَّ َأطمَلَق اَّللَّ َخَرَجتم  ََي ابمَن َأِخي َواَّللَِّ َلوم ُكنمُت َأََن َوَأنمَت بَِبدم

َنا ِمنمُه الم   .َمََلِئَكُة ِمنم َغريمِ َشك   َواَل مَتَار  َعَليـم
رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّ  اس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َوَرَوى المُبَخاِريُّ، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُموَسى، َعنم َعبمِد المَوهَّاِب، َعنم َخاِلد ، َعنم ِعكم

ر   َم بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل يـَوم َرمِب هَ : " اَّللَّ َرِسِه َوَعَليمِه َأَداُة اْلم ِيُل آِخٌذ ِبَرأمِس فـَ  ".َذا ِجربم
بَـَرين ُموَسى بمُن ُُمَمَّ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َوَأخم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِ، َعنم ِعكم َصنيم ِد بمِن َحدثَنا ابمن َأىب َحِبيَبة، َعن دواد بمِن اْلُم

رَِمة، َعنم ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميُّ، عَ  َُويمِرِث، َعنم ُعَمارََة بن أكيَمة الليثى، َعن ِعكم نم َأبِيه، وَحدثين َعاِبد بمُن َُيمََي، َعنم َأيب اْلم



، قَاُلوا َأُل اَّللََّ : َحِكيِم بمِن ِحَزام  ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَاِفٌع يََديمِه َيسم َر َوَما َوَعَدُه َلمَّا َحَضَر المِقَتاُل َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  النَّصم
ر  يـَُقولُ " اللَُّهمَّ ِإنم َظَهُروا َعَلى َهِذِه المِعَصابَِة َظَهَر الشِ رمُك َواَل يـَُقوُم َلَك ِديٌن " يـَُقوُل  ُ : َوَأبُو َبكم َواَّللَِّ لَيَـنمُصَرنََّك اَّللَّ

َهكَ   .َولَيـُبَـيِ َضنَّ َوجم
ُ َألمًفا ِمَن الممَ   .ََلِئَكِة ُمرمِدِفنَي ِعنمَد اكتناف المَعُدو ِ فَأَنـمَزَل اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َ " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراَء آِخٌذ بِِعَناِن فـََرِسِه بـَنيم ِيُل ُمعمَتِجٌر بِِعَماَمة  َصفم ر  َهَذا ِجربم َأبمِشرم ََي َأَِب َبكم
َرمِض، فـََلمَّا نـََزَل إِ  َرمِض تـََغيََّب َعينِ  َساَعًة مثَّ السََّماِء َواَأم  ََل اَأم
ُع يـَُقولُ  تَُه : طََلَع َوَعَلى ثـََناََيُه النـَّقم  ".َأاَتَك َنصمُر اَّللَِّ ِإذم َدَعوم

، َعنم َأبِيِه، قَالَ  ل  َهِقيُّ َعنم َأيب أَُماَمَة بمِن َسهم ر  وَ : َوَرَوى المبَـيـم َم بَدم ِرِك ََي بـُيَنَّ َلَقدم رََأيـمتُـَنا يـَوم ِإنَّ َأَحَدََن لَُيِشرُي ِإََل رَأمِس المُمشم
 .فـَيَـَقُع رَأمُسُه َعنم َجَسِدِه قـَبمَل َأنم َيِصَل ِإلَيمِه السَّيمفُ 

َحاقَ  ، قَالَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ، َعنم َأيب َواِقد  اللَّيمِثيِ  َثيِن رَِجاٌل ِمنم َبيِن َماِزن  َثيِن َواِلِدي، َحدَّ َبُع َرُجًَل ِمَن ِإين ِ ََأَ : َحدَّ تـم
 .المُمشمركني َِأَضمرِبَُه، فـََوَقَع رَأمُسُه قـَبمَل َأنم َيِصَل ِإلَيمِه َسيمِفي، فـََعَرفمُت َأنَّ َغريمِي َقدم قـَتَـَلهُ 
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، َعِن الرَّبِيِع بمِن َأنَ  ، قَالَ َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ِعيَسى بمِن َعبمِد اَّللَِّ التـَّيمِميِ  َلى المَمََلِئَكِة : س  َكاَن النَّاُس يـَعمرُِفوَن قـَتـم
ِرَق بِهِ  َعمَناِق َوَعَلى المبَـَناِن ِمثمَل مِسَِة النَّاِر َوَقدم ُأحم َق اَأم  .ممَّنم قـَتَـُلوُهمم ِبَضرمب  فـَوم

َحاقَ  ، َعن ابمن عَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ُم، َعنم ِمقمَسم  َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ ر  َعَمائَِم بِيًضا : بَّاس، قَالَ َحدَّ َم بَدم َكاَنت سيماء المَمََلِئَكِة يـَوم
َراءُ  ِيَل، فَِإنَُّه َكاَنتم َعَليمِه ِعَماَمٌة َصفم َها َعَلى ظُُهورِِهمم ِإالَّ ِجربم  .َقدم َأرمَخوم

مِ : َوَقدم قَاَل ابمُن َعبَّاس   م  ِسَوى يـَوم ِم ُعَدًدا  ملَم تـَُقاِتِل المَمََلِئَكُة ِف يـَوم ََيَّ ِم، وََكانُوا َيُكونُوَن ِفيَما ِسَواُه ِمَن اَأم ََيَّ ر  ِمَن اَأم َبدم
 .َوَمَدًدا اَل َيضمرِبُونَ 

ًَل ِلُسَهيمِل : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم َموم َعِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى بمِن َأيب ُأَميََّة، َعنم ُمصم عمُت َحدَّ ر و، مسَِ بمِن َعمم
ر و يـَُقولُ  تُـُلوَن َوَيَم : ُسَهيمَل بمَن َعمم َرمِض ُمعمِلِمنَي يـَقم َ السََّماِء َواَأم ر  رَِجااًل بِيًضا َعَلى َخيمل  بـُلمق  بـَنيم َم بَدم  .ِسُرونَ َلَقدم رََأيمُت يـَوم

ُث بـَعمَد َأنم َذَهَب َبَصُرُه، قَالَ  ر  َوَمِعي َبَصِري، ََأَرَيـمُتُكُم الشِ عمَب الَِّذي : وََكاَن َأبُو ُأَسيمد  ُُيَدِ  َن بَِبدم َلوم ُكنمُت َمَعُكُم اْلم
 .َخَرَجتم ِمنمُه المَمََلِئَكُة اَل َأُشكُّ َواَل َأممرَتِي

َثيِن َخارَِجُة بمُن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأبِيِه، قَالَ : قَالَ  ُ : َوَحدَّ ِيلَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  : " َعَليمِه َوَسلََّم ْلِِربم َم بَدم َمِن المَقاِئُل يـَوم
ُزوُم؟  ِيلُ " ِمَن المَمََلِئَكِة َأقمِدمم َحيـم  ََي ُُمَمَّدُ : فـََقاَل ِجربم

ِل السََّماِء َأعمِرفُ   .َما ُكلَّ َأهم
َل َمنم َزَعَم َأنَّ َحيـم : قـُلمتُ  َثـَُر ُمرمَسٌل، َوُهَو يـَُردُّ قـَوم ُرهُ َوَهَذا اَأم ِيَل، َكَما قَاَلُه السَُّهيمِليُّ َوَغيـم ُم فـََرِس ِجربم  .ُزوَم اسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



، َعنم َأبِيِه قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َحاُق بمُن َُيمََي، َعنم َْحمَزَة بمِن ُصَهيمب  َثيِن ِإسم َفَما َأدمِري َكمم َيد  َمقمطُوَعة  َوَضرمبَة  َجائَِفة  : َحدَّ
ر   َم بَدم َم َكلمُمَها َقدم رََأيـمتـَُها يـَوم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُيَي، َعن َأىب عقيل، َعنم َأيب بـُرمَدَة بمِن نَِيار ، قَالَ ! ملَم يَدم م: َوَحدَّ  ِجئمُت يـَوم
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 ُ َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  بَِثََلثَِة َأرمُؤس  فـََوَضعمتـُُهنَّ بـَنيم ُهَما، َوَأمَّا الثَّاِلُث : َعَليمِه َوَسلََّم، فـَُقلمتُ بَدم َأمَّا رَأمَساِن فـََقتَـلمتـُ
ُت رَأمَسهُ [ قَتله]فَِإين ِ رََأيمُت رَُجًَل َطويَل   .فََأَخذم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".َذاَك ُفََلٌن ِمَن المَمََلِئَكِة : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َثيِن  َواَّللَِّ َما : َكاَن السَّاِئُب بمُن َأيب ُحبَـيمش  ُُيَدِ ُث ِف َزَمِن ُعَمَر يـَُقولُ : ُموَسى بمِن ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأبِيِه، قَالَ  َوَحدَّ

 .َأَسَرين َأَحٌد ِمَن النَّاسِ 
؟ يـَُقولُ : فـَيـَُقالُ  ثـََقيِن ِرَِبطًا، َلمَّا انـمَهَزمت قـَُريمش انـمَهَزمت َمعَها، فأ: َفَمنم دركين رجل أشعر َطِويل على فرس َأبيض فََأوم

َكرِ  َمنم َأَسَر َهَذا؟ َحىتَّ انـمتَـَهى يب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : َوَجاَء َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف  فـََوَجَدين َمرمبُوطًا فـََناَدى ِف المَعسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   .اَل َأعمرِفُهُ : َأَسَرَك؟ قـُلمتُ  َمنم : اَّللَّ

رِبَُه ِِبلَِّذي رََأيمتُ  ُت َأنم ُأخم  .وََكرِهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".َأَسَرَك َمَلٌك ِمَن المَمََلِئَكِة اذمَهبم ََي بن َعومف بسريك : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، قَالَ َحدََّثىن َعاِبد بمُن َُيم : َوقَاَل المَواِقِدي   َُويمِرِث، َعنم ُعَمارََة بمِن ُأَكيمَمَة، َعنم َحِكيِم بمِن ِحَزام  ثـََنا َأبُو اْلم لقد : ََي، َحدَّ
م بدر َوقد َوقع جبَاٌد  ُُفَق، فَِإَذا المَوادي يسيل هنَل، فـََوقع ِف نَفِسي َأن َهَذا شئ ِمَن ( 5)رََأيمتَنا يـَوم ِمَن السََّماِء َقدم َسدَّ اَأم

َِزُيَة ولقى المَمََلِئَكةال  .سََّماِء أُيِ َد بِِه ُُمَمٌَّد، َفَما َكاَنتم ِإالَّ اهلم
َثيِن َأيب، َعنم ] ، َحدَّ ُب بمُن َجرِيِر بمِن َحازِم  ثـََنا َوهم َويمِه، َحدَّ َحاق بن رَاهم  َوقَاَل ِإسم

َثيِن َأيب، َعنم ُجبَـريمِ بمِن ُمطمعِ  َحاَق، َحدَّ ، قَالَ ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َتِتُلوَن، ِمثمَل المِبَجاِد : م  ِم، َوالنَّاُس يـَقم رََأيمُت قـَبمَل َهِزُيَِة المَقوم
َوِد، فـََلمم َأُشكَّ َأنَـَّها المَمََلِئَكُة فـََلمم َيُكنم إِ  َسم ِل اَأم َوِد َقدم نـََزَل ِمَن السََّماِء ِمثمَل النَّمم َسم مِ اَأم  ( .1[ )الَّ َهِزُيَُة المَقوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي أغفى إغمَفاءَ * * *  ِر َورَآُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ةَوَلمَّا تـَنَـزََّلِت المَمََلِئَكُة لِلنَّصم
__________ 

 .كَساء ُمطط: البجاد( 5)
 )*(سقط من ا ( 1)
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ر  َوقَاَل  َقَظ، َوَبشََّر ِبَذِلَك َأَِب َبكم تَـيـم ُع َأبمشِ " مثَّ اسم ِيُل يـَُقوُد فـََرَسُه َعَلى ثـََناََيُه النـَّقم ر  َهَذا ِجربم يـَعميِن ِمَن " رم ََي َأَِب َبكم
 .المَمعمرََكةِ 



رمِع َفَجَعَل ُُيَرِ ُض َعَلى المِقتَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَعرِيِش ِف الدِ  ُر النَّ مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة اِل، َويـَُبشِ  اَس ِِبْلم
ِهمم، َحَصَل هلَُ  ُعُهمم بِنـُُزوِل المَمََلِئَكِة، َوالنَّاُس بـَعمُد َعَلى َمَصافِ ِهمم ملَم َُيمِمُلوا َعَلى َعُدوِ   .ُم السَِّكيَنُة َوالطَُّمأمنِيَنةُ َوُيَشجِ 

َوَهَذا  " ِإذم يغشيكم النعاس َأَمَنة ِمنمُه : " واالُيان، َكَما قَالَ  َوَقدم َحَصَل النـَُّعاُس الَِّذي ُهَو َدلِيٌل َعَلى الطَُّمأمنِيَنِة والثبات
َم ُأُحد  بَِنصِ  المُقرمآنِ   .َكَما َحَصَل هَلُمم بـَعمَد َذِلَك يـَوم

ُعود   ُيَاِن، َوالنـَُّعاُس ِف الصَََّلِة ِمَن النِ فَ : َوهِلََذا قَاَل ابمُن َمسم  .اقِ النـَُّعاُس ِف المَمَصافِ  ِمَن اْلمِ
ُ تـََعاََل  ٌر َلُكمم، َوِإنم تـَُعوُدوا نـَُعدم َوَلنم تـُغميِنَ : " َوقَاَل اَّللَّ تَـُهوا فـَُهَو َخيـم ِتُحوا فـََقدم َجاءَُكُم المَفتمُح، َوِإنم تـَنـم تَـفم  َعنمُكمم ِإنم َتسم

َ َمَع المُمؤمِننَي  ًئا َوَلوم َكثـَُرتم َوَأنَّ اَّللَّ  ( ".5)ِفئَـُتُكمم َشيـم
ِريُّ، َعنم َعبمِد اقَاَل اْلمِ  َثيِن الزُّهم َحاَق، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ثـََنا يَزِيُد بمُن َهاُروَن، َحدَّ َّللَِّ بمِن ثـَعمَلَبَة، َأنَّ َأَِب َماُم َأْحمَُد، َحدَّ

مُ  ل  قَاَل، ِحنَي المتَـَقى المَقوم  اللَُّهمَّ َأقمَطُعَنا ِللرَِّحمِ : َجهم
تَـفمِتحَ : نـَعمِرُف فََأِحنمُه المَغَداةَ َوآاَتََن مبَا اَل   .َفَكاَن ُهَو المُمسم

ِري ِ  َحاَق ِف السِ ريَِة، َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َطرِيِق َصاِلِح بمِن َكيمَساَن َعِن الزُّهم َاِكُم ِمنم َحِديِث وََكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم ، َوَرَواُه اْلم
ِريِ  َأيمًضا  .الزُّهم

ِ َوملَم خُيمرَِجاهُ : مثَّ قَالَ   .َصِحيٌح َعَلى َشرمِط الشَّيمَخنيم
َُمِويُّ  له: َوقَاَل اَأم ، ِف قـَوم ، َعنم َعِطيََّة، َعنم ُمَطرِ ف  َباُط بمُن ُُمَمَّد  المُقَرِشيُّ ثـََنا َأسم  :َحدَّ

__________ 
 .53ُسورَة االنفال ( 5)

)*( 
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ثـََر [ أعن]اللَُّهمَّ : قَاَل َأبُو جهل: قَالَ " ح ِإن تستفتحوا فقد َجاءَُكم المَفتم "  ِ، َوَأكم َرَم المَقِبيَلتَـنيم ، َوَأكم ِ َأَعزَّ المِفئَـتَـنيم
 ِ  .المَفرِيَقنيم
 ".ِإن تستفتحوا فقد َجاءَُكم المَفتمح : " فـَنَـَزَلتم 

ِلهِ  ِ َأنَـَّها َلُكمم  َوِإذم : " َوقَاَل َعِليُّ بمُن َأيب طَلمَحَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم َدى الطَّائَِفتَـنيم ُ ِإحم َأقـمبَـَلتم ِعرُي : قَالَ " يَِعدُُكُم اَّللَّ
ُ َعلَ  َل المَمِديَنِة َفَخَرُجوا َوَمَعُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل َمكََّة تُرِيُد الشَّاَم، فـَبَـَلَغ َذِلَك َأهم  .يمِه َوَسلََّم يُرِيُدوَن المِعريَ َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه،فَبلغ ذَ  َها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َها ِلَكيمََل يـَغمِلَب َعَليـم رُعوا ِإلَيـم َفَسبَـَقِت المِعرُي َرُسوَل  ِلك أهل َمكَّة فََأسم
 ، ِ َدى الطَّائَِفتَـنيم ُ َقدم َوَعَدُهمم ِإحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن اَّللَّ  .وََكانُوا ُيُِبُّوَن َأنم يـَلمَقُوا المِعريَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُم َمِسريَُهمم  َم، وََكرَِه المَقوم ِلِمنَي يُرِيُد المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمُمسم ُ َوَساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم، فـَنَـَزَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِلَشومَكِة المَقوم
َلٌة ِدعمَصٌة فَأَصاب المُمسلُموَن ضعف َشِديد، َوألقى الشَّيمطَان ِف َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم  َ المَماِء َرمم نَـُهمم َوبـَنيم ِلُموَن، َوبـَيـم

رُِكونَ  لَِياُء اَّللَِّ َوِفيُكمم َرُسولُُه، َوَقدم َغَلَبُكُم المُمشم ِوُسُهمم تـَزمُعُموَن َأنَُّكمم َأوم ( 1)َأنـمُتمم َكَذا َعَلى المَماِء وَ  قـُُلوهبم الغيظ يـَُوسم



َز الشَّ  ُهمم رِجم ُ َعنـم ِلُموَن َوَتَطهَُّروا، فََأذمَهَب اَّللَّ ُ َعَليمِهمم َمَطًرا َشِديًدا، َفَشِرَب المُمسم يمطَاِن، َفَصاَر الرَّممُل لَبمًدا فََأممَطَر اَّللَّ
 .َوَمَشى النَّاُس َعَليمِه َوالدََّوابُّ 

ِم َوَأيَّ  ِيُل ِف مَخمِسِمائَة  ِمَن المَمََلِئَكِة جمَُ َفَساُروا ِإََل المَقوم ِمِننَي ِبَلمف  ِمَن المَمََلِئَكِة، َفَكاَن ِجربم ُ نَِبيَُّه َوالمُمؤم نِ َبًة، َوِميَكائِيُل َد اَّللَّ
 .ِف مَخمِسِماَئة  ِمَن المَمََلِئَكِة جمنبة

، َوالشَّيمطَاُن ِف ُصورَِة ُسَراَقَة بمِن َوَجاء ِإبمِليس ِف جند من الشََّياِطني َوَمَعُه ُذريَّته وَ  ِلج  ُهمم ِف ُصورَِة رَِجال  ِمنم َبيِن ُمدم
رِِكنيَ  ، َوقَاَل الشَّيمطَاُن لِلمُمشم م من النَّاس، وإىن َجار لكم : " َماِلِك بمِن ُجعمُشم   ".اَل َغاِلَب َلُكُم الميَـوم

__________ 
 .املستدير من الرمل: الدعصة( 5)
ِتََلمِف ( 1)  . الرِ َواََيت َأن بَعضهم َكانُوا ُمدثني من ااِلحم

)*( 

(1/791) 

 
 

ل   َقِ  فَانمُصرمهُ : فـََلمَّا اصمَطفَّ النَّاُس قَاَل َأبُو َجهم  .اللَُّهمَّ َأوماَلََن ِِبْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يََديمِه فـََقالَ  َرمِض َأبًَدا ََي َربِ  إِ : " َورََفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلكم َهِذِه المِعَصابَُة فـََلنم تـُعمَبَد ِف اَأم  ".نم تـَهم

ِيلُ   .ُخذم قـَبمَضًة ِمَن التـَُّرابِ : فـََقاَل َلُه ِجربم
نَـيمهِ  رِِكنَي ِمنم َأَحد  ِإالَّ َوَأَصاَب َعيـم َمنمَخَريمِه َوَفَمُه تـَُراٌب ِمنم  وَ فََأَخَذ قـَبمَضًة ِمَن التـَُّراِب فـََرَمى هِبَا ُوُجوَهُهمم، َفَما ِمَن المُمشم

ِبرِينَ  ا ُمدم  .تِلمَك المَقبمَضِة، فـََولَّوم
رِِكنَي، انـمتَـزََع ِإبمِليسُ  ِيُل ِإََل ِإبمِليَس فـََلمَّا رَآُه، وََكاَنتم يَُدُه ِف َيِد رَُجل  ِمَن المُمشم َبَل ِجربم ِبًرا َوِشيَعُتُه، َوَأقـم  َيَدُه مثَّ َوَلَّ ُمدم

َت َأنََّك لََنا َجاٌر؟ قَالَ : الرَُّجلُ  فـََقالَ  َ َوهللا َشِديد المعَقاب: ََي ُسَراَقُة َأَما َزَعمم َن، ِإين ِ َأَخاُف اَّللَّ  .ِإين ِ َأَرى َما اَل تـََروم
 .َوَذِلَك ِحني رأى المَمََلِئَكة
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ   .َورَاه المبَـيـم

ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بن المُمنمذر اْلزامى، َحدثَنا عبد المَعزِيز بن َحدَّ : َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ * * * ] َعَدُة بمُن َسعمد  المَعطَّاُر َحدَّ ثـََنا َمسم
، َعنم رِفَاَعَة بمِن رَافع، َنمَصاِريِ  بمِليس ملا رأى إِ : قَالَ  عمَران، َحدثَنا ِهَشاُم بمُن َسعمد ، َعنم َعبمِد رَبِ ِه بمِن َسِعيِد بمِن قـَيمس  اَأم

َاِرُث بمُن ِهَشا َفَق َأنم خَيمُلَص ِإلَيمِه، فـََتَشبََّث ِبِه اْلم ر  َأشم َم بَدم رِِكنَي يـَوم ، َوُهَو َيُظنُّ َأنَُّه ُسَراَقُة بمنُ َما فعل المَمََلِئَكُة ِِبلمُمشم  م 
َسهُ  َاِرث مثَّ َخَرَج َهاِرًِب َحىتَّ َألمَقى نـَفم ، فـَوََكَز ِف صدر اْلم ِر َورََفَع يََديمِه فـََقالَ  َماِلك  أَُلَك َنِظَرَتَك : ِف المَبحم اللَُّهمَّ ِإين ِ َأسم

َي، َوَخاَف َأنم خَيمُلَص المَقتمُل ِإلَيمهِ   .ِإَيَّ
، فَِإنَُّه َكانَ  اَلُن ُسَراَقَة بمِن َماِلك  ل  فـََقاَل ََي َمعمَشَر النَّاِس اَل يـَُهولَنَُّكمم ِخذم َبَل َأبُو َجهم على معياد ِمنم ُُمَمَّد ، َواَل  َوَأقـم

َبَة والوليد فَِإنَـُّهم قد عجلوا، فو الَلت والعزى اَل نرمِجع َحىتَّ نفرقهم ِبْلبال، َفََل  َبَة َوُعتـم  أُلمِفنَيَّ رَُجًَل يـَُهولَنَُّكمم قـَتمُل َشيـم



ًذا َحىتَّ تـَُعر ُِفوُهمم سُ  ُكمم ورغبتهم َعن الَلت والعزىِمنمُكمم قـََتَل رَُجًَل، َوَلِكنم ُخُذوُهمم َأخم  .وَء َصِنيِعِهمم، ِمنم مفارقتهم إَيَّ
 (1السِ ريَة  - 15)
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َرمُب الشَُّموُس ِمينِ  : مثَّ قَاَل َأبُو جهَل ُمَتَمثِ ًَل  ِ َحِديٌث ِسينِ  ِلِمثمِل َهَذا َوَلَدتميِن أُمِ ي* َما تـَنمِقُم اْلم َوَرَوى ( 5[ )َِبِزُل َعاَمنيم
عمُت َمرم ا ِر بمِن َأيب ُسَليمَماَن، َعنم َأىب حتمة، مسَِ ، َعنم َأيب َبكم َأُل لمَواِقِديُّ، َعنم ُموَسى بمِن يـَعمُقوَب الزَّممِعيِ  ََكِم َيسم َواَن بمَن اْلم

َرُه َذِلَك، َفَأحلَّ َعَليمِه فـَقَ  ر ، َفَجَعَل الشَّيمُخ َيكم ِم بَدم اًت : اَل َحِكيمٌ َحِكيَم بمَن ِحَزام  َعنم يـَوم تَـتَـلمَنا، َفَسِمعمُت َصوم َنا فَاقـم المتَـَقيـم
ُ َعَليمِه  ِت، َوقـََبَض النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َصاِة ِف الطَّسم َعِة اْلَم َرمِض ِمثمَل َوقـم َوَسلََّم المَقبمَضَة التـَُّراَب فـََرَمى َوَقَع ِمَن السََّماِء ِإََل اَأم

َنا  .هِبَا فَانـمَهَزمم
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ثَـ : لمَواِقِديُّ قَاَل ا َحاُق بمُن ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ ثـََنا ِإسم ، ( 1)عمَلَبَة بن صقري َوَحدَّ

يِليَّ يـَُقولُ  َفَل بمَن ُمَعاِويََة الدِ  عمُت نـَوم ر  َوََنمُن نَ : مسَِ َم بَدم َصى ِف الطاس ِف َأفمِئَدتَِنا َوِمنم انـمَهَزممَنا يـَوم اًت َكَوقمِع اْلَم َمُع َصوم سم
َنا  .َخلمِفَنا، وََكاَن َذِلَك ِمنم َأَشدِ  الرُّعمِب َعَليـم

َُمِويُّ  ِري ، َعن عبد هللا ابمن ثـَعمَلَبة بن صقري، : َوقَاَل اَأم َحاق، َحدََّثىن الزُّهم ثـََنا َأيب، َحدثَنا ابمن َأىب ِإسم ل  ِحنَي َحدَّ َأنَّ َأَِب َجهم
ُم قَالَ   اللَُّهمَّ أقطعنا للرحم وآاتَن مبَا: المتَـَقى المَقوم

 .اَل نـَعمِرف فََأِحنمُه المَغَداةَ 
ِتحَ  تَـفم  .َفَكاَن ُهَو المُمسم

ِهمم  ِلِمنَي َعَلى ِلَقاِء َعُدوِ  ُ المُمسم َاِل، َوَقدم َشجََّع اَّللَّ َنَما ُهمم َعَلى تِلمَك اْلم َوقـَلََّلُهمم ِف َأعميُِنِهمم َحىتَّ َطِمُعوا ِفيِهمم، َخَفَق  فـَبَـيـم
َقًة ِف المَعرِيِش مثَّ انـمتَـَبَه فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخفم ِيُل ُمعمَتِجٌر بِِعَماَمِتِه آِخٌذ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َهَذا ِجربم َأبمِشرم ََي َأَِب َبكم

 ".يـَُقوُدُه، َعَلى ثناَيه النـَّقمع، َأاَتك نصر هللا وعدته  بِِعَناِن فـََرِسهِ 
__________ 

 .صعري: املطبوعة( 1)سقط من ا ( 5)
 .َوُهَو خطأ
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َبلَ  تَـقم َصى بَِيِدِه، مثَّ َخَرَج فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَخَذ َكفًّا ِمَن اْلَم َم فـََقالَ  َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " َشاَهِت المُوُجوُه : " المَقوم
ُلوا: مثَّ نـََفَحُهمم هِبَا، مثَّ قَاَل َِأَصمَحابِهِ   .اْحِم

ُهمم  ُ َمنم قـََتَل ِمنم َصَناِديِدِهمم، َوَأَسَر َمنم َأَسَر ِمنـم َِزُيَُة، فـََقَتَل اَّللَّ  .فـََلمم َتُكنم ِإالَّ اهلم



َحاق َبَل هِبَا قـَُريمًشا مثَّ قَالَ مثَّ : َوقَاَل زََِيٌد َعن ابمن ِإسم تَـقم َباِء فَاسم صم َنًة ِمَن اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَخَذ َحفم : "  ِإن َرُسول َصلَّى اَّللَّ
ُ مَ " ُشدُّوا : " مثَّ نـََفَحُهمم هِبَا َوَأَمَر َأصمَحابَُه فـََقالَ " َشاَهِت المُوُجوُه  َِزُيَُة، فـََقَتَل اَّللَّ ، َفَكاَنِت اهلم نم قـََتَل ِمنم َصَناِديِد قـَُريمش 

َراِفِهمم   .َوَأَسَر َمنم َأَسَر ِمنم َأشم
ر  : َوقَاَل السُّدِ يُّ المَكِبريُ  َم َبدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَعِليِ  يـَوم فـََناَوَلُه " َأعمِطيِن َحصمَباء من االرض : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها تُـ  َباء َعَليـم نَـيمِه ِمنم َذِلك التـَُّراب شئ، مثَّ َحصم ِرٌك ِإالَّ َدَخَل ِف َعيـم ِم فـََلمم يـَبمَق ُمشم َرِدفـَُهُم َراٌب، فـََرَمى ِبِه ِف ُوُجوِه المَقوم
ُ ِف َذِلكَ  تُـُلونـَُهمم َوَيَمِسُرونـَُهمم، َوَأنـمَزَل اَّللَّ ِلُموَن يـَقم تُـُلوُهمم َوَلِكنَّ اَّللََّ : " المُمسم قـَتَـَلُهمم، َوَما َرَميمَت ِإذم َرَميمَت َوَلِكنَّ  فـََلمم تـَقم

َ َرَمى   ".اَّللَّ
ُد بمُن قـَيمس  َوقـََتاَدُة َوابمُن زَيمد   رَِمُة َوجُمَاِهٌد َوُُمَمَُّد بمُن َكعمب  َوُُمَمَّ ُرُهمم َوَهَكَذا قَاَل ُعرمَوُة َوِعكم يََة نـََزَلتم ِف : َوَغيـم َأنَّ َهِذِه اْلم

م  .بدر َذِلَك يـَوم
 .َوقد فعل َعَليمِه السَََّلم ِمثمَل َذِلَك ِف َغزمَوِة ُحنَـنيم  

َنا ِضِعِه ِإَذا انـمتَـَهيـم  َكَما َسَيأمِت ِف َموم
ُ َوبِِه الثِ َقةُ   .ِإلَيمِه ِإنم َشاَء اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملا َحرَّ  َحاَق َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِِكنَي مبَا َرَماُهمم ِبِه ِمَن َوذََكَر ابمُن ِإسم َض َأصمَحابَُه َعَلى المِقَتاِل َورََمى المُمشم
ر ، َوَوَقَف َسعمُد بمُن ُمَعاذ   ُ تـََعاََل، َصِعَد ِإََل المَعرِيِش َأيمًضا َوَمَعُه َأبُو َبكم َنمَصاِر َعَلى  التـَُّراِب َوَهَزَمُهُم اَّللَّ َوَمنم َمَعُه ِمَن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ َِبِب المعَ  رِِكنَي ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .مَ رِيِش َوَمَعُهُم السُُّيوُف ِخيَفَة َأنم َتُكرَّ رَاِجَعٌة ِمَن المُمشم
َحاقَ  ُم َأيمِديـَُهمم َيَمِسُروَن، رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم  َوَلمَّا َوَضَع المَقوم
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َنُع النَّاُس، فـََقاَل َلهُ عَ  ِه َسعمِد بمِن ُمَعاذ  المَكَراِهَيَة ِلَما َيصم َرُه َما : " َليمِه َوَسلََّم، ِفيَما ذُِكَر يل، ِف َوجم َكَأين ِ ِبَك ََي َسعمُد َتكم

ُم؟  َنُع المَقوم َعة  أَ : قَالَ " َيصم ، َكاَنتم َأوََّل َوقـم ثمَخاُن ِف المَقتمِل َأَجلم َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِل الشِ رمِك، َفَكاَن اْلمِ ُ بَِهم قـََعَها اَّللَّ وم
َقاِء الر َِجالِ  ِتبـم  .َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمَن اسم

َحاقَ  ، أَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِلِه، َعِن عبد هللا ابمِن َعبَّاس  َثيِن المَعبَّاُس بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمعمَبد ، َعنم بـَعمِض َأهم ُ َوَحدَّ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َمِئذ   رُِجوا َكرمًها اَل َحاَجَة هَلُمم " َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َِأَصمَحاِبِه يـَوم ِِهمم َقدم ُأخم ِإين ِ َقدم َعَرفمُت َأنَّ رَِجااًل ِمنم َبيِن َهاِشم  َوَغريم

َاِرِث بمِن َأَسد  َفََل  بِِقَتالَِنا، َفَمنم َلِقَي ِمنمُكمم َأَحًدا ِمنم َبيِن َهاِشم   رَتِيِ  بمُن ِهَشاِم بمِن اْلم تُـلمُه، َوَمنم َلِقَي َأَِب المَبخم َفََل يـَقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفََل  تـُلمُه، َوَمنم َلِقَي المَعبَّاَس بمَن َعبمِد المُمطَِّلِب َعمَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َايـَقم تُـلمُه، فَِإنَُّه ِإَّنَّ َرًها  يـَقم َتكم  ".َخَرَج ُمسم

َبَة بمِن رَبِيَعةَ  َمنَُّه ِِبلسَّ : فـََقاَل َأبُو ُحَذيـمَفَة بمُن ُعتـم ُرُك المَعبَّاَس، َواَّللَِّ لَِئنم َلِقيُتُه ََأَْلِم َوانـََنا َونـَتـم ُتُل آَِبَءََن َوَأبـمَناَءََن َوِإخم  .يمفِ َأنـَقم
ُ َعلَ  م  َكنَّاين ِفيِه َرُسوُل : قَاَل ُعَمرُ " ََي َأَِب َحفمص  : " يمِه َوَسلََّم فـََقاَل ِلُعَمرَ فـَبَـَلَغتم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَّللَِّ ِإنَُّه ََأَوَُّل يـَوم

 ، ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيب َحفمص  ُه َعمِ  َرُسوِل اَّللَِّ ِِبلسَّيمفِ " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُب َوجم  ! ".َأُيضم
َضمِربم ُعُنقه ِِبلسَّيمِف فو هللا َلَقدم ََنَفقَ : رُ فـََقاَل ُعمَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َدعميِن َفَلم



َها َخائًِفا ِإالَّ َأنم ُتَكفِ َرَها : فـََقاَل َأبُو ُحَذيـمَفةَ  َمِئذ ، َواَل َأزَاُل ِمنـم  .ةُ َعينِ  الشََّهادَ َما َأََن آِبِمن  ِمنم تِلمَك المَكِلَمِة الَِِّت قـُلمُت يـَوم
َم المَيَماَمِة َشِهيًدا  .فـَُقِتَل يـَوم

ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ
َحاقَ  رَتِيِ  بمِن ِهَشام  َقاَل ابمُن ِإسم َتُل َأيب المَبخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم قـَتمِل َأيب البخرتى: َمقم َا نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوِإَّنَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو مبَكَّةَ  َِأَنَُّه َكاَن َأَكفَّ  ِم َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .المَقوم
َلِقَيُه المُمَجذَُّر بم  َرُهُه، وََكاَن ممَّنم قَاَم ِف نـَقمِض الصَِّحيَفِة، فـَ ِذيه َواَل يبلغُه َعنُه شئ َيكم ُن ِذََيد  المبَـَلِويُّ َحِليُف َكاَن اَل يـُؤم

َنمَصارِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََهاََن َعنم قـَتمِلكَ : فـََقاَل َلهُ  اَأم  .ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَتِيِ  َزِميٌل َلُه َخَرَج َمَعُه ِمنم َمكََّة، َوُهَو ُجَناَدة بن ُمَليمَحَة َوُهَو ِمنم َبيِن لَيمث    .َوَمَع َأيب المَبخم

َدَك، قَالَ : َجذَّرُ َوزَِميِلي؟ فـََقاَل َلُه الممُ : قَالَ  اَل َواَّللَِّ ِإًذا : اَل َواَّللَِّ َما ََنمُن بَِتارِِكي َزِميِلَك، َما َأَمَرََن َرُسوُل اَّللَِّ ِإالَّ ِبَك َوحم
ُت َزِميِلي ِحرمًصا َعلَ  يًعا، اَل يـََتَحدَُّث َعينِ  ِنَساُء قـَُريمش مبَكَّة َأين ِ تـَرَكم ََياةِ ََأَُموَتنَّ َأََن َوُهَو مجَِ َوقَاَل أبوالبخرتى َوُهَو ! ى اْلم

ك : ينازل اجملذر ُر بمُن ِذََيد  : َحىتَّ َُيُوَت َأوم يـََرى َسِبيَلُه قَالَ * ابمُن ُحرَّة  َزِميَلُه ( 5)لن يرتم تَـَتََل فـََقتَـَلُه المُمَجذَّ  .فَاقـم
َبَة ِإين ِ ِمنم بَِلي الطَّاِعِننَي برماح اليزىن  فَأَثمِبتِ * ِإمَّا َجِهلمَت َأوم َنِسيَت َنَسِب : َوقَاَل ِف َذِلكَ  ( 1)والطاعنني * النِ سم

رَتِي  َأطمَعُن * َأوم َبشِ َرنم مبِثمِلَها ِمينِ  َبيِن َأََن الَِّذي يـَُقاُل َأصمِلي ِمنم بَِلي * المَكبمَش َحىتَّ يـَنمَحيِن َبشِ رم بِيـُتمم  َمنم َأبُوُه المَبخم
َرِف  (9)ِِبلصَّعمَدِة  َثيِن َوَأعمِبُط المِقرمَن بَِعضمب  َمشم َفََل ترى جُمَذَّرًا يـَفمِري َفِري ( 7)ُأرمزُِم للمَمومت كإرزام املرى * َحىتَّ تـَنـم

(1) 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ُر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقِ  َلَقدم جَ : مثَّ َأَتى المُمَجذَّ َتأمِسَر فَآتِيَك بِِه َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم ُت َعَليمِه َأنم َيسم ِهدم

 .فََأىَب ِإالَّ َأنم يـَُقاتَِليِن، فـََقاتـَلمُتُه َفقتلته
__________ 

 .الرممح: الصعدة( 9)الضاربني : ابمن ِهَشام( 1)لن يسلم : ابمن ِهَشام( 5)
 .أقتل: أعبط( 7)

َرمب: والقرن  .النظري ِف اْلم
 .ِطعالسَّيمف المَقا: والعضب

 .أحن: وأرزم
تَـنمزل لَبنَها على عسر: واملرى  .النَّاقة الَّىِت يسم

 .يصنع صنعى: يفرى فرى( 1)
)*( 
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َحاقَ  َتِل أَُميََّة بمِن َخَلف  قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِي: َفصمٌل ِف َمقم ثَِنيِه َأيمًضا َوَحدَّ ِه َوَحدَّ
، َقالَ  ُرمُهَا، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ر  َوَغيـم ي َعبمَد : َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َكاَن أَُميَُّة بمُن َخَلف  يل َصِديًقا مبَكََّة، وََكاَن امسِم

ُت َعبمَد الرَّْحمَن، َفَكانَ  َلمم ر و فـََتَسمَّيمُت ِحنَي َأسم م مساكه : يلقاىن َوَنن مبَكََّة فـَيَـُقولُ  َعمم ر و َأَرِغبمَت َعِن اسم ََي َعبمَد َعمم
 .نـََعمم : فََأُقولُ : َأبوك؟ قَالَ 

ًئا َأدمُعوَك بِِه، َأمَّا َأنمَت َفََل َتُِيُبيِن ِِبمسمِ ( : 5)قَاَل  َنَك َشيـم َعلم بـَيميِن َوبـَيـم َوَِّل، َوَأمَّا َأََن َفََل َك فَِإين ِ اَل َأعمِرُف الرَّْحمََن، فَاجم اَأم
 .َأدمُعوَك مبَا اَل َأعمِرفُ 

ر و ملَم ُأِجبمهُ : قَالَ   .وََكاَن ِإَذا َدَعاين ََي َعبمَد َعمم
َعلم َما ِشئمتَ : فـَُقلمُت َلهُ : قَالَ   .ََي َأَِب َعِلي   اجم
َلهِ : قَالَ   .فَأَنمَت َعبمُد اْلمِ
 .نـََعمم : قـُلمتُ : قَالَ 
َلهِ : ُت ِإَذا َمَررمُت بِِه َقالَ َفُكنم : قَالَ   .ََي َعبمَد اْلمِ

 .فَُأِجيُبُه فََأحَتَدَُّث َمَعهُ 
ر  َمَررمُت بِِه َوُهَو َواِقٌف َمَع ابمِنِه َعِلي   َوُهَو آِخٌذ بَِيِدِه، قَالَ  ُم بَدم تـَُها فََأََن : َحىتَّ ِإَذا َكاَن يـَوم تَـَلبـم َوَمِعي َأدمرَاٌع يل َقِد اسم

ر و فـََلمم ُأِجبمُه، فـََقالَ : ُلَها، فـََلمَّا رَآين قَالَ َأْحمِ  َلهِ : ََي َعبمَد َعمم  .ََي َعبمَد اْلمِ
 .نـََعمم : فـَُقلمتُ 

َدمرَاِع الَِِّت َمَعَك؟ قَالَ : قَالَ  ٌر َلَك ِمنم َهِذِه اَأم  ( .1)نـََعمم َها اَّللَِّ : قـُلمتُ : َهلم َلَك ِفَّ فََأََن َخيـم
ُت بَِيِدِه َوبَِيِد ابمِنِه، َوُهَو يـَُقوُل َما رََأيمتُ فطرحت االد: قَالَ   رع ِمنم َيِدي َوَأَخذم

ِم َقطُّ، َأَما َلُكمم َحاَجٌة ِف اللََُّبِ  ُت َأممِشي هِبَِما( 9)َكالميَـوم  .؟ مثَّ َخَرجم
َحاقَ  ، َعنم َسعمِد بم : قَاَل ابمُن ِإسم ن  َثيِن َعبمُد المَواِحِد بمُن َأيب َعوم  ِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َحدَّ

__________ 
 .فـَيَـُقول: ابمن ِهَشام( 5)
 .َها هللا َذا: ابمن ِهَشام( 1)

َلَلة جمرور حبرف قسم ُمضممر َقاَم التـَّنمِبيه مَقامه: َوَها  .حرف تـَنمِبيه ولفط اْلَم
 .ريَة اللَُّبيُرِيد ِِبللَُِّب َأن من أسرين افتديت ِمنمُه إبِِِبل َكثِ : قَاَل ابمن ِهَشام( 9)

)*( 
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، قَالَ  َلِه َمِن : قَاَل َل أُميَّة ابمن خلف َوَأَن بَينه َوَبني ابمنه آِخذا ِبَيمِديِهَما: َأبِيِه، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ََي َعبمَد اْلمِ
رِِه؟ قَالَ  َفَاِعيلَ : َْحمَزُة قَالَ : لمتُ قُـ : الرَُّجُل ِمنمُكُم المُمعمَلُم ِبرِيَشِة نـََعاَمة  ِف َصدم  .َذاَك الَِّذي فـََعَل بَِنا اَأم

ََلِم،: قَاَل عبد الرَّْحمَن ُب ِبََلاًل مبَكََّة َعَلى اْلمِسم فـََلمَّا رَآُه  فو هللا ِإين ِ ََأَُقوُدمُهَا ِإذم رَآُه ِبََلٌل َمِعي، وََكاَن ُهَو الَِّذي يـَُعذِ 
ِر ُأَميَّ : قَالَ  ُت ِإنم جَنَارََأُس المُكفم ، اَل جَنَوم  .ُة بمُن َخَلف 

ُت ِإنم جَنَا: َأي ِبََلل، أسريى، قَالَ : قَاَل قـُلمتُ   .اَل جَنَوم
تِهِ : قَالَ  ُت ِإنم جَنَا: مثَّ َصَرَخ بَِعمَلى َصوم ، اَل جَنَوم ِر أَُميَُّة بمُن َخَلف  ، رَأمُس المُكفم  .ََي َأنمَصاَر اَّللَِّ

َل ابمِنِه فـََوَقَع، : فََأََن َأُذبُّ َعنمُه، قَالَ ( 5)ىتَّ َجَعُلوََن ِف ِمثمِل المَمَسَكِة فََأَحاطُوا بَِنا حَ  َلَف رَُجٌل السَّيمَف َفَضَرَب رِجم فََأخم
عمُت مبِثمِلَها َقطُّ   .َوَصاَح أَُميَُّة َصيمَحًة َما مسَِ

ًئا، فو هللا مَ ( 1[ )بك]انج بِنَـفمِسك َواَل جناء : قـُلمتُ : قَالَ   .ا ُأغميِن َعنمَك َشيـم
ُهَما: قَالَ  َياِفِهمم َحىتَّ فـََرُغوا ِمنـم  .فـََهبَـُرومُهَا بَِسم
ُ ِبََلاًل، َفَجَعيِن بَِدمرَاِعي َوبَِِسريَيَّ : َفَكاَن َعبمُد الرَّْحمَِن يـَُقولُ : قَالَ  نم َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحِه َقرِيًبا مِ ! يـَرمَحُم اَّللَّ

َياِق، فـََقاَل ِف الموَِكاَلةِ  ثـََنا يُوُسُف، ُهَو ابمُن المَماِجُشوِن، َعنم َصاِلِح : َهَذا السِ  ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز، ُهَو ابمُن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ
ِه َعبمِد الرَّ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ، قَالَ بمِن ِإبـمَراِهيَم ابمن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َكاتـَبمُت ُأميَّة ابمن َخَلف  ِكَتاًِب : ْحمَِن بمِن َعومف 

َفَظُه ِف َصاِغَيِتِه ِِبلمَمِديَنِة، فـََلمَّا ذََكرمُت الرَّْحمََن َقالَ ( 9)بَِنم َُيمَفَظيِن ِف َصاِغَيِِت  اَل َأعمِرُف الرَّْحمََن، َكاتـَبميِن : مبَكََّة َوَأحم
َك الَِّذي َكا َاِهِليَّةِ ِِبمسِم  .َن ِف اْلم

ُتهُ   َفَكاتـَبـم
ِرزَُه ِحنَي ََنَم النَّاُس فَأَبمَصَرُه ِبََلٌل َفخَ  ُت ِإََل َجَبل  َِأُحم ر  َخَرجم ُم َبدم ر و، فـََلمَّا َكاَن يـَوم َرَج َحىتَّ َوَقَف َعَلى جَممِلس  َعبمَد َعمم

َنمَصاِر فـََقالَ [ ِمنَ ] ؟ : اَأم ُت ِإنم جَنَا أَُميَُّة بن خلفاَل ! ُأَميَُّة بمُن َخَلف   .جَنَوم
ُت هَلُُم ابـمَنهُ  َنمَصاِر ِف آََثرََِن، فـََلمَّا َخِشيُت َأنم يـَلمَحُقوََن َخلَّفم  َفَخَرَج َمَعُه َفرِيٌق ِمَن اَأم

__________ 
 .السوار، َأي أحد قواهبم: املسكة( 5)
 .من ابمن ِهَشام( 1)
 .خاصِت: صاغيىت( 9)
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ا َحىتَّ تَِبُعوََن وََكاَن رَُجًَل ثَِقيًَل، فـََلمَّا َأدمرَُكوََن قـُلمُت َلهُ َِأَ  َغَلُهمم فـََقتَـُلوُه، مثَّ َأتـَوم  .ابـمُركم : شم
ِلي ِبَسيمِفِه، َفَكاَن َعبمُد دُ فـَبَـَرَك فَأَلمَقيمُت َعَليمِه نـَفمِسي َِأَممنَـَعُه، فـََتَخلَُّلوُه ِِبلسُُّيوِف ِمنم حَتمِِت َحىتَّ قـَتَـُلوُه، َوَأَصاَب َأحَ  ُهمم رِجم

ِر َقَدِمهِ   .الرَّْحمَِن بمُن َعومف  يُرِيَنا َذِلك ِف َظهم



َع يُوُسُف َصاِْلًا َوِإبـمَراِهيُم َأَِبهُ   .مسَِ
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم بـَيمِنِهمم ُكلِ ِهمم 
َنِد رِفَاَعَة بمِن رَاِفع  َأنَُّه ُهَو   .الَِّذي قـََتَل أَُميََّة بمَن َخَلف  َوِف ُمسم

ُ قَاَل ابمُن ِهَشام   ل  َلَعَنُه اَّللَّ َتُل َأيب َجهم مِئذ  يرَتز : َمقم َبَل َأبُو جهل يـَوم َرمُب : َويـَُقولُ ( 5[ )َوُهَو يـَُقاتل]َوَأقـم َما تـَنمِقُم اْلم
ِ َحِديٌث ِسينِ  ِلِمثمِل َهذَ * المَعَواُن ِمينِ   َحاقَ َِبِزُل َعاَمنيم ُ َعَليمِه : ا َوَلَدتميِن ُأمِ ي قَاَل ابمُن ِإسم َوَلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلى ل  َأنم يـُلمَتَمَس ِف المَقتـم ِه َأَمَر بَِيب َجهم  .َوَسلََّم ِمنم َعُدوِ 
ُر بمُن زَيمد ، َثيِن ثـَوم ل  َكَما َحدَّ ر  َأيمًضا، َقدم  وََكاَن َأوَُّل َمنم َلِقَي َأَِب َجهم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم َعنم ِعكم

َثيِن َذِلَك، قَااَل  َُموِح َأُخو َبيِن َسَلَمةَ : َحدَّ ِرو بمِن اْلم ََرَجِة : قَاَل ُمَعاُذ بمُن َعمم ل  ِف ِمثمِل اْلم َم َوَأبُو َجهم عمُت المَقوم َوُهمم ( 1)مسَِ
ََكِم اَل خُيمَلُص ِإلَيمهِ : يـَُقوُلونَ   .َأبُو اْلم

ُتُه َضرمبَةً  ُت ََنمَوُه، فـََلمَّا َأممَكَنيِن َْحَلمُت َعَليمِه َفَضَربـم عمتـَُها َجَعلمُتُه ِمنم َشأمين َفَصَمدم َقَدَمُه بِنصمف َساقه، ( 9) َأطَنَّتم فـََلمَّا مسَِ
تـَُها ِحنَي طَاَحتم ِإالَّ ِِبل َرُب هِبَافو هللا َما َشبـَّهم  .نـََّواِة َتِطيُح ِمنم حَتمِت ِمرمَضَخِة النـََّوى ِحنَي ُيضم

رَِمُة َعَلى َعاتِِقي َفَطَرَح يدى: قَالَ  ُنُه ِعكم  َوَضَرَبيِن ابـم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .الش جر امللتف: اْلرجة: قَاَل ابمن ِهَشام( 1)
 .أطارت: أطنت( 9)
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َهَضيِن فـَتَـَعلَّقَ  َحبـَُها َخلمِفي، فـََلمَّا آَذتميِن ( 5)تم جبِلمَدة  ِمنم َجنمِب، َوَأجم ِمي َوِإين ِ ََأَسم المِقَتاُل َعنمُه، فـََلَقدم قَاتـَلمُت َعامََّة يـَوم
تـَُها َها َحىتَّ َطَرحم َها َقَدِمي مثَّ مَتَطَّيمُت هِبَا َعَليـم  .َوَضعمُت َعَليـم

َحاقَ   . َعاَش بـَعمَد َذِلَك َحىتَّ َكاَن َزَمُن ُعثمَمانَ مثَّ : قَاَل ابمُن ِإسم
َراَء َفَضَربَُه َحىتَّ َأثـمبَـَتُه، َوتـَرََكُه َوبِِه َرَمٌق،  ُذ بمُن َعفم ، َوُهَو َعِقرٌي، ُمَعوِ  ل   .َوقَاَتَل ُمَعوِ ٌذ َحىتَّ قُِتلَ مثَّ َمرَّ بَِيب َجهم

ُعود  بَِ  َلى، َوَقدم قَاَل هلَُ َفَمرَّ َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـُلمَتَمَس ِف المَقتـم ، ِحنَي َأممَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ل  مم يب َجهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِفيَما بـََلَغيِن  َلى ِإََل َأثَ : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبِتِه، فَِإين ِ ازمَدَْحمُت انمظُُروا ِإنم َخِفَي َعَليمُكمم ِف المَقتـم ِر ُجرمح  ِف رُكم

َعاَن َوََنمُن ُغََلَماِن وَُكنمُت َأَشفُّ ِمنمُه بَِيِسري ،  ًما َعَلى َمأمُدبَة  ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم بَـتَـيمِه َأََن َوُهَو يـَوم َفَدفـَعمُتُه فـََوَقَع َعَلى رُكم
ًشا ملَم يـَزَ ( 1)َفُجِحَش   .لم َأثـَُرُه ِبهِ ِف َأحدمَها َجحم

ُعود   ِلي َعَلى ُعُنِقهِ : قَاَل ابمُن َمسم ُتُه، فـََوَضعمُت رِجم تُُه آِبِخِر َرَمق  فـََعَرفـم  .فـََوَجدم
؟: َمرًَّة مبَكََّة َفآَذاين َوَلَكَزين، مثَّ قـُلمُت َلهُ ( 9)َوَقدم َكاَن َضَبَث يب : قَالَ  ُ ََي َعُدوَّ اَّللَِّ َزاَك اَّللَّ َزاين : قَالَ  َهلم َأخم َومبَاَذا َأخم



 ( .1)َأعمَمُد ِمنم َرُجل  قـَتَـلمُتُموُه ( [ 7)قَاَل ]
َم؟ َقالَ  ائَِرُة الميَـوم بَـَرين ِلَمِن الدَّ  .قـُلمُت َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلهِ : َأخم

َحاقَ  ُعود  َكاَن يـَقُ : قَاَل ابمُن ِإسم َلَقِد ارمتـََقيمَت ُمرمتـًَقى َصعمًبا ََي رويعى : قَاَل يل : ولُ َوَزَعَم رَِجاٌل ِمنم َبيِن َُممُزوم  َأنَّ ابمَن َمسم
 .المغنم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَُقلمتُ  تَـَززمُت رَأمَسُه، مثَّ ِجئمُت ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا رَأمُس َعُدوِ  اَّللَِّ : مثَّ احم
 آَّللَِّ الَِّذي: " فـََقالَ 

ُرُه؟   ".اَل ِإَلَه َغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .وََكاَنتم ُيَِنُي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُرهُ : فـَُقلمتُ   .نـََعمم َواَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه َغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَحِمَد هللا َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مثَّ ألقيت رَأسه بـَنيم

__________ 
 .غلبىن: أجهضين( 5)
 .اُندش: جحش( 1)
 .قبض َعَليمِه َوَلزَِمه: ضبث( 9)
 .لَيست ِف ابمن ِهَشام( 7)
 .أعمد من رجل قَتله قومه: ابمن ِهَشام( 1)
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َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ   .َهَكَذا ذََكَر ابمُن ِإسم
ِ ِمنم َطرِيِق يُوُسَف بم  ِن يـَعمُقوب بن المَماجشون، َعن َصاحل ابمن ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم

، قَالَ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ، فـََنَظرمُت َعنم َُيِييِن َومِشَايل، فَِإَذا َأََن : َعومف  ر  ِف الصَّفِ  َم بَدم ِإين ِ َلَواِقٌف يـَوم
َ ُغََل  َنانـُُهَما، فـََتَمنـَّيمُت َأنم َأُكوَن َبني أظلع بـَنيم َنمَصاِر َحِديثَة  َأسم ِ ِمَن اَأم ُهَما، فـََغَمَزين َأَحُدمُهَا فـََقالَ ( 5)َمنيم ََي َعمِ  : ِمنـم

؟ فـَُقلمتُ  ل  رِبمُت َأنَُّه َيُسبُّ َرُسولُ : نـََعمم َوَما َحاَجُتَك ِإلَيمِه؟ قَالَ : َأتـَعمِرُف َأَِب َجهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوالَِّذي  ُأخم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعمَجُل ِمنَّا ُتُه اَل يـَُفاِرُق َسَواِدي َسَواَدُه َحىتَّ َُيُوَت اَأم  .نـَفمِسي بَِيِدِه لَِئنم رََأيـم

َلَها َخُر فـََقاَل يل َأيمًضا ِمثـم  .فـَتَـَعجَّبمُت ِلَذِلَك، فـََغَمَزين اْلم
ل  َوُهَو جَيُوُل ِف النَّاِس، َفقلتفـََلمم َأنمَشبم َأنم نَ  َأاَلِن َعنمهُ : َظرمُت ِإََل َأيب َجهم  .َأال ترَين؟ َهَذا َصاحبُكم الَِّذي َتسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َفيمِهَما َفَضَرَِبُه َحىتَّ قـََتََلُه، مثَّ انمَصَرفَا ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ بَـرَ فَابـمَتَدرَاُه ِبَسيـم  ".َأيُُّكَما قـَتَـَلُه؟ : " اُه فـََقالَ َم فََأخم
ُهَما  .َأََن قـَتَـلمُتهُ : قَاَل ُكلٌّ ِمنـم



َفيمُكَما؟ : " قَالَ  ُتَما َسيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف السيفني فـََقالَ : اَل قَالَ : قَااَل " َهلم َمَسحم " ِكََلمُهَا قـَتَـَلُه : " فـََنَظَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َراءَ َوَقَضى ِبَسلَ  خر مَعاذ بن َعفم ِرو بمِن اْلموح، َواْلم  .ِبِه ِلُمَعاِذ بمِن َعمم

ِه، قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدثَنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َسعمد ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِإين ِ : قَاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ : َحدَّ
َم  ، َفَكَأين ِ ملَم آَمنم مبََكاهِنِمَ َلِفي الصَّفِ  يـَوم ر  ِإِذ المتَـَفتُّ فَِإَذا َعنم َُيِييِن َوَعنم َيَساِري فـَتَـَياِن َحِديثَا السِ نِ  ا ِإذم قَاَل يل بَدم

ل  : َأَحُدمُهَا ِسرًّا ِمنم َصاِحِبهِ   .ََي َعمِ  َأِرين َأَِب َجهم
َنُع ِبِه؟ قَالَ : َفقلت َ ِإنم عَ : ََي بن َأِخي َما َتصم ُت اَّللَّ  اَهدم

َلُه َأوم َأُموَت ُدونَهُ  تـُ  .رََأيـمُتُه َأنم َأقـم
َلهُ  َخُر ِسرًّا ِمنم َصاِحِبِه ِمثـم  .َوقَاَل يل اْلم

ا َعَليمِه مثل الصقرين َحىتَّ ضرِبه مها ا: قَالَ  ِ َمَكانـَُهَما، فََأَشرمُت هَلَُما ِإلَيمِه، َفَشدَّ َ َرُجَلنيم  .بمنا عفراءَفَما سرىن إنىن بـَنيم
__________ 

 .َأضمَعف: أظلع( 5)
)*( 
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، قَالَ  ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ِ َأيمضا من َحِديث َأىب ُسَليمَماَن التـَّيمِميِ  قَاَل َرُسوُل هللا صلى َعَليمِه هللا َوسلم : وىف الصَِّحيَحنيم
؟ "  ل  عُ " من ينظر َماَذا َصَنَع َأبُو َجهم  .َأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ود  قَاَل ابمُن َمسم

َراَء َحىتَّ بـََردَ   .فَانمطََلَق فـََوَجَدُه َقدم َضَربَُه ابـمَنا َعفم
َيِتِه قَاَل َفقلت: قَالَ  َق رَُجل  قـَتَـلمُتُموهُ : َأنمت َأبُو جهل؟ فـََقالَ : فََأَخَذ بِِلحم  .َوهل فـَوم

ُمهُ : َأوم قَالَ  ل  فـََقالَ َوِعنمَد المُبَخاِري ِ ! قـَتَـَلُه قـَوم ُعود ، َأنَُّه َأَتى َأَِب َجهم ، َعِن ابمِن َمسم َاِعيَل بن قـَيمس  : ، َعنم َأيب ُأَساَمَة، َعنم ِإمسم
ُ؟ فـََقالَ  َزاَك اَّللَّ َحاَق، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة، َعنم ! َهلم َأعمَمُد ِمنم رَُجل  قـَتَـلمُتُموهُ : َهلم َأخم َعمَمُش، َعنم َأيب ِإسم ،  َوَقاَل اَأم َعبمِد اَّللَِّ

ل  َوُهَو َصرِيٌع َوَعَليمِه بـَيمَضٌة َوَمَعُه َسيمٌف َجيِ ٌد، َوَمِعي سيف ردئ، َفَجَعلمُت َأنـمقُ : قَالَ  ُف رَأمَسُه ِبَسيمِفي انـمتَـَهيمُت ِإََل َأيب َجهم
ُقُف رَأمِسي مبَكََّة َحىتَّ َضُعَفتم  ًفا َكاَن يـَنـم َفُه فـََرَفَع رَأمَسُه فـََقالَ يَُدُه، فََأخَ ( 5)َوَأذمُكُر نـَقم ُت َسيـم ائَِرُة، : ذم َعَلى َمنم َكاَنِت الدَّ

َت ُرَويمِعيَـَنا مبَكََّة؟ قَالَ  َنا؟ َأَلسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقلمتُ : لََنا َأوم َعَليـم ل  : فـََقتَـلمُتُه، مثَّ َأتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .قـَتَـلمُت َأَِب َجهم
َلَفيِن َثََلَث َمرَّات  آ: فـََقالَ  َتحم  .َّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو؟ فَاسم

 .مثَّ قَاَم َمِعي ِإلَيمِهمم َفَدَعا َعَليمِهم
َماُم َأْحمَدُ * * *  َحاَق، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ِإسم ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ انـمتَـَهيمُت : اَل َعبمُد اَّللَِّ قَ : َحدَّ

ُلُه َوُهَو يَُذبُّ النَّاَس َعنمُه ِبَسيمف  َلُه، فـَُقلمتُ  ر  َوَقدم ُضرَِبتم رِجم َم بَدم ل  يـَوم ُ ََي َعُدوَّ : ِإََل َأيب َجهم َزاَك اَّللَّ ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأخم َمم اْلم
 .اَّللَِّ 
 !َهلم ُهَو ِإالَّ رجل قَتله قومه: قَالَ 



، فََأَصبمُت يََدُه، فـََنَدَر َفَجعَ  تُُه َفَضَربـمُتُه َحىتَّ قـَتَـلمُتهُ ( 1)لمُت َأتـََناَولُُه ِبَسيمف  يل َغريمِ طَاِئل  ُفُه، فََأَخذم  .َسيـم
َا أَُقلُّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَأَّنَّ ُت َحىتَّ َأتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َرمضِ ( 9)مثَّ َخَرجم بَـرمتُُه فـََقالَ  ِمَن اَأم آَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه : " فََأخم

 .فـََردََّدَها َثََلَثً " ِإالَّ ُهَو؟ 
 .آَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَله ِإالَّ ُهوَ : قـُلمتُ : قَالَ 

__________ 
 .صفقت: ا( 5)
 .سقط: ندر( 1)
 .أْحل: أقل( 9)

)*( 
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ُمَِّة : " َعَليمِه فـََقالَ َفَخَرَج َُيمِشي َمِعي َحىتَّ قَاَم : قَالَ  َن َهِذِه اَأم ، َهَذا َكاَن ِفرمَعوم ُ ََي َعُدوَّ اَّللَِّ َزاَك اَّللَّ ُد َّلِلَِّ الَِّذي َقدم َأخم َمم اْلم
." 

ُعود   َرى قَاَل ابمُن َمسم َفهُ " َوِف ِرَوايَة  ُأخم  .فـَنَـَفَليِن َسيـم
رِ  َحاَق المَفَزاِريُّ، َعِن الثَـّوم ُعود  قَالَ َوقَاَل َأبُو ِإسم َحاَق، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة، َعِن ابمِن َمسم َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ : يِ ، َعنم َأيب ِإسم
ر  فـَُقلمتُ  َم بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ل  فـََقالَ : َصلَّى اَّللَّ  الَِّذي اَل آَّللَِّ : فـَُقلمتُ " آَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو؟ : " َقدم قـَتَـلمُت َأَِب َجهم

، َأوم َثََلَثً  ِ  .ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َمرَّتـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َدُه : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َزاَب َوحم َحم ُد َّلِلَِّ الَِّذي َصَدَق َوعمَدُه، َوَنَصَر َعبمَدُه َوَهَزَم اَأم َمم بَـُر، اْلم ُ َأكم اَّللَّ

ُت فََأرَيـمُتُه، فـََقالَ انم : " مثَّ قَالَ "  ُمَِّة : " طَِلقم فََأرِنِيِه، فَانمطََلقم ُن َهِذِه اَأم  ".َهَذا ِفرمَعوم
َحاَق السَِّبيِعيِ  بِهِ   .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َأيب ِإسم

ُ َعَليمِه : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َراَء فـََقالَ َوَقَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراَء، فـَُهَما : " َوَسلََّم َعَلى َمصمرَِع ابـميَنم َعفم ُ ابـميَنم َعفم َرِحَم اَّللَّ
ِر  ُمَِّة َورَأمِس َأِئمَِّة المُكفم ِن َهِذِه اَأم ، َوابمُن المَمََلِئَكةُ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَمنم قـَتَـَلُه َمَعُهَما؟ قَالَ : َفِقيلَ " ُشرََكاُء ِف قـَتمِل ِفرمَعوم

ُعود  َقدم َشِرَك ِف قـَتمِلِه   ".َمسم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

َهِقيُّ  ثـََنا يُوُنُس بمُن بَُكريم  : َوقَاَل المبَـيـم َبَّاِر، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َحدَّ بَـَرََن اَأم َاِكُم، َأخم بَـَرََن اْلم َبَسَة بمِن َأخم ، َعنم َعنـم
َزمَهِر، َحاَق، قَالَ  اَأم َلَفُه : َعنم َأيب ِإسم َتحم ل  اسم ر  بَِقتمِل َأيب َجهم َم َبدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَبِشرُي يـَوم َلمَّا َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتُه قَِتيًَل؟ َفَحَلَف َلهُ  َان  ِِبَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلَقدم رََأيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َساِجًداَثََلثََة َأُيم  .، َفَخرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم َسَلَمَة بمِن رََجاء ، َعِن الشَّعمثَاِء، اممَرَأة  ِمنم َبيِن أَ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب نـَُعيمم  ىَف، مثَّ َرَوى المبَـيـم َسد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َأوم

ل  َأنَّ َرُسوَل  ِ ِحني بشر ِِبلمَفتمح َوحني جئ ِبَرأمِس َأيب َجهم َعتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى رَكم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ثـَتميِن َشعمثَاُء، عَ : َوقَاَل ابمُن َماَجهم  ثـََنا َسَلَمُة بمُن رََجاء ، قَاَل َحدَّ ، َحدَّ ُر بمُن َخَلف  ر  َبكم ثـََنا َأبُو ِبشم نم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َحدَّ
 ِ َعتَـنيم ل  رَكم َر ِبَرأمِس َأيب َجهم َم ُبشِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى يـَوم ىَف، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأوم

نـمَيا بَـَرََن جُمَاِلٌد، َعِن الشَّعمِب ِ : َوقَاَل ابمُن َأيب الدُّ ثـََنا َأيب، َحدثَنا ِهَشام، َأخم ُ َعَليمِه َحدَّ ، َأنَّ َرُجًَل قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمَعة  َمَعُه َحىتَّ يَِغيَب ِف : َوَسلَّمَ  َرمِض فـََيضمرِبُُه رَُجٌل مبِقم ر  فـََرَأيمُت رَُجًَل خَيمُرُج ِمَن اَأم َعُل ِإين ِ َمَررمُت بَِبدم َرمِض، مثَّ خَيمُرُج فـَيَـفم  اَأم

 .ِلَك ِمَرارًابِِه ِمثمَل ذَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم المِقَياَمِة : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، يـَُعذَُّب ِإََل يـَوم ِل بمُن ِهَشام   ".َذاَك َأبُو َجهم

َُمِويُّ ِف َمَغازِيهِ  عت َأىب، َحدثَنا المُمَجاِلُد بمُن َسِعيد ، َعنم َعاِمر ، قَاَل َجاءَ : َوقَاَل اَأم ُ  مسَِ َرُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِرُب رَأمَسُه ِبَعُمود  ِمنم َحِديد  َحىتَّ يَِغيَب ِف اَأمَ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  َوَرُجٌل َيضم رمِض، فـََقاَل فـََقاَل ِإين ِ رََأيمُت َرُجًَل َجاِلًسا ِف بَدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم " : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُل بِِه ُكلََّما َخَرَج، فـَُهَو يـََتَجلمَجُل ِفيَها ِإََل يـَوم َل ِبِه َمَلٌك يـَفم َذاك َأبُو جهل وُكِ 
 ".المِقَياَمِة 

، َعنم َأبِيهِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِهَشام  ثـََنا ُعبَـيمُد بمُن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ  َحدَّ
رُ قَاَل ال: قَالَ  َناُه، َوُهَو يَُكىنَّ : زُّبـَيـم ر  ُعبَـيمَدَة بمَن َسِعيِد بمِن المَعاِص َوُهَو ُمَدجٌَّج اَل يـَُرى ِمنمُه ِإالَّ َعيـم َم بَدم  َأَِب َذاِت َلِقيُت يـَوم

ُتُه ِف َعيمِنهِ : المَكِرِش، فـََقالَ   .َفَماتَ  َأََن َأبُو َذاِت المَكِرِش، َفَحَملمُت َعَليمِه بَِعنَـَزة  َفطََعنـم
َر قَالَ : قَاَل ِهَشامٌ  رِبمُت َأنَّ الزُّبـَيـم َد َأنم نـََزعمتـَُها َوَقِد انـمثـَىَن َطَرفَاَها، : فَُأخم َهم ِلي َعَليمِه مثَّ مَتَطَّيمُت، َفَكاَن اْلم َلَقدم َوَضعمُت رِجم
ُ َعَليمِه وَ : قَاَل ُعرمَوةُ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسأََلُه ِإَيَّ َها، فـََلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َفَأعمطَاُه ِإَيَّ

ط ُه ُعَمُر بن اْلم ر  َسَأهَلَا ِإَيَّ َها، فـََلمَّا قُِبَض َأبُو َبكم ر  َفَأعمطَاُه ِإَيَّ َها، فـََلمَّ َأَخَذَها مثَّ طََلبَـَها َأبُو َبكم ا قُِبَض اب فََأعمطَاُه ِإَيَّ
َها، فـََلمَّا قُِتَل ُعثمَماُن َوقـََعتم ِعنمَد آِل َعِلي     َفطََلبَـَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن الزُّبـَريمِ ُعَمُر َأَخَذَها، مثَّ طََلبَـَها ُعثمَماُن ِمنمُه فََأعمطَاُه ِإَيَّ

 .َفَكاَنتم ِعنمَدُه َحىتَّ قُِتلَ 

(1/771) 

 
 

َثيِن : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   َطَّاِب قَاَل ِلَسِعيِد بمِن المَعاصِ َحدَّ ِل المِعلمِم ِِبلمَمَغاِزي، َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم ُرُه ِمنم َأهم ، َوَمرَّ  َأبُو ُعبَـيمَدَة َوَغيـم
ًئا، َأرَاَك َتُظنُّ َأين ِ قـَتَـلمُت َأَِبَك؟ ِإين ِ َلوم قـَتَـلمُتُه ملَم  ِسَك َشيـم َأعمَتِذرم ِإلَيمَك ِمنم قـَتمِلِه، َوَلِكينِ  قـَتَـلمُت  بِِه، ِإين ِ َأرَاَك َكَأنَّ ِف نـَفم

ِر ِبرَ  ُت َعنمُه َوَقَصَد َلُه ابمُن َخايلَ المَعاَص بمَن ِهَشاِم بمِن المُمِغريَِة، فََأمَّا َأبُوَك فَِإين ِ َمَررمُت ِبِه َوُهَو يـَبمَحُث حَبمَث الثَـّوم ِقِه، َفِحدم وم
ِه َعِليٌّ فـََقتَـَلهُ   .َعمِ 

َحاَق * * *  ر  ِبَسيمِفِه َحىتَّ " قَاَل ابمُن ِإسم َم بَدم ََسِديُّ َحِليُف َبيِن َعبمِد مَشمس  يـَوم َوقَاَتَل ُعكَّاَشُة بمُن ُِممَصِن بمِن ُحرمََثَن اَأم
اًل ِمنم حَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأعمطَاُه ِجذم  ".قَاِتلم هِبََذا ََي ُعكَّاَشُة : " َطب  فـََقالَ انـمَقَطَع ِف يَِدِه فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًفا ِف يَِدِه َطِويَل المَقاَمةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهزَُّه فـََعاَد َسيـم َِديَدِة، فـََلمَّا َأَخَذُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َأبـمَيَض اْلم  َشِديَد المَمنتم



 ُ َهُد ِبِه المَمَشاِهِد َمعَ فـََقاَتَل ِبِه َحىتَّ فـََتَح اَّللَّ َن، مثَّ ملَم يـََزلم ِعنمَدُه َيشم ِلِمنَي، وََكاَن َذِلَك السَّيمُف ُيَسمَّى المَعوم  َعَلى المُمسم
َم الر ِدَِّة، َوَأنمَشَد طُلَ  ََسِديُّ َأَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ قـَتَـَلُه طَُليمَحُة اَأم لُهُ يمحَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها قـَوم  :ُة ِف َذِلَك َقِصيَدًة ِمنـم

َرَم ََثِوًَي  َلَم بـَعمَد َذِلَك طَُليمَحُة، َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ * َعِشيََّة َغاَدرمُت ابمَن َأقـم  .َوُعكَّاَشَة المَغنمِميَّ ِعنمَد جَمَاِل َوَقدم َأسم
َحاقَ  َنََّة َوُعكَّاَشُة ُهَو الَِّذي قَاَل ِحنيَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُخُلوَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم أُمََّتُه ِبَسبمِعنَي َألمًفا يَدم  َبشََّر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم قَالَ : بَِغريمِ ِحَساب  َواَل َعَذاب   َ َأنم جَيمَعَليِن ِمنـم ُهمم : " ادمُع اَّللَّ َعلمُه ِمنـم  ".اللَُّهمَّ اجم
َِديُث ُُمَرَّجٌ   .ِف الصِ َحاِح واْلسان َوَغريمَها َوَهَذا اْلم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل ابمُن ِإسم ُر َفاِرس  ِف المَعَرِب "  -ِفيَما بـََلَغيِن  -َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَمنم : قَاُلوا" ِمنَّا َخيـم
؟ قَاَل  اَشُة بمُن ُِممَصن  " ُهَو ََي َرُسوَل اَّللَِّ  َقاَل ضرارفَـ " ُعكَّ
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 .َذاَك رَُجٌل ِمنَّا ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ابمن االزور
 .لَيمَس ِمنمُكمم، َوَلِكنَُّه ِمنَّا لِلمِحلمفِ " قَاَل 

َثيِن عمر بن ُعثمَمان ا َاِكِم، ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ُعَمَر المَواِقِديِ ، َحدَّ ، َعِن اْلم َهِقيُّ ْلشىن، َعنم َأبِيِه، َعنم َوَقدم َرَوى المبَـيـم
ِتِه، قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُعوًدا فَِإَذا ُهَو : قَاَل ُعكَّاَشُة بمُن ُِممَصن  : َعمَّ ر  فََأعمطَاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم بَدم انـمَقَطَع َسيمِفي يـَوم

رِِكنَي، َوملَم يـََزلم ِعنمَدُه َحىتَّ َهَلكَ  َسيمٌف َأبـمَيُض َطِويٌل، فـََقاتـَلمُت بِِه َحىتَّ َهَزَم اَّللَُّ   .المُمشم
َهِل، ِعدَّة ، قَالُ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َشم ِ، َعنم رَِجال  ِمنم َبيِن َعبمِد اَأم َصنيم َثيِن ُأَساَمُة بمُن زَيمد ، َعنم َداُوَد بمِن اْلُم انمَكَسَر : واَوَحدَّ

َم َبدم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِضيًبا َكاَن ِف َسيمُف َسَلَمَة بمِن َحرِيش  يـَوم ر ، فـََبِقَي َأعمَزَل اَل ِسََلَح َمَعُه، َفَأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .اضمِربم ِبهِ : فـََقالَ ( 5)يَِدِه ِمنم َعَراِجنِي ابمِن طَاب  

م جسر أَ   .ىب ُعبَـيمَدةفَِإَذا َسيمٌف َجيِ ٌد، فـََلمم يـََزلم ِعنمَدُه َحىتَّ قتل يـَوم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ  َ قـََتاَدَة َقاَل المبَـيـم ثـََنا َأبُو : َردُُّه َعَليمِه السَََّلُم َعنيم ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َأْحمََد بمُن َعِدي   بَـَرََن َأبُو َسعمد  المَمالِييِنُّ، َأخم َأخم
 يمَمان بن المَغِسيِل،يـَعمَلى، َحدثَنا ُيَي اْلماىن، َحدثَنا عبد المَعزِيز بن ُسلَ 

ُنُه يَـ  ِه قـََتاَدَة بمِن النـُّعمَماِن، َأنَُّه ُأِصيَبتم َعيـم ر  َفَساَلتم َحَدقـَُتُه َعَلى َعنم َعاِصِم بمِن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َم بَدم وم
َطُعوَها َفَسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ  َنِتِه، فََأرَاُدوا َأنم يـَقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َوجم َتُه ِبَراَحِتِه، َفَكاَن " اَل : " َصلَّى اَّللَّ َفَدَعاُه فـََغَمَز َحَدقـَ

نَـيمِه ُأِصيب ِري َأيَّ َعيـم نَـيمهِ : َوِف ِرَوايَة  ! اَل يَدم َسَن َعيـم  .َفَكاَنتم َأحم
ِمِننَي ُعَمَر بمِن َعبمِد المعَ  زِيِز َأنه ملا أخربُه هِبََذا اْلَِديث َعاِصم ابمن عمر بن قـََتاَدة َوأنمشد َمَع َوَقدم ُروِ يَنا َعنم َأِمرِي المُمؤم

 :َذِلك
__________ 

 .ضرب من الرطب: ابمن طَابَ ( 5)
)*( 
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ُنُه  َدِ  َعيـم َا َردِ  فـََقاَل ُعَمرُ * َأََن ابمُن الَِّذي َساَلتم َعَلى اْلم ُ ِعنمَد َذِلَك،  فـَُردَّتم ِبَكفِ  المُمصمطََفى َأُيَّ بمُن َعبمِد المَعزِيِز َرِْحَُه اَّللَّ
ِضِعِه َحقًّا َل ُأَميََّة بمِن َأيب الصَّلمِت ِف َسيمِف بمِن ِذي يـََزَن، فََأنمَشَدُه ُعَمُر ِف َموم تِلمَك المَمَكارُِم اَل قـَعمَباِن ِمنم َلَُب  : ُمنمِشًدا قـَوم

َهِقيُّ ِشيَبا مبَاء  فـََعاَدا بـَعمُد أَ *  َرى َشِبيَهٌة هِبَا قَاَل المبَـيـم بَـَرََن ُُمَمَُّد : بـمَوااًل َفصمٌل ِف ِقصٌَّة ُأخم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َأخم
ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر، َأخم  ُل بمُن ُُمَمَّد  الشَّعمَراينُّ، َحدَّ بَـَرََن المَفضم ، َأخم َثيِن رَِفاَعُة بمُن َصاِلح  َراَن، َحدَّ بَـَرََن َعبمُد المَعزِيِز بمُن ِعمم

ر  ََتَمََّع النَّاُس على َأىب بمِن : بمُن َُيمََي، َعنم ُمَعاِذ بمِن رَِفاَعِة بمِن رَافع، َعن َأبِيه رَافع بن َمالك، قَالَ  ُم بَدم َلمَّا َكاَن يـَوم
بَـلمُت ِإلَيمِه فـََنَظرمُت ِإََل  ، فََأقـم فطعنته ِِبلسَّيمِف ِفيَها طعنة، :  ِقطمَعة  ِمنم ِدرمِعِه َقِد انـمَقَطَعتم ِمنم حَتمِت ِإِبِطِه، قَالَ َخَلف 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ودعا  ر ، فـَُفِقَئتم َعيميِن، فـََبَصَق ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم بَدم م  يـَوم َها شئَورُِميُت ِبَسهم  .َل، َفَما آذاىن ِمنـم
َناُدُه َجيِ ٌد َوملَم خُيمرُِجوهُ  ِه، َوِإسم  .َوَهَذا َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم

 .َوَرَواُه الطَّبَـَراينُّ ِمنم َحِديِث ِإبـمَراِهيَم بمِن المُمنمِذرِ 
َمِئذ  َمَع المُمشم : قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  ر  ابـمَنُه َعبمَد الرَّْحمَِن، َوُهَو يـَوم ِلمم بـَعمُد، فـََقالَ َوََنَدى َأبُو َبكم َأيمَن َمايل ََي : رِِكنَي ملَم ُيسم

َرمِب * ملَم يـَبمَق ِإالَّ ِشكٌَّة َويـَعمُبوبم : َخِبيُث؟ فـََقاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ  ُة اْلم َل الشِ يبم يـَعميِن ملَم يـَبمَق ِإالَّ ُعدَّ ُتُل ُضَلَّ َوَصارٌِم يـَقم
 .ُل َعَليمِه ُشُيوَخ الضَََّلَلةِ َوِحَصاٌن َوُهَو الميَـعمُبوُب، يـَُقاتِ 

 .َهَذا يـَُقولُُه ِف َحاِل ُكفمرِهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم جعل ُيشى ُهوَ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُمِويِ   َوَقدم َرَويـمَنا ِف َمَغاِزي اَأم
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َلى َ المَقتـم يُق بـَنيم ر  الصِ دِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  َوَرُسوُل اَّللَِّ : َوَأبُو َبكم يقُ ": نـَُفلِ ُق َهاًما : " َصلَّى اَّللَّ ِمنم رَِجال  : فـَيَـُقوُل الصِ دِ 
َنا، َوُهمم َكانُوا َأَعقَّ َوَأظمَلَما* َأِعزَّة   َحاقَ ! َعَليـم ر  قَاَل ابمُن ِإسم م بَدم ِر ِف بِئمر يـَوم ُر َطرمِح رُُءوِس المُكفم َثيِن يَزِ : ِذكم يُد بمُن َوَحدَّ

َلى َأنم يُطمَرُحوا ِف المَقِليِب، طُرُِحوا : ُروَماَن، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَقتـم ا َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّ
رُِجوُه فـَتَـَزاَيَل ِفيِه، ِإالَّ َما َكاَن ِمنم ُأَميََّة بمِن َخَلف  فَِإنَُّه انـمتَـَفَخ ِف ِدرم  ا َعَليمِه [ ْلَمُمهُ ]ِعِه َفَمََلََها، َفَذَهُبوا لُِيخم فََأقـَرُّوُه َوَألمَقوم

َجارَةِ   .َما َغيـََّبُه ِمَن التـَُّراِب َواْلِم
ُُتم َما وَ : " فـََلمَّا َألمَقاُهمم ِف المَقِليِب َوَقَف َعَليمِهمم فـََقالَ  َل المَقِليِب، َهلم َوَجدم ُت َما ََي َأهم َعدَُكمم رَبُُّكمم َحقًّا، فَِإين ِ َقدم َوَجدم

 ".َوَعَدين َريبِ  َحقًّا؟ 
َتى؟ " قَاَلتم فـََقاَل َلُه َأصمَحابُُه  ًما َموم  ".َلَقدم َعِلُموا َأنَّ َما َوَعَدُهمم رَبُـُّهمم َحقٌّ : " فـََقالَ ! ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأُتَكلِ ُم قـَوم

ُعوا َما قـُلمُت هَلُمم : النَّاُس يـَُقوُلونَ وَ : قَاَلتم َعاِئَشةُ   .َلَقدم مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َلَقدم َعِلُموا: َوِإَّنَّ

َحاق ، قَالَ : قَاَل ابمن ِإسم َع َأصمَحاُب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : وَحدثين ْحيد الطَِّويل، َعن َأَنِس بمِن َماِلك   َعَليمِه َوَسلََّم َرُسوَل مسَِ



ِف اللَّيمِل َوُهَو يـَُقوُل  ، َوََي َأَِب " اَّللَِّ ِمنم َجوم َبَة بمَن رَبِيَعَة، َوََي ُأَميََّة بمَن َخَلف  َل المَقِليِب، ََي عتَبة ابمن رَبِيَعَة، َوََي َشيـم ََي َأهم
ُهمم ِف  ، فـََعدََّد َمنم َكاَن ِمنـم ِل بمَن ِهَشام  ُت َما َوَعَدين َريبِ  َحقًّاَجهم ُُتم َما َوَعَد رَبُُّكمم َحقًّا فَِإين ِ َقدم َوَجدم  .المَقِليِب، َهلم َوَجدم

ِلُمونَ  ًما َقدم َجيـَُّفوا؟: فـََقاَل المُمسم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأتـَُناِدي قـَوم
 (1السِ ريَة  - 13)
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َتِطيُعوَن َأنم جيُِيُبوين َما َأنـمُتمم بَِمسمََع ِلمَ : " فـََقالَ  ُهمم، َوَلِكنـَُّهمم اَل َيسم  ".ا َأُقوُل ِمنـم
، َعنم ُْحَيمد ، َعنم َأَنس   َماُم َأْحمَُد َعِن ابمِن َأيب َعِدي    .َوَقدم َرَواُه اْلمِ

 .َفذََكَر ََنمَوهُ 
 ِ  .َوَهَذا َعَلى َشرمِط الشَّيمَخنيم

َحاقَ  َثيِن بـَعم : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َوَحدَّ ِل المِعلمِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل المَقِليِب بِئمَس َعِشريَُة : ُض َأهم ََي َأهم
ُتُموين َوآَواين النَّاُس، َوقَاتـَلمُتمُ  َرجم بـمُتُموين َوَصدََّقيِن النَّاُس، َوَأخم ُتمم لَِنِبيِ ُكمم، َكذَّ ُُتم َما وين وَ النَِّبِ  ُكنـم َنَصَرين النَّاُس، َهلم َوَجدم

ُت َما َوَعَدين َريبِ  َحقًّا   ".َوَعدَُكمم رَبُُّكمم َحقًّا؟ فَِإين ِ َقدم َوَجدم
َع َما َكاَنتم تـََتَأوَّ : قـُلمتُ  ََحاِديِث، َكَما َقدم مجُِ َها تـََتَأوَّلُُه ِمَن اَأم ُ َعنـم ََحاِديِث ِف َوَهَذا ممَّا َكاَنت َعاِئَشة َرِضَي اَّللَّ لُُه ِمَن اَأم

ََيتِ   .ُجزمء ، َوتـَعمَتِقُد َأنَُّه ُمَعاِرٌض لِبَـعمِض اْلم
َلهُ  ُل " َوَما َأنمت مبسمع من ِف المُقُبور : " َوَهَذا المَمَقاُم ممَّا َكاَنتم تـَُعاِرُض ِفيِه قـَوم َولَيمَس ُهَو مبَُعاِرض  َلُه، َوالصََّواُب قـَوم

ُهوِر ِمنَ  ُمم َها  اْلم ُ َعنـم الَِّة َنصًّا َعَلى ِخََلِف َما َذَهَبتم ِإلَيمِه َرِضَي اَّللَّ ََحاِديِث الدَّ  .َوَأرمَضاَهاالصََّحابَِة َوَمنم بـَعمَدُهمم، ِلَلم
ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوةَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُعبَـيمُد بمُن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ ذُِكَر ِعنمَد َعاِئَشَة َأنَّ : ، َعنم َأبِيِه قَالَ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ المَميِ َت يـَُعذَُّب ِف َقربه ببكاء َأهله  .ابمَن ُعَمَر رََفَع ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمهِ ! َرِْحَُه اَّللَُّ : فـََقاَلت َا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِإنَّهُ : " َوَسلَّمَ  ِإَّنَّ

َن  َلُه لَيَـبمُكوَن َعَليمِه اْلم  ".لَيـَُعذَُّب ِبَِطيَئِتِه َوَذنمِبِه، َوِإنَّ َأهم
ِلهِ : قَاَلتم  ر  ِمَن المُمشم : َوَذاَك ِمثمُل قـَوم َلى بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَم َعَلى المَقِليِب َوِفيِه قـَتـم رِِكنَي، فـََقاَل هَلُمم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمُعوَن َما َأُقولُ : َما قَاَل، قَالَ   .ِإنَـُّهمم لََيسم
َا قَالَ  َن لَيَـعمَلُموَن َأنَّ َما ُكنمُت َأُقوُل هَلُمم َحقٌّ : " َوِإَّنَّ َتى : " مثَّ قـََرَأتم " ِإنَـُّهُم اْلم ِمُع المَموم َما َأنمت مبسمع " و " ِإنََّك اَل ُتسم

 .ِحني تبوأوا َمَقاِعدهمم من النَّارِ : َتقول" ور من ِف المُقبُ 
ِلٌم َعنم َأيب ُكَريمب  َعنم َأيب ُأَساَمَة بِهِ   .َوَقدم َرَواُه ُمسم
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، َكَما َسنُـَقرِ ُر َذِلَك ِف ِكَتاِب ا َكاِم المَكِبرِي ْلمَ َوَقدم َجاَء التَّصمرِيُح ِبَسَماِع المَميِ ِت بـَعمَد َدفمِنِه ِف َغريمِ َما َحِديث  َحم َنائِِز ِمَن اَأم
 .ِإنم َشاَء اَّللَُّ 

، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  َثيِن ُعثمَماُن، َحدثَنا َعبمَدُة، َعنم ِهَشام  ُ َعَليمِه : َحدَّ َوَقَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ر  فـَقَ  ُُتم َما َوَعَد رَبُُّكمم َحقًّا : " الَ َوَسلََّم َعَلى َقِليِب بَدم َمُعوَن َما َأُقوُل هَلُمم : " مثَّ قَالَ " َهلم َوَجدم َن َيسم  ".ِإنَـُّهُم اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوذُِكَر ِلَعاِئَشَة فـََقاَلتم  َا َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َن لَيَـعمَلُموَن َأنَّ الَّذِ : ِإَّنَّ َقُّ ِإنَـُّهُم اْلم  .ي ُكنمُت َأُقوُل هَلُمم ُهَو اْلم
َتى : " مثَّ قـََرَأتم  يَةَ " ِإنََّك اَل تسمع المَموم  .َحىتَّ قـََرَأِت اْلم

، ِكََل  َبَة، َعنم وَِكيع  ِر بمِن َأيب َشيـم ، َعنم َأيب ُأَساَمَة، َوَعنم َأيب َبكم ِلٌم َعنم َأيب ُكَريمب   .ِم بمِن ُعرمَوةَ مُهَا َعنم ِهَشاَوَقدم َرَواُه ُمسم
ثـََنا : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا َسِعيُد بمُن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة َقالَ ( 5)َحدَّ َع َرومَح بمَن عَباَدة، َحدَّ : َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، مسَِ

، َعنم َأيب طَلمَحَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  رِيَن َرُجًَل ِمنم ذََكَر لََنا َأَنُس بمُن َماِلك  ر  بَِرمبـََعة  َوِعشم َم َبدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر يـَوم  َصلَّى اَّللَّ
م  َأقَاَم ِِبلمَعرمَصِة ( 1)َصَناِديِد قـَُريمش  فـَُقِذُفوا ِف َطِوي    ، وََكاَن ِإَذا َظَهَر َعَلى قـَوم ر  َخِبيث  ُُممِبث  َثََلَث ( 9)ِمنم َأطمَواِء بَدم

َها رَحلَها، مثَّ َمشى َوتَبعُه َأصمَحابُ لَيَ  َم الثَّاِلَث َأَمَر ِبَراِحَلِتِه َفُشدَّ َعَليـم ر  الميَـوم ، فـََلمَّا َكاَن بَِبدم  هُ ال 
 .َوقَاُلوا َما نـََرى يـَنمَطِلُق ِإالَّ لِبَـعمِض َحاَجِتهِ 

، َفَجَعَل يـَُناِديِهمم بَِمسمَ  َاِء آَِبئِِهمم َحىتَّ قَاَم َعَلى َشَفِة الرَِّكيِ  ( 7)ََي ُفََلَن بمَن فََلن، َوََي فََلن بن فََلن، يسركم : ائِِهمم َوَأمسم
ُُتم َما وعد رَ  ََن َما َوَعَدََن رَبُـَّنا َحقًّا، فـََهلم َوَجدم  ! ".بُُّكمم َحقًّاَأنَُّكمم َأطَعمُتُم اَّللََّ َوَرُسوَلُه؟ فَِإَنَّ َقدم َوَجدم

 وَل اَّللَِّ َما تكلم من أجساد اَل َأرمَواح ِفيَها؟ََي َرسُ : فـََقاَل ُعَمرُ 
__________ 

 .َحدََّثىن: الُبَخاِري  ( 5)
َجارَِة : الطوى( 1)  .المموضع المَواِسع اَل بَِناء ِفيهِ : المَعَرَصة( 9)المِبئمر املبنية ِِبْلِم
 .أيسركم: الُبَخاِري  ( 7)

)*( 
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ُهمم : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ   ".َوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه َما َأنـمُتمم بَِمسمََع ِلَما َأُقوُل ِمنـم
َرًة َوَنَدًما: قَاَل قـََتاَدةُ  َمًة َوَحسم بِيًخا َوَتصمِغريًا َونِقم َلُه تـَوم ُ َحىتَّ َأمسمََعُهمم قـَوم َياُهُم اَّللَّ  .َأحم

َرَجُه بَِقيَّ  ، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبَةَ َوَقدم َأخم ََماَعِة ِإالَّ ابمَن َماَجهم ِمنم طُُرق   .ُة اْلم
َباَن بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم قـََتادَ  َماُم َأْحمَُد، َعنم يُوُنَس بمِن ُُمَمَّد  المُمَؤدِ ِب، َعنم َشيـم  .َحدََّث َأَنُس بمُن َماِلك  : َة، قَالَ َوَرَواُه اْلمِ

َلهُ َفذَ   .َكَر ِمثـم
 .فـََلمم يَذمُكرم َأَِب طَلمَحةَ 

َوََّل َأَصحُّ َوَأظمَهرُ  َناٌد َصِحيٌح، َوَلِكنَّ اَأم  .َوَهَذا ِإسم



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َأَنس  ثـََنا َْحَّاُد، َعنم ََثِبت  ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َلى َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََرَك قـَتـم لَّى اَّللَّ

م  َحىتَّ َجيـَُّفوا، مثَّ َأاَتُهمم فـََقاَم َعَليمِهم فـََقالَ  ر  َثََلثََة َأَيَّ َبَة بمَن رَبِيَعَة : " بَدم ، ََي ُعتـم ِل بمَن ِهَشام  ، ََي َأَِب َجهم ََي أُميَّة ابمن َخَلف 
َبَة بمَن رَبِيَعَة، َهلم وَ  ُت َما َوَعَدين َريبِ  َحقًّا ََي َشيـم ُُتم َما َوَعَد رَبُُّكمم َحقًّا؟ فَِإين ِ َقدم َوَجدم  ".َجدم

تَُه فـََقالَ : قَالَ  ُ تـََعاََل : َفَسِمَع ُعَمُر َصوم َمُعوَن؟ يـَُقوُل اَّللَّ ِإنَّك اَل تسمع : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأتـَُناِديِهمم بـَعمَد َثََلث  َوَهلم َيسم
تَ  َتِطيُعوَن َأنم جيُِيُبوا : " فـََقالَ " ى المَموم ُهمم، َوَلِكنم اَل َيسم  ".َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َما َأنـمُتمم بَِمسمََع ِلَما َأُقوُل ِمنـم

بََة بمِن َخاِلد ، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِهِ  ِلٌم، َعنم ُهدم  .َوَرَواُه ُمسم
َحاقَ * * *  ِي ِف المَوَرِق المَقِشيِب * َعَرفمُت ِدََيَر زَيـمَنَب ِِبلمَكِثيِب : َحسَّاُن بمُن ََثِبت   َوَقالَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ( 5)َكَخطِ  المَوحم

ن   يِ  * َتَداَوهُلَا الر ََِيُح وَُكلُّ َجوم َهِمر  َسُكوِب َفَأممَسى َرمسمَُها َخَلًقا َوَأممَستم ( 1)ِمَن المَومسِم َِبيِب يـََباًِب بـَعمَد َساكِ * ُمنـم ِنَها اْلم
م    (9)ورد حرارة المقلب الكئيب * َفدَعم َعنمَك التَّذَكَُّر ُكلَّ يـَوم

__________ 
 .المِكَتابَة: الوحى( 5)
 .مطر اْلريف: الومسى( 1)
ر الكئيب: ابمن ِهَشام( 9)  .الصَّدم
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بَ * َوَخربِ م ِِبلَِّذي اَل َعيمَب ِفيِه  ق  َغريمِ ِإخم ر  ِبِصدم رِِكنَي ِمَن النَِّصيِب * اِر المَكُذوِب مبَا َصَنَع المَمِليُك َغَداَة بَدم لََنا ِف المُمشم
ع  * َغَداَة َكَأنَّ مَجمَعُهُم ِحَراٌء  َناُهُم ِمنَّا جبَمم ِد المَغاِب ُمرمَدان  َوِشيِب َأَماَم ُُمَمَّ * َبَدتم َأرمَكانُُه ُجنمَح المُغُروِب َفََلقـَيـم د  َقدم َكُأسم

َعمَداِء ِف َلفمِح اْلروب ِبَيمِديِهم صوارم مرهفات * َواَزُروُه  ِس المَغطَاِرُف * َعَلى اَأم َوم وكل جمرب خاطى المُكُعوِب بـَُنو اَأم
َها  ل  َصرِيًعا * َواَزرَتـم يِن الصَِّليِب فـََغاَدرمََن َأَِب َجهم َبَة َقدم تـَرَكم * بـَُنو النَّجَّاِر ِف الدِ  َُبوِب َوُعتـم َنا ِف ( 5)َنا ِِبْلم َبَة َقدم تـَرَكم َوَشيـم

َناُهمم َكَباِكَب ِف المَقِليِب َأملَم َتَُِدوا َكََلِمَي َكاَن * َذِوي َحَسب  ِإَذا ُنِسُبوا َحِسيِب يـَُناِديِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َلمَّا * رَِجال   َقَذفـم
َحاقَ * َما َنَطُقوا َوَلوم َنطَُقوا َلَقالُوا َوَأممُر اَّللَِّ َيَمُخُذ ِِبلمُقُلوِب فَ * َحقًّا  َوَلمَّا : َصَدقمَت وَُكنمَت َذا رَأمي  ُمِصيِب قَاَل ابمُن ِإسم

ا ِف المَقِليِب ُأِخذَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـُلمَقوم  َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبُة بمُن رَبِيَعَة َفُسِحَب ِف المَقِليِب، فَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُعتـم ِه َأيب ُحَذيـمَفَة بمِن  -ِفيَما بـََلَغيِن  -َنَظَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف َوجم

نُُه فـََقالَ  َبَة فَِإَذا ُهَو َكِئيٌب َقدم تـََغيـََّر َلوم َلَك ِمنم َشأمِن َأبِيَك شئ؟ : " ُعتـم َرُسوُل اَّللَِّ  َأوم َكَما قَالَ " ََي ُحَذيـمَفَة َلَعلََّك َقدم َدخم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ

َرِعِه، َوَلِكينِ  ُكنمُت َأعمِرُف ِمنم َأيب رَأمَيً : فـََقالَ  ُت ِف َأيب َواَل ِف َمصم ، َما َشَككم َوِحلمًما َوَفضمًَل،  اَل َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ِديَُه َذِلَك ِلْلمِسم  ِر بـَعمَد الَِّذي ُكنمُت َأرمُجو َفُكنمُت َأرمُجو َأنم يـَهم ََلِم، فـََلمَّا رََأيمُت َما َأَصابَُه، َوذََكرمُت َما َماَت َعَليمِه ِمَن المُكفم



َزَنيِن َذِلكَ   .َلُه، َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَريم  َوقَاَل َلُه خريا  .َفَدَعا َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َوجه االرض: اْلبوب( 5)
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ٌرو، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعمم َياُن، َحدَّ ثـََنا ُسفم َُميمِديُّ، َحدَّ ثـََنا اْلم الَِّذيَن بدُلوا نعمَمة هللا  : " َحدَّ
 .ُهمم َواَّللَِّ ُكفَّاُر قـَُريمش  : قَالَ " كفرا 

ٌرو ر  : قَالَ " َوَأحلُّوا َقومهمم َدار المبَـَوار : " ش، َوُُمَم د نعمَمة هللاهم قـَُريم : قَاَل َعمم َم َبدم  .النَّاُر يـَوم
َحاقَ  ا نَِبيـَُّهُم : َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  : قَاَل ابمُن ِإسم ِمي الَِّذيَن ُهُم آَووم َرمِض ُكفَّاُر ِإالَّ َخَصاِئَص * قـَوم ُل اَأم َوَصدَُّقوُه َوَأهم

هُلُُم * ام  ُهُم َسَلٌف َأقـموَ  ِم اَّللَِّ قـَوم تَـبمِشرِيَن ِبَقسم َنمَصاِر َأنمَصاُر ُمسم ًَل * لِلصَّاْلِِنَي ِمَن اَأم ِل ُُممَتاُر َأهم َصم َلمَّا َأاَتُهمم َكِرميُ اَأم
ًَل َفِفي َأممن  َوِف َسَعة   َاُر * َوَسهم ُم َواْلم ار * ُلوُه ِبَدار  اَل خَيَاُف هِبَا فَأَنـمزَ ]نِعمَم النَِّبُّ َونِعمَم المَقسم َمنم َكاَن جارهم َدارا ِهَي الدَّ

َممَواَل ِإذم َقِدُموا ( [ 5) َاِحِد * وقامسوهم هِبَا اَأم ُم اْلم ر  ِْلَيمِنِهُم ( 1)ُمَهاِجرِيَن َوِقسم َلوم يعلُموَن * النَّاُر ِسرمََن َوَساُروا ِإََل بَدم
َلَمُهمم ( 9)هم يَِقني المعلم َما َساُروا واال َِبيَث ِلَمنم َوااَلُه َغرَّاُر َوقَاَل ِإين ِ َلُكمم َجاٌر فََأومَرَدُهمم * بُِغُرور  مثَّ َأسم َشرَّ * ِإنَّ اْلم
زمُي َوالمَعارُ   المَمَوارِِد ِفيِه اْلِم

ا َعنم َسَراهِتُِم  َنا فـََولَّوم ُهمم ِفرمَقةٌ * مثَّ المتَـَقيـم َماُم َأْحمَدُ  ِمنم ُمنمِجِديَن َوِمنـم ثـََنا َُيمََي بمُن َأيب بكر َوعبد الرَّزَّاق، : َغاُروا َوقَاَل اْلمِ َحدَّ
، قَالَ : قَااَل  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َرائِيل، َعنم ِعكم َلى ِقيَل َلهُ : َحدثَنا ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَقتـم : َلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعَليمَك المِعرَي لَيمَس دوهنَا شئ
ُلُح َلكَ : فـََناَداُه المَعبَّاُس َوُهَو ِف المِوََثقِ   .ِإنَُّه اَل َيصم

ِ، َوَقدم َأجنمََز َلَك َما َوعدك: ملَ؟ قَالَ : قَالَ  َدى الطَّائَِفتَـنيم  .َِأَنَّ اَّللََّ َوَعَدَك ِإحم
* * * 

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
َاِهل: صلاال( 1)  .اْلم

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 .دالهم: ابمن ِهَشام( 9)
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ر  َسبمِعنَي، َهَذا َمَع ُحُضوِر َألمف  ِمَن المَمََل  َم بَدم  .ِئَكةِ َوَقدم َكاَنتم مُجمَلُة َمنم قُِتَل ِمنم َسَراِة المُكفَّاِر يـَوم
َلكَ  وََكاَن َقَدُر اَّللَِّ السَّاِبُق ِفيَمنم  ُ َلَسلََّط َعَليمِهمم َمَلًكا َواِحًدا فََأهم ُهمم َبَشٌر َكِثرٌي، َوَلوم َشاَء اَّللَّ ِلَم ِمنـم ُهمم َأنم َسُيسم ُهمم بَِقَي ِمنـم

َر ِفيِه ِِبلمُكلِ يَّةِ   .َعنم آِخرِِهمم، َوَلِكنم قـَتَـُلوا َمنم اَل َخيـم
ِيُل الَِّذي  َُمِم َوالدََّوابِ  َوَقدم َكاَن ِف المَمََلِئَكِة ِجربم ًعا ِفيِهنَّ ِمَن اَأم ، وَُكنَّ َسبـم ِم ُلوط  تَـَلَع َمَداِئَن قـَوم ُ تـََعاََل فَاقـم َأَمَرُه اَّللَّ

ُ، فـََرفـََعُهنَّ َحىتَّ بـََلَغ هِبِنَّ َعَناَن السََّماِء  َرَاِضي َوالمَمزمُروَعاِت، َوَما اَل يـَعمَلُمُه ِإالَّ اَّللَّ َناِحِه، مثَّ قـََلبَـُهنَّ َعَلى َطَرِف جَ َواَأم
َجارَِة الَِِّت ُسوِ َمتم هَلُمم  بَـَعُهنَّ ِِبْلِم  .ُمَنكََّسات  َوَأتـم

 .َكَما ذََكرمََن َذِلك ِف قصَّة قوم لوط
َمُه ِف َذِلَك فـََقالَ  ِمِننَي لِلمَكاِفرِيَن، َوبـَنيََّ تـََعاََل ُحكم ُ ِجَهاَد المُمؤم َلِقيُتُم الَّذين كفُروا َفضرب الر قاب،  فَِإَذا: " َوَقدم َشرََع اَّللَّ

َرمُب َأومزَاَرَها،  ُتُموُهمم َفُشدُّوا المَوََثَق َفِإمَّا َمنًّا بـَعمُد َوِإمَّا ِفَداًء، َحىتَّ َتَضَع اْلم ُهمم َحىتَّ َأثمَخنـم ُ اَلنـمَتَصَر ِمنـم َذِلَك َوَلوم َيَشاُء اَّللَّ
ُلَو بـَعمَضُكمم بِبَـعمض  يَة( 5" )َوَلِكنم لِيَـبـم  .اْلم

ُ ِبَيمِديُكمم َوخُيمزِِهمم : " َوقَاَل تـََعاََل  بـمُهُم اَّللَّ  قَاتُِلوُهمم يـَُعذِ 
ِمِننيَ  م  ُمؤم  .وينصركم َعَليمِهم ويشف صدرو قـَوم

ُ على من َيَشاء  ِهبم َغيمَظ قـُُلوهِبِمم َويـَُتوُب اَّللَّ يَة( 1" )َويُذم  .اْلم
ل  َعَلى  ُعود ومسك بلحيته َفَكاَن قـَتمُل َأيب َجهم َنمَصاِر، مثَّ بـَعمَد َذِلَك يُوَقُف َعَليمِه عبد هللا بن َمسم َيَديم َشاب   ِمَن اَأم

 .لقد رقيت ُمرمتـًَقى َصعمًبا ََي ُرَويمِعَي المَغَنمِ : َوصعد على َصدره َحىتَّ قَاَل َلهُ 
َعُه بَـ  َتَمَلُه َحىتَّ َوضم َ يدى َرُسول هللامثَّ بـَعمَد َهَذا َحزَّ رَأمَسُه َواحم  .نيم

__________ 
 .7ُسورَة ُُمَمَّد ( 5)
بَة ( 1)  .51، 57ُسورَة التـَّوم
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ُقَط َعَليمِه  ِمِننَي، َكاَن َهَذا َأبـمَلَغ ِمنم َأنم أتَمتَِيُه َصاِعَقٌة َأوم َأنم َيسم ُ ِبِه قـُُلوَب المُمؤم َحتمَف  َسقمُف َمنمزِِلِه َأوم َُيُوتَ َفَشَفى اَّللَّ
ُ َأعمَلمُ ! َأنمِفهِ   .َواَّللَّ

ِلًما َوَلِكنَُّه َخَرَج مَ * * *  رِِكنَي، ممَّنم َكاَن ُمسم ر  َمَع المُمشم َم بَدم َحاَق ِفيَمنم قُِتَل يـَوم ُهمم، َِأَنَُّه  َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم َعُهمم تَِقيًَّة ِمنـم
ُهمُ َكاَن ِفيِهمم ُمضمَطَهًدا َقدم فـَتَـُنوُه َعنم ِإسم  َوِد، َوَأبُو قـَيمِس بمُن المَفاِكِه، : ََلِمِه، مَجَاَعًة ِمنـم َسم َعَة بمِن اَأم َاِرُث بمُن َزمم َوَأبُو ]اْلم

جَّاجِ ( 5[ )قـَيمِس بمُن المَولِيِد بمِن المُمِغريَةَ  ، َوالمَعاُص بمُن ُمنَـبِ ِه بمِن اْلَم  .َوَعِليُّ بمُن ُأَميََّة بمِن َخَلف 
لُُه تـََعاََل  َوِفيِهمم : قَالَ  ُتمم : ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم المَمََلِئَكُة ظَاِلِمي َأنـمُفِسِهمم، قَاُلوا: " نـََزَل قـَوم  .ِفيَم ُكنـم



َرمضِ : قَاُلوا َعِفنَي ِف اَأم َتضم  .ُكنَّا ُمسم
 .َأملَم َتُكنم َأرمُض اَّللَِّ َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها: قَاُلوا

 ( .1" )م َجَهنَّم َوَساَءتم مصريا فَُأولَِئَك مأواه
َمِئذ  َسبمِعنَي َأِسريًا، َكَما َسَيأمِت المَكََلُم َعَليمِهمم ِفيَما بـَعمُد ِإنم َشاَء اَّللَُّ  َُساَرى يـَوم ُهمم ِمنم آِل َرُسوِل اَّللَِّ وََكاَن مُجمَلُة اَأم ، ِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َاِرِث بمِن َعبمِد َعمُُّه المَعبَّاُس : َصلَّى اَّللَّ َفُل بمُن اْلم ، َونـَوم ِه َعِقيُل بمُن َأيب طَاِلب  بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب، َوابمُن َعمِ 
 .المُمطَِّلبِ 

ُرمُهَا ِبَذِلَك َعَلى َأنَُّه لَيمَس ُكلُّ َمنم َمَلكَ  َتَدلَّ الشَّاِفِعيُّ َوالمُبَخاِريُّ َوَغيـم  َوَقِد اسم
َسِن، َعِن ابمِن مَسَُرَة ِف َذِلكَ َذا رَِحم  َُممَرم  يـَعم   .ِتُق َعَليمِه، َوَعاَرُضوا بِِه َحِديَث اْلَم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
 . َعَليمِه َوَسلَّمَ وََكاَن فيهم َأبُو المَعاِص ابمن الرَّبِيِع بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن أَُميََّة َزومُج زَيـمَنَب بِنمِت النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ 

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .37ُسورَة النِ َساء ( 1)

)*( 
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َُساَرى تَـَلَف الصََّحابَُة ِف اَأم ٌل َوَقِد اخم ِ : َفصم َلنيم َن َعَلى قـَوم تَـُلوَن َأوم يـَُفاَدوم  .َأيـُقم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم ُْحَيمد ، َعن أنس: َكَما قَاَل اْلمِ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعاِصم  َسِن، قَالَ َحدَّ َتَشاَر َرُسوُل : ، َوذكر رجل، َعِن اْلَم اسم

َم بدر فـََقالَ  َُساَرى يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم النَّاَس ِف اَأم ُهمم : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإن هللا َقدم َأممَكَنُكمم ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ اضمِربم َأعمَناقـَُهمم،: فـََقاَم ُعَمُر فـََقالَ : قَالَ   .فََأعمَرَض َعنمُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

يُق فـََقالَ  ر  الصِ دِ  ُهُم : مثَّ َعاد النَِّب فـََقاَل ِللنَّاِس ِمثمَل َذِلَك، فـََقاَم َأبُو َبكم َبَل ِمنـم ُهمم َوَأنم تـَقم ََي َرُسوَل اَّللَِّ نـََرى َأنم تـَعمُفَو َعنـم
 .المِفَداءَ 

ُهمم َوقَبِ : لَ قَا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما َكاَن ِفيِه ِمَن المَغمِ ، فـََعَفا َعنـم ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهُم المِفَداءَ َفَذَهَب َعنم َوجم  .َل ِمنـم
ُ تـََعاََل  يَة" َلوماَل ِكَتاٌب ِمَن اَّللَِّ َسَبَق ملسكم : " قَاَل َوَأنـمَزَل اَّللَّ  .اْلم

 .َأْحمَدُ  انـمَفَرَد ِبهِ 
ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوَصحََّحُه وََكَذا على ابمن  ُظ َلُه، َوُمسم َماُم َأْحمَُد، َواللَّفم المَمِدييِنِ  َوَصحََّحُه، ِمنم َوَقدم َرَوى اْلمِ

، َحدَّ  ََنِفيُّ َأبُو زَُميمل  ثـََنا مِسَاٌك اْلم رَِمَة بمِن َعمَّار ، َحدَّ َطَّاِب قَالَ َحِديِث ِعكم َثيِن ُعَمُر بمُن اْلم ، َحدَّ َنَظَر َرُسوُل : َثيِن ابمُن َعبَّاس 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأصمَحابه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِِكنَي فَِإَذا ُهمم َألمٌف َوزََِيَدةٌ  م بدر وهم ثَلمثة َونـَيِ ٌف، َوَنَظَر ِإََل المُمشم  .يـَوم



َِديَث َكمَ  ِلهِ َفذََكَر اْلم َم ِإََل قـَوم ُعوَن َرُجًَل : ا تـََقدَّ ُهمم َسبـم ُعوَن َرُجًَل، َوُأِسَر ِمنـم ُهمم َسبـم  .فـَُقِتَل ِمنـم
ر   ر  َوَعِليًّا َوُعَمَر، فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب َبكم َتَشاَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ المَعمِ  َوالمَعِشريَُة  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهُؤاَلِء بـَُنو: َواسم

يَة، ُهُم المِفدم َواُن، َوِإين ِ َأَرى َأنم أتَمُخَذ ِمنـم  َواْلمِخم
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ُ فـََيُكونُوا لََنا َعُضًدا ِديـَُهُم اَّللَّ ًة لََنا َعَلى المُكفَّاِر، َوَعَسى َأنم يـَهم ََنُه قـُوَّ  .فـََيُكوَن َما َأَخذم
طَّاِب؟ : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ر ، َوَلِكنم : قـُلمتُ : قَالَ " َما تـََرى ََي بمَن اْلَم َواَّللَِّ َما َأَرى َما رََأى َأبُو َبكم

ِرَب ُعنُـ  َن َعِليًّا ِمنم َعِقيل  فـََيضم ِرَب ُعنُـَقُه، َومَتَكِ  ، َقرِيب  ِلُعَمَر، فََأضم َنيِن ِمنم ُفََلن  َن َْحمَزَة ِمنم ُفََلن  قَ َأَرى َأنم مُتَكِ  ُه، َومُتَكِ 
رِِكنَي، َوَهُؤاَلِء َصَنادِ  ُ َأنَُّه لَيمَستم ِف قـُُلوبَنا هوداة لِلمُمشم َقُه، َحىتَّ يـَعمَلَم اَّللَّ ِرَب ُعنـُ  .يُدُهمم َوَأئِمَّتـُُهمم َوقَاَدتـُُهمم َأِخيِه فـََيضم

ُ َعَليمِه َوسَ  ُهُم المِفَداءَ فـََهِوَي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َو َما قـُلمُت َوَأَخَذ ِمنـم ر  َوملَم يـَهم  .لََّم َما قَاَل َأبُو َبكم
ر  ومها يـَبمِكَياِن فـَُقلمتُ : فـََلمَّا َكاَن ِمَن المَغِد قَاَل ُعَمرُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأيب َبكم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََغَدومُت ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

رِبم  ُت بَُكاًء ِبَكيمُت، َوِإنم ملَم َأِجدم بَُكاًء تـََباَكيمُت لُِبَكائِ َأخم ُكَما؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ين َماَذا يـُبمِكيَك َأنمَت َوَصاِحُبَك، فَِإنم َوَجدم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِذِهُم المِفَداَء، قَ : َصلَّى اَّللَّ دم ُعِرَض َعَليَّ َعَذابُُكمم َأدمىَن ِمنم َهِذِه الشََّجَرِة ِللَِّذي َعَرَض َعَليَّ َأصمَحاُبَك ِمنم َأخم

." 
 .ِلَشَجَرة  َقرِيَبة  

ُ تـََعاََل  ِخَرَة َوا: " َوَأنـمَزَل اَّللَّ ُ يُرِيُد اْلم يَنا َواَّللَّ َرمِض، تُرِيُدوَن عرض الدِ  َرى َحىتَّ يـُثمِخَن ِف اَأم ُ َما َكاَن لنىب َأن يكون َلُه َأسم َّللَّ
 .ٌز َحِكيمٌ َعزِي

ُُتم   .ِمَن المِفَداِء، مثَّ َأَحلَّ هَلُُم المَغَنائِمَ " َلوماَل ِكَتاٌب ِمَن اَّللَِّ َسَبَق َلَمسَُّكمم ِفيَما َأَخذم
َِديثَ   .َوذََكَر مَتَاَم اْلم

* * * 
َماُم َأْحمَدُ  َعمَمُش، َعنم عَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا اَأم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ ، قَالَ َحدَّ ِرو بمِن ُمرََّة، َعن ُعبَـيمَدَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َلمَّا َكاَن : مم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم بَدم َرى؟ قَالَ : يـَوم َسم ر  : َما تـَُقوُلوَن ِف َهُؤاَلِء اَأم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل َأبُو َبكم
لُ  ُمَك َوَأهم َ َأنم يـَُتوَب َعَليمِهمم قـَوم َتأمِن هِبِمم َلَعلَّ اَّللَّ تَـبمِقِهمم َواسم  .َك اسم

بُوَك، قـَر ِبـمُهمم فَاضمِربم َأعمَناقـَُهمم : َوقَاَل ُعَمرُ : قَالَ  َرُجوَك وََكذَّ  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأخم
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ََطِب فََأدمِخلمُهمم ِفيِه مثَّ أضرمه َعَليمِهم ََنراََي َرُسوَل اَّللَِّ : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ : قَالَ   . انمظُرم َواِدًَي َكِثرَي اْلم
ًئا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَم يـَُردَّ َعَليمِهمم َشيـم  .َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ر  : فـََقاَل ََنسٌ  ِل َأيب َبكم  .َيَمُخُذ بَِقوم
ِل َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحةَ َيَمخُ : َوقَاَل ََنسٌ  ِل ُعَمَر، َوقَاَل ََنٌس َيَمُخُذ بَِقوم  .ُذ بَِقوم

َ لَُيِلنُي قـُُلوَب رَِجال  ِفيِه َحىتَّ َتُكوَن َألني من اللني َوِإنَّ اَّللََّ لََيُشدُّ قـُُلوَب رَِجال  ِفيِه حَ : " َفَخَرَج َعَليمِهمم فـََقالَ  ىتَّ ِإنَّ اَّللَّ
َجارَِة، َوِإنَّ َمثـََلَك ََي َأَِب بكر َكمثل ِإبـمَراِهيم قَالَ َتُكوَن َأشَ  َفَمنم تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِ  َوَمنم َعَصاين فَِإنََّك َغُفور : " دَّ ِمَن اْلِم

ر  َكَمَثِل ِعيَسى قَالَ " رَِحيم  بـمُهمم فَِإنَـُّهمم ِعَباُدَك، َوإِ : " َوَمثـََلَك ََي َأَِب َبكم َِكيم ِإنم تـَُعذِ  " نم تـَغمِفرم هَلُمم فَإنَّك َأنمت المَعزِيز اْلم
َرمِض ِمَن المَكاِفرِيَن دَيرًا : " َوِإنَّ َمثـََلَك ََي ُعَمُر َكَمَثِل نُوح  قَالَ  َوِإنَّ َمثـََلَك ََي ُعَمُر َكَمَثِل ُموَسى " َربِ  اَل َتَذرم َعَلى اَأم

ُددم َعَلى قـُُلوهِبِمم َفََل يُؤمُنوا َحىتَّ يَروا المَعَذاب االليم رَبَـَّنا اطمِمسم َعَلى َأممَواهلِِ : " قَالَ  َأنـمُتم َعاَلة َفََل يبمقني َأَحٌد " مم َواشم
 .ِإالَّ بِِفَداء  َأوم َضرمبَِة ُعُنق  

عمُتُه يَذمُكُر اْلمِ : َفقلت: قَاَل عبد هللا ََلمَ ََي َرُسول ِإالَّ ُسَهيمَل بمَن بـَيمَضاَء فَِإين ِ َقدم مسَِ  .سم
 .َفَسَكتَ : قَالَ 
مِ : قَالَ  َوَف َأنم تـََقَع َعَليَّ ِحَجارٌَة ِمَن السََّماِء ِمنم َذِلَك الميَـوم م  َأخم  .َفَما رََأيـمُتيِن ِف يـَوم

 ".ِإالَّ ُسَهيمَل بمَن بـَيمَضاَء : " َحىتَّ قَالَ 
َرى : " فَأَنـمَزَل اَّللَُّ : قَالَ  ُ َما َكاَن لنىب َأن يكون َلُه َأسم ِخَرَة َواَّللَّ ُ يُرِيُد اْلم يَنا َواَّللَّ َرمِض، تُرِيُدوَن عرض الدِ  َحىتَّ يـُثمِخَن ِف اَأم

 "َعزِيٌز َحِكيٌم، َلوماَل كتاب من هللا سبق ملسكم 
 ِ يـَتَـنيم  .ِإََل آِخِر اْلم

َاِكُم ِمنم َحِديِث َأيب ُمَعاِويََة، َوقَالَ  َاِكمُ  َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َواْلم َناِد َوملَم خُيمرَِجاهُ : اْلم سم  .َصِحيُح اْلمِ
ِو َذِلكَ   .َوَرَواُه ابمُن َمرمَدَويمِه ِمنم َطرِيِق َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر َوَأيب ُهَريـمَرَة بَِنحم

ِوهِ  َنمَصاِريُّ بَِنحم  .َوَقدم ُرِوَي َعنم َأيب َأيُّوب  اَأم
َرِك، ِمنم َحِديِث ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى،َوَقدم َرَوى ابمُن َمرمَدَويمِه َوا َتدم َاِكُم ِف المُمسم  ْلم
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َرائِيُل، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُمَهاِجر ، َعنم جُمَاِهد ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  ثـََنا ِإسم ر  ُأِسَر المَعبَّاُس : َحدَّ َم َبدم َُساَرى يـَوم َلمَّا ُأِسَر اَأم
َنمَصارِ ِفيَمنم ُأسِ   .َر، َأَسَرُه رَُجٌل ِمَن اَأم

تُـُلوهُ : قَالَ  َنمَصاُر َأنم يـَقم َعَدتمُه اَأم  .َوَقدم َأوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َنمصَ : " فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِل َعمِ ي المَعبَّاِس، َوَقدم َزَعَمِت اَأم َلَة ِمنم َأجم اُر َأنَـُّهمم ِإين ِ ملَم َأَنَِ اللَّيـم

 .نـََعمم : َأفَآتِيِهمم؟ قَالَ : قَاَل ُعَمرُ " قَاتُِلوُه 
َنمَصاَر فـََقاَل هَلُمم   .َأرمِسُلوا المَعبَّاسَ : فَأََتى ُعَمُر اَأم

 .اَل َواَّللَِّ اَل نـُرمِسُلهُ : فـََقاُلوا
هُ فَِإن َكاَن لَرُسول هللا رَضا؟ قَاُلوا فَِإن َكاَن َلُه ر : فـََقاَل هَلُم عمر  .َضا َفُخذم



َطَّابُ : فََأَخَذُه ُعَمُر، فـََلمَّا َصاَر ِف يَِدِه قَاَل َلُه عمر ِلَم اْلم ِلَم َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم ُيسم  .ََي َعبَّاس أسلم، فو هللا لَِئن ُتسم
ََلُمكَ   .َوَما َذاَك ِإالَّ ِلَما رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ يـُعمِجُبُه ِإسم

َتَشارَ : قَالَ  ر   َواسم ر ، فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب َبكم  .َعِشريَُتَك فََأرمِسلمُهمم : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتَشاَر ُعَمَر فـََقالَ  تُـلمُهمم : َواسم  .اقـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَأَنـمَزَل هللا يَة" َأن يكون َلُه أسرى َحىتَّ يثخن ِف االرض َما َكاَن لنىب : " فـََفاَداُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اْلم
َاِكم ِف َصِحيحه َناِد َوملَم خُيمرَِجاهُ : مثَّ قَاَل اْلم  .َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْلمِسم

َياَن الثَـّومِريِ ، َعنم ِهَشاِم بمِن َحسَّ  اَن، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، َعنم َوَرَوى الرتِ مِمِذي  َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث ُسفم
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : َعِبيَدَة، َعنم َعِلي   ِيُل ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َُساَرى ِإنم َشاُءوا المِفَداَء : َجاَء ِجربم َخريِ م َأصمَحاَبَك ِف اَأم

َتَل عَ  ُهمم مثلهمَوِإنم َشاُءوا المَقتمَل، َعَلى َأنم يـُقم  .اًما قَاِبًَل ِمنـم
 .المِفَداء َأو يقتل ِمنَّا: قَاُلوا

ُهمم َمنم َرَواُه ُمرمَسًَل َعنم ُعبَـيمَدةَ   .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا، َوِمنـم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّا َحاَق، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح  ِلهِ َوَقدم قَاَل ابمُن ِإسم ، ِف قـَوم َلوماَل ِكَتاٌب ِمَن اَّللَِّ َسَبَق َلَمسَُّكمم : " س 
ُُت َعَذاب َعِظيم  ُُتم َعَذاٌب َعِظيمٌ : يـَُقولُ " ِفيَما َأَخذم َم ِإلَيمِه َلَمسَُّكمم ِفيَما َأَخذم ُب َمنم َعَصاين َحىتَّ َأتـََقدَّ  .َلوماَل َأين ِ اَل ُأَعذِ 

، َعنم جُمَاِهد  َأيمًضاَوَهَكَذا ُرِوَي َعِن ابمِن   .َأيب جنَِيح 
ُرهُ  َحاَق َوَغيـم َتارَُه ابمُن ِإسم  .َواخم
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رًا: َوقَاَل االعمش َب َأَحًدا َشِهَد بَدم  .سبق ِمنمُه َأال يـَُعذِ 
 .َوَهَكَذا ُرِوَي َعنم َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  َوَسِعيِد بمِن ُجبَـريمِ َوَعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح  

 .َأيم هَلُمم ِِبلمَمغمِفَرةِ " َلوماَل كتاب من هللا سبق : " َوقَاَل جُمَاِهٌد َوالثَـّومِريُّ 
َُساَرى َحََلٌل َلُكمم، َوهِلَذَ : َوقَاَل المَواِلِبُّ  َوَِّل َأنَّ المَمَغاَِنَ َوِفَداَء اَأم ، َسَبَق ِف ُأمِ  المِكَتاِب اَأم "  :ا قَاَل بعدهَعِن ابمِن َعبَّاس 

ُتم َحََلال طيبا   ".َفُكُلوا ممَّا َغِنمم
َعممَ  َسِن َوقـََتاَدَة َواَأم ُعود  َوَسِعيِد بمِن ُجبَـريم  َوَعطَاء  َواْلَم َتارَُه ابمُن َجرِير  َوَهَكَذا ُرِوَي َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َوابمِن َمسم  .ِش، َواخم

ُل مبَا ثـََبَت ِف الصَّ  ، قَالَ َوَقدم تـََرجََّح َهَذا المَقوم ِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ِحيَحنيم " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر ، َوُجِعَلتم يلَ  َنمِبَياِء قـَبمِلي، ُنِصرمُت ِِبلرُّعمِب َمِسريََة َشهم ِجدا ُأعمِطيُت مَخمًسا ملَم يـُعمَطُهنَّ َأَحٌد ِمَن اَأم َرمُض َمسم َوطُهورًا،  اَأم

ِمِه  َعُث ِإََل قـَوم  ".َوبُِعثمُت ِإََل النَّاِس َعامًَّة وحلت يلَ المَغَنائُِم َوملَم حتَِلَّ َِأََحد  قـَبمِلي، َوُأعمِطيُت الشََّفاَعَة، وََكاَن النَِّبُّ يـُبـم
، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َعِن النَِّبِ  صَ  َعمَمُش، َعنم َأيب َصاِلح  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَرَوى اَأم ملَم حتَِلَّ المغََنائُِم ِلُسوِد الرؤوس َغريمََِن " لَّى اَّللَّ

." 



ُتمم َحََلال طيبا : " َوهِلََذا قَاَل تـََعاََل  َُساَرى" َفُكُلوا ممَّا َغِنمم ِل المغََناِئِم َوِفَداِء اَأم ُ تـََعاََل ِف َأكم  .فََأِذَن اَّللَّ
َبِس، : دَ َوَقدم قَاَل َأبُو َداوُ  َيان بن حبيب َحدثَنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب المَعنـم ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَن بن المُمَبارك العبسى، َحدثَنا ُسفم َحدَّ

ِل ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجَعَل ِفَداَء َأهم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِهلِ َعنم َأيب الشَّعمثَاِء، َعِن ابمِن َعبَّاس  ر  َأرمبـََعِمائَة ، ْلم َم بَدم يَِّة يـَوم
ُهمم َأرمبـَعَ  ثـَُر َما ُفوِدَي ِبِه الرَُّجُل ِمنـم ُهمم ِمَن المَماِل، َوَأكم  .ُة آاَلِف ِدرمَهمَوَهَذا َكاَن َأَقلَّ َما ُفوِدَي ِبِه َأَحٌد ِمنـم

* * * 
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ََلِف َعمَّ  ُهمم ِِبْلم ُ َمنم آَمَن ِمنـم ِخَرِة، فـََقاَل تـََعاََل َوَقدم َوَعَد اَّللَّ نـمَيا َواْلم ََي َأيُـَّها النَِّبُّ ُقلم ِلَمنم ِف َأيمِديُكمم : " ا ُأِخَذ ِمنمُه ِف الدُّ
ًرا ممَّا ُأِخَذ ِمنمُكمم َويغمفر لكم  ِتُكمم َخيـم ًرا يـُؤم ُ ِف قـُُلوِبُكمم َخيـم َرى ِإنم يـَعمَلِم اَّللَّ َسم يَة" ِمَن اَأم  .اْلم

َرمبَِعنَي ُأوِقيًَّة ِمنم َذَهب  َوقَاَل الموَ  َسُه ِِبَأم ، نـََزَلتم ِف المَعبَّاِس فـََفاَدى نـَفم  .اِلِبُّ، َعِن ابمِن َعبَّاس 
ُ َأرمبَِعنَي َعبمًدا: قَاَل المَعبَّاسُ   .َفآاَتين اَّللَّ

 .يـَعميِن ُكلُُّهمم يـَتَِّجُر َلهُ 
ُ َجلَّ ثـََناُؤهُ َوَأََن َأرمُجو المَمغمِفَرَة الَِِّت َوعَ : قَالَ   .َدََن اَّللَّ

َحاقَ  َثيِن المَعبَّاُس بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمعمَبد  : َوقَاَل ابمُن ِإسم ، قَالَ ( 5)َحدَّ ِلِه، َعِن ابمِن َعبَّاس  َلمَّا َأممَسى : ، َعنم بـَعمِض َأهم
ر  َواَأمُ  َم بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َساِهًرا َأوََّل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َساَرى َُممُبوُسوَن ِِبلمِوََثِق، َِبَت النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

؟ فـََقالَ : اللَّيمِل، فـََقاَل َلُه َأصمَحابُهُ  عمُت َأِننَي َعمِ ي المَعبَّاِس ِف َوََثِقِه : " َما َلَك اَل تـََناُم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ، فََأطمَلُقوهُ " مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َفَسَكَت، فـََناَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ  َسُه مبِاَئِة ُأوِقيَّة  ِمنم َذَهب  : قَاَل ابمُن ِإسم  .وََكاَن رَُجًَل ُموِسًرا فـََفاَدى نـَفم
ِسِه َوَعِن ابـميَنم َأَخَويمِه َعِقيل  : قـُلمتُ  َاِرِث بمِن َوَهِذِه المِمائَُة َكاَنتم َعنم نـَفم ر و َأَحِد َبيِن اْلم َبَة بمِن َعمم ، َوَعنم َحِليِفِه ُعتـم َفل  َونـَوم

َلَم،  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي ادََّعى َأنَُّه َكاَن َقدم َأسم ر ، َكَما َأَمَرُه ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِفهم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
زِيَك : " َوَسلَّمَ  َعَليمهِ  ََلِمَك َوَسَيجم ُ َأعمَلُم إبِِسم َنا، َواَّللَّ  .فَادََّعى َأنَُّه اَل َماَل ِعنمَدهُ " َأمَّا ظَاِهُرَك َفَكاَن َعَليـم
ِل َوقـُلمَت هَلَا: " قَالَ  َتُه َأنمَت َوُأمُّ المَفضم ِل َوَعبمِد اَّللَِّ َوقـَُثَم؟ ِإنم ُأِصبمُت ِف َسَفِري فـََهذَ : فَأَيمَن المَماُل الَِّذي َدفـَنـم ا لَِبيِنَّ المَفضم
." 

، ِإنَّ َهَذا شئ َما َعِلَمُه ِإالَّ َأََن َوُأمُّ المَفضملِ : فـََقالَ   .َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَعمَلُم َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ
، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّ  َحاَق، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح   .اس  َرَواُه ابمُن ِإسم

ِري   َبَة، قَاَل الزُّهم  َحدََّثىن أنس: َوثـََبَت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َطرِيِق ُموَسى بمِن ُعقم
__________ 

 .معقل: االصل( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف



َامِشِي املدىن  .َوُهَو المَعبَّاس بن عبد هللا بن معبد بن المَعبَّاس بن عبد الممطلب اهلم
)*( 
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، قَالَ ابم  رُ : ن َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاُلوا إيذن لََنا فـَلمنَـتـم َتأمَذنُوا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر اسم ِتَنا ِإنَّ رَِجااًل ِمَن اَأم كم اِلبمِن ُأخم

 .المَعبَّاِس َفَداَءهُ 
 ".اَل َواَّللَِّ اَل َتَذُرَوَن ِمنمُه ِدرممَهًا : " فـََقالَ 
ُ َعَليم : لمُبَخاِريُّ قَاَل ا ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأَنس  َماَن، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن ُصَهيمب  ِه َوسلم ُأوتى َوقَاَل ِإبـمَراِهيُم بمُن َطهم

َريمِن فـََقالَ  ِجِد : " مبَال  ِمَن المَبحم ثـََر َمال  ُأِتَ بِهِ " انـمثـُُروُه ِف المَمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإذم َجاَءُه  َفَكاَن َأكم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأعمِطيِن، ِإين ِ فَاَديمُت نـَفمِسي َوَفاَديمُت َعِقيًَل : المَعبَّاُس فـََقالَ 

 .ُخذم : فـََقالَ 
َتِطعم، فـََقاَل ُمرم  بِِه، مثَّ َذَهَب يُِقلُُّه فـََلمم َيسم  .بـَعمَضُهمم يـَرمفـَعمُه ِإيَلَّ َفَحثَا ِف ثـَوم

 .اَل : قَالَ 
 .فَارمفـَعمُه َأنمَت َعَليَّ : قَالَ 
 .اَل : قَالَ 

َتِطعم، فـََقالَ   .ُمرم بـَعمَضُهمم يـَرمفـَعمُه ِإيَلَّ : فـَنَـثـََر ِمنمُه مثَّ َذَهَب يُِقلُُّه فـََلمم َيسم
 .اَل : قَالَ 
 .فَارمفـَعمُه َأنمَت َعَليَّ : قَالَ 
 .اَل : قَالَ 
َتَمَلُه َعَلى َكاِهِلِه مثَّ انمطََلقَ فـَنَـ   .ثـََر ِمنمُه مثَّ احم

َنا َعَجًبا ِمنم ِحرمِصهِ  َها ِدرمَهمٌ ! َفَما زَاَل يـُتمِبُعُه َبَصَرُه َحىتَّ َخِفَي َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َومثَّ ِمنـم  .َفَما قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  َباِط بمِن َنصمر  أَ : َوقَاَل المبَـيـم َبَّاِر، َعنم يُوُنَس، َعنم َأسم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم بَـَرََن اَأم َاِكُم، َأخم بَـَرََن اْلم َاِعيَل خم ، َعنم ِإمسم

َاِرث بن َعبمِد َكاَن ِفَداُء المَعبَّاِس َوابـميَنم َأَخَويمِه َعِقيِل بمَن َأيب طَ : بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن السُّدِ يِ ، قَالَ  َفَل بمَن اْلم اِلب  َونـَوم
َخرِيَن فـََقالَ   َوِإنم يُرِيُدوا ِخَيانـََتَك فـََقدم َخانُوا اَّللََّ : " المُمطَِّلِب، ُكلُّ رَُجل  َأرمبـَُعِماَئِة ِديَنار ، مثَّ تـََوعََّد تـََعاََل اْلم

ُهمم َوهللا عليم َحِكيم   ".ِمنم قـَبمُل فََأممَكَن ِمنـم
رِِكنَي َسبمِعنَي َكَما َوَرَد ِف  َفصملٌ  َلى ِمَن المُمشم ر  َكانُوا َسبمِعنَي، َوالمَقتـم َم بَدم َُساَرى يـَوم ُهوُر َأنَّ اَأم َم  َوالمَمشم َغريمِ َما َحِديث  ممَّا تـََقدَّ

ُ، وََكَما ِف َحِديِث المبَـَراِء بمِن َعاِزب  ِف َصِحيِح المبُ  ر  َسبمِعنَي، َوَأَسُروا َسبمِعنيَ َوَسَيأمِت ِإنم َشاَء اَّللَّ َم بَدم  .َخاِريِ  َأنَـُّهمم قـَتَـُلوا يـَوم
َبةَ  َنمَصارِ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ِلِمنَي ِمنم قـَُريمش  ِستٌَّة َوِمَن اَأم ر  ِمَن المُمسم َم بَدم  قُِتَل يـَوم
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َعٌة َوَأرمبَـ  رِِكنَي ِتسم َعٌة َوَثََلثُونَ مَثَانَِيٌة، َوقُِتَل ِمَن المُمشم ُهمم ِتسم  .ُعوَن، َوُأِسَر ِمنـم
َهِقيُّ َعنمهُ   .َهَكَذا َرَواُه المبَـيـم

ِلِمنَي َوقُ : قَالَ  ِهَد ِمَن المُمسم ُتشم َوِد، َعنم ُعرمَوَة، ِف َعَدِد َمِن اسم َسم رِِكنيَ َوَهَكَذا ذََكَر ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم  .ِتَل ِمَن المُمشم
َبَّاِر، َعنم يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم : مثَّ قَالَ  بَـَرََن َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َأخم بَـَرََن اَأم َاِكُم، َأخم بَـَرََن اْلم َحاَق، قَالَ َأخم :  ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

ر  َأَحَد َعَشَر رَُجًَل  َم بَدم ِلِمنَي يـَوم ِهَد ِمَن المُمسم ُتشم  .َواسم
ُروَن َرُجًَل َأرمبـََعٌة ِمنم قـَُريم  رِِكنَي بضَعة َوِعشم َنمَصاِر، َوقُِتَل ِمَن المُمشم َعٌة ِمَن اَأم  .ش  َوَسبـم

ِضع  آَخرَ  َلى ِمثمَل َذِلكَ : َوقَاَل ِف َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمبـَُعوَن َأِسريًا، وََكاَنِت المَقتـم  .وََكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِريِ ، قَالَ مثَّ َرَوى المبَـيـم  ، َعِن الزُّهم ، َكاِتِب اللَّيمِث، َعِن اللَّيمِث، َعنم ُعَقيمل  وََكاَن َأوََّل قَِتيل  ِمَن : َهِقيُّ، ِمنم َطرِيِق َأيب َصاِلح 

رِِكنَي ِزََيدَ  َمِئذ  ِمَن المُمشم َنمَصاِر َوقُِتَل يـَوم ََل ُعَمَر، َورَُجٌل ِمَن اَأم َجٌع َموم ِلِمنَي ِمهم ُهمم ِمثمُل َذِلكَ المُمسم  .ٌة َعَلى َسبمِعنَي، َوُأِسَر ِمنـم
، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزبري، قَالَ : قَالَ  ِريِ  ، َعنم يُوُنَس بمِن يَزِيَد، َعِن الزُّهم َهِقيُّ : َوَرَواُه ابمِن َوهمب  ََصحُّ ِفيَما : قَاَل المبَـيـم َوُهَو اَأم

ُهمم ُروِ يَناُه ِف َعَدِد َمنم قُِتَل ِمَن الممُ  رِِكنَي َوُأِسَر ِمنـم  .شم
َحاَق، َعِن المرَباء َتَدلَّ َعَلى َذِلَك مبَا َساَقُه ُهَو َوالمُبَخاِريُّ َأيمًضا ِمنم َطرِيِق َأيب ِإسم  مثَّ اسم

، قَالَ  َم ُأُحد  : ابمن َعاِزب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى الرَُّماِة يـَوم  .َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُجبَـريم ، فََأَصابُوا ِمنَّا َسبمِعنيَ  َأمََّر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
م بدر َأرمبَِعنَي َوِمائَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه َقدم َأَصابُوا من المُمشمركني يـَوم ة، سبعني َأِسري، َوَسبمِعنَي وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .قَِتيًَل 
َلمفِ َوالصَِّحيُح َأنَّ مُجم : قـُلمتُ  ِعِمائَِة ِإََل اَأم َ التِ سم رِِكنَي َكانُوا َما بـَنيم  .َلَة المُمشم

َعِمائَة  َومَخمِسنَي رَُجًَل، وََكأَنَُّه َأَخَذُه ِمنم َهَذا الَِّذي ذََكرم   .ََنهُ َوَقدم َصرََّح قـََتاَدُة بَِنَـُّهمم َكانُوا ِتسم
ُ أعلم  .َواَّللَّ
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ِلِه َعَليمِه السَََّلُم َوِف َحِديِث ُعَمَر الم  َوَُّل، ِلَقوم َلمِف، َوالصَِّحيُح اَأم ِم َأنَـُّهمم َكانُوا زََِيَدًة َعَلى اَأم َ " ُمتَـَقدِ  ُم َما بـَنيم المَقوم
َلمِف  ِعِمائَِة ِإََل اَأم  ".التِ سم

َعَة َعَشَر رَُجًَل  َمِئذ  َفَكانُوا َثََلمَثِائَة  َوِبضم َائِِهمم ِإنم َشاَء اَّللَُّ َوَأمَّا الصََّحابَُة يـَوم  .، َكَما َسَيأمِت التـَّنمِصيُص َعَلى َذِلَك َوَعَلى، َأمسم
ُُمَعِة السَّا َم اْلم ر  َكاَنتم يـَوم َعَة بَدم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َوقـم ََكِم، َعنم ِمقمَسم  ِر َرَمَضاَن، َوتـََقدََّم ِف َحِديِث اْلم ِبَع َعَشَر ِمنم َشهم

َاِعيل والسدى المَكِبرُي َوَأبُو َجعمَفر  المَباِقرُ  َوقَاَلهُ   .َأيمًضا ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َوقـََتاَدة َوِإمسم
َوِد َعنم َعبم  َسم َعمَمِش، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأم َبَة، َعنم َجرِير ، َعِن اَأم ، ِمنم َطرِيِق قـُتَـيـم َهِقيُّ ُعو َوَرَوى المبَـيـم َلِة ِد اَّللَِّ بمِن َمسم د  ِف لَيـم

ِر، قَالَ  ر  : " المَقدم ُم بَدم َرَة بَِقنَي فَِإنَّ َصِبيَحتَـَها يـَوم َدى َعشم  ".حَتَرُّوَها ِْلِحم
َهِقيُّ  ِر فـََقالَ : قَاَل المبَـيـم َلِة المَقدم َرَة َما َشكَّ : َوُرِوَي َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم، َأنَُّه ُسِئَل َعنم لَيـم َع َعشم َلُة ِتسم  .لَيـم



َعانِ : قَالَ وَ  َمم َم المتَـَقى اْلم َم المُفرمقَاِن يـَوم  .يـَوم
َهِقيُّ  ِر َرَمَضانَ : قَاَل المبَـيـم َلًة َمَضتم ِمنم َشهم َرَة لَيـم ِل المَمَغاِزي َأنَّ َذِلَك ِلَسبمَع َعشم ُهوُر َعنم َأهم  .َوالمَمشم

َهِقيُّ  ِ بمُن ِبشم : مثَّ قَاَل المبَـيـم َُسنيم بَـَرََن َأبُو اْلم ِرو بمُن السَّمَّاِك،َأخم ثـََنا َأبُو َعمم  َراَن، َحدَّ
عمُت ُموَسى بمَن طَلمحَ  ُرو بمُن ُعثمَماَن، مسَِ ثـََنا َعمم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  َحاَق، َحدَّ َبُل بمُن ِإسم ثـََنا َحنـم ُسِئَل َأبُو َأيُّوَب : َة يـَُقولُ َحدَّ

ر ، فـََقالَ  ِم بَدم َنمَصاِريُّ َعنم يـَوم ، َوِإمَّا ِلَسبمَع إِ : اَأم َرَة بَِقَيتم َدى َعشم حم ، َأوم ِْلِ َرَة َخَلتم ، َأوم َثََلَث َعشم َرَة َخَلتم مَّا ِلَسبمَع َعشم
َرَة بَِقَيتم   .َعشم

 .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا
، ِمنم طَ ] َيَم اللَّيمِثيِ  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِف تـَرممَجَِة قـَُباِث بمِن َأشم  (1السِ ريَة  - 90)رِيِق المَواِقِديِ  َوَقدم ذََكَر اْلم
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رِِكنَي، َفذََكَر َهِزُيَتَـُهمم َمَع ِقلَِّة أَ  ر  َمَع المُمشم َم بَدم َناِدِهمم ِإلَيمِه، َأنَُّه َشِهَد يـَوم ِِه إبِِسم ُ َعَليمِه َوَغريم صمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َممِر فـَرَّ ِمنمُه ِإالَّ النِ َساُء، َواَّللَِّ َلو خرجت نَساء قـَُريمش : ِف نـَفمِسي َوَجَعلمُت َأُقولُ : َوَسلََّم قَالَ  َما رََأيمُت ِمثمَل َهَذا اَأم
 .َردَّتم ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَهُ ( 5)ِبلسهاء 

َنمَدِق قـُلمتُ   .وُل ُُمَمَّدٌ َلوم َقِدممُت المَمِديَنَة فـََنَظرمُت ِإََل َما يـَقُ : فـََلمَّا َكاَن بـَعمَد اْلم
ََلُم، قَاَل فـََقِدممتـَُها َفَسأَلمُت َعنمُه، فـََقاُلوا َسَي اْلمِسم ِجِد ِف َمََل  ِمنم َأصمَحابِهِ : َوَقدم َوَقَع ِف نـَفم  .ُهَو َذاَك ِف ِظلِ  المَمسم

ُت فـََقالَ  ِ َأصمَحابِِه، َفَسلَّمم ُتُه َوَأََن اَل َأعمرِفُُه ِمنم بـَنيم ر  ََي قُـ : فَأَتـَيـم َم بَدم َيَم، َأنمَت المَقاِئُل يـَوم َما رََأيمُت ِمثمَل َهَذا : َباَث بمَن َأشم
َممِر فـَرَّ ِمنمُه ِإالَّ النِ َساُء؟ فـَُقلمتُ  َممَر َما خرج مىن ِإََل أحد قط  َواَل تزمزمت بِِه، ِإالَّ : اَأم َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َفِإنَّ َهَذا اَأم َأشم

ثم  ًئا َحدَّ ُت َشيـم َلمم ََلِم فََأسم  ( [ .1)ُت ِبِه نـَفمِسي، فـََلوماَل َأنَّك نىب َما أطلعك َعَليمِه، َهُلمَّ ُأَِبِيعمَك َعَلى اْلمِسم
َمِئذ   رِِكنَي يـَوم ر  ِف المَمَغاَنِِ ِمَن المُمشم َم بَدم ُهمم يـَوم ُ َعنـم تَـَلَفِت الصََّحابَُة َرِضَي اَّللَّ ٌل َوَقِد اخم ُهمم  ِلَمنم َتُكونُ َفصم  .ِمنـم

رُِكونَ  فًا ِمنم َأنم يـَرمِجَع : وََكانُوا َثََلثََة َأصمَناف  ِحنَي َوَلَّ المُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم حَتمُرُسُه، َخوم َدَقتم ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفِفرمَقٌة َأحم
رِِكنَي ِإلَيمهِ   .َأَحٌد ِمَن المُمشم

ِر  ُهمم َوَيَمِسُرونَ َوِفرمَقٌة َساَقتم َورَاَء المُمشم تـُُلوَن ِمنـم  .ِكنَي يـَقم
ََماِكنِ   .َوِفرمَقٌة مَجََعِت المَمَغاَِنَ ِمنم ُمتَـَفر ِقَاِت اَأم

َممِر المُمِهم ِ  َخَريمِن ِلَما َصَنَع ِمَن اَأم  .فَادََّعى ُكلُّ َفرِيق  ِمنم َهُؤاَلِء َأنَُّه َأَحقُّ ِِبلمَمغمَنِم ِمَن اْلم
َحا ، َعنم َأيب ُأَماَمَة الم : قَ قَاَل ابمُن ِإسم ُحول  ُرُه َعنم ُسَليمَماَن بمِن ُموَسى، َعنم َمكم َاِرِث َوَغيـم َباِهِليِ  َفَحدثين َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن اْلم

َنـمَفاِل فـََقالَ : قَالَ  تَـلَ : َسأَلمُت ُعَباَدَة بمَن الصَّاِمِت، َعِن اَأم ر  نـََزَلتم ِحنَي اخم ِل َوَساَءتم ِفيِه ِفيَنا َأصمَحاَب بَدم َنا ِف النـَّفم فم
ََلقـَُنا، فـَنَـَزَعُه هللا من َأيمِديَنا  َأخم

__________ 
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لِ  َ المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقَسَمُه بـَنيم  .ِمنَي َعنم بـََواء  َفَجَعَلُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعنم َسَواء  : يـَُقولُ 

َحاَق بِهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه َأْحمَُد َعنم ُُمَمَِّد بمِن َسَلَمَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
ِلهِ  َ الَِّذيَن اتَـّبَـُعوا " َعَلى السََّواِء : " َوَمعمىَن قـَوم َ الَِّذيَن مَجَُعوَها، َوبـَنيم َ الَِّذيَن ثـَبَـُتوا حَتمَت َأيم َساَوى ِفيَها بـَنيم ، َوبـَنيم المَعُدوَّ

ِصيَص هِبَا َواَل يـَنمِفي َهَذا خَتمِميَسَها َوَصرم  ُهمم ممَِّن ادََّعى التَّخم ُُمِس ِف َمَواِضِعِه، َكَما الرَّاََيِت، ملَم خُيَصِ صم هِبَا َفرِيًقا ِمنـم َف اْلم
ُهمم  ُ َأعمَلمُ  َقدم يـَتَـَومهَُُّه بـَعمُض المُعَلَماِء، ِمنـم ُرُه، َواَّللَّ  .َأبُو ُعبَـيمَدة َوَغيـم

ر   َفُه َذا المَفَقاِر ِمنم َمَغاَنِِ بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيـم  .َبلم َقدم تـَنَـفََّل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ل  َكاَن ِف َأنمِفِه بـَُرٌة مِ : قَاَل ابمُن َجرِير   َطَفى مَجًََل َِأَيب َجهم ُُمِس َأيمًضاوََكَذا اصم َراِج اْلم  .نم ِفضَّة ، َوَهَذا قـَبمَل ِإخم

َماُم َأْحمَدُ * * *  َاِرث بن عبد هللا بن : َوقَاَل اْلمِ َحاق، َعن عبد الرَّْحمَن ابمن اْلم ر و، َحدثَنا ابمن ِإسم ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن َعمم َحدَّ
، َعنم َأيب أَُماَمَة، َعنم ُعَباَدَة بمِن الصَّاِمِت، قَالَ َعبَّاس بمِن َأيب رَبِيَعَة، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ُموسَ  م  َنا َمَع : ى، َعنم َأيب َسَلَّ َخَرجم

، فَانم  ُ المَعُدوَّ رًا، فَالمتَـَقى النَّاُس فـََهَزَم اَّللَّ ُت َمَعُه بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَشِهدم زُِمونَ طََلَقتم طَائَِفٌة ِف آََثرِ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  ِهمم يـَهم
َدَقتم طَائَِفٌة ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا تـُُلوَن، َوَأَكبَّتم طَائَِفٌة َعَلى الممغنم ُيوزونه َوجَيمَمُعونَُه، َوَأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل ُيِصيُب َويـَقم َّللَّ

ََنمُن َحَويـمَناَها َولَيمَس َِأََحد  : ُضُهمم ِإََل بـَعمض  قَاَل الَِّذيَن مَجَُعوا المغََنائِمَ المَعُدوُّ ِمنمُه ِغرًَّة، َحىتَّ ِإَذا َكاَن اللَّيمُل َوفَاَء النَّاُس بـَعم 
َها المَعُدوَّ َوَهَزممَناُهمم، َوقَاَل الَِّذينَ : ِفيَها َنِصيٌب، َوقَاَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِف طلب المَعدو َنا ِمنـم ُتم بََِحق ِبِه ِمنَّا، ََنمُن نـََفيـم  َلسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َدُقوا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َأنم ُيِصيَب المَعُدوُّ ِمنمُه ِغرًَّة فاشتغلنا بِهِ : َأحم  .ِخفم
ِلُحوا َذاَت بَـ : " فَأنمزل هللا َ َوَأصم َنـمَفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل، فَاتَـُّقوا اَّللَّ َنـمَفاِل ُقِل اَأم أَُلوَنَك َعِن اَأم َ َوَرُسوله ِإن  َيسم يمِنُكمم َوَأِطيُعوا اَّللَّ

ُتم ُمؤمنني   ".ُكنـم
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ِلِمنيَ  َ المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َأَغاَر ِف َأرمِض المَعُدوِ  نـَفََّل الرُّبَُع، فَِإَذا : فـََقسمَها َرُسول هللا بـَنيم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَل رَاِجًعا  َنـمَفالَ َأقـم َرُه اَأم  .نـَفََّل الثُـُّلَث، وََكاَن َيكم

َاِرِث آِخَرهُ  ِريِ ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم  .َوَقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث الثَـّوم
 .َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 



َاِكمُ َوَرَواُه ابمُن ِحبَّاَن ِف َصِحيِحِه  رَِكِه ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن، َوقَاَل اْلم َتدم َاِكُم ِف ُمسم ِلم  َوملَم : َواْلم َصِحيٌح َعَلى َشرمِط ُمسم
هُ   .خُيمرِجم

، َعنم َداُوُد بمُن َأيب ِهنمد ، َعنم  َاِكُم ِمنم طُُرق  ، قَالَ  َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن ِحبَّاَن َواْلم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  : ِعكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم بَدم  .َمنم َصَنَع َكَذا وََكَذا َفلُه َكَذا وََكَذا: َلمَّا َكاَن يـَوم

ا َكاَنِت المغََناِئُم َجاُءوا َيطملُُبوَن الَِّذي جعل هَلُم، قَاَل فسارع ِف َذِلَك ُشبَّاُن الر َِجاِل َوبَِقَي الشُُّيوُخ حَتمَت الرَّاََيِت، فـََلمَّ 
َنا: الشُُّيوخُ  ُتمم ِإلَيـم ُتمم َلِفئـم َنا، َفِإَنَّ ُكنَّا َردمًءا لكم َلو انمَكَشفم َتأمثُِروا َعَليـم  .اَل َتسم

ُ تـََعاََل  َنـمَفاِل،: " فـَتَـَناَزُعوا، فَأَنـمَزَل اَّللَّ أَُلوَنَك َعِن اَأم ِلُحوا َذاَت بـَيمِنُكمم  َيسم َ َوَأصم َنـمَفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل فَاتَـُّقوا اَّللَّ ُقِل اَأم
ُتم ُمؤمنني  َ َوَرُسوله ِإن ُكنـم  ".َوَأِطيُعوا اَّللَّ

يَِة آَثرا أخر يطول بسطها َها ُهَنا  .َوَقدم ذََكرمََن ِف َسَبِب نـُُزوِل َهِذِه اْلم
ِم اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َُيمُكَماِن ِفيَها مبَا ِفيهِ َأنَّ اَأمَ : َوَمعمىَن المَكََلمِ   نـمَفاَل َمرمِجُعَها ِإََل ُحكم

َلَحُة ِللمِعَباِد ِف المَمَعاِش َوالمَمَعاِد، َوهِلََذا قَاَل تـََعاََل  َ َوَأصمِلُحوا َذات بـَيمنُكم : " المَمصم َنـمَفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل فَاتَـُّقوا اَّللَّ ُقِل اَأم
ُتم ُمؤمنني وَ   ".َأطيُعوا هللا َوَرُسوله ِإن ُكنـم

له َممِر َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل قـَوم ر ، َوَما َكاَن ِمَن اَأم ُتم من شئ فََأنَّ َّلِلَِّ مُخَُسُه : " مثَّ ذََكَر َما َوَقَع ِف ِقصَِّة َبدم َواعمَلُموا َأن َما َغِنمم
َنـمَفاِل " ى َوالمَمَساِكني َوابمن السَِّبيل َولِلرَُّسوِل َوِلِذي المُقرمىَب َوالميَـَتامَ  ِم اَّللَِّ ِف اَأم يََة ُمبَـيِ َنٌة ِْلُكم يَة فَالظَّاِهُر َأنَّ َهِذِه اْلم اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَبَـيـََّنُه تـََعاََل َوحكم ِفيِه مبَا  .اَد تـََعاََل، َوُهَو َقول َأىب زَيمد  َأرَ  الَِّذي َجَعَل َمَردَُّه ِإلَيمِه َوِإََل َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   َوَقدم َزَعَم َأبُو ُعبَـيمد  المَقاِسُم بمُن َسََلم  َرِْحَُه اَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َها َ النَّاِس، َوملَم خُيَمِ سم ر  َعَلى السََّواِء بـَنيم  .َقَسَم َغَناِئَم بَدم
ُُمِس بـَعمَد َذِلَك ََنِسًخا ِلَما تـََقدَّمَ مثَّ   . نـََزَل بـََياُن اْلم

رَِمُة َوالسُّدِ يُّ، َوِف َهَذا َنَظرٌ  ، َوِبِه قَاَل جُمَاِهٌد َوِعكم  .َوَهَكَذا َرَوى المَواِلِبُّ، َعِن ابمِن َعبَّاس 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ََيِت قـَبمَل آيَِة ا ُُمِس َوبـَعمَدَها ُكلَُّها ِف َغزمَوة بدر، فيقتضى َأن َأنَّ َذِلَك نـََزَل مُجمَلًة ِف َوقمت  َواِحد  َغريمِ فَِإنَّ ِف ِسَياَق اْلم ْلم
َخ بـَعمِضِه بـَعمًضا َتِضي َنسم  .ُمتَـَفاِصل  بَِتَأخُّر  يـَقم

ُ َعنمُه، َأنَُّه قَاَل ِف ِقصَّ  ِ َعنم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ َدامُهَا َكاَنتم مثَّ ِف الصَِّحيَحنيم ِنَمتَـُهَما َْحمَزُة، ِإنَّ ِإحم َتبَّ َأسم ِة َشارِفـَيمِه اللََّذيمِن اجم
ر  ملَم خُتَمَّسم  ر ، َما يـَُردُّ َصِرًُيا َعَلى َأيب ُعبَـيمد  َأنَّ َغَناِئَم بَدم َم بَدم ُُمِس يـَوم  .ِمَن اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُل الم   .ُبَخاِريِ  َوابمِن َجرِير  َوَغريمِمِهَا، َوُهَو الصَِّحيُح الرَّاِجحُ َبلم مُخِ َستم َكَما ُهَو قـَوم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



َها  ُُموِر ِف َمِسريِِه ِإلَيـم ر  ِإََل المَمِديَنِة، َوَما َكاَن ِمَن اَأم ب ِِه ُمَؤيًَّدا َمنمُصورًا، َعَليمِه ِمنم رَ َفصمٌل ِف رُُجوِعِه َعَليمِه السَََّلُم ِمنم َبدم
ُُمَعِة السَّاِبَع َعَشَر ِمنم َرَمَضا َم اْلم َعَة َكاَنتم يـَوم َم َأنَّ المَوقـم َرةِ َأفمَضُل الصَََّلِة َوالسَََّلِم َوَقدم تـََقدَّ جم ِ ِمَن اهلِم  .َن َسَنَة اثـمنَـتَـنيم

م  َأقَاَم ِِبلمَعرم  ِ َأنَُّه َكاَن ِإَذا َظَهَر َعَلى قـَوم م   َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ر  َثََلثََة َأَيَّ ، َوَقدم َأقَاَم َعَليمِه السَََّلم ِبَعرمَصِة بَدم م  َصِة َثََلثََة َأَيَّ
ر ، فـََقرَّعَ  ِ، فـَرَِكَب ََنقـََتُه َوَوَقَف َعَلى َقِليِب بَدم َلَة ااِلثـمنَـنيم َها لَيـم ِه َكَما ُأولَِئَك الَِّذيَن ُسِحُبوا ِإلَيم  َكَما تـََقدََّم، وََكاَن رَِحيُلُه ِمنـم

ُرهُ  َم ِذكم  .تـََقدَّ
َ يَدَ  َُساَرى َوالمغََنائُِم المَكِثريَُة، َوَقدم بـََعَث َعَليمِه السَََّلم بـَنيم يمِه َبِشريَيمِن ِإََل المَمِديَنِة ِِبلمَفتمِح مثَّ َساَر َعَليمِه السَََّلم َوَمَعُه اَأم

َرَك ِِبَّللَِّ  ِر َوالظََّفِر َعَلى َمنم َأشم َوَجَحَدُه َوبِِه َكَفَر، َأَحُدمُهَا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة ِإََل َأَعايل المَمِديَنِة، َوالثَّاين زَيمُد بمُن  َوالنَّصم
 .َحارِثََة ِإََل السافلة
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َبَـُر ِحنَي َسوَّيـمَنا َعَلى رُقـَيَُّة بِنمُت َرُسوِل ا: قَاَل ُأَساَمُة بمُن زَيمد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن َزومُجَها ُعثمَماُن بمُن فََأاَتََن اْلم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  تَـَبَس ِعنمَدَها ُُيَرِ ُضَها بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنمُه َقِد احم ِمِه َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ َم، َوَقدم َضَرَب َلُه َرُسوُل اَّللَِّ ِبَسهم

ر  َوَأجم   .رِِه ِف َبدم
ُتُه َوُهَو َواِقٌف ِِبلمُمَصلَّى َوَقدم َغِشَيُه النَّاُس َوُهَو يـَُقولُ : قَاَل ُأَساَمةُ  قُِتَل عتَبة بمُن رَبِيَعَة، : فـََلمَّا َقِدَم َأيب زَيمُد بمُن َحارِثََة ِجئـم

َوِد، َوَأبُو المبَ  َسم َعُة بمُن اَأم ، َوَزمم ِل بمُن ِهَشام  جَّاجِ َوَأبُو َجهم ، َونـُبَـيمٌه َوُمنَـبِ ٌه ابـمَنا اْلَم ، َوأَُميَُّة بمُن َخَلف  رَتِيِ  المَعاُص بمُن ِهَشام   .خم
 .ِإي َواَّللَِّ ََي بـُيَنَّ : ََي َأبَة َأَحقٌّ َهَذا؟ قَالَ : قلت: قَالَ 

َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرموَ  ُ َعَليمِه َوَرَوى المبَـيـم َة، َعنم َأبِيِه، َعنم ُأَساَمة ابمن زَيمد ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجاَء زَ  َباِء ََنقَ َوَسلََّم َخلََّف ُعثمَماَن َوُأَساَمَة بمَن زَيمد  َعَلى بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة يمُد بمُن َحارِثََة َعَلى المَعضم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمِبَشارَِة، قَاَل ُأَساَمةُ  ُت، فَِإَذا زَيمٌد َقدم َجاَء ِبلبشارة، فو هللا : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَة َفَخَرجم َيـم َفَسِمعمُت اهلم
َُساَرى  .َما َصدَّقمُت َحىتَّ رََأيـمَنا اَأم

ُ َعَليم  ِمهِ َوَضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِه َوَسلََّم ِلُعثمَماَن ِبَسهم
ُثـَيمِل، فـََلمَّا َصلَّى رَكم : َوقَاَل المَواِقِديُّ * * *  َر ِِبَأم ر  المَعصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرمِجَعُه ِمنم بَدم َعًة تـََبسََّم، َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َوَعَلى َجَناِحِه النـَّقمعُ  يرى ِميَكائِيلُ : َفُسِئَل َعنم تـََبسُِّمِه فـََقالَ 
مِ : فـَتَـَبسََّم ِإيَلَّ َوقَالَ   .ِإين ِ ُكنمُت ِف طََلِب المَقوم

ر  َعَلى فرس أُنـمَثى َمعمُقود الناصية َوقد عصم ثنييه المغَُباُر فـَقَ  ِل َبدم ِيُل ِحنَي فـَرََغ ِمنم ِقَتاِل َأهم ََي ُُمَمَُّد ِإنَّ َريبِ  : الَ َوَأاَتُه ِجربم
 .نـََعمم : َثيِن ِإلَيمك َوَأمَرين َأال أُفَارَِقَك َحىتَّ تـَرمَضى، َهلم َرِضيَت؟ قَالَ بـَعَ 

ُثـَيملِ : قَاُلوا: قَاَل المَواِقِديُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَيمَد بمَن َحارِثََة َوَعبمَد هللا ابمن َرَواَحَة ِمَن اَأم َم  َفَجاَءا يـَوم َوَقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتدَّ الضَُّحى، َوفَاَرَق َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة زَيمَد بمَن َحارِثََة ِمَن المَعِقيِق، َفَجَعَل عَ  ََحِد ِحنَي اشم بمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة يـَُناِدي َعَلى اَأم



َنمَصاِر َأبمِشُروا ِبَسََلَمِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى: رَاِحَلِتهِ  رِِهمم، قُِتَل ابـمَنا رَبِيَعَة،  ََي َمعمَشَر اَأم رِِكنَي َوَأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقـَتمِل المُمشم اَّللَّ
، َوُأِسَر ُسَهيمُل بمُن َعمم  َوِد، َوأَُميَُّة بمُن َخَلف  َسم َعُة بمُن اَأم ، َوقُِتَل َزمم ل  جَّاِج، َوَأبُو َجهم  .ر وَوابـمَنا اْلَم
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تُُه َفقلت: قَاَل َعاِصُم بمُن َعِدي    ُت ِإلَيمِه فـََنَحوم َدُم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : أحقا ََي بمَن َرَواَحَة؟ فـََقالَ : فـَُقمم ، َوَغًدا يـَقم ِإي َواَّللَِّ
َرى ُمَقرَِّننيَ  َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبَأم  .اَّللَّ

َنمَصاِر ِِبلمَعالَِيِة يبشرهم َدارا َدارا، وَ  ل  المَفاِسُق، َحىتَّ ِإَذا : الصبيان ينشدون َمَعُه يـَُقوُلونَ مثَّ تـَتَـبََّع ُدوَر اَأم قُِتَل َأبُو َجهم
ُ َعَليمِه َوسَ  َل المَمِديَنِة، انـمتَـَهى ِإََل َداِر َبيِن ُأَميََّة َوَقِدَم زَيمُد بمُن َحارِثََة َعَلى ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر َأهم َواِء يـَُبشِ  لََّم المَقصم

ل  َوَأبُو : فـََلمَّا َجاَء المُمَصلَّى َصاَح َعَلى رَاِحَلِتهِ  جَّاِج، َوقُِتَل أَُميَُّة بمُن َخَلف  َوَأبُو َجهم َبُة ابـمَنا رَبِيَعَة، َوابـمَنا اْلَم قتل ُعتَـي ة َوَشيـم
َنـمَياِب، ِف أَ  ر و ُذو اَأم رَتِيِ  َوَزممَعُة بن االسود، َوأسر ُسَهيمل ابمن َعمم َرى َكِثري  المَبخم  .سم

ُقوَن زَيمًدا َويـَُقوُلونَ  ِلِمنَي َذِلَك َوَخاُفوا( 5)َما َجاَء زَيمُد بمُن َحارِثََة ِإالَّ َفَلًّ : َفَجَعَل بـَعمُض النَّاِس اَل ُيَصدِ   .َحىتَّ َغاَظ المُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَبِقيِع، َوقَاَل َرُجٌل ِمَن المُمَناِفِقنَي َِأَُساَمةَ َوَقِدَم زَيمٌد ِحنَي َسوَّيـمَنا َعَلى رُقـَيَُّة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا قُِتَل : َّللَّ

 .َصاِحُبُكمم َوَمنم َمَعهُ 
تل ُُمَمٌَّد، َوَهِذِه ََنقـَُتُه َقدم تـََفرََّق َأصمَحابُُكمم تـََفرُّقًا اَل جَيمَتِمُعوَن ِفيِه أبدا، َوقد قتل َعَليمِه َأصمَحابه، ق: َوقَاَل آَخُر ََأَيب لَُبابَةَ 

 .نـَعمرِفـَُها، َوَهَذا زَيمٌد اَل يدرى َماَذا يـَُقوُل ِمَن الرُّعمِب، َوَجاَء َفَلًّ 
َلكَ : فـََقاَل َأبُو لَُبابَةَ  ُ قـَوم ُب اَّللَّ  .يَُكذِ 
 .َما َجاَء زَيمٌد ِإالَّ َفَلًّ : َوقَاَلِت الميَـُهودُ 

ُت بَِيب فـَُقلمتُ  َفِجئمُت َحىتَّ : قَاَل ُأَساَمةُ   .ِإي َواَّللَِّ َحقٌّ َما َأُقوُل ََي بـُيَنَّ : َأَحقٌّ َما تـَُقوُل؟ فـََقالَ : َخَلوم
َمنََّك ِإََل َرُسولِ : فـََقِوَيتم نـَفمِسي، َوَرَجعمُت ِإََل َذِلَك المُمَناِفِق فـَُقلمتُ  ِلِمنَي لَنُـَقدِ  اَّللَِّ ِإَذا  َأنمَت المُمرمِجُف ِبَرُسوِل اَّللَِّ َوِِبلمُمسم

 .َقِدَم فـََلَيضمرَِبنَّ ُعنـَُقكَ 
َا ُهَو شئ مسعته من النَّاس يـَُقوُلونَهُ : فـََقالَ   .ِإَّنَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن َقدم َشِهَد َمَعهُ : قَالَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراُن َموم َرى َوَعَليمِهمم ُشقم َسم رًا، وهم تِ فِجئ ِِبَأم َعة مم بَدم سم

 .َوَأرمبـَُعوَن رجَل الَّذين أحصوا
__________ 

َهزًِما: َفََل ( 5)  .ُمنـم
)*( 
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ِل جُممَتَمٌع َعَليمِه اَل َشكَّ ِفيهِ : قَاَل المَواِقِديُّ  َصم ُعوَن ِف اَأم  .َوُهمم َسبـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الرَّوم : قَالَ  ُ َعَليمهِ َوَلِقَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َحاِء رُُءوس النَّاس يهنئون مبَا فـََتَح اَّللَّ

َضريمِ  َنَك، َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما َكاَن خَتَلُّفِ : فـََقاَل َلُه ُأَسيمُد بمُن اْلُم ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأظمَفَرَك َوَأقـَرَّ َعيـم َمم ر  ََي َرُسوَل اَّللَِّ اْلم ي َعنم بَدم
 .َأنََّك تـَلمَقى َعُدوًّا، َوَلِكنم ظَنَـنمُت َأنَـَّها ِعرٌي، َوَلوم ظَنَـنمُت َأنَُّه َعُدوٌّ َما خَتَلَّفمتُ َوَأََن َأُظنُّ 

 ".َصَدقمَت : " فـََقاَل َلُه َرُسول هللا
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاِفًَل ِإََل : قَاَل ابمُن ِإسم َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُة بمُن مثَّ َأقـم َُساَرى، َوِفيِهمم ُعقم  المَمِديَنِة َوَمَعُه اَأم

ِرو بمِن َعومفِ  ِل َعبمَد اَّللَِّ بمَن َكعمِب بمِن َعمم َاِرِث، َوَقدم َجَعَل َعَلى النـَّفم ُر بمُن اْلم ، َوالنَّضم ِرو بمِن َأيب ُمَعيمط   بمِن َمبمُذوِل بمِن َعمم
 .َغنمِم بمِن َماِزِن بمِن النَّجَّارِ 

ِلِمنيَ   .فـََقاَل رَاِجٌز ِمَن المُمسم
َبُس : ُهَو َعِديُّ بمُن َأيب الزَّغمَباءِ [ يـَُقاُل ِإنَّهُ : ]قَاَل ابمُن ِهَشام    (5)لَيمَس ِبِذي الطَّلمِح هَلَا معرس * َأِقمم هَلَا ُصُدوَرَها ََي َبسم

ِم اَل حتَُ * َواَل بصحراء ُعَمريم َُممِبُس  َيُس ِإنَّ َمطَاََي المَقوم ُلَها َعَلى الطَّرِيِق َأكم َنُس قَالَ * بَُّس َفَحمم َخم ُ َوفـَرَّ اَأم مثَّ : َقدم َنَصَر اَّللَّ
َراِء نـََزَل َعَلى َكِثيب   ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َحىتَّ ِإَذا َخَرَج ِمنم َمِضيِق الصَّفم َبَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َأقـم َ المَمِضيِق َوبـَنيم النَّازِيَِّة  بـَنيم

ِلِمنَي ِمَن الممُ  ُ َعَلى المُمسم رِِكنَي َعَلى السََّواِء، مثَّ ارمحَتََل، يـَُقاُل َلُه َسيَـٌر ِإََل َسرمَحة  ِبِه، فـََقَسَم ُهَناِلَك النـََّفَل الَِّذي َأفَاَء اَّللَّ شم
ِلُموَن يـَُهنِ ُئونَهُ  ِلِمنَي، فـََقاَل هَلُمم َسَلَمُة بمُن َسََلَمَة  َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِِبلرَّومَحاِء َلِقَيُه المُمسم ُ َعَليمِه َوَمنم َمَعُه ِمَن المُمسم مبَا فـََتَح اَّللَّ

َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر َويَزِيُد بمُن ُروَمانَ  ، َكَما َحدَّ ِن  َواَّللَِّ ِإنم َلِقيَنا ِإالَّ َعَجائِزَ ! َما الَِّذي تـَُهنِ ُئونـََنا ِبِه؟ : بمِن َوقمش  ُصلمًعا َكالمُبدم
 .المُمَعقََّلِة فـََنَحرمََنَها

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ قَالَ   ".َأِي ابمَن َأِخي ُأولَِئَك املَل : " فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .مَقام: معرس( 5)
)*( 
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َراَف َوالرُّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َشم  .َؤَساءَ يـَعميِن اَأم
َحاقَ  ُ قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث َوَعَقَبَة بمِن َأيب ُمَعيمط  َلَعنَـُهَما اَّللَّ َر بمَن اْلم َتُل النَّضم ُ َعَليمِه : َمقم َحىتَّ ِإَذا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِرِث، قـَتَـَلُه َعِليُّ بمُن َأيب طَا ِل َمكََّة، مثَّ َوَسلََّم ِبلصفراء قتل النَّضر ابمن اْلم ِل المِعلمِم َمنم َأهم بَـَرين بـَعمُض َأهم ، َكَما َأخم ِلب 
َبَة بمَن َأيب ُمَعيمط   َيِة قـََتَل ُعقم  .َخَرَج َحىتَّ ِإَذا َكاَن بِِعرمِق الظُّبـم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوسَ : قَاَل ابمُن ِإسم َبُة ِحنَي َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيِة ََي ُُمَمَُّد؟ قَالَ : لََّم بَِقتمِلهِ فـََقاَل ُعقم  ! ".النَّارُ : " َفَمنم ِللصِ بـم
َثيِن َأبُو ، َكَما َحدَّ ِرو بمِن َعومف  َلِح، َأُخو َبيِن َعمم َقـم ُعبَـيمَدَة بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمَّاِر  وََكاَن الَِّذي قـَتَـَلُه َعاِصُم بمُن ََثِبِت بمِن َأيب اَأم

 .بمِن ََيِسر  



تُ وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَقم َبَة ِف َمَغازِيِه، َوَزَعَم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرهُ َكَذا قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َُساَرى َأِسريًا َغيـم  .لم ِمَن اَأم
َبَل ِإلَيمِه َعاِصُم بمُن ََثِبت  قَالَ : قَالَ  ، َعََلمَ : َوَلمَّا َأقـم َتُل ِمنم َبني من َها ُهَنا؟ قَالَ  ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َعَلى َعَداَوِتَك اَّللََّ : ُأقـم

 .َوَرُسوَلهُ 
َبَة قَالَ : َوقَاَل َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، َعِن الشَّعمِبِ ، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَقتمِل ُعقم : َلمَّا َأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

؟ قَالَ َأتَـ  ِ قـَُريمش  تُـُليِن ََي ُُمَمَُّد ِمنم بـَنيم َلُه َعَلى : قم ُروَن َما َصَنَع َهَذا يب؟ َجاَء َوَأََن َساِجٌد َخلمَف المَمَقاِم، فـََوَضَع َرجم نـََعمم َأَتدم
يَنَّ َستَـنمُدرَاِن، َوَجاء مر ة أُ  َرى بسَل َشاة  فََألمَقاُه َعَلى رَأمِسي َوَأََن َساِجٌد، ُعُنِقي َوَغَمَزَها َفَما َرفـََعَها َحىتَّ ظَنَـنمُت َأنَّ َعيـم خم

 .َفَجاَءتم فَاِطَمُة فـََغَسَلتمُه َعنم رَأمِسي
ِل المعلم: قَاَل ابمُن ِهَشام   ُرُه ِمنم َأهم ِريُّ َوَغيـم ، ِفيَما ذََكَرُه الزُّهم َبَة َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب   .َويـَُقاُل َبلم قـََتَل ُعقم

(1/779) 

 
 

ًرا َوِعَناًدا َوبـَغمًيا َوَحَسًدا َوِهَجاًء ِلْلمِ : قـُلمتُ  َثرِِهمم ُكفم ، َوَأكم ِلهِ َكاَن َهَذاِن الرَُّجََلِن ِمنم َشرِ  ِعَباِد اَّللَِّ ََلِم َوَأهم  .سم
ُ، َوَقدم فـََعلَ  َاِرِث، ُأخم : قَاَل ابمُن ِهَشام  ! َلَعنَـُهَما اَّللَّ َلُة بِنمُت اْلم َتِل َأِخيَها فـََقاَلتم قـُتَـيـم َاِرِث، ِف َمقم ِر بمِن اْلم ََي ( 5)ُت النَّضم

ُثـَيمَل  ًتا بَِنَّ حتَِيًَّة * َمِظنٌَّة ( 1)رَاِكًبا ِإنَّ اَأم َما ِإنم تـََزاُل هِبَا النََّجاِئُب خَتمِفُق ِمينِ  * ِمنم ُصبمِح َخاِمَسة  َوَأنمَت ُمَوفَُّق َأبمِلغم هِبَا َميـم
ُر ِإنم ََنَديـمُتُه * وحة ِإلَيمك وعربة مسف َمَعنَّ النَّضم َرى خَتمُنُق َهلم َيسم َمُع َميِ ٌت اَل يـَنمِطُق * َجاَدتم بوابلها َوُأخم َأمم َكيمَف َيسم

ٌل ُمعمِرُق * َأُُمَمٌَّد ََي خري ضئى َكِرُيَة   ُل َفحم ِمَها َوالمَفحم َا ( 9)ِمنم قـَوم َمنَّ المَفىَت َوُهَو المَمِغيُظ  *َما َكاَن َضرََّك َلوم َمنَـنمَت َوُرمبَّ
َفَقنم  يَة  فـََليُـنـم َنُق َأوم ُكنمَت قَاِبَل ِفدم  (7)بََِعزِ  َما يـَغمُلو ِبِه َما يـُنمِفُق * المُمحم

َرُب َمنم َأَسرمَت قـََرابًَة  ُر َأقـم ( 1)َّلِلَِّ َأرمَحاٌم ُهَناِلَك * ُنوُشُه َوَأَحقُُّهمم ِإنم َكاَن ِعتمٌق يـُعمَتُق ظَلَّتم ُسُيوُف َبيِن َأبِيِه تَـ * َوالنَّضم
َعًبا  ًرا يـَُقاُد ِإََل المَمِنيَِّة ُمتـم َقُق َصبـم َو َعان  ُموَثُق قَاَل ابمُن ِهَشام  * ُتشم َف المُمَقيَِّد َوهم ُ َأعمَلُم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َرسم َويـَُقاُل، َواَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا بَـ   ! ".َلوم بـََلَغيِن َهَذا قـَبمَل قـَتمِلِه َلَمنَـنمُت َعَليمهِ : " َلَغُه َهَذا الشِ عمُر قَالَ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ * * *  رو : قَاَل ابمُن ِإسم ََل فـَرمَوة بن َعمم ِضِع َأبُو ِهنمد  َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم هِبََذا المَموم َوَقدم تـََلقَّى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 مَممُلوء َحيمًسا،( 1)جامه َعَليمِه السَََّلم، َوَمَعُه زق مخر البياضى ح
__________ 

 .ابمن ِهَشام تبكيه( 5)
َراء( 1)  .االثيل، َموِضع قرب المَمِديَنة َبني بدر ووادى الصَّفم
 .االصل: الضئى( 9)

 .ضنء: وتروى
ُهَناَك : ابمن ِهَشام( 1)بََِعز َما يغلو لديك َوينمفق * َلو كنت قَابل فديَة فلنأتني : 53/  5االغاىن ( 7)واملعرق المَكِرمي 

 .ولقى َرُسول هللا: ابمن ِهَشام( 1)



 .حبميت مَممُلوء َحيمًسا
 )*(الزق : واْلميت
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقِبلَ  ِن، َهِديًَّة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر َوالسَِّويُق ِِبلسَّمم َنمَصارَ َوُهَو التَّمم  .ُه ِمنمُه َوَوصَّى بِِه اَأم
َحاقَ  م  : قَاَل ابمُن ِإسم َُساَرى بِيَـوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َقِدَم المَمِديَنَة قـَبمَل اَأم  .مثَّ َمَضى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ * * *  َثيِن نـُبَـيمُه بمُن َوهمب  َأُخو َبيِن عَ : قَاَل ابمُن ِإسم َبَل َوَحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َأقـم اِر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بمِد الدَّ
َ َأصمَحاِبِه َوقَالَ  َُساَرى فـَرَّقـَُهمم بـَنيم ًرا : " ِِبَأم ُصوا هِبِمم َخيـم تَـوم  ".اسم

 َِأَبِيِه َوُأمِ ِه ِف  وََكاَن َأبُو َعزِيِز بمُن ُعَمريمِ بمِن َهاِشم  َأُخو ُمصمَعِب بمِن ُعَمريم  : قَالَ 
َُساَرى، قَاَل َأبُو َعزِيز   َنمَصاِر َيَمِسُرين فـََقالَ : اَأم َعُب بمُن ُعَمريم  َوَرُجٌل ِمَن اَأم ُشدَّ يََديمَك بِِه، فَِإنَّ ُأمَُّه َذاُت : َمرَّ يب َأِخي ُمصم
ِديِه ِمنمكَ   .َمَتاع  َلَعلََّها تـَفم

ر ، َفَكانُوا ِإَذا َقدَُّموا َغَداَءُهمم َوَعَشاَءُهمم َخصُّوين  َفُكنمتُ : قَاَل َأبُو َعزِيز   بَـُلوا يب ِمنم َبدم َنمَصاِر ِحنَي َأقـم ط  ِمَن اَأم ِف َرهم
ُهمم بَِنا، َما تـََقُع ِف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَيَّ َر ِلَوِصيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُبمِز َوَأَكُلوا التَّمم َرُة ُخبمز  ِإالَّ نـََفَحيِن  يَ ِِبْلم ُهمم ِكسم ِد َرُجل  ِمنـم

َتِحي َفَأرُدَُّها فـَيَـُردَُّها َعَليَّ َما َُيَسَُّها ر  بـَعمَد : قَاَل ابمُن ِهَشام  ! هِبَا فََأسم رِِكنَي بَِبدم وََكاَن َأبُو َعزِيز  َهَذا َصاِحَب ِلَواِء المُمشم
َاِرِث، َوَلمَّا قَالَ  ِر بمِن اْلم ِر، َوُهَو الَِّذي َأَسَرُه َما قَاَل، قَاَل َلُه َأبُو َعزِيز   النَّضم ََي َأِخي َهِذِه : َأُخوُه ُمصمَعٌب َِأَيب المُيسم

 .ِإنَُّه َأِخي ُدوَنكَ : فـََقاَل َلُه ُمصمَعبٌ ! وصاتك يب 
، فـَبَـَعَثتم بَِرمبـََعِة آاَلِف ِدرمَهم  فـََفَدتمُه هِبَا َأرمبـََعةُ : َفَسأََلتم أُمُُّه َعنم َأغمَلى َما ُفِدَي ِبِه قـَُرِشيٌّ، َفِقيَل هَلَا  .آاَلِف ِدرمَهم 

ُه َخِليَفُة بمُن خَ : قـُلمتُ  َِثرِي ِف َغابَِة الصََّحابَِة، َوَعدَّ ُُه ُزرَارَُة، ِفيَما قَاَلُه ابمُن اَأم َاِء الصََّحابَةِ َوَأبُو َعزِيز  َهَذا امسم  .يَّاط  ِف َأمسم
 َخا ُمصمَعِب بن ُعَمريم البيه، وََكاَن هَلَُما َأٌخ آَخرُ وََكاَن أَ 
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َم ُأُحد  َكاِفًرا، َذاَك َأبُو عَ  ِضِعهِ َِأَبـََويمِهَما َوُهَو َأبُو الرُّوِم بمُن ُعَمريم ، َوَقدم َغِلَط َمنم َجَعَلُه قُِتَل يـَوم  .زََّة، َكَما َسَيأمِت ِف َموم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ قَا ر ، َأنَّ َُيمََي بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن ابمن َسعمِد بمِن ُزرَا: َل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ُقِدَم : رََة قَالَ َحدَّ
َعَة َزومُج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  َدُة بِنمُت َزمم َُساَرى ِحنَي ُقِدَم هِبِمم َوَسوم َراَء ِف َمَناَحِتِهمم َعَلى َعومف   ِِبَأم َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد آِل َعفم

َراَء، قَالَ  َجابُ : َوُمَعوِ ذ  ابـميَنم َعفم َرَب َعَليمِهنَّ اْلِم  .َوَذِلَك قـَبمَل َأنم ُيضم
َدةُ : قَالَ   .َساَرى َقدم ُأِتَ هِبِمم َهُؤاَلِء اَأمُ : َواَّللَِّ ِإين ِ َلِعنمَدُهمم ِإذم أُتِيَنا َفِقيلَ : تـَُقوُل َسوم

ر  : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيِه، َوِإَذا َأبُو يَزِيَد ُسَهيمُل بمُن َعمم َرِة فـََرَجعمُت ِإََل بـَيمِِت َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُجم و ِف ََنِحَيِة اْلم



، قَاَلتم   :جَممُموَعٌة يََداُه ِإََل ُعُنِقِه حبَبمل 
ُت نـَفمِسي ِحنَي رََأيمُت َأَِب يَزِيَد َكَذِلَك َأنم قـُلمتُ َفََل َواَّللَِّ  ُتمم ِبَيمِديُكمم، َأال متم كراما؟ :  َما َمَلكم فو هللا ! َأيم َأَِب يَزِيَد، َأعمطَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المبَـيمتِ  ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدُة َأعَلى هللا وَعلى َرُسوله حترضنيََي سَ : " َما َأنـمبَـَهيِن ِإالَّ قـَوم : قَالَ ! ! " وم
ُت نـَفمِسي ِحنَي رََأيمُت َأَِب يَزِيَد جَممُموَعًة يََداُه ِإََل : قـُلمتُ  َقِ  َما َمَلكم ُعُنِقِه َأنم قـُلمُت َما  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم
 .قـُلمتُ 

َُساَرى  يَِّتهِ مثَّ َكاَن ِمنم ِقصَِّة اَأم ِصيُلُه ِفيَما بـَعمُد، ِمنم َكيمِفيَِّة ِفَدائِِهمم وََكمِ   .ِِبلمَمِديَنِة َما َسَيأمِت بـََيانُُه َوتـَفم
 .ِإنم َشاَء اَّللَُّ 

ُ َعنمهُ  ُر َفرح النََّجاِشي  بوقعة بدر َرِضَي اَّللَّ  ِذكم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم بَـَرََن َأبُو المَقاِسِم َعبم : قَاَل اْلم د بن سلَمان النَّجَّاُد، َأخم ثـََنا َأْحم ُرمِفُّ بِبَـغمَداَد، َحدَّ ُد الرَّْحمَِن بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ اْلم

ثـََنا َعبمَداِن بن ُعثمَمان، َحدَّ  ثـََنا َْحمَزُة بمُن المَعبَّاِس، َحدَّ نـمَيا، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب الدُّ بَـَرََن ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َحدَّ المُمَباَرِك، َأخم
َعاَء، قَاَل َأرمَسَل النََّجاِشيُّ  ِل َصنـم م  ِإََل  َعبمُد الرَّْحمَِن بن يزِيد، َعن َجاِبر ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن، رَُجل  ِمنم َأهم  َذاَت يـَوم
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 .يمت  َعَليمِه ُخلمَقاُن ثَِياب  َجاِلٌس َعَلى التـَُّرابِ َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  َوَأصمَحاِبِه َفَدَخُلوا َعَليمِه َوُهَو ِف بَـ 
َاِل، فـََلمَّا َأنم رََأى َما ِف ُوُجوِهَنا قَالَ : قَاَل َجعمَفرُ  َنا ِمنمُه ِحنَي رََأيـمَناُه َعَلى تِلمَك اْلم َفقم ، ِإنَُّه : فََأشم ِإين ِ أَُبشِ رُُكمم مبَا َيُسرُُّكمم

ُه َوُأِسَر ُفََلٌن َوُفََلٌن َوقُِتَل فُ َجاَءين ِمنم ََنمِو َأرمضِ  َلَك َعُدوَّ بَـَرين َأنَّ اَّللََّ َقدم َنَصَر نَِبيَُّه َوَأهم ٌ يل فََأخم ََلٌن َوُفََلٌن، ُكمم َعنيم
ٌر َكِثرُي االراك كأىن أنظر ِإلَيمِه، كنت أرعى ِلَسيِ ِدي رَُجل  ِمنم َبيِن ضَ  ا ِبَواد  يـَُقاُل َلُه َبدم َرَة ِإبَِلهُ المتَـَقوم  .مم

ُ : َما َِبُلَك َجاِلًسا َعَلى التـَُّراِب لَيمَس حَتمتك ِبَساط َوَعَليمك َهِذه االخَلط؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه َجعمَفرٌ  ِإَنَّ جنَُِد ِفيَما َأنـمَزَل اَّللَّ
 .ِدُث هَلُمم ِمنم نِعمَمة  ِإنَّ َحقًّا َعَلى ِعَباِد اَّللَِّ َأنم ُيدثوا هللا تواضعا ِعنمد َما ُُيم : َعَلى ِعيَسى

َدثمُت َلُه َهَذا التـََّواُضَع  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأحم َر نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ ُ يل َنصم َدَث اَّللَّ  ( .5)فـََلمَّا َأحم
َحاقَ  ر  ِإََل َأَهالِيِهمم مبَكََّة َقاَل ابمُن ِإسم ِل بَدم َأوَُّل َمنم َقِدَم من َمكََّة مبَُصاِب قـَُريمش   وََكانَ : َفصمٌل ِف ُوُصوِل َخرَبِ ُمَصاِب َأهم

َُزاِعيُّ فـََقاُلوا َلهُ  َيمُسَماُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ اْلم َبُة بمُن رَبِيَعَة، َوَأبُو اْلكم ابمن : َما َورَاَءَك؟ قَالَ : اْلم َبُة بمُن رَبِيَعَة َوَشيـم قُِتَل ُعتـم
، َوَزمم  ، َوأَُميَُّة بمُن َخَلف  رِتي ابمن ِهَشام  ِهَشام  َوِد، َونبيه ومنبه، َوَأبُو البخم َسم  .َعُة بمُن اَأم

َوان بن ُأميَّة َراَف قـَُريمش  قَاَل َصفم ُد َأشم  .يـَعمِقُل َهَذا، َفَسُلوُه َعينِ  ( 1)َوهللا لن : فـََلمَّا َجَعَل يـَُعدِ 
َواُن بمُن ُأَميََّة؟ قَالَ : فـََقاُلوا ِر، َقدم َواَّللَِّ رََأيمُت َأَِبُه َوَأَخاُه ِحنَي قُِتََل ُهَو َذاَك جَ : َما فـََعَل َصفم جم  .اِلًسا ِف اْلِم

َبةَ  ِل َمكََّة َوحَتَقَُّقوُه َقطََّعِت النِ َساء شعورهن وعقرت ُخُيول َكِثريَة ورواحل: قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َبَـُر ِإََل َأهم  .َوَلمَّا َوَصَل اْلم
__________ 

رَب االفتعال والصنعةيـَبمُدو على هَ ( 5)  .َذا اْلَم
َال  .وىف َسَنده من ُهَو جَممُهول اْلم



 .َوَأبُو المَقاِسم اْلرىف َكاَن ُمضمَطرب السماع
 .َوهللا ِإن يعقل: ابمن ِهَشام( 1)

)*( 
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اَلِئِل ِلَقاِسِم بمِن ََثِبت  َأنَُّه قَاَل َلمَّ  نِ  يـَُقولُ َوذََكَر السَُّهيمِليُّ َعنم ِكَتاِب الدَّ ُل َمكََّة َهاتًِفا ِمَن اْلِم َع َأهم ر  مسَِ َعُة بَدم : ا َكاَنتم َوقـم
رًا َوِقيَعًة  َِنيِفيُّوَن بَدم َرى َوقـَيمَصَرا َأَِبَدتم رَِجااًل ِمنم ُلَؤي   َوَأبـمَرَزتم * َأزَاَر اْلم ُن ِكسم َها رُكم َقضُّ ِمنـم َخَرائَِد َيضمرِبمَن * َسيَـنـم

َُدى َوحَتَيـََّرا * َرا فـََيا َويمَح َمنم َأممَسى َعُدوَّ ُُمَمَّد  التـََّراِئَب ُحسَّ  ِد اهلم َحاقَ * * * َلَقدم َجاَر َعنم َقصم َثيِن : قَاَل ابمُن ِإسم َوَحدَّ
ََل ابمِن َعبَّاس  قَالَ  رَِمَة َموم ، َعنم ِعكم ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  ُ قَا: ُحَسنيم ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل َأبُو رَاِفع  َموم

َلَم المعَ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  َل المبَـيمِت، فََأسم ََلُم َقدم َدَخَلَنا َأهم َلَمتم ُكنمُت ُغََلًما ِللمَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، وََكاَن اْلمِسم  بَّاُس َوَأسم
ُت، وََكا َلمم ََلَمُه، وََكاَن َذا َمال  َكِثري  ُمتَـَفرِ ق  ِف ُأمُّ المَفضمِل َوَأسم ُتُم ِإسم َرُه ِخََلفـَُهمم وََكاَن َيكم َمُه َوَيكم  َن المَعبَّاُس يـََهاُب قـَوم

ِمهِ   .قـَوم
ُهم  وََكاَن َأبُو هَلَب  َقدم خَتَلََّف َعن بدر فَبعث َمَكانَُه المَعاِص ابمن ِهَشاِم بمِن المُمِغريَِة، وََكَذِلَك َكانُوا َصنَـُعوا، ملَم يَتَخلَّف ِمنـم

 .رَُجٌل ِإالَّ بـََعَث َمَكانَُه رَُجًَل 
ََن ِف َأنـمُفِسنَ  َزاُه َوَوَجدم ُ َوَأخم ر  ِمنم قـَُريمش  َكبَـَتُه اَّللَّ َبَـُر َعنم ُمَصاِب َأصمَحاِب بَدم ًة َوِعزًّا، قَالَ فـََلمَّا َجاَءُه اْلم وَُكنمُت : ا قـُوَّ

ُت َأقمَداِحي َوِعنمِدي ُأمُّ المَفضملِ رَُجًَل َضِعيًفا وَكُ   نمُت َأعمَمُل االقداح أَنتها ِف حجَرة زَممَزم، فو هللا ِإين ِ َْلَاِلٌس ِفيَها َأَنِم
َليمِه َبَشر   َحىتَّ َجَلَس عَ  َبَل َأبُو هَلَب  جَيُرُّ رِجم رَبِ، ِإذم َأقـم َرِة َفَكاَن ( 5)طُُنِب َلى َجاِلَسٌة َوَقدم َسرَََّن َما َجاَءََن ِمَن اْلَم ُجم اْلم

َنا ُهَو َجاِلٌس ِإذم قَاَل النَّاسُ  ِري، فـَبَـيـم ُرُه ِإََل َظهم َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َقدم : َظهم ُُه المُمِغريَُة بن اْلم َياَن، َوامسم َهَذا َأبُو ُسفم
 .َقِدمَ 
َبَـرُ َهُلمَّ ِإيَلَّ، َفِعنمَدَك لَ : فـََقاَل َأبُو هَلَب  : قَالَ  ِري اْلم  .َعمم
رِبمين َكيمَف َكاَن َأممُر النَّاِس؟ قَالَ : َفَجَلَس ِإلَيمِه َوالنَّاُس ِقَياٌم َعَليمِه فـََقالَ : قَالَ  َواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأنم َلِقيَنا : ََي ابمن َأِخي َأخم

َم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا َكيَف َشاُءوا،  المَقوم
__________ 

 .الط رف: الطنب( 5)
)*( 
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ُت النَّاَس، َلِقيَنا رَِجااًل بِيًضا َعَلى َخيمل  بـُلمق   ُ اَّللَِّ َمَع َذِلَك َما ُلمم َرمِض، َواَّللَِّ َوَيَمِسُرونـََنا َكيمَف َشاُءوا، َواميم َ السََّماِء َواَأم  بـَنيم
 .َشيمئا َواَل يقوم هَلَا شئ( 5)َما تِليق 

َرِة بَِيِدي مثَّ قـُلمتُ فَـ : قَاَل َأبُو رَاِفع   ُجم ِهي : قَالَ ! تِلمَك َواَّللَِّ المَمََلِئَكةُ : َرفـَعمُت طُُنَب اْلم فـََرَفَع َأبُو هَلَب  يََدُه َفَضَرَب َوجم
َرمَض مثَّ بـََرَك َعَليَّ َيضمرُِبيِن، وَكُ ( 1)َضرمبًَة َشِديَدًة، قَاَل َوََثَورمتُُه  َتَمَليِن َوَضَرَب يب اَأم نمُت رَُجًَل َضِعيًفا، فـََقاَمتم ُأمُّ فَاحم

َرِة فََأَخذته فضربته ِبِه َضرمبَة فبلغت ِف رَأمِسِه َشجًَّة ُمنمَكَرًة، َوقَاَلتم  ُجم َتُه َأنم : المَفضمِل ِإََل َعُمود  ِمنم ُعُمِد اْلم َعفم َتضم َأسم
ُ ِِبلمَعَدَسِة فـََقاَم موليا ذليَل، فو هللا َما َعاَش ِإالَّ ! َغاَب َعنُه َسي ده  .فـََقتَـَلتمهُ ( 9)َسبمَع لََيال  َحىتَّ رََماُه اَّللَّ

َحاقَ  تِِه َثََلًَث َما َدفـََناُه َحىتَّ َأنـمنَتَ : زَاَد يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم  .فـََلَقدم تـَرََكُه ابـمَناُه بـَعمَد َموم
َتِحَياِن ِإنَّ َأَِبُكَما : اُعوَن، َحىتَّ قَاَل هَلُم َرُجٌل ِمنم قـَُريمش  وََكاَنتم قـَُريمٌش تـَتَِّقي َهِذِه المَعَدَسَة َكَما تـَتَِّقي الطَّ  َوُيمَُكَما َأاَل َتسم

ِفَنانِِه؟ فـََقااَل   .انمطَِلَقا فََأََن ُأِعيُنُكَما َعَليمهِ : ِإَنَّ ُنشى عدوة َهِذِه المُقرمَحِة، فـََقالَ : َقدم َأنـمنَتَ ِف بـَيمِتِه اَل َتدم
َتَمُلوُه ِإََل َأعمَلى َمكََّة فََأسم فو هللا َما غَ  نُوَن ِمنمُه، مثَّ احم ًفا ِِبلمَماِء َعَليمِه ِمنم بَِعيد  َما يَدم َنُدوُه ِإََل ِجَدار  مثَّ سَُّلوُه ِإالَّ َقذم

َجارَةِ   .َرَضُموا َعَليمِه ِِبْلِم
َحاقَ ] َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّ : قَاَل يُوُنُس َعِن ابمُن ِإسم ِمِننَي، َأنَـَّها  َوَحدَّ اِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم

هِبَا َحىتَّ ََتُوَز  َحاقَ ( [ * * * 7)َكاَنتم اَل مَتُرُّ َعَلى َمَكاِن َأيب هَلَب  َهَذا ِإالَّ َتَستـََّرتم بِثـَوم َثيِن َُيمََي : قَاَل ابمُن ِإسم بمُن  َوَحدَّ
 :ََنَحتم قـَُريمٌش َعَلى قـَتمََلُهمم، مثَّ قَاُلوا: َعبَّاِد قَالَ 

__________ 
 .تبقى: تِليق( 5)
 .واثبته: َثورته( 1)

 .ِبدرته: وىف ا
 .قرحه قاتلة َكاَنت تتشاءم هبَا المَعَرب: العدسة( 9)
 .سقط من ا( 7)

)*( 
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َراُكم َحىتَّ تستأنسوا هِبِمم اَل َيَمَرُب ُُمَمًَّدا َوَأصمحَ ( 5)اَل تَفعُلوا يبلغ  َعثُوا ِف َأسم َمُتوا ِبُكمم، َواَل تـَبـم َعَليمُكمم ( 1)ابَُه فـََيشم
 .ُُمَمٌَّد َوَأصمَحابُُه ِف المِفَداءِ 

َياَءُهمم ِف َذِلَك المَوقمِت َوُهَو تـَرم : قـُلمتُ  ُ بِِه َأحم ُكُهُم النـَّومَح َعَلى قـَتمََلُهمم، فَِإنَّ المُبَكاَء َعَلى وََكاَن َهَذا ِمنم مَتَاِم َما َعذََّب اَّللَّ
َزِينِ   .المَميِ ِت ممَّا يُِبلُّ فـَُؤاَد اْلم

َحاقَ  َاِرُث، وََكاَن ُيُِ : قَاَل ابمُن ِإسم َعُة َوَعِقيٌل َواْلم َوُد بمُن المُمطَِّلِب َقدم ُأِصيَب َلُه َثََلثٌَة ِمنم َوَلِدِه، َزمم َسم بُّ َأنم وََكاَن اَأم
َع ََنِئَحًة ِمَن اللَّيمِل، فـََقاَل ِلُغََلم  َلُه، وََكاَن َقدم َذَهَب َبَصُرُه، انمظُرم : يـَبمِكَي َعَلى بَِنيِه قَالَ  َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإذم مسَِ َهلم  فـَبَـيـم



ُب؟ َهلم َبَكتم قـَُريمٌش َعَلى قـَتمََلَها؟ َلَعلِ ي َأبمِكي َعَلى َأيب  ِف ُأِحلَّ النَّحم   َحِكيَمَة، يـَعميِن َوَلَدُه َزممَعَة، فَِإنَّ َجوم
تَـَرقَ  َا ِهَي اممَرَأٌة تـَبمِكي َعَلى بَِعري  هَلَا َأَضلَّتمهُ : فـََلمَّا رََجَع ِإلَيمِه المُغََلُم قَالَ : قَالَ ! َقِد احم  .ِإَّنَّ

َودُ : قَالَ  َسم ر  َوَلِكنم * هَلَا بَِعرٌي ( 9)َأتـَبمِكي َأنم َأَضلَّ : َفَذاَك ِحنَي يـَُقوُل اَأم ِم السُُّهوُد َفََل تـَبمِكي َعَلى َبكم َوَُيمنَـُعَها ِمَن النـَّوم
ُُدوُد *  ر  تـََقاَصَرِت اْلم ر  َسَراِة َبيِن ُهَصيمص  ( 7)َعَلى بَدم ِط َأيب المَولِيِد َوَبكِ ي ِإن َبَكيمت َأَِب َعِقيل  * َعَلى بَدم َوَُممُزوم  َوَرهم
يًعا َوَبك ِ ( * 1) يِهمم َواَل َتَسِمي مجَِ ُُسوِد َوَبكِ  َأاَل َقدم َساَد بـَعمَدُهُم رَِجاٌل ( 1)َوَما َِأَيب َحِكيَمَة ِمنم نَِديِد * ي َحاِرًَث َأَسَد اَأم

ُم بدر مل يسودوا *   (7)َوَلوماَل يـَوم
__________ 

 .فَيبلغ: ابمن ِهَشام( 5)
َتد: اَل َيرب( 1)  .اَل يشم
 .َأن يضل: َشامابمن هِ ( 9)
 .المبكر( 7)

 .المَفىت من االبل
 .اْلظوظ: واْلدود

 .على عقيل: ابمن ِهَشام( 1)
 .تسامى: تسمى( 1)

 .والنديد
 .الشبيه

 .ُهَنا إقواء( 7)
)*( 
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َراُهمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفَداِء َأسم َحاقَ  َفصمٌل ِف بـَعمِث قـَُريمش  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُساَرى َأبُو : قَاَل ابمُن ِإسم وََكاَن ِف اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِميُّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَة السَّهم ، وََكأَنَُّكمم ِبِه : " َوَداَعَة بمُن ُضبَـيـم ِإنَّ َلُه مبَكََّة ابـمًنا َكيِ ًسا اَتِجًرا َذا َمال 

َراُكمم اَل َيَمَرُب َعَليمُكمم ُُمَمٌَّد َوَأصمَحابُُه، قَاَل : فـََلمَّا قَاَلتم قـَُريمشٌ " اِء َأبِيِه َقدم َجاَء ِف طََلِب ِفدَ  اَل تـَعمَجُلوا بِِفَداِء َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعىن ُتمم : المُمطَِّلُب بمُن َأيب َوَداَعَة، َوُهَو الَِّذي َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل تـَعمَجُلوا َصَدقـم

 .َوانمَسلَّ ِمَن اللَّيمِل َوَقِدَم المَمِديَنَة، فََأَخَذ َأَِبُه بَِرمبـََعِة آاَلِف ِدرمَهم  فَانمطََلَق بِهِ 
َراُهمم فـََقِدَم مكرز: قـُلمتُ   وََكاَن َهَذا َأوََّل َأِسري  ُفِدَي مثَّ بـََعَثتم قـَُريمٌش ِف ِفَداِء َأسم

ُشِم َأُخو َبيِن َساملِِ بمِن َعومف  ابمن َحفمِص بمِن اَأمَ  ر و، وََكاَن الَِّذي َأَسَرُه َماِلُك بمُن الدُّخم َيِف ِف ِفَداِء ُسَهيمِل بمِن َعمم ، فـََقاَل خم
َُممم َوِخنمِدُف تـَعمَلُم َأنَّ المَفىَت * َأَسرمُت ُسَهيمًَل َفََل َأبـمَتِغي : ِف َذِلكَ  يِع اَأم فـََتاَها ُسَهيمٌل ِإَذا يُظََّلمم َضَربمُت *  َأِسريًا بِِه ِمنم مجَِ



ِر َحىتَّ انـمثـَىَن  َحاقَ * ِبِذي الشَّفم ُت نـَفمِسي َعَلى ِذي المَعَلمم قَاَل ابمُن ِإسم َرهم وََكاَن ُسَهيمٌل رَُجًَل َأعمَلَم ِمنم َشَفِتِه : َوَأكم
 .السُّفمَلى

َحاقَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن عَ : قَاَل ابمُن ِإسم َطَّاِب قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َوَحدَّ ِرو بمِن َعطَاء  َأُخو َبيِن َعامر بن لؤى، َأن عمر ابمن اْلم مم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِطن  َأبًَدا: َصلَّى اَّللَّ َلعم ِلَسانُُه َفََل يـَُقوُم َعَليمَك َخِطيًبا ِف َموم ر و يَدم  .َدعميِن أنزع ثنية ُسَهيمِل بمِن َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسو  ُ يب َوِإنم ُكنمُت نَِبيًّا : " ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اَل ُأَمثِ ُل بِِه فـَُيَمثِ َل اَّللَّ
 (1السِ ريَة  - 95)
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 .َهَذا َحِديٌث ُمرمَسٌل َبلم ُمعمَضلٌ : قلت
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِلُعَمَر ِف َهَذاَوَقدم بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ : قَاَل ابمُن ِإسم ِإنَُّه َعَسى َأنم يـَُقوَم َمَقاًما اَل : " ى اَّللَّ

 ".َتُذمُُّه 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوارم : قـُلمتُ  َة ِحنَي َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رمَتدَّ ِمَن المَعَرِب، َتدَّ َمِن اَوَهَذا ُهَو المَمَقاُم الَِّذي قَاَمُه ُسَهيمٌل مبَكَّ

َِنيفِ  يِن اْلم َِها، فـََقاَم مبَكََّة َفَخَطَب النَّاَس َوثـَبـَّتَـُهمم َعَلى الدِ   .َوجَنََم النِ َفاُق ِِبلمَمِديَنِة َوَغريم
ِضِعهِ   .َكَما َسَيأمِت ِف َموم

َحاقَ  َرٌز َوانـمتَـَهى ِإََل : قَاَل ابمُن ِإسم  .َهاِت الَِّذي لََنا: ِرَضائِِهمم، قَاُلوا فـََلمَّا قَاَوهَلُمم ِفيِه ِمكم
ا َسِبيَل ُسَهيمل  وَ : قَالَ  َعَث ِإلَيمُكمم بِِفَدائِِه، َفَخلَّوم ِلِه َوَخلُّوا َسِبيَلُه َحىتَّ يـَبـم ِلي َمَكاَن رِجم َعُلوا رِجم َرزًا ِعنمَدُهمم اجم  .َحَبُسوا ِمكم

َحاَق ِف َذِلَك ِشعمرً  ُ َأعمَلمُ َوَأنمَشَد َلُه ابمُن ِإسم ، َفاَّللَّ  .ا َأنمَكَرُه ابمُن ِهَشام 
َحاقَ  ر  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ِر بمِن َحرمب  : َوَحدَّ َياَن َصخم ُرو بمُن َأيب ُسفم َُساَرى َعمم  .وََكاَن ِف اَأم
َحاقَ  َبَة بم : قَاَل ابمُن ِإسم  .ِن َأيب ُمَعيمط  وََكاَنتم ُأمُُّه بِنمَت ُعقم

َت َأيب ُمَعيمط  : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َبلم َكاَنتم أُمُُّه ُأخم
 .وََكاَن الَِّذي َأَسَرُه َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  : قَاَل ابمُن ِهَشام  

َحاقَ  ر  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم يَ : َوَحدَّ أجيتمع َعَليَّ َدِمي : أفد عمرا ابمنك، قَالَ : انَفِقيَل َِأَيب ُسفم
ًرا؟ َدُعوُه ِف َأيمِديِهمم ُُيمِسُكوُه َما بََدا هَلُمم ! َوَمايل   .قـَتَـُلوا َحنمظََلَة َوَأفمِدي َعمم
َنَما ُهَو َكَذِلَك َُممُبوٌس ِِبلمَمِديَنِة ِإذم َخَرَج َسعمُد بمُن النـُّعمَماِن بمِن ُأكَّ : قَالَ  ِرو بمِن َعومف  مثَّ َأَحِد َبيِن فـَبَـيـم ، َأُخو َبيِن َعمم ال 

 َلُه، وََكاَن َشيمًخا ُمسلما، ِف ( 5)ُمَعاِويََة، ُمعمَتِمًرا َوَمَعُه ُمَريٌَّة 
__________ 

 .َتصمِغري اممَرَأة: مرية( 5)
)*( 
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َا َجاَء ُمعمَتِمًرا، َوقد َكاَن عهد قـَُريمش َأن قـَُريمًشا اَل  غنم َلُه ِِبلَبِقيِع، َفخرج من ُهَنالك ُمعمَتِمًرا، َوملَم َيُظنَّ  َأنَُّه ُُيمَبُس مبَكََّة ِإَّنَّ
َياَن بمُن َحرمب  مبَكََّة فَ  ر و، َوقَ يـَعمِرُضوَن َِأََحد  َجاَء َحاجًّا َأوم ُمعمَتِمًرا ِإالَّ ِبَريم ، فـََعَدا َعَليمِه َأبُو ُسفم اَل ِف َحَبَسُه ِِببمِنِه َعمم

َط ابمِن ُأكَّال  َأِجيُبوا ُدَعاَءُه : َذِلكَ  رو لئام َأِذلَّة * َأَرهم ََل فَِإنَّ َبيِن َعمم ِلُموا السَّيِ َد المَكهم ُُتُ اَل ُتسم ( 5)لَِئن مل يكفوا * تـََعاَقدم
َم َمكََّة ُمطمَلًقا َلوم َكا: فََأَجابَُه َحسَّاُن بمُن ََثِبت  يـَُقولُ : َعنم َأِسريِِهُم المَكبمََل قَالَ  َسَر * َن َسعمٌد يـَوم ثـََر ِفيُكمم قـَبمَل َأنم يـُؤم ََأَكم

َعة   َراَء نـَبـم ِرو بمِن َعومف  ِإََل : قَالَ ( 1)حتَِنُّ ِإَذا َما أُنمِبَضتم حَتمِفُز النـَّبمََل * المَقتمََل ِبَعضمب  ُحَسام  َأوم ِبَصفم َوَمَشى بـَُنو َعمم
َياَن فـَيَـُفكُّوا بِهِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َرو بمَن َأيب ُسفم بَـُروُه َخبَـَرُه، َوَسأَُلوُه َأنم يـُعمِطيَـُهمم َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم  َصاِحبَـُهمم، اَّللَّ

 فََأعمطَاُهُم النَِّبُّ، فـَبَـَعثُوا بِِه ِإََل َأيب 
َياَن َفَخلَّى َسِبيَل َسعمد    .ُسفم

َحاقَ * * *  َُساَرى َأبُو المَعاِص بمُن الرَّبِيِع بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن ُأَميََّة، َخنَتُ رَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُسوِل َوَقدم َكاَن ِف اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَزومُج ابـمَنِتِه زَيـمَنبَ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِة َأَحُد َبيِن َحَرام  وََكاَن الَِّذي َأَسَرُه ِخَرا: قَاَل ابمُن ِهَشام    .ُش بمُن الصِ مَّ
َحاقَ  َت وََكاَن َأبُو المَعاِص ِمنم رَِجاِل َمكََّة المَمعمُدوِديَن َمااًل َوَأَمانًَة َوَِتَارًَة، وََكاَنتم أُمُُّه َهاَلُة بِنمُت : قَاَل ابمُن ِإسم ُخَويمِلد  ُأخم

َنِتَها زَيـمَنَب وََكاَن اَل َخِدجَيَة بِنمَت ُخَويمِلد ، وََكاَنتم َخِدجَيُة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَُزوِ َجُه ِِببـم ِهَي الَِِّت َسأََلتم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يِ   .خُيَاِلُفَها، َوَذِلَك قـَبمَل المَوحم

، ِمنم ُعتـم  نَـَتُه رُقـَيََّة، َأوم ُأمَّ ُكلمثُوم  ُي قَاَل َأبُو هَلَب  وََكاَن َعَليمِه السَََّلُم َقدم َزوََّج ابـم ، فـََلمَّا َجاَء المَوحم َغُلوا : َبَة بمِن َأيب هَلَب  اشم
 .ُُمَمًَّدا بِنَـفمِسهِ 

َنَة َرُسوِل اَّللَِّ صلى َبَة َفطَلََّق ابـم  َوَأَمَر ابـمَنُه ُعتـم
__________ 

 .يفكوا: وتروى( 5)
َراء( 1)  .المقوس: الصَّفم

 .شجر تصنع ِمنمُه القسى: والنبع
 .يصوت وترها :حتن

 .حركت: أنبضت
)*( 
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ُ َعنمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل الدُُّخوِل، فـَتَـَزوََّجَها ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ  .اَّللَّ
ا ِإََل َأىب المَعاِص فـََقاُلوا  .يمش  ِشئمتَ فَاِرقم َصاِحبَـَتَك َوََنمُن نـَُزوِ ُجَك بَِيِ  اممَرَأة  ِمنم قـُرَ : َوَمَشوم



 .اَل َواَّللَِّ ِإًذا اَل أُفَاِرُق َصاِحَبِِت َوَما ُأِحبُّ َأنَّ يل ِِبممَرَأِت اممَرَأًة ِمنم قـَُريمش  : قَالَ 
رِِه ِفيَما بـََلَغيِن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُثميِن َعَليمِه ِف ِصهم  .وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديُث ِبذَ : قـُلمتُ  رِِه ََثِبٌت ِف الصَِّحيِح، َكَما َسَيأمِت اْلم  .ِلَك ِف الثَـَّناِء َعَليمِه ِف ِصهم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل ُيُِلُّ مبَكََّة َواَل ُُيَر ُِم، َمغمُلوًِب َعَلى َأممرِِه، وَ : قَاَل ابمُن ِإسم ََلُم َقدم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َكاَن اْلمِسم

َ َأيب المَعاِص، وََكاَن اَل يـَقمدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوبـَنيم َنُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ زَيـمَنَب ابـم نَـُهَمافـَرََّق بـَنيم  .ُر َعَلى َأنم يـَُفرِ َق بـَيـم
َُديمِبَيِة سَ : قـُلمتُ  رِِكنَي َعاَم اْلم ِلَماِت َعَلى المُمشم ُ المُمسم َا َحرََّم اَّللَّ َرةِ ِإَّنَّ جم  .َنَة ِست   ِمَن اهلِم

ُ تـََعاََل   .َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه ِإنم َشاَء اَّللَّ
َحاقَ  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : قَاَل ابمُن ِإسم ُل َمكََّة ِف : َحدَّ َلمَّا بـََعَث َأهم

، َوبـََعَثتم ِفيِه بِِقََلَدة  هَلَا كَ  ِفَداءِ  َراُهمم بـََعَثتم زَيـمَنُب بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ ِف ِفَداِء َأيب المَعاِص مبَال  َها هِبَا َأسم اَنتم َخِدجَيُة َأدمَخَلتـم
َها  .َعَلى َأيب المَعاِص ِحنَي بـَىَن َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرقَّ هَلَا رِقًَّة َشِديَدًة َوقَالَ فـََلمَّا رَآَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا: قَاَلتم  ِإنم رََأيـمُتمم َأنم ُتطمِلُقوا هَلَا َأِسريََها َوتـَُردُّوا : " َّللَّ
َعُلوا  َها الَِّذي هَلَا فَافـم  ".َعَليـم

َها الَِّذي هَلَا: قَاُلوا ، فََأطمَلُقوُه َوَردُّوا َعَليـم  .نـََعمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ
َحاقَ *  * * َُساَرى ِبَغريمِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اَأم  ِفَداء  ِمنم َفَكاَن ممَّنم مُسِ َي لََنا ممَّنم َمنَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِرِث بمِن ُعبَـيمِد بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم  َأَسَرُه  َأبُو المَعاِص بمُن الرَّبِيِع، َوِمنم َبيِن َُممُزوم  المُمطَِّلُب بمنُ : َبيِن أَُميَّةَ  َحنمَطِب بمِن اْلم
مه َزمرَِج، فـَرُتَِك ِف َأيمِديِهمم َحىتَّ خلوا َسبيله فلحق بَقوم َاِرِث بمِن اْلم  .بـَعمُض َبيِن اْلم

َحاق ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم أَ : قَاَل ابمن ِإسم  َخَذ َعَليمِه َأن خيلىَوقد َكاَن َرُسول َصلَّى اَّللَّ
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 .َسِبيَل زَيـمَنَب، يـَعميِن َأنم تـَُهاِجَر ِإََل المَمِديَنِة، فـََوىفَّ َأبُو المَعاِص ِبَذِلَك َكَما َسَيأمِت 
َحاق َها ُهَنا فََأخَّرمََنُه َِأَنَُّه َأنمَسبُ   .َوَقدم ذكر َذِلك ابمن ِإسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َسُه َوَعِقيًَل  َوَقدم تـََقدَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـَفم ُر افمِتَداِء المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َعمِ  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َفًَل ابـميَنم َأَخَويمِه مبِاَئِة  ِذكم َونـَوم

 .ُأوِقيَّة  ِمَن الذََّهبِ 
 .وَب َخاِلُد بمُن زَيمد  َكاَن الذى أسر َأَِب المَعاِص َأبُو َأيُّ : َوقَاَل ابمن ِهَشام
َحاقَ  ،: قَاَل ابمُن ِإسم  َوَصيمِفيُّ بمُن َأيب رِفَاَعَة بمِن َعائِِذ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم 

ا َسِبيَلُه َوملَم  َعَثنَّ هَلُمم ِبِفَدائِِه َفَخلَّوم  .َيِف هَلُمم  تُِرَك ِف َأيمِدي َأصمَحابِِه، فََأَخُذوا َعَليمِه لَيَـبـم
َحاقَ * قَاَل حسان بن ََثبت ِف َذِلك َما َكاَن َصيمِفيٌّ لُِيوِفَ َأَمانًَة  َوَأبُو َعزََّة : قـََفا ثـَعمَلب  َأعمَيا بِبَـعمِض المَمَواِرِد قَاَل ابمُن ِإسم

ُرو بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعثمَماَن بمِن ُأَهيمِب بمِن ُحَذاَفَة بمِن مُجََح كَ  ، قَالَ َعمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َلَقدم عرفت ماَل : اَن ُُممَتاًجا َذا بـََنات 



ُ َعَليمِه  ، َفَمنَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوِإين ِ َلُذو َحاَجة  َوُذو ِعَيال  َفاممُننم َعَليَّ َوَسلََّم َوأخذ َعَليمِه َأال يُظَاِهَر ِمنم َمال 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َذِلكَعَليمِه َأَحًدا، فَـ  بَِنََّك َحقٌّ * من مبلغ َعن الرَُّسوَل ُُمَمًَّدا : َقاَل َأبُو َعزََّة َُيمَدُح َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُدى  َقِ  َواهلم ُعو ِإََل اْلم يُد َوَأنمَت اممُرٌؤ َتدم ئمَت ِفيَنا َمَباَءًة َعَليمَك ِمَن اَّللَِّ المَعِظيِم َشهِ * َوالمَمِليُك ْحَِ هَلَا * يُد َوَأنمَت اممُرٌؤ بـُوِ 
َتُه َلُمَحاَرٌب  َلٌة َوُصُعوُد فَِإنََّك َمنم َحارَبـم َلُه * َدرََجاٌت َسهم رًا َوَأهم َتُه َلَسِعيُد َوَلِكنم ِإَذا ذُكِ رمُت بَدم أتََوََّب َما * َشِقيٌّ َوَمنم َساَلمم

َرٌة َوقـُُعوُد قـُلمتُ  ِلِه، فـََرَجَع ِإلَ مثَّ : يب َحسم رُِكوَن بَِعقم يمِهمم،  ِإنَّ َأَِب َعزََّة َهَذا نـََقَض َما َكاَن َعاَهَد الرَُّسوَل َعَليمِه، َوَلِعَب المُمشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َُيُنَّ َعَليم  ُم ُأُحد  ُأِسَر َأيمًضا، َفَسَأَل ِمَن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه فـََلمَّا َكاَن يـَوم ِه َأيمًضا فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِ : اَل َأَدُعَك متَمَسُح َعاِرَضيمَك َوتـَُقولُ : " َوَسلَّمَ   .مثَّ َأَمَر ِبِه َفُضرَِبتم ! " َخَدعمُت ُُمَمًَّدا َمرَّتـَنيم
 .ُعنُـُقُه َكَما َسَيأمِت ِف َغزمَوِة ُأُحد  
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ ِفيِه : َويـَُقالُ  ِ " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َمرَّتـَنيم ِمُن ِمنم ُجحم َممثَاِل الَِِّت ملَم " اَل يـُلمدَُغ المُمؤم َوَهَذا ِمَن اَأم
 .تسمع ِإالَّ ِمنمُه َعَليمِه السَََّلم

َحاقَ * * *  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمنِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُر بمُن َوهمب  : الزُّبـَريمِ، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، قَالَ  َوَحدَّ َجَلَس ُعَميـم
ر  بَِيِسري ، ِر بـَعمَد ُمَصاِب َأِهِل َبدم جم َواَن بمِن أَُميََّة ِف اْلِم َُمِحيُّ َمَع َصفم  اْلم

، َومِمَّنم كَ  ُر بمُن َوهمب  َشيمطَاًَن ِمنم َشَياِطنِي قـَُريمش  َن وََكاَن ُعَميـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابَُه َويـَلمَقوم ِذي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَن يـُؤم
ر   ُب بمُن ُعَمريم  ِف ُأَساَرى َبدم ُنُه َوهم  .ِمنمُه َعَناًء َوُهَو مبَكََّة، وََكاَن ابـم

 .ُزرَيمق   َوالَِّذي َأَسَرُه رِفَاَعُة بمُن رَاِفع  َأَحُد َبيِن : قَاَل ابمُن ِهَشام  
َحاقَ  َوانُ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بن َجعمَفر، َعن ُعرمَوة َفذََكَر َأصمَحاَب المَقِليِب َوُمَصابـَُهمم، فـََقاَل َصفم َواَّللَِّ َما ِإنم ِف : َفَحدَّ

رٌ [ بـَعمَدُهمم ]المَعيمِش   .َخيـم
َعَة بـَعمِدي َلرَِكبمُت ِإََل صدقت، َأَما َواَّللَِّ َلوماَل َديمٌن : قَاَل َلُه ُعَمريم  َشى َعَليمِهُم الضَّيـم َعَليَّ لَيمَس ِعنمِدي َقَضاُؤُه َوِعَياٌل َأخم

َلُه، فَِإنَّ يل ِفيِهمم ِعلًَّة، ابميِن َأِسرٌي ِف َأيمِديِهمم  تـُ  .ُُمَمَّد  َحىتَّ َأقـم
َواُن بمُن ُأَميََّة فـََقالَ : قَالَ  ُنَك َأََن َأقمِضيِه َعنمَك، َوِعَياُلَك َمَع ِعَيايل ُأَواِسيِهمم َما بقوا، اَل يسعىن َعَليَّ َديـم : فَاغمتَـَنَمَها َصفم

ُهمم   .شئ َويـَعمِجُز َعنـم
رٌ  ُتمم َعَليَّ َشأمين َوَشأمَنكَ : فـََقاَل َلُه ُعَميـم  .فَاكم

 .َسَأفـمَعلُ : قَالَ 
ٌر ِبَسيمِفِه َفُشِحَذ َلُه َوُسمَّ، : قَالَ  ِلِمنَي مثَّ َأَمَر ُعَميـم َطَّاِب ِف نـََفر  ِمَن المُمسم َنَما ُعَمُر بمُن اْلم مثَّ انمطََلَق َحىتَّ َقِدَم المَمِديَنَة، فـَبَـيـم

ِهمم، ِإذم َنَظَر ُعمَ  ُ ِبِه َوَما َأرَاُهم ِف َعُدوِ  َرَمُهُم اَّللَّ ر  َويَذمُكُروَن َما َأكم ِم بَدم ثُوَن َعنم يـَوم ِن َوهمب  َوَقدم َأََنَخ ُر ِإََل ُعَمريمِ بم يـََتَحدَّ
ِجِد ُمتَـَوشِ ًحا السَّيمفَ   .َعَلى َِبِب المَمسم

نَـَنا َوَحَزَرََن : فـََقالَ  ُر بمُن َوهمب  َما َجاَء ِإالَّ ِلَشر  ، َوُهَو الَِّذي َحرََّش بـَيـم ر  ( 5)َهَذا المَكلمُب َعُدوُّ اَّللَِّ ُعَميـم َم بَدم ِم يـَوم  .لِلمَقوم



__________ 
 .َقدرَنَ : حرزَن( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َفهُ : مثَّ َدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر بمُن َوهمب  َقدم َجاَء ُمتَـَوشِ ًحا َسيـم  .ََي َنِبَّ اَّللَِّ َهَذا َعُدوُّ اَّللَِّ ُعَميـم
 .فََأدمِخلمُه َعَليَّ : قَالَ 
َبَل ُعَمُر حَ : قَالَ  َنمَصارِ فََأقـم ادمُخُلوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ : ىتَّ َأَخَذ حبَِماَلِة َسيمِفِه ِف ُعُنِقِه فـََلبـََّبُه هِبَا َوقَاَل ِلَمنم َكاَن َمَعُه ِمَن اَأم

َِبيِث فَِإنَُّه َغيـم  َذُروا َعَليمِه ِمنم َهَذا اْلم ِلُسوا ِعنمَدُه، َواحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاجم  .ُر َمأمُمون  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رَآُه َرُسوُل اَّللَِّ َوُعَمُر آِخٌذ حبِ  َأرمِسلمُه : " َماَلِة َسيمِفِه ِف ُعُنِقِه قَالَ مثَّ َدَخَل ِبِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُر   .اأنعم َصَباحً : َفَدََن مثَّ قَالَ " ََي ُعَمُر، ادمُن ََي ُعَميـم
نَـُهمم  َاِهِليَِّة بـَيـم ِل اْلم  .وََكاَنتم حتَِيََّة َأهم

َنَِّة : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِل اْلم ُر، ِِبلسَََّلِم حتَِيَِّة َأهم ُ بَِتِحيَّة  َخريم  ِمنم حتَِيَِّتَك ََي ُعَميـم َرَمَنا اَّللَّ َأَما َواَّللَِّ ََي ُُمَمَُّد ِإنم  : قَالَ " َقدم َأكم
د  ُكنمُت هبَِ   .ا َْلَِديَث َعهم

ُر؟ : " قَالَ  ِسُنوا ِفيهِ : قَالَ " َفَما َجاَء ِبَك ََي ُعَميـم َِسرِي الَِّذي ِف َأيمِديُكمم فََأحم  .ِجئمُت هِلََذا اَأم
ًئا: قَالَ " َفَما َِبُل السَّيمِف ِف ُعُنِقَك؟ : " قَالَ  ُ ِمنم ُسُيوف  َوَهلم َأغمَنتم َشيـم  !.قـَبََّحَها اَّللَّ
ُدقميِن َما الَِّذي ِجئمَت َلُه؟ : " قَالَ   .َما ِجئمُت ِإالَّ ِلَذِلكَ : قَالَ " اصم
، مثَّ قـُلمتَ : " قَالَ  ِر، َفذََكرممُتَا َأصمَحاَب المَقِليِب ِمنم قـَُريمش  جم َواُن بمُن أَُميََّة ِف اْلِم َت َأنمَت َوَصفم َلوماَل َديمٌن َعَليَّ : َبلم قـََعدم

تُـَليِن َوِعَياٌل ِعنمِدي ْلََ  َواُن بمُن أَُميََّة ِبَديمِنَك َوِعَياِلَك، َعَلى َأنم تـَقم ُتَل ُُمَمًَّدا، فـََتَحمََّل َلَك َصفم ُت َحىتَّ َأقـم ُ َحاِئٌل  َرجم َلُه، َواَّللَّ
َ َذِلَك  َنَك َوبـَنيم رٌ " بـَيـم ، َقدم ُكنَّا ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل ُعَميـم َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ ُبَك مبَا ُكنمَت أتَمتِيَنا بِِه ِمنم َخرَبِ َأشم  نَُكذِ 

ِي، َوَهَذا َأممٌر ملَم ُيضرُه ِإالَّ َأَن َوَصفَوان، فو هللا ِإين ِ ََأَعمَلمُ  ُد السََّماِء َوَما يـَنمِزُل َعَليمَك ِمَن المَوحم َمم ُ، فَاْلم  َما َأاَتَك بِِه ِإالَّ اَّللَّ
ََلِم َوَساَقيِن َهَذا المَمَساقَ َّلِلَِّ الَِّذي َهَداين لِ   .ْلمِسم

َق ِ   .مثَّ َشِهَد َشَهاَدَة اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم   .فـََفَعُلوا" فـَقِ ُهوا َأَخاُكمم ِف ِديِنِه، َوَعلِ ُموُه المُقرمآَن َوَأطمِلُقوا َأِسريَُه " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََذى ملن َكانَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : مثَّ قَالَ  ، َشِديَد اَأم   ِإين ِ ُكنمُت َجاِهًدا َعَلى ِإطمَفاِء نُوِر اَّللَِّ
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، َوَأََن ُأِحبُّ َأنم أتَمَذَن يل فََأقمَدَم َمكََّة فََأدمُعَوُهمم ِإََل اَّللَِّ َوِإََل َرُسوِلِه َوإِ  َ يَـ َعَلى ِديِن اَّللَِّ ََلِم َلَعلَّ اَّللَّ ِديِهمم، َوِإالَّ ََل اْلمِسم هم
 .آَذيـمتـُُهمم ِف ِديِنِهمم َكَما ُكنمُت ُأوِذي َأصمَحاَبَك ِف ِديِنِهمم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلِحَق مبَكَّةَ   .فََأِذَن َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُر بمُن َوهمب  يـَُقولُ  َواُن ِحنَي َخَرَج ُعَميـم ر  َأبمِشُروا ِبَوقـم : وََكاَن َصفم َعَة َبدم م  تـُنمِسيُكمم َوقـم َن ِف َأَيَّ  .َعة  أتَمتِيُكُم اْلم
ََلمه، َفحلف َأال يَُكلِ َمُه َأبًَدا َواَل  ربُه َعن ِإسم َباَن، َحىتَّ قدم رَاكب فَأخم َأُل َعنمُه الرُّكم َواُن َيسم َفَعُه بِنَـفمع  َأبًَداوََكاَن َصفم  . يـَنـم

َحاقَ  َلَم َعَلى يَدَ فـََلمَّا قَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِذي َمنم َخاَلَفُه َأًذى َشِديًدا، فََأسم ََلِم َويـُؤم ُعو ِإََل اْلمِسم َة َأقَاَم هِبَا يَدم ٌر َمكَّ يمِه ِدَم ُعَميـم
 .ََنٌس َكِثريٌ 

َحاقَ  ، ُهَو الَِّذي رََأى َعُدوَّ اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرُث بمُن ِهَشام  ، َأِو اْلم ُر بمُن َوهمب  َم  َوُعَميـم ِإبمِليَس ِحنَي َنَكَص َعَلى َعِقبَـيمِه يـَوم
َمِئذ  ِف ُصورَِة ُسَراَقَة بمِن َماِلِك بن جعمشم َأمِ : بدر وفر َهاِرِب َوقَالَ  ري إىن بِرئ ِمنمُكمم ِإين ِ َأَرى َما اَل تـََرومَن، وََكاَن ِإبمِليُس يـَوم

ِلج  .ُمدم
َماَم ُُمَمََّد بمنَ  َنـم  َفصمٌل مثَّ ِإنَّ اْلمِ ر ، َوُهَو ِمنم َأوَِّل ُسورَِة اَأم ُ َتَكلََّم َعَلى َما نـََزَل ِمَن المُقرمآِن ِف ِقصَِّة بَدم َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ َفاِل ِإسم

َنا المَكََلَم َعَلى َذِلَك ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي َفَمنم َأرَاَد  ااِلطِ ََلَع َعَلى َذِلَك فـَلميَـنمظُرمُه مثَّ، ِإََل آِخرَِها، فََأَجاَد َوَأفَاَد، َوَقدم تـََقصَّيـم
َمد والممنَّة  .َوَّللَّ اْلم

َاَء َمنم َشِهَدَها ِلِمنَي، َفَسَرَد َأمسم رًا ِمَن المُمسم ِمَيِة َمنم َشِهَد بَدم َحاَق ِف َتسم ِمَن المُمَهاِجرِيَن َأوَّاًل، مثَّ  َفصمٌل مثَّ َشرََع ابمُن ِإسم
َاَء َمنم َشهِ  ِسَها َوَخزمرَِجَها ِإََل َأنم قَالَ َأمسم َنمَصاِر َأوم ِلِمنَي ِمَن المُمَهاِجرِيَن : َدَها ِمَن اَأم رًا ِمَن المُمسم َفَجِميُع َمنم َشِهَد بَدم

رِِه، َثََلمثُِائَِة رَُجل  َوَأرمبـََعَة عشر رجَل ِمِه َوَأجم َنمَصاِر، َمنم َشِهَدَها َوَمنم ُضِرَب َلُه ِبَسهم  .َواَأم
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 .ِمَن المُمَهاِجرِيَن َثََلثٌَة َومَثَانُونَ 
سِ  َوم  .َأَحٌد َوِستُّوَن َرُجًَل : َوِمَن اَأم
َزمرَجِ  ُعوَن َرُجًَل : َوِمَن اْلم  .ِمائٌَة َوَسبـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ  ُمَرتَِّبنَي َعَلى ُحُروِف المُمعمَجِم بـَعمَد المَبَداَءةِ ( 5)َوَقدم َسَرَدُهُم المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحِه  ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم  ُ َعنـم  .بىب بكر َوُعثمَماَن َوَعِلي   َرِضَي اَّللَّ

ِلِمنَي ُمَرتَِّبنَي َعَلى ُحُروِف المُمعمَجِم َوَذِلَك ِمنم ِكَتاِب اَأمَ  رًا ِمَن المُمسم ِمَيُة َمنم َشِهَد بَدم َكاِم المَكبِ َوَهِذِه َتسم رِي لِلمَحاِفِظ حم
رِ  ِم رَئِيِسِهمم َوَفخم ِِه، بـَعمَد المَبَداَءِة ِِبسم يِن ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد المَواِحِد المَمقمِدِسيِ  َوَغريم ِهمم َوَسيِ ِد َوَلِد آَدَم ُُمَمَّد  َرُسوَل ِضَياِء الدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

ُهم َأرمبـََعة َوَثََلِثنَي غري َرُسول هللاذََكَر البُ ( 5)  .َخاِري  ِمنـم
)*( 
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َرمَقمُ  َِلِف ُأيَبُّ بمُن َكعمب  النَّجَّاِريُّ َسيِ ُد المُقرَّاِء، اَأم َرمَقِم، َوَأبُو  َأمسَاء أهل بدر مرتَبة على ُحُروف املعجم َحرمُف اَأم بمُن َأىَب اَأم
َرمَقِم عبد مَناف ابمن  َعُد بمُن يَزِيَد بمِن المَفاِكِه بمِن يَزِيَد بمنِ اَأم ، َأسم ُزوِميُّ  َخَلَدَة بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم  المَمخم

ََلنِ   .َعاِمِر بمِن المَعجم
، َكَذا قَاَل ُموَسى بمُن  َوُد بمُن زَيمِد بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن ُعبَـيمِد بمِن َغنمم   .عقَبةَأسم

َحاق: َوقَاَل موى َسواد بن : َسَواُد بمُن ِرزَاِم بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن ُعبَـيمِد بمِن َعِدي   َشكَّ ِفيِه، َوقَاَل َسَلَمُة بمُن المفضل َعن ابمن ِإسم
 .َسَواُد بمُن زَيمد  : ُزرَيمق بمِن ثـَعمَلَبَة، َوقَاَل ابمُن َعائِذ  

َنمَصارِ  ر و اَأم ُر بمُن َعمم َزمرَِجيُّ، َوملَم ُأَسيـم َذاَن بمِن َساملِِ بمِن ََثِبت  اْلم ِرو بمِن ُأَميََّة بمِن َلوم ُر بمُن َعمم ، َوِقيَل ُأَسيـم  يَذمُكرمُه يُّ َأبُو َسِليط 
َومِسيُّ، َكَذا مَسَّاُه  َاِرِث اَأم َبَة َأَنُس بمُن قـََتاَدَة بمِن رَبِيَعَة بمِن َخاِلِد بمِن اْلم االموى ِف [ مَسَّاهُ ]ُموَسى بن عقَبة، و ُموَسى بمُن ُعقم

 .أنيس: السِ ريَة
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِلَما َرَوى ُعَمُر بمُن َشبََّة النَُّمريمِيُّ حَ : قـُلمتُ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َوَأَنُس بمُن َماِلك  َخاِدُم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ دَّ

َنمَصاِريُّ، َعنم َأبِ  ، قَالَ اَأم رًا؟ قَالَ : يِه، َعنم مُثَاَمَة بمِن َأَنس  َت بَدم ر  اَل ُأمَّ : ِقيَل َِأََنِس بمِن َماِلك  َأَشِهدم َوَأيمَن َأِغيُب َعنم َبدم
 !َلكَ 

بَـَرََن ُُمَمَُّد بمُن عبد هللا االنصاري، َحدثَنا َأىب، َعن موَل النس ابمن َماِلك  : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   : ، َأنَُّه قَاَل َِأََنس  َأخم
رًا؟ قَالَ  َت بَدم ر  ! اَل ُأمَّ َلكَ : َشِهدم  .َوَأيمَن َأِغيُب َعنم َبدم

َنمَصاِريُّ  ر  َوُهَو ُغََل : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بَدم  .ٌم خَيمدمهَخَرَج َأَنُس بمُن َماِلك  َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

(1/730) 

 
 

ِذيِبهِ  جَّاِج المِمزِ يُّ ِف تـَهم َاِفُظ َأبُو اْلَم َنمَصاِريُّ، َوملَم يَذمُكرم َذِلَك َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب المَمَغاِزي: قَاَل َشيمُخَنا اْلم  .َهَكَذا َقاَل اَأم
ََل َرُسوِل  َأَنُس بمُن ُمَعاِذ بمِن َأَنِس بمِن قـَيمِس بمِن ُعبَـيمِد بمِن زَيمدِ  ََبِشيُّ َموم اِر، َأَنَسُة اْلم ِرو بمِن َماِلِك بمِن النَّجَّ بمِن ُمَعاِويََة بمِن َعمم

س بن َنبت بمِن المُمنمِذِر النَّجَّاِريُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأوم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِرِث بمِن ُعبَـ  يلِ  بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم ُس بمُن َخوم َزمرَِجيُّ َأوم َزمرَِج اْلم ِف بمِن اْلم  .يمِد بمِن َماِلِك بمِن َساملِِ بمِن َغنمِم بمِن َعوم

َبةَ  َزمرَِجيُّ َأُخو ُعَباَدَة بمِن الصَّامِ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ُس بمُن الصَّاِمِت اْلم يلِ ، َأوم َاِرِث بمِن َخوم ُس بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم ِت، َأوم
ر  َحِليُف َبيِن َعِديِ  بم  ِإََيسُ   .ِن َكعمب  بمُن المُبَكريمِ بمِن َعبمِد ََيلِيَل بمِن ََنِشِب بمِن ِغيَـَرَة بمِن َسعمِد بمِن لَيمِث بمِن َبكم

ُر بمُن َأيب جُبَريم  َحِليُف َبيِن النَّجَّاِر، حَبَّاُث  ِرو بمِن َعمَّارََة المبَـَلِويُّ  بمُن ثـَعمَلَبَة بمِن َخزمَمَة بمنِ ( 5)َحرمُف المَباِء جُبَيـم َرَم بمِن َعمم َأصم
دَ  ِرو بمِن َسِعيِد بمِن ُذبـمَياَن بمِن َرشم ِرو بن ثـَعمَلَبة بن َخرَشة بن زيد ابمن َعمم َبُس بمُن َعمم َنمَصاِر، َبسم اَن بمِن قـَيمِس بمِن َحِليُف اَأم

َُهيِنُّ َحِليُف َبيِن َساِعَدَة، َوُهَو أَ  َنَة اْلم ُر بمُن المبَـَراِء بمِن َمعمُرور  ُجَهيـم َم، ِبشم ِ ُهَو َوَعِديُّ بمُن َأيب الزَّغمَباِء َكَما تـََقدَّ نَـنيم َحُد المَعيـم
َزمرَِجيُّ َوالِ  ُموَمِة، َبِشرُي بمُن َسعمِد بمِن ثـَعمَلَبَة اْلم بَـَر ِمَن الشَّاِة المَمسم َزمرَِجيُّ الَِّذي َماَت ِبَيـم بمِن َبِشري ، َويـَُقاُل ِإنَُّه ُد النـُّعمَماِن اْلم



يَق، َبِشرُي بمُن َعبمِد المُمنمذر َأبُو لَبابَة االوسي، رده َعَليمِه السَََّلم ِمَن الرَّومَحاءِ  تَـعمَمَلُه َعَلى المَمِديَنِة َأوَُّل َمنم َِبَيَع الصِ دِ   َواسم
رِهِ  ِمِه َوَأجم  .َوَضَرَب َلُه ِبَسهم

َاِرث بنَحرمُف التَّاِء مَتِيُم بم   ُن يـََعاِر بمِن قـَيمِس بمِن َعِديِ  بمِن أَُميََّة بمِن جدارة بن َعومف بن اْلم
__________ 

َحاق: َويـَُقال َلهُ ( 5)  .َناب وهى ِرَوايَة ابمن ِإسم
 .َوَما ُهَنا َقول ابمن ِهَشام

)*( 
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ََل ِخَراِش بمِن الصِ مَِّة، مَتِيمٌ  َزمرَِج، مَتِيٌم َموم ََل َبيِن َغنمِم بمِن السِ لممِ  اْلم  .َموم
َثَمةَ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   ََل َسعمِد بمِن َخيـم  .ُهَو َموم

ََلِن، ََثِبُت بمُن ثـَعمَلَبَة، َويـَُقاُل لِثَـ  َرَم بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعِديِ  بمِن المَعجم ذمُع بمُن زَ : عمَلَبَة َهَذاَحرمُف الثَّاِء ََثِبُت بمُن َأقـم يمِد بمِن اْلِم
َاِرِث بن حَرام بمِن َغنمِم بمِن َكعمِب بمِن َسِلَمةَ   .اْلم

ِف بمِن َغنمِم بمِن َمالك ابمن النَّ  َرَة بمِن َعبمِد بمِن َعوم جَّاِر النَّجَّاِريُّ، ََثِبُت بمُن ََثِبُت بمُن َخاِلِد بمِن النـُّعمَماِن بمِن َخنمَساَء بمِن ُعَسيـم
ِرو بم   .ِن َماِلِك بمِن َعِديِ  بمِن َعاِمِر بمِن َغنمِم بمِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر النَّجَّاِريُّ َخنمَساَء بمِن َعمم

ِرو بمِن زَيمِد بمِن َعِديِ  بمِن َسَواِد بمِن َماِلِك بمِن َغنمِم بمِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر النَّجَّارِ  َزمرَ ََثِبُت بمُن َعمم ِجيُّ، يُّ، ََثِبُت بمُن َهزَّال  اْلم
ِس، ثـَعمَلَبُة بمُن عَ  َوم ِرو بمِن ُعبَـيمِد بمِن أَُميََّة بمِن زَيمِد بمِن َماِلِك بمِن اَأم ِرو بمِن ُعبَـيمِد بمِن َماِلك  ثـَعمَلَبُة بمُن َحاِطِب بمِن َعمم مم

، ثـَعمَلَبُة بمُن َعنَ  َزمرَِجيُّ ِرو بمِن ُِممَصن  اْلم ر و ِمنم َبيِن ( 5)َمَة النَّجَّاِريُّ، ثـَعمَلَبُة بمُن َعمم ، ثـَقمُف بمُن َعمم بمِن َعِديِ  بمِن ََنيب السََّلِميُّ
، َوُهَو ِمنم ُحَلَفاِء َبيِن َكِثرِي بمِن َغنمِم بمِن ُدوَداَن بمِن َأَسدِ  ِر آِل َبيِن ُسَليمم   .َحجم

ِيِم َجاِبُر بمُن َخاِلِد بمِن  ُعوِد بمنِ ]َحرمُف اْلم هَ [ َمسم َشم اِر النَّجَّاِريُّ، َجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ َعبمِد اَأم ِل بمِن َحارِثََة بمِن ِديَناِر بمِن النَّجَّ
 .ُد الَِّذيَن َشِهُدوا المَعَقَبةَ بمِن ِرََئِب بمِن النـُّعمَماِن بمِن ِسَناِن بمِن ُعبَـيمِد بمِن َعِديِ  بمِن َغنمِم بمِن َكعمِب بمِن َسِلَمَة السََّلِميُّ َأحَ 

ِرو بمِن َحَرام  السََّلِميُّ َأيمًضا، َفذََكَرُه المُبَخاِريُّ : لمتُ قُـ   فََأمَّا َجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
َياَن َعنم َجاِبِر،  َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم َند  َعنم َسِعيِد بمِن َمنمُصور  َعنم َأيب ُمَعاِويََة َعِن اَأم  كنت أمتح: قَالَ ِفيِهمم ِف ُمسم

م بدر  .الصحايب املَاء يـَوم
__________ 

ِتيَعاب: َويـَُقال( 5)  .ابمن غنمة َكَما ِف ااِلسم
)*( 
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، َلِكنم قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ِلم  َناُد َعَلى َشرمِط ُمسم َِديَث : َوَهَذا اْلمِسم ذََكرمُت ِلُمَحمَِّد بمِن ُعَمَر يـَعميِن المَواِقِديَّ، َهَذا اْلم
ِل المِعَراقِ : َقالَ فَـ  ٌم ِمنم َأهم  .َهَذا َوهم

رًا  .َوَأنمَكَر َأنم َيُكوَن َجاِبُر َشِهَد بَدم
َبل   َماُم َأْحمَُد بمُن َحنـم َع َجاِبَر بمَن عَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو الزُّبـَريمِ، َأنَُّه مسَِ َحاَق، َحدَّ ثـََنا زََكرَيَّ بمُن ِإسم بمِد َحدثَنا روح بن عَباَدة، َحدَّ

رًا َواَل ُأُحدً : اَّللَِّ يـَُقولُ  َهدم بَدم َرَة َغزمَوًة َوملَم َأشم َع َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِتسم ا، َمنَـَعيِن َأيب، فـََلمَّا َغَزومُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم ُأُحد  ملَم َأخَتَلَّفم َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   .َعَليمِه َوَسلََّم َعن َغَزاة   قُِتَل َأيب يـَوم

َثَمَة َعنم َرومح   ِلٌم َعنم َأيب َخيـم  .َوَرَواُه ُمسم
َزمرَِجيُّ  ُر بمُن ِإََيس  اْلم َنمَصاِريُّ، ُجبَـيـم ُر بمُن َعِتيك  اَأم ، َجبـم ر  السََّلِميُّ  .َجبَّاُر بمُن َصخم

َزم  َاِرُث بمُن َأَنِس بمِن رَاِفع  اْلم َاِء اْلم َاِرُث بمُن َحرمُف اْلم َومِسيُّ، اْلم َاِرث بن َأومس بن مَعاذ بن َأِخي َسعمِد بمِن ُمَعاذ  اَأم رَِجيُّ، اْلم
ِس، َردَُّه َعَليمِه السَََّلم ِمَن الطَّرِيِق وَ  َوم رو بن عبيد بمِن أَُميََّة بمِن زَيمِد بمِن َماِلِك بمِن اَأم ِمِه َحاِطب بن َعمم َضَرَب َلُه ِبَسهم

رِِه، َزمرَج َحِلي َوَأجم ِف بن اْلم ِرو بمِن َعوم ِف بمِن َعمم َاِرُث بمُن َخَزَمَة بمِن َعِديِ  بمِن َأيب َغنمِم ابمن َساملِِ بمِن َعوم ف لبىن زعورا بمِن اْلم
َزمرَِجيُّ، رده َعَليمِه السَََّلم َِأَنَُّه ُكِسَر ِمَن الطَّ  َاِرُث بمُن الصِ مَِّة اْلم َهِل، اْلم َشم َاِرُث َعبمِد اَأم رِِه، اْلم ِمِه َوَأجم رِيِق، َوَضَرَب َلُه ِبَسهم

َاِرث ابمن النـُّعمَماِن بمِن ُأَميََّة ا َاِرُث بمُن قيس بن خلَدة َأبُو َخاِلد اْلزرجي، اْلم َومِسيُّ، اْلم َنمَصاِريُّ، َحارِثَُة بمُن بمُن َعرمَفَجَة اَأم َأم
ٌم غَ  َنمَصاِريُّ َحاِطُب ُسَراَقَة النَّجَّاِريُّ َأَصابَُه َسهم ِس، َحارِثَُة بمُن النـُّعمَماِن بمِن رَاِفع  اَأم رمٌب َوُهَو ِف النَّظَّارَِة فـَُرِفَع ِإََل المِفرمَدوم

 بمُن َأيب بـَلمتَـَعةَ 
ِميُّ َحِليُف َبيِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن ُقَصي     .اللَّخم

ِرو بمِن ُعبَـيمِد بمنِ  َجِعيُّ ِمنم َبيِن ُدمهمَانَ  َحاِطُب بمُن َعمم َشم  .ُأَميََّة اَأم
َحاقَ   .َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  َعنم َغريمِ ابمِن ِإسم

ِرو بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن عبد ود،: َوقَاَل المَواِقِديُّ   َحاِطُب بمُن َعمم
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 .َكَذا ذََكَرُه ابمُن َعاِئذ  ِف َمَغازِيهِ 
عمُتُه ِمنم َأيب َوقَالَ :  َحاُتِ  َوقَاَل ابمُن َأيب  ، مسَِ ِرو بمِن َعبمِد مَشمس   .ُهَو َرُجٌل جَممُهولٌ : َحاِطُب بمُن َعمم

َمِئذ   َزمرَِج َمَعُه يـَوم ، َويـَُقاُل َكاَن ِلَواُء اْلم َزمرَِجيِ  َُباُب بمُن المُمنمِذِر اْلم  .اْلم
ََل َبيِن َحَرام  َمنم بَ  َوَد َموم َوَد، َوقَاَل ابمُن َأيب : يِن َسِلَمَة، َوقَاَل ُموَسى بن عقَبةَحِبيُب بمُن َأسم حبيب ابمن َسعمد  بََدَل َأسم

ِريٌّ : َحاُتِ   َزمرَِج، َأنمَصاِريٌّ بَدم ََل آِل ُجَشَم بمِن اْلم َلَم َموم  .َحِبيُب بمُن َأسم
َنمَصاِريُّ  َاِرِث بمِن ُحَريمُث بمُن زَيمِد بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعبمِد رَبِ ِه اَأم ُ بمَن اْلم َصنيم ، َأُخو َعبمِد اَّللَِّ بمِن زَيمد  الَِّذي ُأِرَي النِ َداَء، اْلُم

ُ َعَليمهِ   . َوَسلَّمَ المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد َمَناِف، َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب بمِن َهاِشم  َعمُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِء َخالِ  مِ َحرمُف اْلم  .ُد بمُن المُبَكريمِ َأُخو ِإََيس  المُمتَـَقدِ 



َنمَصاِريُّ، َخارِجَ  ََلِن اَأم َُمريِ ِ َحِليُف َبيِن َخاِلُد بمُن زَيمد  َأبُو َأيُّوَب النَّجَّاِريُّ، َخاِلُد بمُن قـَيمِس بمِن َماِلِك بمِن المَعجم ُة بمُن اْلم
ه َحارِثَ  َزمرَج، َوقيل امسم  .ة بن اْلممري َومَساُه ابمن َعائِذ َخارَِجةَ َخنمَساَء ِمَن اْلم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َرَة، َوُهَو ِمَن المُمهَ  ََرتِ  َحِليُف َبيِن زُهم يِق، َخبَّاُب بمُن اَأم ُر الصِ دِ  َزمرَِجيُّ ِصهم ُلُه ِمنم َخارَِجُة بمُن زَيمد  اْلم َوَِّلنَي َوَأصم اِجرِيَن اَأم

َوَِّلنَي، ِخَراُش بمُن الصِ مَِّة السََّلِميُّ َبيِن مَتِيم  َويـَُقاُل مِ  َبَة بمِن َغزمَواَن ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم ََل ُعتـم ، ُخبَـيمُب نم ُخَزاَعَة، َخبَّاٌب َموم
ُ بمُن فَاِتك  ذََكَرُه المُبَخاِريُّ ِفيِهمم، َخِليَفُة بمُن َعِدي    َزمرَِجيُّ، ُخَرميم َزمرَِجيُّ، ُخَليمُد بمُن قـَيمِس بمِن  بمُن ِإَساِف بمِن ِعنَـَبَة اْلم اْلم

، ُخنَـيمُس بمُن ُحَذاَفَة بمِن قـَيمِس بمِن َعِديِ  بمنِ  َنمَصاِريُّ السََّلِميُّ  النـُّعمَماِن بمِن ِسَناِن بمِن ُعبَـيمد  اَأم
ِميُّ، قُتِ  ِرو بمِن ُهَصيمِص بمِن َكعمِب بمِن ُلَؤي   السَّهم ِم بمِن َعمم َصُة بِنمُت ُعَمَر بمِن َسعمِد بمِن َسهم َمِئذ  فـََتَأُيََّتم ِمنمُه َحفم َل يـَوم

يلُّ بمُن َأيب َخوم  َها بِنَـفمِسِه، َخوم َهدم َنمَصاِريُّ ضرب َلُه بسهمه وأجره مل َيشم َطَّاِب، َخوَّاُت بمُن ُجبَـريم  اَأم ِليُّ َحِليُف اْلم يل   المِعجم
 وَِّلنَي،َبيِن َعِدي   ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأمَ 
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َزمرَِجيُّونَ  َُموُح اْلم ِرو بمِن اْلم ُد بمُن َعمم ُد بمُن ُسَويمد ، َوَخَلَّ ، َوَخَلَّ ُد بمُن رَاِفع   .َخَلَّ
َلة من غبشان ابمن ُسلَ  رو بن َنضم ِ بن عبد بن َعمم َزمرَِجيُّ، ُذو الشِ َماَلنيم َواُن بمُن َعبمِد قـَيمس  اْلم ِم بمِن يم َحرمُف الذَّاِل ذَكم

َمِئذ  َشِهيدً  َرَة قُِتَل يـَوم رو بن َعامر من بىن ُخَزاَعَة َحِليٌف لَِبيِن زُهم  .اِملمَكاَن بمِن َأفمَصى بمِن َحارِثََة بمِن َعمم
ِ َِأَنَُّه َكاَن َأعمَسرَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َا ِقيَل َلُه ُذو الشِ َماَلنيم ٌر َوِإَّنَّ ُُه ُعَميـم  .َوامسم

َومِسيُّ، رَاِفُع بمُن ُعنمُجَدةَ َحرمُف الرَّ  َاِرِث اَأم  .اِء رَاِفُع بمُن اْلم
َاِرثِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َمِئذ ، رِبمِعيُّ بمُن رَاِفِع بمِن اْلم َزمرَِجيُّ قُِتَل يـَوم َذاَن اْلم  بمِن زَيمِد بمِن َحارِثََة ِهَي أُمُُّه، رَاِفُع بمُن المُمَعلَّى بمِن َلوم

َدِ   َبةَ بمِن اْلم َعَة َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ََلَن بمِن ُضبَـيـم َثَم بمِن : بمِن َعجم َزمرَِجيُّ، رَبِيَعُة بمُن َأكم ، رَبِيُع بمُن ِإََيس  اْلم رِبمِعيُّ بمُن َأيب رَاِفع 
ََة َحِليٌف لَِبيِن  ِرو بمِن لكيز بن َعامر بن غنم دودان ابمن َأَسِد بمِن ُخَزُيم بَـَرَة بمِن َعمم َعبمِد مَشمِس بىن َعبمِد َمَناف  َوُهَو ِمَن  َسخم
َزمرَجِ  َلُة بمُن ثـَعمَلَبَة بمِن َخاِلِد بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعاِمِر بمِن بـََياَضَة اْلم َوَِّلنَي، رَُخيـم ِد المُمَهاِجرِيَن اَأم يُّ، رَِفاَعُة بمُن رَاِفع  الزُّرَِقيُّ َأُخو َخَلَّ

، رِفَاَعُة بمنُ  َزمرَِجيُّ  بمِن رَاِفع  ِرو بمِن زَيمد  اْلم َومِسيُّ َأُخو َأيب لَُبابََة، رِفَاَعُة بمُن َعمم  .عبد المُمنمذر بن زنري اَأم
، ابمُن َعمَِّة رَ  ُر بمُن المَعوَّاِم بمِن ُخَويمِلِد بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن ُقَصي   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َحرمُف الزَّاِي الزُّبـَيـم اَّللَّ

 .َوَحَوارِيُّهُ 
ر و  .زََِيُد بمُن َعمم

َبةَ  َُهيِنُّ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ر و اْلم َرِس بمِن َعمم َخم  .ِزََيُد بمُن اَأم
ِرو بمِن َعِديِ  بمِن رِفَاَعة بن ُكَليمب بن برذعة بن: َوقَاَل المَواِقِديُّ   زََِيُد بمُن َكعمِب بمِن َعمم
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َنةَ  َداَن بمِن قـَيمِس بمِن ُجَهيـم رو بن الز ِبـَعمَرى بمِن َرشم  .عدى بن َعمم
َلَم بمِن ثـَعمَلَبَة  َزمرَِجيُّ، زَيمُد بمُن َأسم َعَة، زَيمدُ زََِيُد بمُن لَِبيد  الزُّرَِقيُّ، زََِيُد بمُن المُمَزيمِن بمِن قـَيمس  اْلم ََلَن بمِن ُضبَـيـم  ابمن َعِديِ  بمِن َعجم

ُ َعنمُه، زَيمُد بمُن اْلمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرِضَي اَّللَّ ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبيل َموم طَّاِب بمِن نـَُفيمل  َأُخو ُعَمَر بمِن بمُن َحارِثَة بن ُشَرحم
َوِد بمِن َحَرام  ال َسم ِل بمِن اَأم ُهَما، زَيمُد بمُن َسهم ُ َعنـم َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ُ َعنمهُ اْلم  .نَّجَّاِريُّ َأبُو طَلمَحَة َرِضَي اَّللَّ

َومِسيُّ، َساملُ بن  ََل َأيب ُحَذيـمَفَة، السَّاِئُب بمُن [ غنم بمنُ ]َحرمُف السِ نِي َساملُ بمُن ُعَمريم  اَأم َزمرَِجيُّ، َساملُ بمُن َمعمِقل  َموم َعومف  اْلم
، َشِهدَ  َُمِحيُّ َرُة بمُن فَاِتك  ذََكَرُه المُبَخاِريُّ، ُسَراَقُة  ُعثمَماَن بمِن َمظمُعون  اْلم َزمرَِجيُّ، َسبـم َمَع َأبِيِه، ُسبَـيمُع بمُن قـَيمِس بمِن َعيمَشَة اْلم

ََل َبيِن َعاِمِر بمِن لُ  َلَة َموم ر و النَّجَّاِريُّ، ُسَراَقُة بمُن َكعمب  النَّجَّاِريُّ َأيمًضا، َسعمُد بمُن َخوم َوَِّلنَي، َؤي   مِ بمُن َعمم َن المُمَهاِجرِيَن اَأم
َم أُ  َزمرَِجيُّ الَِّذي قُِتَل يـَوم َمِئذ  َشِهيًدا، َسعمُد بمُن الرَّبِيِع اْلم َومِسيُّ قُِتَل يـَوم َثَمَة اَأم ُحد  َشِهيًدا، َسعمُد بمُن زَيمِد بمِن َسعمُد بمُن َخيـم

َهِل النَّجَّاِريُّ، َسعمُد بمُن َسعمُد بمُن زَيمِد : َماِلك  االوسي، َوقَاَل المَواِقِدي   َشم َزمرَِجيُّ، َسعمُد بمُن ُسَهيمِل بمِن َعبمِد اَأم بمِن المَفاِكِه اْلم
َزمرَِجيُّ َأبُو ُعَباَدَة، َوقَاَل ابمُن َعائِذ   َنمَصاِريُّ، َسعمُد بمُن ُعثمَماَن بمِن َخلمَدَة اْلم  .َأبُو ُعبَـيمَدة: ُعبَـيمد  اَأم

ِس َمَعهُ سعد بن مَعاذ االو  َوم  .سي وََكاَن ِلَواُء اَأم
ُهمم ُعرمَوُة َوالمُبَخاِريُّ َوابمُن َأيب حَ  ُر َواِحد  ِمنـم َزمرَِجيُّ، ذََكَرُه َغيـم رًا، َسعمُد بمُن ُعَباَدَة بمِن ُدلَيمم  اْلم اُتِ  َوالطَّبَـَراينُّ ِفيَمنم َشِهَد بَدم

َهُد بِ  ِلم  َما َيشم ، فـََقاَل َسعمُد َوَوَقَع ِف َصِحيِح ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ُملمتَـَقى النَِّفرِي ِمنم قـَُريمش  َذِلَك ِحنَي َشاَوَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َِديثُ : بمُن ُعَباَدةَ   .َكأَنََّك تُرِيُدََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ اْلم

 .َوالصَِّحيُح َأنَّ َذِلَك َسعمُد بمُن مَعاذ
ُهور َأن أسع ُُروِج : د بمَن ُعَباَدَة َردَُّه ِمَن الطَّرِيِق، ِقيلَ َوالمَمشم ِتَنابَِتِه على المَمِديَنة َوقيل لذعته َحيٌَّة فـََلمم يـََتَمكَّنم ِمَن اْلم اِلسم

ر    .ِإََل بَدم
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ُ َأعمَلمُ  َبَة فَاَّللَّ  .َحَكاُه السُّهيملي َعن بن قـُتَـيـم
 .َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  

، قَاَل المَواِقِديُّ َماِلِك بم  ل  ِريُّ َأَحُد المَعَشَرِة، َسعمُد بمُن َماِلك  َأبُو َسهم ُرَج َفَمِرَض َفَماَت قـَبمَل : ِن ُأَهيمب  الزُّهم َز لَِيخم ََتَهِ 
َطَّاِب، يـُقَ  ِرو بمِن نـَُفيمل  المَعَدِويُّ ابمُن َعمِ  ُعَمَر بمِن اْلم ُُروِج َسِعيِد بمِن زَيمِد بمِن َعمم ر  : الُ اْلم َقِدَم ِمَن الشَّام بعد مرجعه ِمنم بَدم

رِهِ  ِمِه َوَأجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَسهم  .َفَضَرَب َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َومِسيُّ، َسَلَمُة بمُن ََثِبتِ  َلَم بمِن َحرِيش  اَأم َزمرَِجيُّ، َسَلَمُة بمُن َأسم ر و اْلم ِر بمِن َعمم َياُن بمُن ِبشم بمِن َوقمِش بمِن زُغمَبَة، َسَلَمُة بمُن  ُسفم
، ُسَليمُم بم  ر و السََّلِميُّ َاِرِث النَّجَّاِريُّ، ُسَليمُم بمُن َعمم َزمرَِجيُّ، َسََلَمَة بمِن َوقمِش بمِن زُغمَبَة، ُسَليمُم بمُن اْلم د  اْلم ُن قـَيمِس بمِن فـَهم

ِس بمِن َخَرَشَة َأبُو ُدَجانََة، َويـَُقاُل مِسَاُك بمُن َخَرَشَة، مِسَاُك ُسَليمُم بمُن ِملمَحاَن َأُخو َحَراِم بمِن ِملمَحا َن النَّجَّاِريُّ، مِسَاُك بمِن َأوم
مِ  َزمرَِجيُّ َوُهَو َأُخو َبِشرِي بمِن َسعمد  المُمتَـَقدِ   .بمُن َسعمِد بمِن ثـَعمَلَبَة اْلم

ُل بمُن َعِتيك   َومِسيُّ، َسهم ُل بمُن ُحنَـيمف  اَأم ، ُسَهيمُل بمُن رَاِفع  النَّجَّاِريُّ الَِّذي َكاَن َلُه  َسهم ُل بمُن قـَيمس  السََّلِميُّ النَّجَّاِريُّ، َسهم



ِريُّ، َوُهَو ابمُن بـَيمَضاَء َوهِ  ِجِد النـََّبِويِ  َكَما تـََقدََّم، ُسَهيمُل بمُن َوهمب  المِفهم ِضُع المَمسم َأيب ِسَناِن  َي أُمُُّه، ِسَناُن بمنُ َوَِأَِخيِه َموم
، ِسَناُن بمُن َصيمِفي   السَّ  ، َسَواُد بمُن ُزرَيمِق بمِن ُِممَصِن بمِن ُحرمََثَن ِمَن المُمَهاِجرِيَن َحِليُف بـَىَن َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد َمَناف  َلِميُّ

َنمَصاِريُّ   .بمِن زَيمد  اَأم
َُمِويُّ   .َسَواُد بمُن ِرزَام  : َوقَاَل اَأم

َُممِشي   الطَّاِئيُّ َحِليُف بىن  ُن َغزِيََّة بمِن ُأَهيمب  المبَـَلِويُّ، ُسَويمِبُط بمُن َسعمِد بمِن َحرمَمَلَة المَعبمَدِريُّ، ُسَويمُد بمُن َُممِشي   َأبُوَسَواُد بم 
ه َأزِيد بمُن ُْحَريِ     .عبد مشس، َوقيل امسم

ِب بن ربيَعة االسدي ََة َحِليُف َبيِن َعبمِد مَشمس  ِمنَ َحرمُف الشِ نِي ُشَجاُع بمُن َوهم  ، َأسد بن ُخَزُيم
َوَِّلنيَ   .المُمَهاِجرِيَن اَأم

ُزوِميُّ   .مَشَّاُس بمُن ُعثمَماَن المَمخم
َا : قَاَل ابمُن ِهَشام ه ُعثمَمان بن ُعثمَمان َوِإَّنَّ  (1السِ ريَة  - 91)وامسم
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ِنِه َوَشبـََّهُه مَشَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ مُسِ َي مَشَّاًسا ِْلُسم ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراُن َموم َاِهِليَِّة، ُشقم  .اًسا َكاَن ِف اْلم
ثَـ : قَاَل المَواِقِديُّ  ًئا، َفَحَصَل َلُه َأكم َرى َشيـم َسم َرى َفَأعمطَاُه ُكلُّ َرُجل  ممَّنم َلُه ِف اَأم َسم َهمم َلُه وََكاَن َعَلى اَأم م  ُر مِ ملَم ُيسم  .نم َسهم

ِب بمِن رَبِيَعَة الم  َواُن بمُن َوهم َوَِّلنَي، َصفم ِريُّ َأُخو ُسَهيمِل بمِن َحرمُف الصَّاِد ُصَهيمُب بمُن ِسَنان  الرُّوِميُّ ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم ِفهم
ُر بمُن ُأَميََّة بمِن َخنمَساَء السََّلِميُّ  َمِئذ ، َصخم  .بـَيمَضاَء، قُِتَل َشِهيًدا يـَوم

َرُة بمُن  ر و النَّجَّاِريُّ، َضمم ، َضحَّاُك بمُن َعبمِد َعمم َُهيِنُّ َحرمُف الضَّاِد َضحَّاُك بمُن َحارِثََة بمِن زَيمد  السََّلِميُّ ر و اْلم  .َعمم
َبةَ  َنمَصاِر، َوُهَو َأُخو ِزََيِد : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ر و َحِليُف اَأم َرُة بمُن َكعمِب بمِن َعمم ر وَضمم  .بمِن َعمم

ر ، َفَضَرَب َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َحرمُف الطَّاِء طَلمَحُة بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ التـَّيمِميُّ َأَحُد المَعَشَرِة َقِدَم ِمَن الشَّاِم بـَعمَد َمرمِجِعِهمم ِمنم  َبدم
َارِ  رِِه، طَُفيمُل بمَن اْلم ِمِه َوَأجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَسهم ِث بمِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد َمَناِف ِمَن المُمَهاِجرين، َوُهَو َأُخو حصيب َصلَّى اَّللَّ

َلُه، طَُليمُب بمُن َوُعبَـيمَدَة، طَُفيمُل بمُن َماِلِك بمِن َخنمَساَء السََّلِميُّ طَُفيمُل بمُن النـُّعمَماِن بمِن َخنمَساَء السََّلِميُّ ابمُن  َعمِ  الَِّذي قـَبـم
 .وهب بن َأىب َكِبري بمِن َعبمِد بمِن ُقَصي   ُعَمريمِ بمِن 

 .ذََكَرُه المَواِقِديُّ 
َومِسيُّ ذََكَرُه المُبَخاِريُّ  ُر بمُن رَاِفع  اَأم  .َحرمُف الظَّاِء ظَُهيـم
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بـمُر  َنمَصاِريُّ، الَِّذي َْحَتمُه الدَّ ِ َعاِصُم بمُن ََثِبِت بمِن َأيب االقلح اَأم ِحنَي قُِتَل ِِبلرَِّجيِع َعاِصُم بمُن َعِديِ  بمِن ( 5)َحرمُف المَعنيم
رِِه، َعاِصُم بمُن قـَيم  ِمِه َوَأجم ََلَن، َردَُّه َعَليمِه السَََّلُم ِمَن الرَّومَحاِء َوَضَرَب َلُه ِبَسهم َدِ  بمِن َعجم َزمرَِجيُّ، َعاِقُل اْلم ِس بمِن ََثِبت  اْلم



ِريُّ َكَذا بمُن المُبَكريمِ َأُخو ِإََيس  َوَخالِ  َاِرِث المِفهم َحاِس النَّجَّاِريُّ، َعاِمُر بمُن اْلم سم د  وعامر، وعامر بمُن ُأَميََّة بمِن زَيمِد بمِن اْلَم
َحاَق َوابمِن َعائِذ    .ذََكَرُه َسَلَمُة َعِن ابمِن ِإسم

َحاقَ  َبَة َوِزََيٌد َعِن ابمِن ِإسم ُرو بمُن اْلمَ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم اِرِث، َعاِمُر بمُن رَبِيَعَة بمِن َماِلك  المَعنمِزيُّ َحِليُف َبيِن َعِدي   ِمَن َعمم
 .المُمَهاِجرِيَن، َعاِمُر بن َسلَمة بن َعامر ابمن عبد هللا المبلوى القضاعى َحِليف بىن َسامل بن َماِلِك بمِن َساملِِ بمِن َغنمم  

ر  َويـَُقال عمر بمُن َسَلَمةَ : قَاَل ابمُن ِهَشام َاِرِث بمِن ِفهم َرَّاِح بمِن ِهََلِل بمِن ُأَهيمِب بمِن َضبََّة بمِن اْلم ، َعاِمُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم
ََل َأيب  َرَة َموم َوَِّلنَي، َعاِمُر بمُن فـَُهيـم رَّاِح َأَحُد المَعَشَرِة ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم ر ، َعامِ َأبُو ُعبَـيمَدَة بمُن اْلِم ُر بمُن ُملد النجارى،  َبكم

َومِسيُّ، َعبَّاُد بمُن قـَيمِس بمِن َعاِمر  ا ِر بمِن َوقمش  اَأم َزمرَِجيُّ، َعبَّاُد بمُن ِبشم َزمرَِجيُّ، َعبَّاُد بمُن َعائِذ بن ماعض بمِن قـَيمس  اْلم ْلم
َخا شم َزمرَِجيُّ َأُخو سبيع المُمتَـَقد م، عباد بمُن اْلَم ، ُعَباَدُة بمُن قـَيمِس بمِن ِعيَشَة اْلم َزمرَِجيُّ ، ُعَباَدُة بمُن الصَّاِمِت اْلم ِش المُقَضاِعيُّ

، َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأَميََّة بمِن ُعرمُفطََة، َعبمُد اَّللَِّ بمُن ثـَعمَلَبَة بمِن َخزمَمَة أَ  ِم، َعبمَد اَّللَِّ بمَن قـَيمِس بمِن َكعمِب بمِن قـَيمس  ُخو حَبَّاث  المُمتَـَقدِ 
َومِسيُّ  َجحمشِ  ََسِديَّ، عبد هللا بن ُجَبري ابمن النـُّعمَماِن اَأم  .بمِن ِرََئب  اَأم

، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َحقِ  بمِن َأومس  السَّاِعِديُّ  َدِ  بمِن قـَيمس  السََّلِميُّ  .َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم
َبَة َوالمَواِقِديُّ َوابمُن َعائِذ   ، َوقَاَل ابمن ِهَشامَعبمُد : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم  .عبد ربه بن حق: َربِ  بمُن َحق  

__________ 
ل: الدبر( 5)  .النَّحم

)*( 
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َجَع، عبد هللا َُمريِ ِ ِمنم َأشم ، َوُهَو َأُخو َخارَِجَة بمِن اْلم َُمريِ ِ َحِليٌف لَِبيِن َحَرام   َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم
َزم ابمن الرَّبِيِع بمِن قـَيمس  اْلمَ  َزمرَِجيُّ َعبمُد اَّللَِّ بمُن زَيمِد بمِن َعبمِد رَب ِِه ابمن ثـَعمَلَبَة اْلم رَِجيُّ، الَِّذي ُأِرَي زمرَِجيُّ، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة اْلم

 .النِ َداءَ 
َبَة َواَل المَواقِ  ُرهُ َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُسَراَقَة المَعَدِويُّ ملَم يَذمُكرمُه ُموَسى بمُن ُعقم َحاَق َوَغيـم  .ِديُّ َواَل ابمُن َعائِذ ، َوذََكَرُه ابمُن ِإسم

ِل بمِن رَاِفع  َأُخو َبيِن َزُعو  َنمَصاِر، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسهم رَا، َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُسَهيمِل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسَلَمَة بن َمالك العجَلن َحِليُف اَأم
ر و َخَرَج َمَع َأبِيهِ  ِلِمنَي َفَشِهَدَها َمَعُهمم، َعبمُد اَّللَِّ بمُن طَاِرِق بمِن  بمِن َعمم رِِكنَي ِإََل المُمسم رِِكنَي مثَّ فـَرَّ ِمَن المُمشم َماِلك  َوالمُمشم

َحاقَ  ، ذََكَرُه ابمُن ِإسم ِس، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعاِمر  ِمنم بَِلي   َوم  .المُقَضاِعيُّ َحِليُف اَأم
َزمرَِجيُّ وََكاَن َأبُوُه رَأمَس المُمَناِفِقنَي، َعبمُد اَّللَِّ ابمن َعبمِد اَأمَ َعبمُد اَّللَِّ بمَن  َسِد بمِن ِهََلِل بمِن َعبمِد َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَبِ  بمِن َسُلول  اْلم

َمِئذ ، َعبمُد ا رو بمِن َُممُزوم  َأبُو َسَلَمَة َزومُج ُأمِ  َسَلَمَة، قُِتَل يـَوم ، َعبمُد اَّللَِّ اَّللَِّ بن َعمم َّللَِّ بمُن َعبمِد َمَناِف بمِن النـُّعمَماِن السََّلِميُّ
يقُ  ر  الصِ دِ  رو بن َكعمب بمِن تـَيمِم بمِن ُمرََّة بمِن َكعمب  َأبُو َبكم ، عبد هللا بن ُعثمَمان ابمن َعامر بن َعمم ُ َعنمُه،  بمُن َعبمس  َرِضَي اَّللَّ

َزمرَِجيُّ َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعرمُفَطَة بم   .ِن َعِدي   اْلم
َزمرَِجيُّ، َعبم  ُد اَّللَِّ بمُن قـَيمِس بمِن َخاِلد  َعبمُد اَّللَِّ بن عمر بمِن َحَرام  السََّلِميُّ َأبُو َجاِبر ، َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمريمِ بمِن َعِدي   اْلم



ِر بمِن َحَرام    .السََّلِميُّ النَّجَّاِريُّ، َعبمُد اَّللَِّ بمُن قـَيمِس بمِن َصخم
ِرو بمِن َغنمِم بمِن َماِزِن بمِن النَّجَّاِر، َجَعَلُه ا ِف بمِن َمبمُذوِل بمِن َعمم ِرو بمِن َعوم ُ َعَليمِه عبد هللا بن َكعمِب بمِن َعمم لنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ر   َم بَدم  .َوَسلََّم َمَع َعِديِ  بمِن َأيب الزَّغمَباِء َعَلى النـََّفِل يـَوم
َُذيلُّ  َعبمدُ  ُعود  اهلم َوَِّلنَي، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم َرَة ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَّللَِّ بمُن َُممَرَمَة بمِن َعبمِد المُعزَّى ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم َحِليُف َبيِن زُهم

َوَّ  َُمِحيُّ ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم َوَِّلنَي، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمظمُعون  اْلم ، َعبمُد اَّللَِّ بمُن اَأم ِلنَي، َعبمُد اَّللَِّ بمُن النـُّعمَماِن بمِن بـُلمُدَمَة السََّلِميُّ
،  أُنـَيمَسَة بمِن النـُّعمَماِن السََّلِميُّ
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َزمرَِجيُّ، َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعبمِد اَّللَِّ  ر و َأبُو ُعبَـيمس اْلم  بمنِ  َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َجربمِ بمِن َعمم
 .ثـَعمَلَبَة َأبُو َعِقيل  المُقَضاِعيُّ المبَـَلِويُّ 

ِريُّ َأَحُد المعَ  َرَة بمِن ِكََلب  الزُّهم َاِرِث بمِن زُهم ِف بمِن َعبمِد اْلم ِف بمِن َعبمِد َعوم ُهمم، َعبمُس َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعوم ُ َعنـم َشَرِة َرِضَي اَّللَّ
َثِم بمِن التـَّيِ َهاِن، َويـَُقاُل َعِتيٌك بََدَل ُعبَـيمد  بمُن َعاِمِر بمِن َعِدي   السَّلَ  َيـم ، ُعبَـيمُد بمُن التـَّيِ َهاِن َأُخو َأبُو اهلم  .ِميُّ

رو بن العجَلن بمِن َعاِمر   ، ُعبَـيمُد بمُن زَيمِد بمِن َعاِمِر بمِن َعمم  .َأيب ُعبَـيمد   ، ُعبَـيمُد بمنُ ُعبَـيمُد بمُن ثـَعمَلَبَة ِمنم َبيِن َغنمِم بمِن َماِلك 
ِ َوالطَُّفيمِل، وََكاَن َأَحَد الثَََّلثَةِ  َصنيم َاِرِث بمِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد َمَناف  َأُخو اْلُم ر  فـَُقِطَعتم  ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم َم بَدم الَِّذيَن َِبَرُزوا يـَوم

ُ َعنمهُ   .يَُدُه مثَّ َماَت بـَعمَد المَمعمرََكِة، َرِضَي اَّللَّ
َراينُّ َحِليفُ ِعتـم  َبُة بمُن رَبِيَعَة بمِن َخاِلِد بمِن ُمَعاِويََة المبَـهم ، ُعتـم َزمرَِجيُّ ر و اْلم َبُة بمُن  َباُن بمُن َماِلِك بمِن َعمم َذاَن، ُعتـم َبيِن أَُميََّة بمِن َلوم

َبُة بمُن َغزمَواَن بمِن َجاِبر  ِمَن ا ، ُعتـم ر  السََّلِميُّ َوَِّلنيَ َعبمِد اَّللَِّ بمِن َصخم  .لمُمَهاِجرِيَن اَأم
َُمِويُّ َأِمرُي المُمؤم  َرمبـََعِة َوَأَحُد ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن بمِن َأيب المَعاِص بمِن أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد َمَناف  اَأم َُلَفاِء اَأم ِمِننَي َأَحُد اْلم

رِهِ  المَعَشَرِة، خَتَلََّف َعَلى َزومَجِتِه رُقـَيَّةُ  ِمِه َوَأجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيرضها َحىتَّ َماَتت َفضرب َلُه ِبَسهم  .بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَِّلنَي عَ  َُمِحيُّ َأبُو السَّاِئِب، َأُخو َعبمِد اَّللَِّ َوُقَداَمَة ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم َُهيِنُّ، ِديُّ بمُن َأيب ُعثمَماُن بمُن َمظمُعون  اْلم الزَّغمَباِء اْلم

ًنا َ يََديمِه َعيـم ر و بـَنيم َبَس بمَن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَبسم  .َوُهَو الَِّذي َأرمَسَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََلِن، ُعَصيمَمُة َحِليٌف لَِبيِن اْلمَ  ِ بمِن َوبـمَرَة بمِن َخاِلِد بمِن المَعجم َصنيم َمُة بمُن اْلُم َجَع، َوِقيَل ِمنم َبيِن ِعصم اِرِث بمِن سوار ِمنم َأشم

َبُة بمُن َعاِمِر بمِن ََنيب  َزمرَِجيُّ، ُعقم ََة، َعِطيَُّة بمُن نـَُويـمَرَة بمِن َعاِمِر بمِن َعِطيََّة اْلم َبُة بمُن ُعثمَماَن بمِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم  السََّلِميُّ، ُعقم
َزمرَِجيُّ َأُخو َسعمدِ   .بمِن ُعثمَمانَ  َخلمَدَة اْلم
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رًا َوِفيِه َنَظرٌ  ِريُّ، َوَقَع ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َأنَُّه َشِهَد بَدم ُعود  المَبدم ر و َأبُو َمسم َبُة بمُن َعمم  ُعقم
 .ِعنمَد َكِثري  ِمنم َأصمَحاِب المَمَغاِزي، َوهِلََذا ملَم يَذمُكُروهُ 



ِب بمِن رَبِيَعةَ  َبُة بمُن َوهم ََة، َحِليٌف لَِبيِن َعبمِد مَشمس  َوُهَو َأُخو ُشَجاِع بمِن َوهمب  ِمَن المُمَهاِجرِيَن  ُعقم ََسِديُّ، َأَسُد ُخَزُيم اَأم
ِب بمِن َكَلَدَة َحِليُف َبيِن َغَطَفانَ  َبُة بمُن َوهم َوَِّلنَي، ُعقم  .اَأم

 .وَِّلنَي، َومِمَّنم اَل ِحَساَب َعَليمهِ ُعكَّاَشُة بمُن ُِممَصن  المَغنمِميُّ ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأمَ 
َرمبـََعِة، َوَأَحُد الثَََّلثَِة الَّ  َُلَفاِء اَأم ِمِننَي، َأَحُد اْلم َامِشِيُّ َأِمرُي المُمؤم ُ َعنمهُ َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  اهلم َمِئذ  َرِضَي اَّللَّ  .ِذيَن َِبَرُزوا يـَوم

َوَِّلنَي، ُعَمارَُة بمُن َحزمِم بمِن زَيمد  النَّجَّاِريُّ َعمَّاُر بمُن ََيِسر  المَعنمِسيُّ ا ِحِجيُّ ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم  .لمَمذم
َتَدى هبما رضى ِ المُمقم َرمبـََعِة َوَأَحُد الشَّيمَخنيم َُلَفاِء اَأم ِمِننَي َأَحُد اْلم َطَّاِب َأِمرُي المُمؤم ُهَما ُعَمُر بمُن اْلم  .هللا َعنـم

ُرو رُ  عمر بن َعمم ، َوِقيَل ُهَو َأُخو ربيع وورقة، َعمم ِرو بمِن َساملِ  َذاَن بمِن َعمم ِل المَيَمِن َحِليٌف لَِبيِن َلوم و بمُن بمُن ِإََيس  ِمنم َأهم
ِب بمِن َعِديِ  بمِن َماِلِك بمِن َعِديِ  بمِن َعاِمر  َأبُو ُحَكيمم    .ثـَعمَلَبَة بمِن َوهم

َاِرِث بمِن زُهَ  ُرو بمُن اْلم رُ َعمم ِريُّ، َعمم ر  المِفهم َاِرِث بمِن ِفهم اِد بمِن رَبِيَعَة بمِن ِهََلِل بمِن ُأَهيمِب بمِن ضبشة بمِن اْلم و ريمِ بمِن َأيب َشدَّ
ِريُّ ِمَن المُمَهاِجرِينَ  ُرو بمُن َأيب َسرمح  المِفهم  .بمُن ُسَراَقَة المَعَدِويُّ ِمَن المُمَهاِجرِيَن، َعمم

ر و: يُّ َوابمُن َعائِذ  َوقَاَل المَواِقدِ   .َمعمَمٌر بََدَل َعمم
رو ابمن اْلمَ  ، َعمم ، َوُهَو ِف َبيِن َحَرام  ُرو بمُن طَلمِق بمِن زَيمِد بمِن ُأَميََّة بمِن ِسَناِن بمِن َكعمِب بمِن َغنمم  َنمَصاِريُّ، َعمم ُموِح بمِن َحَرام  اَأم

ُرو بمُن قـَيمِس بمِن زَيمِد بمِن َسَواِد   .بمِن َماِلِك بمِن َغنمم  َعمم
َُمِويُّ   .ذََكَرُه المَواِقِديُّ َواَأم

ِرو بمِن َماِلِك بمِن َعِديِ  بمِن َعاِمر  َأبُو َخارَِجَة، َوملَم  ُرو بمُن قـَيمِس بن َمالك بن عدى بمُن َخنمَساَء بمِن َعمم  يَذمُكرمُه ُموَسى بمُن َعمم
َبةَ   .ُعقم
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ُرو بمُن َعاِمِر  ُرو بمُن َمعمَبِد بمنِ َعمم َبَة، َعمم ِريُّ ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم َاِرِث المِفهم  بمِن اْلم
َاِرِث بمِن ثـَعمَلبَ  ُر بمُن اْلم َومِسيُّ َأُخو َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، ُعَميـم ُرو بمُن ُمَعاذ  اَأم ، َعمم َومِسيُّ َزمَعِر اَأم َاِرِث بمِن اَأم رو بمُن اْلم ة َويـَُقال َعمم

َُموِح السََّلِميُّ، ذََكَرُه ابمُن َعاِئذ  َوالمَواِقِديُّ لِبمدَ  ُر بمُن َحَراِم بمِن اْلم ، ُعَميـم  .َة بمِن ثـَعمَلَبَة السََّلِميُّ
َمِئذ  َشِهيدا، ُعَمريم بن َعامر بن َمالك ا َلُه، قُِتَل يـَوم َُموِح ابمُن َعمِ  الَِّذي قـَبـم َُماِم بمِن اْلم ُر بمُن اْلم َنمَساِء بمِن َمبمُذوِل بمن اُعَميـم ْلم

ِرو بمِن َغنمِم بمِن َماِزن  َأبُو َداُوَد المَماِزينُّ   .بمِن َعمم
ُرهُ  َُمِويُّ َوَغيـم ر و، َومَسَّاُه اَأم ََل ُسَهيمِل بمِن َعمم ُر بمُن َعومف  َموم َرو بمَن َعومف  : ُعَميـم  .َعمم

ِ ِف َحِديِث بـَعمِث  َريمنِ وََكَذا َوَقَع ِف الصَِّحيَحنيم  .َأيب ُعبَـيمَدَة ِإََل المَبحم
تَـَرُة َموم  َمِئذ  َشِهيًدا، َعنـم ِريُّ َأُخو َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  قُِتَل يـَوم ُر بمُن َماِلِك بمِن ُأَهيمب  الزُّهم ُهمم، ُعَميـم ََل َبيِن ُسَليمم  َوِقيَل ِإنَُّه ِمنـم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َاِرِث بمِن  ُف بمُن اْلم مَ َعوم َراَء بِنمِت ُعبَـيمِد بمِن ثـَعمَلَبَة النَّجَّارِيَِّة قُِتَل يـَوم َاِرِث النَّجَّاِريُّ َوُهَو ابمُن َعفم ِئذ  َشِهيًدا، ُعَوميمُ رَِفاَعَة بمِن اْلم

ِريُّ ِمَن الم  َنمَصاِريُّ ِمنم َبيِن أَُميََّة بمِن زَيمد ، ِعَياُض بمُن َغنمم  المِفهم َوَِّلنيَ بمُن َساِعَدَة اَأم  .ُمَهاِجرِيَن اَأم



ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
َزمرَِجيُّ  س  اْلم ِ َغنَّاُم بمُن َأوم  .َحرمُف المَغنيم

َمع  َعَليمهِ   .ذََكَرُه المَواِقِديُّ َولَيمَس مبُجم
َزمرَِجيُّ، فـَرمَوُة بمنُ  ِر بمِن المَفاِكِه اْلم رو بن ودفة  َحرمُف المَفاِء المَفاِكُه بمُن ِبشم َزمرَِجيُّ ( 5)َعمم  .اْلم

َومِسيُّ   .َحرمُف المَقاِف قـََتاَدُة بمُن النـُّعمَماِن اَأم
َُمِحيُّ ِمَن المُمَهاِجرِيَن َأُخو ُعثمَمان َوعبد هللا  ُقَداَمُة بمُن َمظمُعون  اْلم

__________ 
ِتَقاق ( 5)  .ابمن وذقة: 715ِف ااِلشم

 .ومَضةوالوذقة َزَعُموا الرَّ : قَالَ 
)*( 
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 .ُقطمَبُة بمُن َعاِمِر بمِن َحِديَدَة السََّلِميُّ 
ِرو بمِن زَيمد  المَماِزينُّ َكاَن َعَلى السَّاَقِة يَـ  ر  قـَيمُس بمُن السََّكِن النَّجَّاِريُّ، قـَيمُس بمُن َأيب َصعمَصَعَة َعمم َم َبدم  .وم

 .س ابمن ُُمَلَِّد بمِن ثـَعمَلَبَة النَّجَّاِريُّ قـَيمُس بمُن ُِممَصِن بمِن َخاِلد  اْلزرجي، قي
 .َويـَُقال مجار َويـَُقال مجاز( 5)َحرمُف المَكاِف َكعمُب بن ْحان 

 .َكعمُب بمُن َماِلِك بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن مَجَّاز  : َويـَُقالُ ( 1)َكعمب بن ُغبمَشاَن : َوقَاَل ابمن ِهَشام
َُمِويُّ  َزمرَِج بمِن َساِعَدةَ َكعمُب بمُن ثـَعم : َوقَاَل اَأم  .َلَبَة بمِن حَباَلَة بمِن َغنمم  المَغسَّاينُّ ِمنم ُحَلَفاِء َبيِن اْلم

ر و َأبُو المَيَسِر السََّلِميُّ، ُكلمَفُة بمُن ثـَعمَلَبَة َأحَ  ى بمُن ُد المَبكَّاِئنَي ذََكَرُه ُموسَ َكعمُب بمُن زَيمِد بمِن قـَيمس  النَّجَّاِريُّ، َكعمُب بمُن َعمم
َوَِّلنيَ  ِ بمِن يـَرمبُوع  َأبُو َمرمَثد  المغََنِويُّ، ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم َبَة، َكنَّاُز بمُن ُحَصنيم  .ُعقم

ُعمِفيُّ  يل   اْلم ، َماِلُك بمُن َأيب َخوم َزمرَِجيُّ ُشِن اْلم ُشِم َويـَُقاُل ابمُن الدُّخم ، َماِلُك بمُن  َحِليُف بَ َحرمُف المِميِم َماِلُك بمُن الدُّخم يِن َعِدي  
ر و وَ  ر و َأُخو ثـَقمِف بمِن َعمم ، َماِلُك بمُن َعمم َومِسيُّ ِكََلمُهَا ُمَهاِجِريٌّ، َومُهَا ِمنم رَبِيَعَة َأبُو ُأَسيمد  السَّاِعِديُّ، َماِلُك بمُن ُقَداَمَة اَأم

َلَة  ُحَلَفاِء َبيِن مَتِيِم بن دودان بن َأسد، َمالك بن قداَمة االوسي، ُعود اْلزرجي، َماِلُك بمُن ََثِبِت بمِن َُّنَيـم َمالك بن َمسم
َومِسيُّ َأُخو َأيب لُ  ُر بمُن َعبمِد المُمنمِذِر بمِن زَنـمرَب  اَأم ، ُمَبشِ  ِرو بمِن َعومف  َمِئذ  َشِهيًدا، المُمَزينُّ َحِليٌف لَِبيِن َعمم َبابََة َورَِفاَعَة، قُِتَل يـَوم

ُر بمنُ  ََسِديُّ َحِليُف َبيِن َعبمِد مَشم ( 9)ِذََيد   المُمَجذَّ َلَة اَأم س  المبَـَلِويُّ ُمَهاِجِريٌّ، ُُممِرُز بمُن َعاِمر  النَّجَّاِريُّ، ُُممِرُز ابمن َنضم
 ُمَهاِجِريٌّ، ُُمَمَّد بن مسلمة َحِليف بىن عبد

__________ 
 .ابمن ْحَار: ابمن ِهَشام( 5)
 .َكعمب بن مجاز َوُهَو من غبشان: َويـَُقال: ابمن ِهَشام( 1)



 .االصل زََِيد( 9)
ِتَقاق اِلبمِن ُدرَيمد   .110َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته َعن ااِلشم

)*( 
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ر و ُمَهاِجِريٌّ، َمرمثَُد بمُن َأيب َمرمثَد  ا ر و َأُخو ثـَقمِف بمِن َعمم اَلُج بمُن َعمم ِلٌج َويـَُقاُل ِمدم َهِل، ُمدم َشم َطُح بمُن ُأََثثََة بمِن لم اَأم غََنِويُّ، ِمسم
ُعوُد بمُن َأوم  ٌف، َمسم َوَِّلنَي، َوِقيَل امسمُُه َعوم َنمَصاِريُّ النَّجَّاِريُّ، َعبَّاِد بمِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد َمَناف  ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم س  اَأم

ُعوُد بمنُ  َزمرَِجيُّ، َمسم ُعوُد بمُن َخلمَدَة اْلم ُعوُد بمُن َسعمد  َويـَُقالُ  َمسم َرَة ُمَهاِجِريٌّ، َمسم  رَبِيَعَة المَقاِريُّ َحِليُف َبيِن زُهم
ُعوُد بمُن َسعمدِ  َاِرِث، َمسم َزمرَِجيُّ،  ابمُن َعبمِد َسعمد  بن َعاِمِر بمِن َعِديِ  بمِن ُجَشَم بمِن جَممَدَعَة بمِن َحارِثََة بمِن اْلم بمِن قـَيمس  اْلم

َعُب بم  َاِرث النجُمصم َمِئذ ، ُمَعاُذ بمُن جبل اْلزرجي، مَعاذ بن اْلم ارى َوَهَذا ُن ُعَمريم  المَعبمَدِريُّ ُمَهاِجِريٌّ َكاَن َمَعُه اللِ َواُء يـَوم
، ُمَعاُذ بمُن ماعض  َزمرَِجيُّ َُموِح اْلم ِرو بمِن اْلم َراَء َأُخو َعومف  َوُمَعوِ ذ ، ُمَعاُذ بمُن َعمم َزمرَِجيُّ َأُخو َعائِذ  ُهَو ابمُن َعفم  .اْلم

، َويـَُقاُل َمعمَبُد بمُن ُعَباَدَة بمِن قـَيمس  َوقَاَل المَواِقِديُّ ( 5)َمعمَبُد بمُن َعبَّاِد بمِن ُقَشريم بن القذم  َعٌر بََدَل : بمِن َساملِِ بمِن َغنمم  َقشم
 .ُقَشريم 

 .قشعر َأبُو مخيصة: َوقَاَل ابمن ِهَشام
، ُمَعتِ ُب بمُن ُعبَـيمِد بمِن ِإََيس  المبَـَلِويُّ المُقَضاِعيُّ َمعمَبُد بمُن قـَيم  ر  السََّلِميُّ َأُخو َعبمِد اَّللَِّ بمِن قـَيمس  ، ُمَعتِ ُب بمُن ِس بمِن َصخم

، َمعمِقلُ  َومِسيُّ َُزاِعيُّ، َحِليُف َبيِن َُممُزوم  ِمَن المُمَهاِجرِيَن، ُمَعتِ ُب بمُن ُقَشريم  اَأم ، َمعمَمُر بمُن  َعومف  اْلم بمُن المُمنمِذِر السََّلِميُّ
َاِرث اْلمحى َوُهَو ابمن عفراء، َأُخو مَعاذ َُمِحيُّ ِمَن المُمَهاِجرِيَن، َمعمُن ابمن عدى االوسي، معوذ بن اْلم َاِرِث اْلم بن  اْلم

َُموِح السََّلِميُّ َلَعلَُّه َأُخو ُمَعاِذ بمنِ  ِرو بمِن اْلم َداد ابمن  َعومف، معوذ ابمن َعمم َراينُّ، َوُهَو المِمقم ر و المبَـهم َداُد بمُن َعمم ر و، المِمقم َعمم
ُرُه وََكاَن َأَحَد ا ُمود، ابمن المُمتَـَقد م ِذكم َوَِّلنَي َوُهَو ُذو المَمَقاِل المَمحم َوِد ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم َسم َمِئذ ، ُمَليمُل بمُن اَأم لمُفرمَساِن يـَوم

َزم  ِرو بمِن ُخنَـيمس  السَّاِعِدي ، المُمنمذر بن قداَمة بن عرمفَجة اْلزرجى، المُمنمِذُر بمُن ُُمَمَّ َوبـمَرَة اْلم ِد بمِن رَِجيُّ، المُمنمِذُر بمُن َعمم
ُلُه ِمَن المَيَمِن وََكاَن أَ  طَّاِب َأصم ََل ُعَمَر بمِن اْلَم َجٌع َموم َجىَب ِمهم َنمَصاِريُّ ِمنم َبيِن َجحم َبَة اَأم مِئذ  ُعقم  .وََّل قَِتيل  ِمَن المُمسلمني يـَوم

__________ 
 .الفدم: االصل( 5)

ِتَقاق   .713َوَما أثمبته من ااِلشم
 .السَّيِ د املعطاء: والقذم
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ر و النَّجَّ  َاِرِث بمِن َعبمِد رزاح بن ظفر بن َكعمٌب، نـُعمَماُن بمُن َعبمِد َعمم ُر بمُن اْلم  .اِريُّ، َوُهَو َأُخو الضَّحَّاكِ َحرمُف النُّوِن َنصم
ِس، نـُعمَماُن بمُن َمالِ  َوم َاِرِث َحِليٌف لَِبيِن اَأم ِرو بمِن رِفَاَعَة النجارى، نعمَمان بن عصر بمِن اْلم ِك بمِن ثـَعمَلَبَة نـُعمَماُن بمُن َعمم

َقٌل، نعمَمان بن يَسار موَل لبىن ُعبَـيمد ، ، َويـَُقاُل َلُه قـَوم َزمرَِجيُّ  .َويـَُقاُل نـُعمَماُن بمُن ِسَنان   اْلم
َزمرَِجيُّ  َلَة اْلم َفُل بمُن عبيد اَّللَِّ بمِن َنضم  .نـَوم

َاِء َهاِنُئ بمُن نَِيار  َأبُو بـُرمَدَة المبَـَلِويُّ، َخاُل المبَـَراِء بمِن َعاِزب    .َحرمُف اهلم
ِل بَ  ُرُه ِف َأهم ، َوملَم يَذمُكرمُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب ِهََلُل بمُن ُأَميََّة المَواِقِفيُّ، َوَقَع ِذكم ِ ِف ِقصَِّة َكعمِب بمِن َماِلك  ر  ِف الصَِّحيَحنيم دم

 .المَمَغاِزي
َزمرَِجيُّ، َأُخو رَاِفِع بمِن المُمَعلَّى  .ِهََلُل بمُن المُمَعلَّى اْلم

، َحِليُف َبيِن  َُهىِن ، ذكره َحرمُف المَواِو َواِقُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ التَِّميِميُّ ِرو بمِن ُجَراد  اْلم َعِدي   ِمَن المُمَهاِجرِيَن، َوِديَعُة بمُن َعمم
ُب بمُن َسعمِد بمنِ  ، َوهم َزمرَِجيُّ َأُخو رَبِيِع بمِن ِإََيس  ر و اْلم ، ذََكَرُه ُموَسى  المَواِقِدي  َوابمن َعائِذ، ورقة بمُن ِإََيِس بمِن َعمم َأيب َسرمح 

َبَة وَ  َحاقَ بمُن ُعقم  .ابمُن َعائِذ  َوالمَواِقِديُّ ِف َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   َوملَم يَذمُكرمُه ابمُن ِإسم
َنِس بمِن َجَناِب بمِن َحِبيِب بمِن ُجرََّة السَُّلِميُّ  َخم  .َحرمُف المَياِء يَزِيُد بمُن اَأم

ُه َوابـمُنُه يـَعميِن بَدم : قَاَل السَُّهيمِليُّ  َحاق واالكثرون، َشِهَد ُهَو َوَأبـَوم رًا، َواَل يـُعمَرُف هَلُمم َنِظرٌي ِف الصََّحابَة، َومل يذكرهم ابمن ِإسم
َعَة الرِ ضمَوانِ   .َلِكنم َشِهُدوا َمَعُه بـَيـم

(1/101) 

 
 

ُحم   َزمرَِجيُّ، َوُهَو الَِّذي يـَُقاُل َلُه ابمُن ُفسم َاِرِث بمِن قـَيمس  اْلم ر ، يَزِيُد بمُن َوِهَي ُأمُّ ( 5)يَزِيُد بمُن اْلم َمِئذ  َشِهيًدا بَِبدم ُه، قُِتَل يـَوم
، يَزِيُد بمُن المُمنمِذِر بمِن َسرمح  السََّلِميُّ َوُهَو َأُخو َمعمِقلِ   . بمِن المُمنمِذرِ َعاِمِر بمِن َحِديَدَة َأبُو المُمنمِذِر السََّلِميُّ

 َِبُب المُكىَن 
َاِرِث بمِن ظَاملِ  النَّجَّاِريُّ، َوقَاَل ابمُن ِهَشام  َأبُو ُأَسيمد  َماِلُك بمُن رَبِيَعَة تـَقَ  َعمَوِر بمُن اْلم َم، َأبُو اَأم َاِرُث بمُن : دَّ َعمَوِر اْلم َأبُو اَأم

 .ظَاملِ  
يُق َعبمُد : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ر  الصِ دِ  ، َأبُو َبكم َاِرث ابمن ُجنمَدِب بمِن ظَاملِ  َعمَور َكعمب بن اْلم َم، َأبُو َأبُو اَأم اَّللَِّ بمُن ُعثمَماَن، تـََقدَّ

ِرو بمنِ   َحبََّة بمُن َعمم
َنمَصاِريُّ  ِرو بمِن َعومف  اَأم ، َأَحُد َبيِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعمم  .ََثِبت 

َراِء مَ  َمم ُُه ُمَهشِ ٌم، َأبُو اْلم َبَة بمِن رَبِيَعَة ِمَن المُمَهاِجرِيَن َوِقيَل امسم َاِرِث بمِن رِفَاَعَة بن عفراء، َأبُو َأبُو ُحَذيـمَفَة بمُن ُعتـم ََل اْلم وم
َرة موَل َأىب رهم بن عبد المُعزَّى من اهلاجرين، َأبُو ِسَناِن بمُن ُِممَصنِ  َة ابمن َأومس بن َأصمَرم النجارى، َأبُو ُسبـم  بمِن ُخَزُيم

ُنُه ِسَناٌن ِمَن المُمَهاِجرِينَ   .ُحرمََثَن، َأُخو ُعكَّاَشَة َوَمَعُه ابـم
ُعَمريم بن ََثِبِت بمِن النـُّعمَماِن بمِن أَُميََّة بمِن اممِرِئ المَقيمس ابمن ثـَعمَلَبَة، رََجَع ِمَن الطَّرِيِق َوقُِتَل : َأبُو الصياح بن النـُّعمَمان َوقيل

بَـَر، رََجَع ِْلُرمح  َأَصابَُه ِمنم َحَجر  َفُضِرَب َلُه بسهمه، أبوعرفجة ِمنم ُحَلَفاءِ  َم َخيـم ََل َرُسوِل  يـَوم َجىَب، َأبُو َكبمَشَة َموم َبيِن َجحم



َم، َأبُو َمرمَثد  المغَنَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأبُو لَُبابََة َبِشرُي بمُن َعبمِد المُمنمِذِر، تـََقدَّ ُعود  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم، َأبُو َمسم ِويُّ َكنَّاُز بمُن ُحَصنيم  تـََقدَّ
َبُة بمنُ  ِريُّ ُعقم َومِسيُّ  المَبدم َزمَعِر بمِن زَيمد  اَأم َم، َأبُو ُمَليمِل بمُن اَأم ر و تـََقدَّ  .َعمم

ُهمم َرُسوُل اَّللَِّ  ِلِمنَي ثلثِمائة َوَأرمبـََعَة َعَشَر َرُجًَل، ِمنـم رًا ِمَن المُمسم ٌل َفَكاَن مُجمَلُة َمنم َشِهَد بَدم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفصم  . َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .قسحم: االصل( 5)
 .َوَصَوابه َعن المَقاُموس

 .وفسحم أمه
)*( 
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عمُت المبَـَراَء بمَن َعاِزب  يـَُقولُ : َكَما قَاَل المُبَخاِريُّ  َحاَق، مسَِ ، َحدثَنا َأبُو ِإسم ثـََنا زَُهريم ُرو بمُن َخاِلد ، َحدَّ ثـََنا َعمم َثيِن : َحدَّ َحدَّ
ِة َأصمَحاِب طَاُلوَت الَِّذيَن َجاَوُزوا َمَعُه  َأصمَحاُب ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَُّ  رًا، َأهنم كانو ِعدَّ ُهم ممَّن شهد بَدم َعَليمِه َوَسلََّم ورضى َعنـم

َعَة َعَشَر َوَثََلمَثِائَة   َر، ِبضم  .النـَّهم
ِمنٌ : قَاَل المبَـَراءُ  َر ِإالَّ ُمؤم  .اَل َواَّللَِّ َما َجاَوَز َمَعُه النـَّهم

َحاَق َعِن المبَـَراِء ََنمَوهُ مثَّ َرَواُه ا ِريِ ، َعنم َأيب ِإسم َياَن الثَـّوم َرائِيَل َوُسفم  .لمُبَخاِريُّ ِمنم َطرِيِق ِإسم
ُل َعامَِّة السََّلِف َأنَـُّهمم َكانُوا َثََلمثِائَة َوبضمَعة عشر رجَل: قَاَل ابمُن َجرِير    .َوَهَذا قـَوم

َحاَق، َعِن المبَـَراِء،َحدثَنا َُممُمود، َحدثنَ : َوقَاَل َأيمضا ٌب، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َأيب ِإسم  ا َوهم
َنمَصا: قَالَ  ر  نـَيِ ًفا َعَلى ِستِ نَي، َواَأم َم بَدم ر ، وََكاَن المُمَهاِجُروَن يـَوم َم بَدم ِغرمُت َأََن َوابمُن ُعَمَر يـَوم ُتصم ِ اسم  .ُر نـَيِ ًفا َوَأرمبَِعنَي َوِمائـَتَـنيم

 .َهِذِه الرِ َوايَةِ  َهَكَذا َوَقَع ِف 
جَّاِج، َوُهَو ابمُن َأرمطَاَة، َعِن اْلمَ : َوقَاَل ابمُن َجرِير   َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُعبَـيمد  الممَحاريب، َحدثَنا َأبُو َمالك اْلبىن، َعِن اْلَم َكِم، َحدَّ

، َعِن ابمِن َعبَّاس  َقالَ  ر  : َعنم ِمقمَسم  َم بَدم ِ َوِستًَّة َوَثََلِثنَي رَُجًَل، َكاَن المُمَهاِجُروَن يـَوم َنمَصاُر ِمائـَتَـنيم َسبمِعنَي َرُجًَل، وََكاَن اَأم
َنمَصا ، َوَحاِمَل رَايَِة اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب   .ِر َسعمُد بمُن عَباَدةوََكاَن َحاِمَل رَايَِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .نُوا ثلثِمائة َوِستََّة رَِجال  َوَهَذا يقتضى َأهنم َكا
َعَة رَِجال  : َوِقيلَ : قَاَل ابمُن َجرِير    .َكانُوا ثلثِمائة َوَسبـم

ُ أَ : قـُلمتُ  ُهمم ِبُدونِِه فَاَّللَّ َوَُّل َعدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَأم  .عمَلمُ َوَقدم َيُكوُن َهَذا َعدَّ َمَعُهُم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َس َأَحٌد َوِستُّوَن رَجُ َوَقدم تـََقدَّ  َوم َحاَق َأنَّ المُمَهاِجرِيَن َكانُوا َثََلثًَة َومَثَاِننَي رَُجًَل، َوَأنَّ اَأم  .ًَل َم َعِن ابمِن ِإسم

ُعوَن رَُجًَل َوَسَرَدُهمم  َزمرََج ِمائٌَة َوَسبـم  .َواْلم
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ُ َأعمَلمُ َوَهَذا ُُمَاِلٌف ِلَما ذََكَرُه المُبَخاِريُّ، َوِلَما ُروِ   .َي َعِن ابمِن َعبَّاس  فَاَّللَّ
رًا؟ فـََقالَ : َوِف الصَِّحيِح، َعنم َأَنس  َأنَُّه ِقيَل َلهُ  َت بَدم  .َوَأيمَن َأِغيبُ : َشِهدم

َياَن طَلمحَ  َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم ، َعنم َجاِبِر بمِن َوِف ُسَنِن َأيب َداُوَد َعن سعيد بن َمنمُصور، َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َعِن اَأم َة بمِن ََنِفع 
ِرو بمِن حَرام َأنه قَالَ  ر  : َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم َم بَدم  .كنت أمتح َِأَصمَحايب المَماَء يـَوم

 .َوَهَذاِن ملَم يَذمُكرممُهَا المُبَخاِريُّ َواَل الضِ َياءُ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ُهُم ابم : قـُلمتُ * * *  م  ِف َمغمَنِمَها َوَأنَّهُ َوِف الَِّذيَن َعدَّ ر  َمنم ُضِرَب َلُه ِبَسهم ِل َبدم َحاَق ِف َأهم  ُن ِإسم
َعًة َوهُ  ر  ُأِذَن َلُه ِف التََّخلُّف ِبَسَبِبَها، وََكانُوا مَثَانَِيًة َأوم ِتسم َها ِلُعذم ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن خَتَلََّف َعَلى : مم ملَم َُيمُضرمَها، خَتَلََّف َعنـم

رِ رُ  ِمِه َوَأجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُيَرِ ُضَها َحىتَّ َماَتتم َفُضِرَب َلُه ِبَسهم ِرو بمِن قـَيَُّة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه، َوَسِعيُد بمُن زَيمِد بمِن َعمم
رِهِ  ِمِه َوَأجم  .نـَُفيمل  َكاَن ِِبلشَّاِم َفُضِرَب َلُه ِبَسهم

رِهِ  َوطَلمَحُة بمُن ُعبَـيمدِ  ِمِه َوَأجم  .اَّللَِّ َكاَن ِِبلشَّاِم َأيمًضا َفُضِرَب َلُه ِبَسهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم الرَّومَحاءِ  ِحنَي بـََلَغُه ُخُروُج النَِّفرِي ِمنم َمكََّة،  َوَأبُو لَُبابََة َبِشرُي بمُن َعبمِد المُمنمِذِر َردَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـعممَ  رِهِ فَاسم ِمِه َوَأجم  .َلُه َعَلى المَمِديَنِة َوَضَرَب َلُه ِبَسهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأيمًضا ِمنَ  َاِرُث بمُن َحاِطِب بمِن ُعبَـيمِد بمِن ُأَميََّة، َردَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِه َواْلم  الطَّرِيِق َوَضَرَب َلُه ِبَسهم

رِهِ   .َوَأجم
َاِرُث بمُن ا ِمِه زَاَد المَواِقِديُّ َواْلم رِهِ : لصِ مَِّة، ُكِسَر ِِبلرَّومَحاِء فـََرَجَع َفَضَرَب َلُه ِبَسهم  .َوَأجم

ِمِه وأجره َعَة َوُضِرَب َلُه ِبَسهم  .َوَخوَّاُت بمُن ُجبَـريم  ملَم َُيمُضِر المَوقـم
ُ عَ  ، َخَرَج َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليمِه َوَسلََّم فََأَصاَب َساَقُه َفِصيُل َحَجر  فـََرَجَع َوُضِرَب َلُه َوَأبُو الصياح بمُن ََثِبت 

رِهِ  ِمِه َوَأجم  .ِبَسهم
ُرَج َفَماَت َوِقيلَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َز لَِيخم ، ََتَهَّ رِهِ : َوسعد َأبُو َماِلك  ِمِه َوَأجم  .ِإنَُّه َماَت ِِبلرَّومَحاِء َفُضِرَب َلُه ِبَسهم
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َمِئذ  َأرمبـََعَة َعَشَر َرُجًَل، ِمَن المُمَهاِجرِيَن ِستٌَّة َوُهمم وَكَ  ِلِمنَي يـَوم ِهُدوا ِمَن المُمسم ُتشم َاِرِث بمِن : اَن الَِّذيَن اسم ُعبَـيمَدُة بمُن اْلم
ُر بمُن َأيب َوقَّ  ُ، َوُعَميـم َراِء َرِْحَُه اَّللَّ ُلُه َفَماَت ِِبلصَّفم ِريُّ قـَتَـَلُه المُمطَِّلِب، ُقِطَعتم رِجم ، َأُخو َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  الزُّهم اص 

َرَة َسَنًة، َويـَُقاُل ِإنَُّه َكاَن َقدم َأَمَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلرُُّجوِع ِلِصَغرِِه المَعاُص بمُن َسِعيد  َوُهَو ابمُن ِستَّ َعشم
َواُن بمُن بـَيمَضاَء، فـََبَكى فََأِذَن َلُه ِف  َُزاِعيُّ، َوَصفم ر و اْلم الذََّهاِب فـَُقِتَل َرِضَي هللا َعنُه، وحليفهم ُذو الشمالني ابمن َعبمِد َعمم

َطَّاِب وََكانَ  ََل ُعَمَر بمِن اْلم َجٌع َموم ، َوِمهم  َوَعاِقُل بمُن المُبَكريمِ اللَّيمِثيُّ َحِليُف َبيِن َعِدي  
َمِئذ  َأوََّل قَِتيل  قُتِ  ِلِمنَي يـَوم  .َل ِمَن المُمسم

َنمَصاِر مَثَانَِيٌة َوُهمم  ٌف ابمن: َوِمَن اَأم ٌذ َوَعوم م  فََأَصاَب َحنمَجَرَتُه َفَماَت، َوُمَعوِ  ا َحارِثَُة بمُن ُسَراَقَة رََماُه ِحبَّاُن بمُن المَعرَِقِة ِبَسهم



َاِرِث، َويـَُقالُ  َثَمَة، ابمُن ُفسم : عفراء، َويُرِيد بمُن اْلم َذاَن، َوَسعمُد بمُن َخيـم َُماِم، َورَاِفُع بمُن المُمَعلَّى بمِن َلوم ُر بمُن اْلم ، َوُعَميـم ُحم 
يِعِهمم  ُ َعنم مجَِ ُر بمُن َعبمِد المُمنمِذِر َرِضَي اَّللَّ  .َوُمَبشِ 

ُعوَن بَِعريًا َكَما تـََقدَّمَ  ِلِمنَي َسبـم  .وََكاَن َمَع المُمسم
َحا َوِد َوامسمَُها بـَعمَزَجُة، َويـَُقاُل َسبمَحُة، َوَعَلى: قَ قَاَل ابمُن ِإسم َسم َداُد بمُن اَأم َرى  وََكاَن َمَعُهمم فـََرَساِن َعَلى َأَحِدمِهَا المِمقم ُخم اَأم

ُر بمُن المَعوَّاِم َوامسمَُها الميَـعمُسوبُ   .الزُّبـَيـم
َعُب بمُن ُعَمريم ، وَ  َنمَصاِر وََكاَن َمَعُهمم ِلَواٌء َُيمِمُلُه ُمصم ، َوالَِِّت ِلَلم َدامُهَا للمهاجرين على ابمن َأيب طَاِلب  رَايـََتاِن َُيمِمُل ِإحم

 .َُيمِمُلَها َسعمُد بمُن عَباَدة
َنمَصاِر َسعمُد ابمن ُمَعاذ   يُق، َورَأمَس َمُشورَِة اَأم ر  الصِ دِ   .وََكاَن رَأس مشورة للمهاجرين َأبُو َبكم

رِِكنيَ َوَأمَّا مَجمُع ا* * *  َسُن َما يـَُقاُل ِفيِهمم : لمُمشم َلمِف َوَقدم َنصَّ ُعرمَوُة َوقـََتاَدُة : َفَأحم ِعِماَئِة ِإََل اَأم َ التِ سم ِإنَـُّهمم َكانُوا َما بـَنيم
عمائَة َوَثََلِثنَي رجَل  .َأنَـُّهمم َكانُوا ِتسم
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َعِمائَة  َوَثََلِثنيَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ   . َرُجًَل َكانُوا ِتسم
ََحاِديِث َأنَـُّهمم َكانُوا َأزميََد ِمنم َألمف   ، َوَقدم تـََقدََّم ِف بـَعمِض اَأم ِديُد َُيمَتاُج ِإََل َدلِيل  َباِعِهمم َمَعُهمم َوَهَذا التَّحم ، فـََلَعلَُّه َعَدُد َأتـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َِديِث الصَِّحيِح ِعنمَد المُبَخاِري ِ  ُعونَ  َوَقدم تقدم اْلم ُعوَن َوُأِسَر َسبـم ُهمم َسبـم  .َعِن المبَـَراِء َأنَُّه قُِتَل ِمنـم

ُهوِر، َوهِلََذا َقاَل َكعمُب بمُن َماِلك  ِف َقِصيَدة  َلهُ  ُمم ُل اْلم  :َوَهَذا قـَوم
ُهُم  َوُد َوَقدم َحَكى* فََأقَاَم ِِبلمَعَطِن المُمَعطَِّن ِمنـم َسم ُهُم َواَأم َبُة ِمنـم ُعوَن ُعتـم َاَع َعَلى َذِلكَ  َسبـم  .المَواِقِديُّ اْلمِمجم

ا الشَّأمِن، َفََل ُُيمِكُن ِحَكايَُة َوِفيَما قَاَلُه َنَظٌر، فَِإنَّ ُموَسى بن عقَبة َوُعرمَوة ابمن الزُّبـَريمِ قَااَل ِخََلَف َذِلَك، َومُهَا ِمنم َأِئمَِّة َهذَ 
هلَِِما، َوِإنم َكاَن قـَوم  َِديِث الصَِّحيحِ ااِلت َِفاِق ِبُدوِن قـَوم َبِة ِإََل اْلم  .هُلَُما َمرمُجوًحا ِِبلنِ سم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
كَ  َاِفُظ الضِ َياُء ِف َأحم ُرُه، َوَحرََّر َذِلَك اْلم َحاَق َوَغيـم َُساَرى ابمُن ِإسم َلى َواَأم َاَء المَقتـم  .اِمِه َجيِ ًداَوَقدم َسَرَد َأمسم

، َوَأوَُّل َوَقدم تـََقدََّم ِف ُغُضوِن سِ  ُزوِميُّ ََسِد المَمخم َوُد بمُن َعبمِد اَأم َسم ُهمم، َوُهَو اَأم ُر َأوَِّل َمنم قُِتَل ِمنـم َمنم فـَرَّ َياَقاِت المِقصَِّة ِذكم
، َوَما َأفَاَدُه َذِلَك، فَإِ  ، َأِو المُعَقيمِليُّ، َحِليُف َبيِن َُممُزوم  َُزاِعيُّ َعمَلِم اْلم : نَُّه ُأِسَر، َوُهَو المَقاِئُل ِف ِشعمرِهِ َوُهَو َخاِلُد بمُن اَأم

َمى ُكُلوُمَنا  َعمَقاِب َتدم َنا َعَلى اَأم ُم َفَما َصَدَق ِف َذِلكَ * َوَلسم  .َوَلِكنم َعَلى َأقمَداِمَنا يـَقمطُُر الدَّ
َاِرِث، قُِتََل  ُر بمُن اْلم َبُة بمُن َأيب ُمَعيمط  َوالنَّضم ِ  َوَأوَُّل َمنم َأَسُروا ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم بـَنيم َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًرا بـَنيم َصبـم

 ِ َلنيم ُتِلَف ِف َأيِ ِهَما قُِتَل َأوَّاًل َعَلى قـَوم َُساَرى، َوَقِد اخم  .اَأم
َُساَرى جَمَّاًَن ِبََل ِفَداء ، مِ  ُهمم َأبُو المَعاِص بمنُ َوَأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َأطمَلَق مَجَاَعًة ِمَن اَأم  نـم
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ُزوِميُّ، َوَصيمِفيُّ بمُن َأيب رِفَاَعَة َكَما َاِرِث المَمخم َُمِويُّ، َوالمُمطَِّلُب بمُن َحنمَطِب بمِن اْلم َم، َوَأبُو َعزََّة الشَّاِعُر،  الرَّبِيِع اَأم تـََقدَّ
َُمِحيُّ َكَما  ُب بمُن ُعَمريمِ بمِن َوهمب  اْلم ثـََر ممَّا َأَخَذ ِمنم َسائِِر َوَوهم َم، َوفَاَدى بَِقيـَّتَـُهمم َحىتَّ َعمَُّه المَعبَّاَس َأَخَذ ِمنمُه َأكم تـََقدَّ

َنمَصاِر َأنم يَـ  نِِه َعمَُّه، َمَع َأنَُّه َقدم َسأََلُه الَِّذيَن َأَسُروُه ِمَن اَأم َرى، لَِئَلَّ ُُيَابَِيُه ِلَكوم َسم رُُكوا َلُه ِفَداءَ اَأم ُه فََأىَب َعَليمِهمم َذِلَك، تـم
رُُكوا ِمنمُه ِدرممَهًا: َوقَالَ   .اَل تـَتـم

ُهمم َمنم ُأِخَذ ِمنمُه َأرمبـَُعونَ   َوَقدم َكاَن ِفَداُؤُهمم ُمتَـَفاِواًت، فََأَقلُّ َما ُأِخَذ َأرمبـَُعِمائَة ، َوِمنـم
 .ُأوِقيًَّة ِمنم ذهب

َبةَ   .لمَعبَّاِس ِماَئُة ُأوِقيَّة  ِمنم َذَهب  َوُأِخَذ ِمَن ا: قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم
َماُم َأْحمَدُ  َداِر ِفَدائِِه َكَما قَاَل اْلمِ تـُؤمِجَر َعَلى َعَمل  مبِقم ُهمم َمِن اسم ، قَالَ : َوِمنـم ثـََنا َعِليُّ بمُن َعاِصم  ثـََنا : قَاَل َداُودُ : َحدَّ َحدَّ

رَِمُة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ََنٌس : ِعكم ر  ملَم َيُكنم هَلُمم ِفَداٌء، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َبدم َرى يـَوم َسم ِمَن اَأم
َنمَصاِر المِكَتابََة، قَالَ  ًما يبكى ِإََل أمه فـََقاَلت: ِفَداَءُهمم َأنم يـَُعلِ ُموا َأوماَلَد اَأم َضَرَبيِن  :َما َشأمنك؟ فـََقالَ : فَجاء ُغََلم يـَوم

ِل : معلمي فـََقاَلت ر  ( 5)اْلببث َيطمُلُب ِبَذحم  .َواَّللَِّ اَل أتَمتِيِه َأبًَدا! بَدم
 .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَُد َوُهَو َعَلى َشرمِط السَُّننِ 

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم ُط َذِلَك ُكلِ ِه َوَّلِلَِّ اْلم َم َبسم  .َوتـََقدَّ
رً  ِلِمنَي قَاَل المُبَخاِريُّ ِف َهَذا المَبابِ َفصمٌل ِف َفضمِل َمنم َشِهَد بَدم ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن : ا ِمَن المُمسم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ َحدَّ

عمُت َأَنًسا يـَُقولُ  َحاَق، َعنم ُْحَيمد ، مسَِ ثـََنا َأبُو ِإسم ر و، َحدَّ ر  َفَجاَءتم ُأمُّ : َعمم َم بَدم ُ ُأِصيَب َحارِثَُة يـَوم ُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَِّة َأصمرِب وأحتسب، َوِإن تكن االخرى : َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَلتم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َعَرفمَت َمنمزَِلَة َحارِثََة ِمينِ  فَِإنم َيُك ِف اْلم

 .فرتى َما أصنع
 ".َي؟ ِإنَـَّها ِجَناٌن َكِثريٌَة َوِإنَُّه ِف جنَّة الفردوس َوُيك َأو هبلت َأو جنَّة َواِحَدٌة هِ : " فـََقالَ 

__________ 
 .الثأر: الذحل( 5)

 .بدخل: وىف االصل
 .ُمرفة
)*( 
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هِ   .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم
ِه ِمنم َحِديِث ََثِبت  َوقـََتاَدَة عَ  ، َوَأنَّ َحارِثََة َكاَن ِف النَّظَّارَِة َوِفيهِ َوَقدم ُرِوَي ِمنم َغريمِ َهَذا المَوجم ِإنَّ ابـمَنِك َأَصاَب : " نم َأَنس 

َعمَلى  َس اَأم  ".المِفرمَدوم



ر ، فَِإنَّ َهَذا الَِّذي ملَم َيُكنم ِف حببوحة المِقَتاِل  ِل َبدم ِل َأهم َمِة الموَ ( 5)َوِف َهَذا تـَنمِبيٌه َعِظيٌم َعَلى َفضم َغى، َبلم َكاَن َواَل ِف َحوم
ِض، َوَمَع َهَذا َأَصاَب هبَِ  َوم َرُب ِمَن اْلم ٌم َغرمٌب َوُهَو َيشم َا َأَصابَُه َسهم َس الَِِّت ِمَن النَّظَّارَِة ِمنم بَِعيد ، َوِإَّنَّ ِقِف المِفرمَدوم َذا المَموم

َِناِن َوَأومَسطُ   ِهَي َأعمَلى اْلم
ُر َأنـمَهاُر  َنَِّة، َوِمنمُه تـَُفجَّ َهااْلم أَُلوُه ِإَيَّ َنََّة َأنم َيسم َ اْلم َنَِّة الَِِّت َأَمَر الشَّارُِع أُمََّتُه ِإَذا َسأَُلوا اَّللَّ  .اْلم

، َوَعُدوُُّهمم َعَلى َثََلثَِة َأضم  مثَّ ! َدًدا؟ َعاِفِهمم َعَدًدا َوعُ فَِإَذا َكاَن َهَذا َحاُل َهَذا، َفَما ظَنَُّك مبَنم َكاَن َواِقًفا ِف ََنمِر المَعُدوِ 
ِ بمِن عَ  َويمِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِإدمرِيَس، َعنم ُحَصنيم َحاق بن رَاهم يًعا َعن ِإسم ِلٌم مجَِ بمِد الرَّْحمَِن، َعنم َسعمِد َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم

، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب  ِل  بمِن ُعبَـيمَدَة، َعنم َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن السَُّلِميِ  طَاِلب  ِقصََّة َحاِطِب بمِن َأيب بـَلمتَـَعَة َوبـَعمِثِه المِكَتاَب ِإََل َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َضرمِب ُعُنِقِه فَإِ  َتأمَذَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَُّه َقدم َخاَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َمكََّة َعاَم المَفتمِح، َوَأنَّ ُعَمَر اسم

مِ   .ِننيَ َوالمُمؤم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  فـََقالَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل بَدم رِيَك َلَعلَّ اَّللََّ اطََّلَع َعَلى َأهم رًا، َوَما يُدم اعمَمُلوا َما : قد َشِهَد بَدم

ُتمم فـََقدم َغَفرمُت َلُكمم   ".ِشئـم
ِل بَدم : " َوَلفمُظ المُبَخاِري ِ  ر  فـََقالَ َألَيمَس ِمنم َأهم ِل َبدم َ اطََّلَع َعَلى َأهم َنَُّة، : ر ؟ َوَلَعلَّ اَّللَّ ُتمم فـََقدم َوَجَبتم َلُكُم اْلم اعمَمُلوا َما ِشئـم

 ".َأوم َقَد َغَفرمُت َلُكمم 
 .هللا َوَرُسوله أعلم: َفَدَمَعتم عينا عمر َوقَالَ 

__________ 
 .متكن ِف الممَقام واْللول: تبحبح( 5)

 .لمَمَكان َوسطهوحببوحة ا
 .حببحة: وىف االصل

 (1السِ ريَة  - 99)*( )ُمرفة 
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َبَة، َعِن اللَّيمِث، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، َأنَّ َعبمًدا ِْلَاِطب  َجاَء َرُسولُ  ِلٌم َعنم قـُتَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َوَرَوى ُمسم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُخَلنَّ َحاِطٌب النَّارَ : الَ يشكو َحاِطًبا قَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ لََيدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َُديمِبَيَة : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رًا َواْلم  ".كذبت، اَل يدخلَها، ِإنَّه َشِهَد بَدم
َماُم َأْحمَدُ  ثـَنَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد، َحدَّ َثيِن َحدَّ ، َحدَّ ِر بمُن َعيَّاش   ا َأبُو َبكم

َياَن، َعنم َجاِبر  قَالَ  َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اَأم رًا َأِو : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخَل النَّاَر َرُجٌل َشِهَد بَدم َلنم يَدم
َُديمِبَيَة   ".اْلم

ِلم  تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َوُهَو عَ   .َلى َشرمِط ُمسم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َأيب هُ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا يَزِيُد، َأنـمَبَأََن َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم َعاِصِم بمِن َأيب النَُّجوِد، َعنم َأيب َصاِلح  َريـمَرَة، َعِن َحدَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ر  فـََقالَ ِإنَّ اَّللََّ : قَالَ " النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِل بَدم ُتمم فـََقدم َغَفرمُت َلُكمم :  اطََّلَع َعَلى َأهم  ".اعمَمُلوا َما ِشئـم
َاِعيَل، ِكََلمُهَا َعنم يَزِيَد ابمن َهاُرون ِبهِ  ، َوُموَسى بمِن ِإمسم  .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأْحمََد بمِن ِسَنان 

نده رَِمُة، َعنم َُيمََي بمِن َأيب َكِثري ، َعنم َأيب َحدثَنا ُُمَمَّ : وروى المبَـزَّار ِف ُمسم د بن َمرمُزوق، َحدثَنا َأبُو ُحَذيـمَفة، َحدثَنا ِعكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ  ُخَل النَّاَر َمنم َشهِ : " َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رًا ِإنم ِإين ِ ََأَرمُجو َأنم اَل َيدم َد بَدم

 ُ  ".َشاَء اَّللَّ
هِ : مثَّ قَالَ   .اَل نـَعمَلُمُه يـُرمَوى َعنم َأيب ُهَريـمَرَة ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم
َِديِث َوملَم خُيمرُِجوُه، َوُهَو َعَلى َشرمِط الصَِّحيحِ : قـُلمتُ   .َوَقدم تـََفرََّد المبَـزَّاُر هِبََذا اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
رًا َوقَالَ  َحاُق بمُن ِإبـمَراِهيَم،: المُبَخاِريُّ ِف َِبِب ُشُهوِد المَمََلِئَكة بَدم ثـََنا ِإسم  َحدَّ
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، َعنم َأبِيِه، وََكاَن أَ  ثـََنا َجرِيٌر، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم ُمَعاِذ بمِن رِفَاَعَة بمِن رَاِفع  الزُّرَِقيِ  ر  َحدَّ ِل َبدم َجاَء : ، قَالَ بُوُه ِمنم َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ِيُل ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ر  ِفيُكمم؟ قَالَ : ِجربم َل بَدم ِلِمنَي، َأوم َكِلَمًة ََنمَوَها: َما تـَُعدُّوَن َأهم  .ِمنم َأفمَضِل المُمسم

رًا ِمَن المَمََلِئَكِة انـمَفَرَد بِهِ : قَالَ   .المُبَخاِريُّ  وََكَذِلَك َمنم َشِهَد بَدم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمَهاِجَرًة ِمنم َمكََّة ِإََل المَمِديَنِة بَـ  ر ، فصل ِف قدوم زَيـمَنُب بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  ِبَشهم َعِة بَدم عمَد َوقـم
َتَضى َما َكاَن َشَرَط َزومُجَها َأبُو المَعاِص لِلنَِّبِ  َصلَّى  َحاقَ مبُقم َم قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما تـََقدَّ َوَلمَّا رََجَع َأبُو المَعاِص : اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم زيد َم، بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنم  ِإََل َمكََّة َوَقدم ُخلِ َي َسِبيُلُه، يـَعميِن َكَما تـََقدَّ َصاِر بن َحارِثَة َوَرُجًَل ِمَن اَأم
 .ُكوََن بَِبطمِن َيجج َحىتَّ متر بكما زَيـمَنب فتصحباها فـََتأمتَِياين هِبَا: َمَكانَُه فـََقالَ 

ر  َأوم َشيمِعِه  ر  ِبَشهم  ( .5)َفَخَرَجا َمَكانـَُهَما َوَذِلَك بـَعمَد َبدم
َة َأَمَرَها ِِبللُُّحوِق ِبَبِيَها َفَخرَ   .َجتم ََتَهَّزُ فـََلمَّا َقِدَم َأبُو المَعاِص َمكَّ

َحاقَ  ر ، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ثمُت َعنم زَيـمَنَب َأنَـَّها قَاَلتم : َفَحدَّ َنا َأََن َأََتَهَُّز َلِقيَـتميِن ِهنمُد بِنمُت : ُحدِ  بـَيـم
َبَة فـََقاَلتم  ُلغميِن َأنَّكِ : ُعتـم َنَة ُُمَمَّد ، َأملَم يـَبـم  .َما َأَردمُت َذِلكَ : فـَُقلمتُ : تُرِيِديَن اللُُّحوَق ِبَبِيِك؟ قَاَلتم  ََي ابـم

َعِلي، ِإن َكاَن َلِك َحاَجٌة مبََتاع  ممَّا يـَرمُفُق ِبِك ِف َسَفِرِك َأوم مبَال  تـَتَـبَـلَّغِ : فـََقاَلتم  َنَة َعمِ ، اَل تـَفم نَي ِبِه ِإََل َأبِيِك فَِإنَّ َأِي ابـم
َ الر َِجالِ ( 1)ِك َفََل َتضمَطيِن ِعنمِدي َحاَجتَ  َ النِ َساِء َما بـَنيم ُخُل بـَنيم  .ِمينِ  فَِإنَُّه اَل يَدم

 .َواَّللَِّ َما َأرَاَها قَاَلتم َذِلَك ِإالَّ لِتَـفمَعلَ : قَاَلتم 
تـَُها فَأَنمَكرمُت َأنم َأُكوَن ُأرِيُد َذِلكَ : قَاَلتم   .َوَلِكينِ  ِخفم



َحاقَ  َها َأُخو َزومِجَها ِكَنانَُة بمُن الرَّبِيِع بَِعريًا فـَرَِكبَـ : قَاَل ابمُن ِإسم َم ِإلَيـم ، فـََلمَّا فـََرَغتم ِمنم َجَهازَِها َقدَّ َسُه فـََتَجهََّزتم تمُه َوَأَخَذ قـَوم
َدج  هَلَا، َوحَتَدََّث ِبَذِلَك رِ  ، َفَخَرُجوا ِف طََلِبَها َحىتَّ وَِكَنانـََتُه، مثَّ َخَرَج هِبَا نـََهارًا يـَُقوُد هِبَا َوِهَي ِف َهوم َجاٌل ِمنم قـَُريمش 

 َأدمرَُكوَها بذى طوى، وََكاَن أول
__________ 

 .قريب ِمنمهُ : شيعه( 5)
 .اَل تنقبضي مىن: اَل تضطىن( 1)

 .اضطنأ: َوَأصله
)*( 
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َوِد بمُن المُمطَِّلِب بمِن َأسَ  َسم َها َهبَّاُر بمُن اَأم  ِد بمِن َعبمِد المُعزَّى الفهرى، فـََروََّعَها َهبَّارٌ َمنم َسَبَق ِإلَيـم
، َوبـََرَك َْحُوَها ِكَنانَُة َونـَثـََر كِ  َدِج، وََكاَنتم َحاِمًَل ِفيَما يـَزمُعُموَن َفَطَرَحتم َوم نُو : َنانـََتُه مثَّ قَالَ ِِبلرُّممِح َوِهَي ِف اهلم َواَّللَِّ اَل يَدم

ًماِمينِ  رَُجٌل ِإالَّ َوَضعمُت   .ِفيِه َسهم
 .فـََتَكرمَكَر النَّاُس َعنمهُ 

َياَن ِف ِجلَّة  ِمنم قـَُريمش  فـََقالَ  َلَك َحىتَّ نَُكلِ َمكَ : َوَأَتى َأبُو ُسفم  .ََي َأيُـَّها الرَُّجُل ُكفَّ َعنَّا نـَبـم
َياَن َحىتَّ َوَقَف َعَليمِه فـََقالَ  َبَل َأبُو ُسفم ، فََأقـم َت ِِبلمَمرمَأِة َعَلى رُُءوِس النَّاِس َعََلنَِيًة، َوَقدم ِإنََّك ملَم ُتِصبم : َفَكفَّ ، َخَرجم

َنِتِه ِإلَيم  َت ِِببـم َنا ِمنم ُُمَمَّد ، فـََيُظنُّ النَّاُس ِإذم َخَرجم بَـتَـَنا َوَما ُدِخَل َعَليـم ِه َعََلنَِيًة َعَلى رُُءوِس النَّاِس ِمنم َعَرفمَت ُمِصيبَـتَـَنا َوَنكم
ِ َأظمُهرََِن، َأنَّ َذِلَك َعنم ُذل   َأَصابـََنا، َوَأنَّ َذِلك ضعف منا ووهن، ولعمري َما لنا حببسها من َأبِيَها ِمنم َحاَجة  َوَما لََنا  بـَنيم

َواُت َوحَتَدََّث النَّاُس َأنم َقدم َرَددمََنَها فَ ( 5)ِمنم ثـُؤمرَة   َصم َها ، َوَلِكِن ارمِجعم ِِبلمَمرمَأِة َحىتَّ ِإَذا َهَدَأِت اَأم ِقم ُسلََّها ِسرًّا َوَأْلم
 .ِبَبِيَها
 .فـََفَعلَ : قَالَ 

َحاَق َأنَّ ُأولَِئَك النـََّفَر الَِّذيَن َردُّوا زَيـمَنَب َلمَّا َرَجُعوا ِإََل َمكََّة قَاَلتم ِهنم  أىف الس لم : ُد َتُذمُُّهمم على َذِلكَوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم
َباُه النِ َساِء المَعَواِرِك َوِف ا* أعيارا َجَفاًء َوِغلمَظًة  َرمِب َأشم َوَقدم ِقيَل ِإنَـَّها قَاَلتم َذِلَك ِللَِّذيِن رََجُعوا من بدر بعد َما ( 1)ْلم

ُهُم الَِّذيَن قُِتُلوا  .قُِتَل ِمنـم
َحاقَ  َصمَواُت َخَرَج هِبَا لَيمًَل : قَاَل ابمُن ِإسم َلَمَها ِإََل زَيمِد بمِن َحارِثََة َوَصاِحِبِه،  فََأَقاَمتم لََيايلَ، َحىتَّ ِإَذا َهَدَأِت اَأم َحىتَّ َأسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فـََقِدَما هِبَا لَيمًَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئِل ِمنم َطرِيِق ُعَمَر بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعرمَوَة بمِن الزُّ * * *   بـَريمِ، َعنم َوَقدم َرَوى المبَـيـم

__________ 
 .طلب الثأر: الثؤرة( 5)



 .اْلوائض: العوارك( 1)
)*( 
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ِعَها َما ِف َبطمِنَها، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َفذََكَر ِقصََّة ُخُروِجَها َوَردِ ِهمم هَلَا َوَوضم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث زَيمدَ  َاَُتَ  َصلَّى اَّللَّ بن َحارِثَة َوَأعمطَاُه َخامته لتجئ َمَعُه فـَتَـَلطََّف زَيمٌد فََأعمطَاُه رَاِعًيا ِمنم َمكََّة فََأعمَطى اْلم

 .رَُجٌل ِف ظَاِهِر َمكَّةَ : َمنم َدَفَع ِإلَيمَك َهَذا؟ قَالَ : ِلَزيـمَنَب، فـََلمَّا رََأتمُه َعَرفـَتمُه فـََقاَلتم 
 .يمًَل فـَرَِكَبتم َورَاَءُه َحىتَّ َقِدَم هِبَا المَمِديَنةَ َفَخَرَجتم زَيـمَنُب لَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : قَالَ   ".ِهَي َأفمَضُل بـََناِت ُأِصيَبتم ِفَّ : " َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ بمِن زَيمِن المَعاِبِديَن، فَ : قَالَ  َسنيم َواَّللَِّ : َما َحِديث بَلغيِن َأنَّك حتدثته؟ فـََقاَل ُعرمَوةُ : أََتى ُعرمَوة فـََقالَ فـَبَـَلَغ َذِلَك َعِليَّ بمَن اْلُم

ِرِق َوالمَمغمِرِب َوَأين ِ َأنـمَتِقُص فَاِطَمَة َحًقا ُهَو هَلَا، َوأما بعد َذِلك أَ  َ المَمشم  .ن اَل أحدث بِِه َأبًَداَما ُأِحبُّ َأنَّ يل َما بـَنيم
َحاقَ  َثَمَة َأُخو َبيِن َساملِِ بمِن َعومف  : قَاَل ابمُن ِإسم  .فـََقاَل ِف َذِلَك َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َأوم َأبُو َخيـم

َثَمةَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   رَُه : ِهَي َِأَيب َخيـم ُدُر النَّاُس َقدم َراجُ * َأاَتين الَِّذي اَل يـَقم َها ملَم خُيمَز ِلَزيـمَنَب ِفيِهمم ِمنم ُعُقوق  َوَمأممثَِ َوِإخم
نَـَنا ِعطمُر َمنمِشِم * ِفيَها ُُمَمٌَّد  َضم  ( 5)َعَلى َمأمِقط  َوبـَيـم َياَن ِمنم ِحلمِف َضمم َوِمنم َحرمبَِنا ِف َرغمِم َأنمف  * َوَأممَسى َأبُو ُسفم

ََل َُيِيِنِه  ًرا َوَموم َنُه َعمم َفكُّ ِمنَّا َكَتاِئٌب ( 1)ُُممَكِم  ِبِذي َحَلق  َجلمِد الصَََّلِصلِ * َوَمنمَدِم قـََرَنَّ ابـم ُت اَل تـَنـم َسَراُة * فََأقمَسمم
ِر َحىتَّ نـَُعلََّها ( 9)مخَِيس  َمنم هُلَام  ُمَسوَِّم   ِبَاِطَمة  َفوق االنوف مبيسم( * 7)نـَُروُع قـَُريمَش المُكفم

__________ 
َرمب، وعطر منشم: املأقط( 5)  .رمبِكَنايَة َعن شدَّة اْلمَ : معرتك اْلم

َها للموتى، َحىتَّ تشاءموا هبَا: ومنشم  .َكاَنت اممَرَأة تبيع المعطر فيشرتى ِمنـم
 .َأرَاَد ِبِه الغل: ُذو حلق( 1)

َِديد  .والصَلصل مجع صلصلة، وهى صلصلة اْلم
 .المكثري: اللهام( 9)

 .الممعلم: واملسوم
 .نفزع: نروع( 7)

َرمب مر ة بعد مر ة: ونعلها  .نذيقها اْلم
)*( 
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َناَف جَنمد  َوَُنمَلة   ِل نـُتمِهِم يََد * نـُنَـز هُِلُمم َأكم َيمِل َوالرَّجم ِر َحىتَّ اَل يـَُعوَّجَّ ِسرمبـَُنا ( 5)َوِإنم يـُتمِهُموا ِِبْلم َونـُلمِحُقُهمم آََثَر َعاد  * الدَّهم
ٌم ملَم يُِطيُعوا ُُمَمًَّدا  َياَن ِإمَّا َلِقيَتُه َعَلى َأممرِ * َوُجرمُهِم َويـَنمَدُم قـَوم ِم فَأَبمِلغم َأَِب ُسفم لَِئنم َأنمَت ملَم خُتمِلصم * ِهمم َوَأيُّ ِحنِي تـََندُّ

ََياِة ُمَعجَّل   ِلِم فَأَبمِشرم ِبِزمي  ِف اْلم َحاقَ * ُسُجوًدا َوُتسم ََل ُيَِنِي َأيب : َوِسرمَِبِل َقار  َخاِلًدا ِف َجَهنََّم قَاَل ابمُن ِإسم َياَن َوَموم  ُسفم
َرِمي ِ  ضم  .الَِّذي َعَناُه الشَّاِعُر ُهَو َعاِمُر بمُن اْلَم

ضمَرِميِ  َفِإنَُّه قُِتَل يـَوم : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   ، فََأمَّا َعاِمُر بمُن اْلَم َرِميِ  ضم َاِرِث بمِن اْلَم َبُة بمُن َعبمِد اْلم َا ُهَو ُعقم ر  ِإَّنَّ  .َم بَدم
ََشجِ ، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َيَسار  : اقَ قَاَل ابمُن ِإسمحَ * * *  ، َعنم بَُكريمِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اَأم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  ، َوَقدم َحدَّ

، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ  َحاَق الدَّومِسيِ   .َعنم َأيب ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسرِيَّ : قَالَ  َوِد َوالرَُّجِل الَِّذي َسَبَق َمَعُه ِإََل : " ًة َأََن ِفيَها فـََقالَ بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َسم ِإنم ظَِفرمُُتم هِبَبَّاِر بمِن اَأم

 ".زَيـمَنَب َفَحر ُِقومُهَا ِِبلنَّاِر 
َنا فـََقالَ  رِيِق َهَذيمِن الرَّ : فـََلمَّا َكاَن المَغُد بـََعَث ِإلَيـم َبِغي ِإين ِ َقدم ُكنمُت َأَمرمُتُكمم بَِتحم ِ ِإن أخذمتوها، مثَّ رََأيمُت َأنَُّه اَل يـَنـم ُجَلنيم

تُـُلومُهَا   ".َِأََحد  َأنم ُيرق ِبلنَّار ِإالَّ هللا عزوجل، فَِإنم ظَِفرمُُتم هِبَِما فَاقـم
َحاَق َوُهَو َعَلى َشرمِط السَُّنِن َوملَم خُيمرُِجوهُ   .تـََفرََّد ِبِه ابمُن ِإسم

ثـََنا اللَّيمُث، َعِن بَُكريم ، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َيَسار ، َعن َأىب ُهَريـمَرة َأنَُّه قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َبُة َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَعمث  فـََقالَ  رُِقومهَُ : " َصلَّى اَّللَّ ُُتم ُفََلًَن َوُفََلًَن فََأحم ُُروجَ " ا ِِبلنَّاِر ِإنم َوَجدم ِإين ِ : مثَّ َقاَل ِحنَي َأَردمََن اْلم

ُب هِبَا ِإالَّ هللا، فَِإن وجدمتومها فاقتلومها  .َأَمرمُتُكمم َأنم حَتمرُِقوا ُفََلًَن َوُفََلًَن، َوِإنَّ النَّاَر اَل يـَُعذِ 
__________ 

ر( 5)  .مد َزَمانه: يَد الدَّهم
 .يدى: وىف االصل

 .ثمبته َعن ابمن ِهَشامَوَما أ
)*( 
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َتَمرَّتم زَيـمَنُب ِعنمَد َأبِيَها ِبِ  َحاَق َأنَّ َأَِب المَعاِص َأقَاَم مبَكََّة َعَلى ُكفمرِِه َواسم لمَمِديَنِة، َحىتَّ ِإَذا َكاَن قـُبَـيمَل َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم
، فـََلمَّا قـََفَل ِمَن الشَّاِم َلِقيَـتمُه َسرِيٌَّة فََأَخُذوا َما َمَعُه َوَأعمَجَزُهمم َهَرًِب، َوَجاَء حَتمَت المَفتمِح َخَرَج َأبُو المَعاِص ِف َِتَارَة  ِلُقرَ  يمش 

َتَجاَر هِبَا فََأَجارَتمهُ   .اللَّيمِل ِإََل َزومَجِتِه زَيـمَنَب فَاسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِ  َأيَها النَّاس : َصََلِة الصُّبمِح وََكبـََّر وََكبـََّر النَّاُس َصَرَختم ِمنم ُصفَِّة النِ َساءفـََلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَل َعَلى النَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأقـم َهلم َأيُـَّها النَّاُس : " اِس فـََقالَ َأَجرمُت َأَِب المَعاِص بمَن الرَّبِيِع فـََلمَّا َسلََّم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
عمُت؟  عمُتُم الَِّذي مسَِ  .نـََعمم : قَاُلوا" مسَِ

ِلِمنَي َأدم : " قَالَ  عمُتمم، َوِإنَُّه جيُِرُي َعَلى المُمسم عمُت َما مسَِ  ".ََنُهمم َأَما َوالَِّذي نفس ُُمَمَّد بَِيِدِه َما علمت بشئ َحىتَّ مسَِ



ُ َعَليمِه وَ  َنِتِه زَيـمَنَب فـََقالَ مثَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواُه َواَل خَيمُلَصنَّ ِإلَيمِك : " َسلََّم َفَدَخَل َعَلى ابـم رِِمي َمثـم َأيم بـُنَـيََّة َأكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَحثَـُّهمم َعَلى َردِ  َما َكاَن َمَعُه، : قَالَ " فَِإنَِّك اَل حتَِلِ نَي َلُه  ِقُد َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِِه اَل يـَفم فـََردُّوُه بَِسم

ًئا  .ِمنمُه َشيـم
، َهلم بَِقَي َِأََحد  ِمنمُكمم : فََأَخَذُه َأبُو المَعاِص فـََرَجَع ِبِه ِإََل َمكََّة، فََأعمَطى ُكلَّ ِإنمَسان  َما َكاَن َلُه مثَّ قَالَ  ََي َمعمَشَر قـَُريمش 

ُه؟ قَاُلوا ََنَك َوِفيًّا َكِرُيًا اَل : ِعنمِدي َماٌل ملَم َيَمُخذم ًرا فـََقدم َوَجدم ُ َخيـم  .َفَجَزاَك اَّللَّ
ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدُه َوَرُسولُُه، َواَّللَِّ َما َمنَـَعيِن َعِن اْلمِسم : قَالَ  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ََلِم ِعنمَدُه ِإالَّ خَتُوُُّف َأنم َتظُنُّوا َأين ِ فَِإين ِ َأشم

َلممتُ ِإَّنََّ  َها َأسم ُ ِإلَيمُكمم َوفـََرغمُت ِمنـم  .ا َأَردمُت َأنم آُكَل َأممَواَلُكمم، فـََلمَّا َأدَّاَها اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .مثَّ َخَرَج َحىتَّ َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ  ِ، عَ : قَاَل ابمُن ِإسم َصنيم َثيِن َداُوُد بمُن اْلُم ، قَالَ َفَحدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه : نم ِعكم َردَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَِّل َوملَم ُُيمِدثم َشيمئا  .َوَسلََّم زَيـمَنَب َعَلى النِ َكاِح اَأم
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َماُم َأْحمَُد َوَأبُو َداُوَد َوالرتِ م  َِديُث َقدم َرَواُه اْلمِ َحاَق، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َوَهَذا اْلم : ِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد ابمن ِإسم
َناِدِه بَمسٌ   .لَيمَس إبِِسم

ِ َوقَاَل السُّ  َصنيم ِظ َداُوَد بمِن اْلُم َِديِث، َوَلَعلَُّه َقدم َجاَء ِمنم ِقَبِل ِحفم َه َهَذا اْلم  يـَُقلم بِِه َأَحٌد ِمَن ملَم : َهيمِليُّ َوَلِكنم اَل نـَعمِرُف َوجم
تُ   .المُفَقَهاِء ِفيَما َعِلمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد ِستِ  ِسِننَي، َوِف ِرَوايَة  : َوِف َلفمظ   َوَِّل، َرَواُه : َردََّها َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ ِِبلنِ َكاِح اَأم بـَعمَد َسنَـتَـنيم
 .ابمُن َجرِير  

 .ملَم ُُيمِدثم ِنَكاًحا: يَة  َوِف ِرَوا
َكَل َعَلى َكِثري  ِمَن المُعَلَماِء، فَِإنَّ المَقاِعَدَة ِعنمَدُهمم َأنَّ المَمرمَأَة ِإَذا َأسم  َِديُث َقدم َأشم َلَمتم َوَزومُجَها َكاِفٌر، فَِإنم َكاَن َوَهَذا اْلم

َلِت المُفرمَقُة، َوِإنم َكاَن بـَعم  َتَمرَّ َعَلى ِنَكاِحَها، َوِإِن قـَبمَل الدُُّخوِل تـُُعجِ  َلَم ِفيَها اسم ُتِظَر ِإََل انمِقَضاِء المِعدَِّة، فَِإنم َأسم َدُه انـم
َلَمتم ِحنَي بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َها َأسم ُ َعنـم ِلِم انـمَفَسَخ ِنَكاُحَها َوزَيـمَنُب َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّ انـمَقَضتم َوملَم ُيسم َم ى اَّللَّ

لَ  ، َوَأسم َُديمِبَيِة َسَنَة ِست   رِِكنَي َعاَم اْلم ِلَماُت َعَلى المُمشم ر ، َوُحر َِم المُمسم ر  ِبَشهم َم َأبُو المَعاِص قـَبمَل المَفتمِح َوَهاَجَرتم بـَعمَد بَدم
َرهتَِ : َسَنَة مَثَان  َفَمنم قَالَ   .ا فـَُهَو َصِحيحٌ َردََّها َعَليمِه بـَعمَد ِستِ  ِسِننَي، َأيم ِمنم ِحنِي ِهجم

ِ : َوَمنم قَالَ   .بـَعمَد َسنَـتَـنيم
رِِكنَي فـَُهَو َصِحيٌح َأيمًضا ِلَماُت َعَلى المُمشم  .َأيم ِمنم ِحنِي ُحر َِمِت المُمسم

ِة الَِِّت َأقـَلَُّها َسنَـَتاِن ِمنم حِ  ِدير  فَالظَّاِهُر انمِقَضاُء ِعدَّهِتَا ِف َهِذِه المُمدَّ َها، َفَكيمَف َردََّها َوَعَلى ُكلِ  تـَقم ِرمِي َأوم َقرِيٌب ِمنـم نِي التَّحم
َوَِّل؟  ِتَمالُ : فـََقاَل قَائُِلونَ * * * َعَليمِه ِِبلنِ َكاِح اَأم َها ااِلحم َقِض، َوَهِذه قصَّة ُيَِني يـََتَطرَُّق ِإلَيـم تـََها ملَم تـَنـم  .َُيمَتِمُل َأنَّ ِعدَّ

َِديَث ِبِ  جَّاِج بمِن َأرمطَاَة، َعنم َوَعاَرَض آَخُروَن َهَذا اْلم َوَِّل الَِّذي َرَواُه َأْحمَُد َوالرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث اْلَم َِديِث اَأم  ْلم



َتُه َعلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َردَّ بِنـم ِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  ر  ى أَ َعمم يب المَعاِص بمِن الرَّبِيِع مبَهم
 .َجِديد  َوِنَكاح  َجِديد  
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َماُم َأْحمَدُ  َعُه ِمنم ُُمَمَِّد بمِن عُ : قَاَل اْلمِ َا مسَِ ، ِإَّنَّ ِرو بمِن ُشَعيمب  جَّاُج ِمنم َعمم َمعمُه اْلَم بَـيمِد اَّللَِّ َهَذا َحِديٌث َضِعيٌف َواه  َوملَم َيسم
ُ َعلَ المَعرمزَِمي ِ  َِديُث الصَِّحيُح الَِّذي ُرِوَي َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ًئا، َواْلم يمِه َوَسلََّم أقرها َعَلى ، َوالمَعرمَزِميُّ اَل ُيَساِوي َحِديثُُه َشيـم

َوَّلِ   .النِ َكاِح اَأم
َِديُث، َوالصََّواُب : َوَهَكَذا قَاَل الدَّارَُقطميِنُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َردََّها اَل يـَثـمُبُت َهَذا اْلم َحِديُث ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَّلِ   .ِِبلنِ َكاِح اَأم
َناده مَقال: َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َهَذا َحِديٌث ِف ِإسم

َلمَ [ الذى]و  ِل المِعلمِم، َأنَّ المَمرمَأَة ِإَذا َأسم َلَم َزومُجَها َأنَُّه َأَحقُّ هِبَا َما َكاَنتم ِف المَعَمل َعَليمِه ِعنمَد َأهم تم قـَبمَل َزومِجَها مثَّ َأسم
َحاقَ  َومزَاِعيِ  َوالشَّاِفِعيِ  َوَأْحمََد َوِإسم ُل َماِلك  َواَأم ِة، َوُهَو قـَوم  .المِعدَّ

 .َد هَلَا ِنَكاًحا َفَضِعيفٌ َبِل الظَّاِهُر انمِقَضاُء ِعدَّهِتَا، َوَمنم َرَوى َأنَُّه َجدَّ : َوقَاَل آَخُرونَ 
ََلُم َزومِجهَ * * *  َلَمتم َوأتََخََّر ِإسم َاَلُة َهِذِه، َدلِيٌل َعَلى َأنَّ المَمرمَأَة ِإَذا َأسم تـَُها، َفِفي َقِضيَِّة زَيـمَنَب، َواْلم ا َحىتَّ انـمَقَضتم ِعدَّ

َفِسُخ مبَُجرَِّد َذِلَك، َبلم يبمقى ِبِ  ََلَم فَِنَكاُحَها اَل يـَنـم َرُه َوِإنم َشاَءتم تـََربََّصتم َوانـمَتَظَرتم ِإسم َِياِر ِإنم َشاَءتم تـََزوََّجتم َغيـم ْلم
 .َزومِجَها َأيَّ َوقمت  َكاَن، َوِهَي اممَرَأتُُه َما ملَم تـَتَـَزوَّجم 

ٌة َوَلُه َحظٌّ ِمنم ِجَهةِ  ُل ِفيِه قـُوَّ  .َوَهَذا المَقوم
ِه َوهللا َأعمَلمُ   .المِفقم

َهُد ِلَذِلَك مبَا ذََكَرُه المُبَخاِريُّ َحيمُث قَالَ َوُيسم  تـُُهنَّ : َتشم رَِكاِت َوِعدَّ َلَم ِمَن المُمشم ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن ُموَسى، : ِنَكاُح َمنم َأسم َحدَّ
رُِكوَن َعَلى مَ  ، َكاَن المُمشم ثـََنا ِهَشاٌم، َعنم ابمن جريح، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َحدَّ ِ ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نمزِلَتَـنيم

د  اَل يـَُقا ِل َعهم رِِكي َأهم َرمب يـَُقاتُِلونـَُهمم َويـَُقاتُِلونَُه، َوُمشم  .تُِلُهمم َواَل يقاتلونهَوَسلََّم َوالمُمؤمِننَي، َكانُوا ُمشمركي أهل اْلم
ِل ا َرمِب ملَم خُتمَطبم َحىتَّ حتَِيَض َوَتطمُهَر، فَِإَذا َطُهَرتم َحلَّ هَلَا النِ َكاُح، فَِإنَّ َهاَجَر َزومُجَها َفَكاَن ِإَذا َهاَجَرِت اممَرَأٌة ِمنم َأهم ْلم

ُهم َأو  قـَبمَل َأنم تـَنمِكَح ُردَّتم ِإلَيمِه، َوِإنم َهاَجَر َعبمٌد ِمنـم
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 .َأَمٌة فـَُهَما ُحرَّاِن َوهَلَُما َما ِللمُمَهاِجرِينَ 
ِد ِمثمَل َحِديِث جُمَاِهد   ِل المَعهم  .مثَّ ذََكَر ِمنم َأهم

 .َهَذا َلَفظُُه حبُُروِفهِ 



لُهُ  َرمِب ملَم خُتمَطبم َحىتَّ حتَِيَض َوَتطمُهَر : " فـََقوم ِل اْلم تَـربمُِئ حبَيمَضة  اَل " َفَكاَن ِإَذا َهاَجَرِت اممَرَأٌة ِمنم َأهم َتِضي َأنَـَّها َكاَنتم َتسم يـَقم
ٌم ِإََل َهَذا  .تـَعمَتدُّ بَِثََلثَِة قـُُروء ، َوَقدم َذَهَب قـَوم

لُهُ  ِة ااِل : َوقـَوم َتِضي َأنَُّه َوِإنم َهاَجَر بـَعمَد انمِقَضاِء ُمدَّ ِة َأنَـَّها تـَُردُّ فَِإنم َهاَجَر َزومُجَها قـَبمَل َأنم تـَنمِكَح ُردَّتم ِإلَيمِه، يـَقم َراِء َوالمِعدَّ ِتبـم سم
َرُه، َكَما ُهَو الظَّاِهُر ِمنم ِقصَِّة زَيـمَنَب بِنمِت النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ ِإََل َزوم  َوَِّل َما ملَم تـَنمِكحم َزومًجا َغيـم  َعَليمِه َوَسلََّم، وََكَما َذَهَب ِجَها اَأم

 .ِإلَيمِه َمنم َذَهَب ِمَن المُعَلَماءِ 
 .َوهللا أعلم
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ٌل ِفيَما ِقيَل ِمَن اَأمَ  ر  المُعظمَمى َفصم َعاِر ِف َغزمَوِة بَدم َحاَق، َعنم َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، ( 5)شم َفِمنم َذِلَك َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم
ِر : َوَأنمَكَرَها ابمُن ِهَشام   ًرا َكاَن َمنم َعَجِب الدَّهم َممِر َومَ * َأملَم تـََر َأمم َباٌب ُمبَـيـََّنُة اَأم ِ َأسم ( 1)ا َذاك ِإالَّ َأن قوما أفادهم َوِللمَحنيم

ِعِهمم ( 9)فحانوا *  ر  جبَمم ِر َعِشيََّة رَاُحوا ََنمَو َبدم ِر * تـََواص  ِِبلمُعُقوِق َوِِبلمُكفم َنا ( 7)وََكانُوا رُُهوًَن لِلرَِّكيَِّة ِمنم بَدم وَُكنَّا طََلبـم
َرَها  َنا فَالم * المِعرِي ملَم نـَبمِغ َغيـم َنِويٌَّة َفَساُروا ِإلَيـم َنا ملَم َتُكنم َمثـم ِر فـََلمَّا المتَـَقيـم َنا َعَلى َقدم ِر ( * 1)تَـَقيـم َر َطعمن  ِِبلمُمثـَقََّفِة السُّمم لََنا َغيـم

َها  َاَم َحدُّ ُثمِر * َوَضرمب  بِِبيض  خَيمَتِلي اهلم َلمَواِن بـَيِ َنِة اَأم َبَة المَغي ِ ( 1)ُمَشهََّرِة اَأم َنا ُعتـم َلى ََتَرمَجُم * ََثِوًَي  َوََنمُن تـَرَكم َبَة ِف قـَتـم َوَشيـم
ِر  َفم ٌرو ثـََوى ِفيَمنم ثـََوى ِمنم ُْحَاهِتِمم ( 7)ِف اْلم ِرو ُجُيوُب ِنَساء  ِمنم ُلَؤيِ  بمِن * َوَعمم َفُشقَّتم ُجُيوَب النَّاِئَحاِت َعَلى َعمم

رِ * َغاِلب    ِكَرام  تـََفرَّعمَن الذََّواِئَب ِمنم ِفهم
ٌم قـُتِ ُلوا ِف َضََلهلِِمم  ُأولَِئكَ  َلُه * قـَوم ِر ِلَواَء َضََلل  قَاَد ِإبمِليُس َأهم َر ُُممَتَضِر النَّصم ا ِلَواًء َغيـم َِبيَث * َوَخلَّوم َفَخاَس هِبِمم ِإنَّ اْلم

َممَر َواِضًحا  ِر َوقَاَل هَلُمم ِإذم َعاَيَن اَأم  م من َصرببَرِئمُت ِإلَيمُكمم َما يبَ الميَـوم * ِإََل َغدم
__________ 

َأكثر َما ذكره ابمن اسحق من االشعار الَّىِت قيلت ِف َغزمَوة بدر َمصمُنوع ُمتلق، اَل تبدو َعَليمِه مسحة َذِلك المَعصمر،  ( 5)
َاِدث مثَّ يصوغون االش عار على َكَما نبه على َذِلك ابمن ِهَشام، َوُهَو من صنع بعض النظامني الَّذين َكانُوا يتصورون اْلم

َتَضاهُ   .ُمقم
 .أهلكهم: أفادهم( 1)
 .فخافوا: االصل( 9)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
َجارَةِ : مجع رهن، َوالركَبة: رهوَن( 7)  .المِبئمر الَّىِت مل تطو ِِبْلِم
 .َأرَاَد الرُُّجوع: املثنوية( 1)
 .يقطع: خيمَتلى( 1)

 .فرند السَّيمف: واالثر
قط: َترجم( 7)  .تسم



 .المِبئمر مل تطو: ْلفروا
)*( 
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َن َوِإنَّيِن  ِ َحىتَّ تـََورَّطُوا * فَِإين ِ َأَرى َما اَل تـََروم َمُهمم ِللمَحنيم ِر فـََقدَّ ُ ُذو َقسم ُم َذا * َأَخاُف ِعَقاَب اَّللَِّ َواَّللَّ وََكاَن مبَا ملَم خَيمرُبِ المَقوم
َمِة * ا َومَجمُعَنا ُخربمِ َفَكانُوا َغَداَة المِبئمِر َألمفً  ِر َوِفيَنا ُجُنوُد اَّللَِّ ِحنَي َُيُدََُّن ( 5)َثََلُث ِمِئني  َكالمُمَسدَّ هِبِمم ِف َمَقام  مثَّ * الزُّهم

ِيل حَتت لوائنا  ِضِح الذ كر َفشد هبم ِجربم تَـوم َحاق جوا* ُمسم َاِرث لدا َمأمَزق  ِفيِه َمَناََيُهُم ََتمِري َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم هبا من اْلم
ًدا َناَها َعمم  .بمِن ِهَشام  تـَرَكم

َ َأبـمَلى َرُسوَلُه : َوقَاَل َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوَأنمَكَرَها ابمُن ِهَشام  * * *  َبََلَء َعزِيز  ِذي اقمِتَدار  َوِذي َفضمِل مبَا * َأملَم تـََر َأنَّ اَّللَّ
ُرُه  *َأنـمَزَل المُكفَّاَر َداَر َمَذلَّة   ا َهَواًَن ِمنم ِإَسار  َوِمنم قـَتمِل َفَأممَسى َرُسوُل اَّللَِّ َقدم َعزَّ َنصم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ُأرمِسَل * َفََلقـَوم

َزل   ِل َفَجاَء ِبُفرمقَان  ِمَن اَّللَِّ ُمنـم  ُمبَـيـََّنة  آََيتُُه ِلَذِوي المَعقملِ * ِِبلمَعدم
َواٌم ِبَذاَك َوَأيـم  َواٌم فـََزاَغتم قـُُلوبـُُهمم * َقُنوا فَآَمَن َأقـم ِل َوَأنمَكَر َأقـم ِد اَّللَِّ جُممَتِمِعي الشَّمم ا حبَمم فـََزاَدُهُم ُذو المَعرمِش َخبمًَل * َفَأممَسوم

ر  َرُسوَلُه  َم بَدم ُهمم يـَوم َسُن المِفعمِل ِبَيمِدي* َعَلى َخبمِل َوَأممَكَن ِمنـم ًما ِغَضاًِب ِفعمُلُهمم َأحم َوَقدم * ِهُم بِيٌض ِخَفاٌف َعُصوا هِبَا َوقـَوم
يَّة   ِل تَِبيُت ُعُيوُن النَّاِئَحاِت * َحاَدثُوَها ِبْلَلء والصقل َفَكمم تـَرَُكوا ِمنم ََنِشئ  ِذي ْحَِ ُهُم َكهم َصرِيًعا َوِمنم ِذي جَنمَدة  ِمنـم

َباِل الرََّشاِش َوِِبلمَوبمِل * َعَليمِهُم  َنُه نـََوائِ ( 1)ََتُوُد إبِِسم َبَة المَغيِ  َوابـم َعيم ُعتـم ِل * َح تـَنـم ِل َوَذا الر ِجم َعيم َأَِب َجهم َعاُه َوتـَنـم َبَة تـَنـم َوَشيـم
َعاَن فيهم ( 9) َعى َوابمَن ُجدم لَبٌة حرى مبيَنة الثكل* تـَنـم  مسم

__________ 
ل اهلائج: املسدم( 5)  .المَفحم

 .املشرقة اللَّومن: والزهر
 .ضَِّعيفالمَمَطر ال: الرشاش( 1)

 .المكثري: والوبل
 .استعاره للدمع

ض( 9) َوم  .يُرِيد بذى الرجل االسود بن عبد االسد الذى قطعت رجله َوُهَو يقتحم اْلم
( *( 
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ر  ِعَصابٌَة  ُهُم ِف بِئمِر بَدم ُهمم َمنم * ثـَُوى ِمنـم ِل َدَعا المَغيُّ ِمنـم ُُروِب َوِف المَمحم َباٌب * َدَعا فََأَجابَُه َذُوو جَنََدات  ِف اْلم َوِللمَغيِ  َأسم
ِحيِم مبَعمِزل  ( 5)ُمَرمََّقُة المَوصمِل  ا َلَدى َداِر اْلَم َفِل السُّفمِل * فََأضمَحوم َواِن ِف َأسم َوَقدم ذََكَر ابمن ( 1)َعِن الشَّغمِب َوالمُعدم



ًدا َناَها َقصم َاِرث َأيمًضا تـَرَكم َحاق نقيضتها من اْلم  .ِإسم
ُ قَاِدُر : َوقَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  * * *  ر  َأنم ُنََلِقَي َمعمَشًرا * َعِجبمُت َِأَممِر اَّللَِّ َواَّللَّ َم َبدم َعَلى َما َأرَاَد لَيمَس َّلِلَِّ قَاِهُر َقَضى يـَوم

َفُروا َمنم يَِليهِ *  تَـنـم ا َوَسِبيُل المبَـغمِي ِِبلنَّاِس َجائُِر َوَقدم َحَشُدوا َواسم َنا اَل * ُم بـََغوم ِمَن النَّاِس َحىتَّ مَجمُعُهمم ُمَتَكاثُِر َوَساَرتم ِإلَيـم
َرََن  يًعا َوَعاِمرُ * حُتَاِوُل َغيـم  بَِمجمَِعَها َكعمٌب مجَِ

َلُه  ُس َحوم َوم ُهمم َعزِيٌز َوََنِصُر َومَجمُع َبيِن النَّجَّاِر حَتمتَ * َوِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ َواَأم ( 9)َُيمُشوَن ِف المَماِذيِ  * ِلَوائِِه  َلُه َمعمِقٌل ِمنـم
ا َلِقيَناُهمم وَُكلٌّ جُمَاِهٌد  ُع ََثئُِر فـََلمَّ ُرُه * َوالنـَّقم َ اَل َربَّ َغيـم ََن بَِنَّ اَّللَّ تَـبمِسُل النـَّفمِس َصاِبُر َشِهدم َوَأنَّ َرُسوَل * َِأَصمَحابِِه ُمسم

َقِ  ظَاِهُر َوَقدم ُعر َِيتم  ََن مَجمَعُهمم فـَتَـَبدَُّدوا * بِيٌض ِخَفاٌف َكأَنَـَّها  اَّللَِّ ِِبْلم نَـيمَك َشاِهُر هِبِنَّ َأَبدم وََكاَن * مقاييس يـُزمِهيَها ِلَعيـم
ِهِه  ل  َصرِيًعا ِلَوجم َ َمنم ُهَو فَاِجُر َفَكبَّ َأبُو َجهم نيم َبَة وَ * ُيََلِقي اْلَم َو َعاثُِر َوَشيـم َبُة َقدم َغاَدرمتُُه َوهم التـَّيمِميَّ َغاَدرمُت ِف َوُعتـم

تَـَقر َِها * المَوَغى  ا َوُقوَد النَّاِر ِف ُمسم ُهمم ِإالَّ ِبِذي المَعرمِش َكاِفُر فََأممَسوم  وَُكلُّ َكُفور  ِف َجَهنَّم صائر* َوَما ِمنـم
__________ 

 .َضِعيَفة واهية: مرمقة( 5)
 .ِف أشغل الش غل: ابمن ِهَشام( 1)
 .رمع اللينة السهلة، َوتطلق على السِ ََلح ُكلهالد: املاذى( 9)

)*( 
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َي َقدم َشبَّ َْحميـَُها  َجارَِة َساِجُر وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َقدم َقاَل َأقمِبُلوا * تـََلظَّى َعَليمِهمم َوهم َِديِد َواْلِم َا * ِبُزبمِر اْلم ا َوقَالُوا ِإَّنَّ فـََولَّوم
ِلُكوا بِِه َأنمَت َساِحُر َِأَممر  أَ  ُ َأنم يـَهم ر  * رَاَد اَّللَّ ِم َبدم ُ زَاِجُر َوقَاَل َكعمٌب ِف يـَوم َأاَل َهلم َأَتى َغسَّاَن ِف : َولَيمَس َِأَممر  َْحَُّه اَّللَّ

َنا َعنم ِقِسي   َعَداَوًة * َنى دارها  ُُموِر َعِليُمَها بَِنم َقدم َرَمتـم ََن اَّللََّ ملَم َمَعدٌّ َمًعا ُجهَّ * َوأخمرب شئ ِِبَأم اهُلَا َوَحِليُمَها َِأََنَّ َعَبدم
َرُه  ِمِه ِإرمُث ِعزَّة  * نـَرمُج َغيـم َِناِن ِإذم َأاَتََن َزِعيُمَها َنِبٌّ َلُه ِف قـَوم َها ُأُروُمَها َفَساُروا َوِسرمََن * رََجاَء اْلم بـَتـم ق  َهذَّ َوَأعمَراُق ِصدم

َنا َكأَنَـَّنا   ِلَقاء  اَل يـَُرجَّى َكِليُمَها ُأُسودُ * فَالمتَـَقيـم
َناُهمم بِِبيض  َصَوارِم  * َضَربـمَناُهُم َحىتَّ َهَوى ِف َمَكرِ ََن  ا َوُدسم ء  ِمنم ُلَؤي   َعِظيُمَها فـََولَّوم َنا ِحلمُفَها * ِلَمنمِخِر َسوم َسَواٌء َعَليـم

ر  عل* لعمر أبيكا ََي بىن لؤى : َوَصِميُمَها َوقَاَل َكعمٌب َأيمًضا َواَل * ى زهو لديكم وأنتحاء َلَما َحاَمتم فـََواِرُسُكمم بَِبدم
ُدُمَنا بَِممر  * َصبَـُروا ِبِه ِعنمَد اللِ َقاِء َوَردمََنُه َونُوُر اَّللَِّ جَيمُلو  ِكَم * ُدَجى الظَّلمَماِء َعنَّا َوالمِغطَاِء َرُسوُل اَّللَِّ يـَقم ِمَن اممِر اَّللَِّ ُأحم

ر  ِِبلمَقَضاِء فَ  َياَن َوارمُقبم * َما َظِفَرتم فـََواِرُسُكمم بَِبدم َيمِل َتطمُلُع ِمنم  * َوَما رََجُعوا ِإلَيمُكمم ِِبلسََّواِء َفََل تـَعمَجلم َأَِب ُسفم ِجَياَد اْلم
ِس ِفيَها  ، قَاَل ابمُن ِهَشام  َويـَُقاُل َوقَاَل َحسَّا* * * َوِميَكاٌل فـََيا ِطيَب المَمََلِء * َكَداِء بِنمِصِر اَّللَِّ ُروُح المُقدم ُن بمُن ََثِبت 
ِمي ِ  َاِرِث السَّهم  :ِهَي ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم
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ُدُمُهمم  ِعِري َحَلَق المَماِذيِ  يـَقم َتشم ُر رِعمِديِد * ُمسم َلمِق َفضََّلُه ( 5)َجلمُد النَِّحيَزِة َماض  َغيـم لمرَبِيَِّة َعَلى ا* َأعميِن َرُسوَل ِإَلِه اْلم
ُتمم بَِنم حَتمُموا ِذَمارَُكُم  ُوِد َوَقدم َزَعمم َوى َوِِبْلم ُر َمومُروِد * ِِبلتـَّقم ُتمم َغيـم ر  َزَعمم ِلُكُم ]َوَماُء َبدم َمعم ِلَقوم َحىتَّ * مثَّ َوَردمََن َوملَم َنسم

َر َتصمرِيِد  تَـعمِصِمنَي حبَبمل  َغريمِ ( [ 1)َشرِبـمَنا َرَواًء َغيـم َقُّ * ُمنمَجِذم   ُمسم ِكم  ِمنم ِحَباِل اَّللَِّ مَممُدوِد ِفيَنا الرَُّسوُل َوِفيَنا اْلم َتحم ُمسم
بَـُعُه  َتَضاُء ِبِه * نـَتـم ُر َُممُدوِد َواف  َوَماض  ِشَهاٌب ُيسم ٌر َغيـم ََماِجيِد َوقَاَل َحسَّاُن * َحىتَّ المَمَماِت َوَنصم ٌر َأََنَر َعَلى ُكلِ  اَأم بَدم
رِ * َأاَل لَيمَت ِشعمِري َهلم َأَتى أهل َمكَّة : ِبت  َأيمًضابمُن َثَ   إِبدتنا المُكفَّاَر ِف َساَعِة المُعسم

ِم ِعنمَد جَمَالَِنا  َلُه * قـَتَـلمَنا َسَراَة المَقوم َبَة قـَبـم ل  َوُعتـم ِر قـَتَـلمَنا َأَِب َجهم َبَة يَ * فـََلمم يـَرمِجُعوا ِإالَّ بَِقاِصَمِة الظَّهم ُبو لِلمَيَديمِن َوَشيـم كم
َبَة بـَعمَدُه  ِر قـَتَـلمَنا ُسَويمًدا مثَّ ُعتـم َلُه َحَسٌب ( * 7)َفَكمم َقدم قتلَنا من كرمي مسود ( 9)َوطُعمَمَة َأيمًضا ِعنمَد ََثئَِرِة المَقرتمِ * َولِلنَّحم

نَـُهمم  َناُهُم ِللمَعاِوََيِت يـَنُـبـم ِر تـَرَكم ِمِه ََنِبُه الذ ِكم ُرَك َما َحاَمتم فـََواِرُس َماِلك   ( *1)ِف قـَوم َن ََنرًا بـَعمُد َحاِمَيَة المَقعمِر َلَعمم َلوم * َوَيصم
م بدر، ِف َقطمِع  َاِرِث بن عبد الممطلب ِف يـَوم ِر َوقَاَل ُعبَـيمَدُة بمُن اْلم َنا َعَلى َبدم َم المتَـَقيـم َياُعُهمم يـَوم ِلِه ِف ُمَباَرزَتِِه ُهَو َوَأشم رِجم

َبةَ َوَْحمزَ  َبَة َوالمَولِيِد بمِن ُعتـم َبَة َوَشيـم  .َة َوَعِلي   َمَع ُعتـم
َعٌة : َوَأنمَكَرَها ابمُن ِهَشام   َل َمكََّة َوقـم ُلُغ َعنَّا َأهم  يـَُهبُّ هَلَا َمنم َكاَن َعنم َذاَك ََنئَِيا* َستَـبـم

__________ 
 .الدروع اللينة: املاذى( 5)

 . حاجزالَلبس على ِجسممه بَِغريم : واملستشعر
 .الطبيعة: والنحيزة
 .اْلبان: والرعديد

 .من ابمن ِهَشام( 1)
 .المغَُبار: القرت( 9)
 .مرزأ: ابمن ِهَشام( 7)
 .يعاودهنم: ينبنهم( 1)

)*( 
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َبُة بـَعمَدُه  َبَة ِإذم َوَلَّ َوَشيـم َطُعوا رِ * بُِعتـم َبَة رَاِضَيا فَِإنم تـَقم ُر ُعتـم ِلٌم َوَما َكاَن ِفيَها ِبكم َ ُمسم ِلي فَِإين ِ ُأرَجِ ي هِبَا َعيمًشا ِمَن اَّللَِّ * جم
ِلَصتم  ُوِر َأممثَاِل التََّماثِيِل ُأخم َنَِّة المُعلمَيا ِلَمنم َكاَن َعالَِيا َوِبعمُت هِبَا َعيمًشا تعرفت َصفوه * َدانَِيا َمَع اْلم وعاجلته * ِمَن اْلم

َرَميِن الرَّ  ِل َمنِ ِه َحىتَّ فقدت اال دانيا فََأكم ُروًها ِإيَلَّ ِقَتاهُلُمم * ْحمَُن ِمنم َفضم ََلِم َغطَّى المَمَساِوََي َوَما َكاَن َمكم * بِثـَومب  ِمَن اْلمِسم
َفاَء َمنم َكاَن َداِعَيا َوملَم يـَبمِغ ِإذم َساُلوا النَِّبَّ َسَواَءََن  َكم ِد خَتمِطُر َثََلثـَتَـَنا َحىتَّ َحَضرمََن الممُ * َغَداَة َدَعا اَأم ُسم َناِدََي َلِقيَناُهُم َكاَأم

 نـَُقاِتُل ِف الرَّْحمَِن َمنم َكاَن َعاِصَيا* ِِبلمَقَنا 
َحاقَ ( * * * 5)َثََلثَِتَنا َحىتَّ ُأزِيُروا المَمَنائَِيا * َفَما بَرَِحتم َأقمَداُمَنا ِمنم َمَقاِمَنا  َأيمًضا  َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  : َوقَاَل ابمُن ِإسم



َمُه اَل يـَُقاِتُل ُدونـَُهمم  ر  َوتـَرمِكِه قـَوم َم بَدم َاِرَث بمَن ِهَشام  َعَلى ِفَرارِِه يـَوم ِفي ( * 1)تـَبَـَلتم فـَُؤاَدَك ِف المَمَناِم َخرِيَدٌة : يَُذمُّ اْلم َتشم
ِك خَتمِلطُُه مبَاِء َسَحابَة  ( 9) ُصَها ُمتَـَنضِ ٌد  َأوم * الضَِّجيَع بَِبارِد  ِبسَّاِم َكالمِمسم َِقيَبِة بـَوم بِيِح ُمَداِم نـُُفُج اْلم * َعاِتق  َكَدِم الذَّ

َقمَساِم  ُر َوِشيَكِة اَأم وتكاد تكسل َأن َتئ ( 1)ُفُضًَل ِإَذا قـََعَدتم مداك رَُخام * بُِنَيتم َعَلى َقَطن  َأَجمَّ َكأَنَُّه ( 7)بـَلمَهاُء َغيـم
 قوامَوحسن ( 1)ِف جسم خرعبة * فراشها 

__________ 
مَزة: املنائيا( 5)  .املناَي، فزيدت ِفيِه اهلم
َناء الناعمة: اْلريدة( 1) سم  .اْلَم
يَوان( 9)  .تسقى: ِرَوايَة الدِ 
 .عالية: نفج( 7)

 .َوَأرَاَد ِبْلقيبة االرداف
 .الردف: والبوص
 .يـَعمُلو بعضه بـَعمًضا: ومتنضد
 .الغافلة: والبلهاء

 .مجع قسم: واالقسام
 .َأنَـَّها اَل متضى قسمَها َأي

 .الموسط: المقطن( 1)
 .الذى اَل ِعظَام ِفيهِ : واالجم
َال: وفضَل  .نصب على اْلم
 .مدق الط يب: واملداك

َسَنة القوام: اْلرعبة( 1)  .اْلَم
 (1السِ ريَة  - 97)*( )
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َرَها  َرَها  َواللَّيمَل تُوزُِعيِن * َأمَّا النـََّهاَر َفََل ُأفـَرتِ ُ ِذكم ُرُك ِذكم ُت َأنمَساَها َوَأتـم ََلِمي َأقمَسمم َحىتَّ تغيب ِف الضريح ِعظَاِمي * هِبَا َأحم
َرة  بـَعمَد المَكَرى * بل َمنم ِلَعاِذَلة  تـَُلوُم َسَفاَهًة  وى لوامى بكرت ِإََل ِبُسحم َوتـََقاُرب  ِمنم َحاِدِث * َوَلَقدم َعَصيمُت َعَلى اهلم

ِم َزَعَمتم  ََيَّ َرُه  اَأم ُرُب ُعمم َراِم * بَِنَّ المَمرمَء َيكم َصم  (5)َعَدٌم ِلُمعمَتِكر  ِمَن اَأم
ثمِتيِن  َِحبََّة َأنم يـَُقاِتَل ُدونـَُهمم * ِإنم ُكنمِت َكاِذبََة الَِّذي َحدَّ َاِرِث بمِن ِهَشاِم تـََرَك اَأم ِت َمنمَجى اْلم َوجَنَا ِبَرأمِس ِطِمرَّة  * فـََنَجوم

َرة  ( 1)َوِْلَاِم  َِياَد بَِقفم َصد  َورَِجاِم * يذر المَعَناِجيُج اْلم ِ فَارمَمدَّتم ِبِه ( 9)َمرَّ الدَُّموِك مبُحم َوثـََوى َأِحبـَُّتُه * َمََلَتم ِبِه المَفرمَجنيم
طُُه ِف َمعمَرك   ََلِم َطحَ * َبَشرِ  ُمَقاِم َوبـَُنو َأبِيِه َوَرهم َلُه ِبِه َذِوي اْلمِسم ُ يـُنمِفُذ َأممَرُه َنَصَر اْلمِ ُهُم َواَّللَّ َحرمٌب ُيَشبُّ َسِعريَُها * نَـتـم



ِ َمأمُسور  ُيَشدُّ َوََثقُُه ( 7)جزر السَباع ودسنه حبوامى * ِبِضَراِم َلوماَل االله وجريها لرتكنه  ر  ِإَذا اَلَقى االسنة * ِمنم بـَنيم َصقم
َتِجيُب ِلَدعمَوة   بِيَض السُُّيوِف َتُسوُق  * تـَُزوَل َشَواِمُخ االعَلم ِبلعار والذل المُمبني ِإذا رََأى  َحىتَّ * حامى َوجُمَدَّل  اَل َيسم

َداِم بِيٌض ِإَذا اَلَقتم َحِديًدا َصمََّمتم ( 1)َنَسُب المِقَصاِر مَسَيمدَع  * ُكلَّ مُهَاِم بَِيَديم َأَغرَّ ِإَذا انـمَتَمى ملَم خُيمزِِه  كالربق * ِمقم
 محَتت ظَلل كل غما
__________ 

 .ُيزن: يكرب( 5)
رين ِإََل االربعني: واالصرام  .مجع اْلممع لصرمة، وهى المقطَعة من االبل َما َبني المعشم
َتطَاع عده: واملعتكر َتلط اَل ُيسم  .المُمخم

واد: الطمرة( 1)  .المفرس اْلم
َيل: العناجيج( 9)  .ِجَياد اْلم

 .السانية البكرة السريعة املر يسقى هبَا على: والدموك
َبل املفتول: واحملصد  .اْلم
لمو لتسرع ِف المِبئمر: والرجام  .حجر يشد ِبطرف الدَّ

 .يصف المفرس ِبُسرمَعة اْلرى
 .َوُهَو حَتمرِيف" مر الذمول : " َهَذا وىف االصل

 .َصَوابه من ابمن ِهَشام والديوان
َاِفر ومياسره: اْلوامى( 7)  .ميامن اْلم
 .دالسَّي ِ : السميدع( 1)

)*( 
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 .تركَنا ِف آخرَها َثََلث َأبـمَيات  َأقمذََع ِفيَها: قَاَل ابمن ِهَشام
ِرو بمِن ِهَشام  فـََقالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ل  َعمم َاِرُث بمُن ِهَشام  َأُخو َأيب َجهم ُم : فََأَجابَُه اْلم ُت ِقَتاهلمم ( 5)المَقوم * َأعمَلُم َما تـَرَكم

َقَر ُمزمِبدِ ( 1)سى َحىتَّ رموا فر   بَِشم
َِحبَُّة ِفيِهُم * َوَعَرفمُت َأين ِ ِإنم أُقَاِتلم َواِحًدا  ُهمم َواَأم َهِدي َفَصَددمُت َعنـم َتلم َواَل يـَنمِكي َعُدوِ َي َمشم م  * أُقـم َطَمًعا هَلُمم ِبِعَقاِب يـَوم

ِسِد َوقَاَل َحسَّاُن َأيمًضا رَ : ُمفم َساِب ِإذم متَمَتِطي ُسُرَح المَيَديمِن جنَِيَبًة * ُمَعوَِّل  ََي َحاِر َقدم َعوَّلمَت َغيـم َحم َِياِج َوَساَعَة اَأم * ِعنمَد اهلم
َقـمَراِب  َراِء َطِويَلَة اَأم َت ِقَتاهَلُمم ( 9)َمَرَطى اْلِم ُم َخلمَفَك َقدم تـَرَكم َت َعلَ * َوالمَقوم ى تـَرمُجو النََّجاء َولَيمَس ِحنَي َذَهاِب َأالَّ َعطَفم

َِسنَِّة * ابمِن أُمِ َك ِإذم ثـََوى  َلَك مَجمَعُه ( 7)قـَعمَص اَأم ََلِب َعِجَل المَمِليُك َلُه فََأهم َسم ِبَشَناِر ُُممزِيَة  َوُسوِء َعَذاِب * َضاِئَع اَأم
ر  : َوقَاَل َحسَّاُن َأيمًضا َم بَدم ِر َوالمَقتمِل ال* َلَقدم َعِلَمتم قـَُريمٌش يـَوم َسم َتِجُر المَعَوايل َغَداَة اَأم َرمِب * شَِّديِد بََِنَّ ِحنَي َتشم ُْحَاُة اْلم



َم َسارَا  َم َأيب المَولِيِد قـَتَـلمَنا ابـميَنم رَبِيَعَة يـَوم َم َجاَلتم * يـَوم َِديِد َوفـَرَّ هِبَا َحِكيٌم يـَوم َنا ِف ُمَضاَعَفِة اْلم بـَُنو النَّجَّاِر خَتمِطُر  * ِإلَيـم
ُُسوِد َوَولَّ  ر  َكاَأم ُتُم ُذالًّ َوقـَتمًَل * تم ِعنمَد َذاَك مُجُوُع ِفهم َُويمِرُث ِمنم بَِعيِد َلَقدم اَلقـَيـم َلَمَها اْلم َجِهيًزا ََنِفًذا حَتمَت المَورِيِد * َوَأسم

يًعا  ا مجَِ ِم َقدم َولَّوم  َومل يلووا على اْلمسب التليد* وَُكلُّ المَقوم
__________ 

 .علمهللا أ: ابمن ِهَشام( 5)
 .َحىتَّ حبوا مهرى: ابمن ِهَشام( 1)
 .السريعة: السَّرمح( 9)

 .سريعة اْلرى: ومرطى اْلراء
 .واالقراب مجع قرب َوُهَو اْلاصرة، َأو من الشاكلة ِإََل مراق المَبطن

 .َأن يصاب برمية فـََيُموت َمَكانَهُ : القعص( 7)
)*( 
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َاِرِث بمِن المُمطَِّلبِ  َوقَاَلتم ِهنمُد بِنمُت ُأََثثََة بمنِ  ُدًدا : َعبَّاِد بمِن المُمطَِّلِب تـَرمِثي ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم َراُء جَممًدا َوُسؤم َن الصَّفم * َلَقدم ُضمِ 
َياِف ُغرمبَة   ِل ُعبَـيمَدَة فَابمِكيِه َِأَضم َعثَ * َوِحلمًما َأِصيًَل َواِفَر اللُّبِ  َوالمَعقم ِوي َِأَشم َواِم ِف ُكلِ    َوَأرمَمَلة  تـَهم َقـم يِه ِلَلم ِل َوَبكِ  ذم َكاْلِم

َوة   َيـمَتاِم َوالر ِيُح َزفـمَزٌف * َشتـم يِه ِلَلم ِل َوَبكِ  ر  طَاَلَما َأزمبََدتم تـَغمِلي فَِإنم * ِإَذا اْحمَرَّ آفَاُق السََّماِء ِمَن المَمحم ِبيِب ِقدم َوَتشم
ِبِح النِ ريَاُن َقدم َماَت ضوؤها  َزمِل ِلطَاِرِق لَيمل  َأوم ِلُملمَتِمِس المِقَرى فـََقدم كَ * ُتصم ََطِب اْلم تَـنمِبح  َأضمَحى * اَن يُذمِكيِهنَّ ِِبْلم َوُمسم

ِل  َُمِويُّ ِف َمَغازِيهِ * * * َلَديمِه َعَلى ِرسم َثيِن َسِعيُد بمُن َقَطن  قَالَ : َوقَاَل اَأم ِف  َعاِتَكُة بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلبِ : قَاَلتم : َحدَّ
رًا ََيَها الَِِّت رََأتم َوَتذمُكُر بَدم ََيَي َحقًّا َوَيَمِتُكمم : ُرؤم ِم َهاِرُب رََأى فََأاَتُكمم ِِبلمَيِقنِي الَِّذي * َأَلمَّا َتُكنم ُرؤم بَِتأمِويِلَها َفلٌّ ِمَن المَقوم

ِري السُُّيوُف المَقَواِضُب فـَُقلمُتمم َومل * رََأى  نَـيمِه َما تـَفم َا بَِعيـم ِق َمنم ُهَو َكاِذُب َوَما َجاَء * أكذب َعَليمُكم َوِإَّنَّ ُبيِن ِِبلصِ دم يَُكذِ 
ِت َهاِرًِب  َبَة المَموم ِنمِد ُدوَن رءوسكم * ِإالَّ َرهم ِفيَها ( 5)وخطية * َحِكيٌم َوَقدم َأعمَيتم َعَليمِه المَمَذاِهُب َأقَاَمتم ُسُيوُف اهلم

َم اللِ َقاِء ُُمَمًَّدا * ار ملع ظباهنا الشبا والتغالب َكَأن حريق النَّ  َها اللُُّيوُث المَمَشاِغُب َأاَل بَِيب يـَوم ِإَذا َعضَّ * ِإَذا َما تـََعاطَتـم
ُُروِب المَغَواِرُب َمَرى ِِبلسُُّيوِف المُمرمَهَفاِت نـُُفوَسُكمم  ََناِئُب * ِمنم ُعوِن اْلم َكمم بـََرَدتم فَ ( 1)ِكَفاًحا َكَما متَمِري السََّحاَب اْلم

َيافُُه ِمنم َمِليَكة    َوزُعمزَِع َورمٌد بـَعمَد َذِلَك َصاِلبُ * َأسم
__________ 

 .الر ََِيح الَّىِت هتب جنوِب، َوُهَو مترى السََّحاب تستنزل مطره: اْلنائب( 1)الرماح : اْلطية( 5)
 .وأصل املرى مسح ضرع النَّاقة ليدر لَبنَها
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َلى ِف المَقِليِب َوِمثـمُلُهمم َفَما ِبَ  ٌ * َلَدى ابمن أخى أسرى َلُه َما يضارب َفَكانُوا ِنَساًء َأمم َأَتى لِنـُُفوِسِهمم * ُل قـَتـم ِمَن اَّللَِّ َحنيم
ُ َحاِلُب َفَكيمَف رََأى ِعنمَد اللِ َقاِء ُُمَمًَّدا  نيم َرمُب ِفيَها التََّجارِ * َساَق َواْلَم ِه َواْلم َعة بـَُنو َعمِ  ُب أمل يغشكم ضرِب ُيار ِلَوقـم

المَمَقاِنُب َكَأنَّ ِضَياَء ( 5)حبَارًا تردى َتر ِفيَها * اْلبان وتبذو ِِبلنـََّهاِر المَكَواِكُب َحَلفمُت لَِئنم َعاُدوا لََنصمطَِليَـنـَُّهمم 
َع ظَُباهِتَا  ِس َلمم َُمِويُّ هَلَا ِمنم ُشَعاِع النُّوِر قـَرمٌن َوَحاِجُب َوقَا* الشَّمم َهَلَّ َصبَـرمُُتم ِللنَِّبِ  ُُمَمَّد  : َلتم َعاِتَكُة َأيمًضا ِفيَما نـََقَلُه اَأم

ر  َوَمنم يـَغمَشى المَوَغى َحقُّ َصاِبِر َوملَم تـَرمِجُعوا َعنم ُمرمَهَفات  َكأَنَـَّها *  َحرِيٌق ِبَيمِدي المُمؤمِننَي بواتر َومل تصربوا للبيض * بَِبدم
ُُت َحىتَّ َأخَ  ًرا َوَما المَبَطُل الَِّذي * ذم ُتُم نـَفم يـَُقاِتُل ِمنم َوقمِع السِ ََلِح بَِناِفِر َأاَتُكمم مبَا * َقِليَل بيدى المُمؤمِننَي املشاعر َوَولَّيـم

َلُه  ِفي الَِّذي َضيـَّعمتُ * َجاَء النَِّبيُّوَن قـَبـم ٌرو * ُم ِمنم نَِبيِ ُكمم َوَما ابمُن َأِخي المبَـرُّ الصَُّدوُق ِبَشاِعِر َسَيكم َيَّاِن َعمم َويـَنمُصُرُه اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويـَرمِثي َأصمَحاَب المَقِليِب * * * َوَعاِمُر  ِمنم قـَُريمش  َوقَاَل طَاِلُب بمُن َأيب طَاِلب  َُيمَدُح َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِمِه، وَ  َمِئذ  ِمنم قـَوم ِمِه ِإذم َذاكَ الَِّذيَن قُِتُلوا يـَوم َبا : ُهَو بـَعمُد َعَلى ِديِن قـَوم تـَبمِكي َعَلى َكعمب  * َأاَل ِإنَّ َعيميِن َأنـمَفَدتم َدممَعَها َسكم
ُُروِب خَتَاَذُلوا  تَـَرُحوا َذنـمَبا َوَعاِمُر تـَبم * َوَما ِإنم تـََرى َكعمَبا َأاَل ِإنَّ َكعمًبا ِف اْلم ُر َواجم َوًة َوَأرمَداُهُم َذا الدَّهم * ِكي ِللمُمِلمَّاِت ُغدم

 هَلُم قرِب( 1)فـََيا لَيمَت ِشعمِري َهلم أرى 
__________ 

 .َتربتها: املطبوعة( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

 .هَلما: ابمن ِهَشام( 1)
)*( 
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فدا َلُكَما اَل ( * 1)فيا أخوينا عبد مشس ونوفَل ( [ 5)تعد َولنم يستام جارمها غصبا * مها أخواى لن يعدا لغية ]

ِبُحوا ِمنم بـَعمِد ُود   َوأُلمَفة   نَـَنا َحرمَِب َواَل ُتصم َعثُوا بـَيـم َبا َأملَم تـَعمَلُموا َما َكاَن ِف َحرمِب * تـَبـم َتِكي النَّكم َأَحاِديَث ِفيَها ُكلُُّكمم َيشم
ُتُم اَل متَمنَـُعوَن َلُكمم ِسرمَِب َفَما * ُرُه َأىب يكسوم ِإذم مَل والشعبا فلوال دفاع هللا اَل شئ َغيـم ( 9)َوحرب * َداِحس   َبحم ََأَصم

َنا ِف قـَُريمش  َعِظيَمًة  َكِرُيًا نـَثَاُه اَل ِبَِيًَل َواَل * ِسَوى َأنم ْحينا خري من وطى التـُّرمَِب َأَخا ثَِقة  ِف النَّائَِباِت ُمَرزًَّأ * ِإنم َجنَـيـم
َن َِببَُه يُِطيُف ِبِه المَعاُفوَن يَـ ( 7)َذرمَِب  ًرا اَل نـَُزورًا َواَل صرِب * غمَشوم َفكُّ نـَفمِسي َحزِيَنًة ( 1)يـَُؤمُّوَن نـَهم مَتَلمَمُل * فو هللا اَل تـَنـم

رِِكنَي َقِويََّة الصَّ  َعارًا ِمنم ِجَهِة المُمشم َحاَق َأشم َزمرَج الضرِب َفصمٌل َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم َعِة يـَرم َحىتَّ َتصمُدُقوا اْلم ثُوَن هِبَا قـَتمََلُهمم نـم
ر   َم بَدم  .يـَوم

َلَم بـَعمَد َذِلكَ  ر ، َوَقدم َأسم َطَّاِب بمِن ِمرمَداس  َأِخي َبيِن ُُمَاِرِب بمِن ِفهم ُل ِضَراِر بمِن اْلم ِضِه َفِمنم َذِلَك قـَوم ، َوالسَُّهيمِليُّ ِف َروم
ُهمم بـَعمَد ذَ  َلَم ِمنـم َعاِر َمنم َأسم ُ َدائُِر : ِلكَ يـََتَكلَُّم َعَلى َأشم نيم ِس َواْلَم َوم ِر اَأم ُر ِفيِه َبَصائُِر * َعِجبمُت ِلَفخم َعَليمِهمم َغًدا َوالدَّهم

ِر َبيِن النَّجَّاِر َأنم َكاَن َمعمَشٌر  َلى ُغوِدَرتم ِمنم رجالنا * َوَفخم ر  ُكلُُّهمم مثَّ َصائُِر فَِإنم َتُك قـَتـم همم فَإَنَّ رَجااًل بعد* ُأِصيُبوا بَِبدم



 سنغادر
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
َفل: االصل( 1)  .َونـَوم

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .وجيش َأىب يكسوم: ابمن ِهَشام( 9)
 .المَعطاء: النثا( 7)

 .المَفاِسد: والذرب
َقطع: الصرب( 1)  .المُمنـم

)*( 
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ُرمُد المَعَناِجيُج  َطُكمم ( 5)َوتـَرمِدي بَِنا اْلم َس ََثِئرُ َبيِن * َوسم ِفَي النـَّفم ِس َحىتَّ َيشم َوم  اَأم
َف َنُكرَُّها  َط َبيِن النَّجَّاِر َسوم هَلُمم * َوَوسم ُر َحوم ُرُك َصرمَعى تـَعمِصُب الطَّيـم َولَيمَس هَلُمم ِإالَّ * هَلَا ِِبلمَقَنا َوالدَّارِِعنَي َزَواِفُر فـَنَـتـم

َوةٌ  ِم َساِهُر َوَذِلَك َأَنَّ اَل تـََزاُل ُسُيوفـَُنا *  االماىن ََنِصر وتبكيهم من َأرض يـَثمِرَب ِنسم هِبِنَّ َدٌم ممَّنم * هَلُنَّ هِبَا لَيمٌل َعِن النـَّوم
َا ( 1)ُُيَارِبمَن َمائُِر  ر  فَِإَّنَّ ِم بَدم َياِر ُهمم * فَِإنم َتظمَفُروا ِف يـَوم َخم َو ظَاِهُر َوِِبلنـََّفِر اَأم لَِياُؤُه  بَِْحمََد َأممَسى َجدُُّكمم َوهم ُُيَاُموَن * َأوم
مَواِء  ر  َوَْحمَزُة ِفيِهُم ( 9)ِف الَلَّ ُت َحاِضُر يـَُعدُّ َأبُو َبكم َط َمنم َأنمَت َذاِكُر ُأولَِئَك اَل من نتجت من * َوالمَموم َعى َعِليٌّ َوسم َويُدم

ِس َوالنَّجَّاِر ِحنَي تـَُفاِخُر َوَلِكنم َأبُوهُ * ِدََيرهمم  َوم َنمَساُب َكعمٌب َوَعاِمُر ُهُم * مم من لؤى بن َغالب بـَُنو اَأم ِإذم ُعدَِّت اَأم
َيمَل ِف كل معرك  َناَها َوِهَي * الطَّاِعُنوَن اْلم َلفم ياج االطيبون االكابر فََأَجابَُه َكعمُب بمُن َماِلك  ِبَقِصيَدتِِه الَِِّت َأسم َغَداة اهلم

لُهُ  َحاقَ *  قَاِدُر َعِجبمُت َِأَممِر اَّللَِّ َواَّللَُّ : قـَوم اُد بمُن : َعَلى َما َأرَاَد لَيمَس َّلِلَِّ قَاِهُر قَاَل ابمُن ِإسم ُُه َشدَّ ر  َوامسم َوقَاَل َأبُو َبكم
َوِد بمِن َشُعوبَ  َسم  .اَأم

يِق ِحنَي طَلََّقهَ : قـُلمتُ  ر  الصِ دِ  رَِكاِت َوَقدم ذََكَر المُبَخاِريُّ َأنَُّه َخَلَف َعَلى اممَرَأِة َأيب َبكم ُ المُمشم يُق َوَذِلَك َلمَّا َحرََّم اَّللَّ ا الصِ دِ 
ر   ِلِمنَي َوامسمَُها ُأمُّ َبكم ر  : َعَلى المُمسم ر  * حُتَيِ ي ِِبلسَََّلَمِة ُأمُّ َبكم ِمي ِمنم َسََلِم َفَماَذا ِِبلمَقِليِب َقِليِب َبدم * َوَهلم يل بـَعمَد قـَوم

َنات َوالشرب المِكَرا  ممن المَقيـم
__________ 

َيل: العناجيج( 5)  .ِجَياد اْلم
 .السَّاِئل: املائر( 1)
 .شدَّة المَبأمس: الَلواء( 9)

)*( 
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ر   ر  ( 5)ِمَن الشِ يَزى ُتَكلَُّل ِِبلسََّناِم * َوَماَذا ِِبلمَقِليِب قَِليِب بَدم َماِت َوالنـَّ * وََكمم َلَك ِِبلطَِّويِ  َطِويِ  بَدم َوم َعِم ِمَن اْلم
 (1)المُمَساِم 

ر   َأِخي المَكأمِس المَكِرُيَِة * المِعظَاِم َوَأصمَحاِب المَكِرمِي َأيب َعِلي   ( 9)ِمَن المَغاََيِت َوالدُُّسِع * وََكمم َلَك ِِبلطَِّويِ  َطِويِ  بَدم
د  َعَليمِهمم ( 7)نـََعاِم  َوَأصمَحاَب الثَِّنيَِّة ِمنم * َوالنِ َداِم َوِإنََّك َلوم رََأيمَت َأَِب َعِقيل   َكأُمِ  السَّقمِب َجائَِلَة * ِإًذا َلظَِللمَت ِمنم َوجم

َف ََنمَيا ( 1)المَمَراِم  ََُن الرَُّسوُل َلَسوم َوَقدم َأومَرَد المُبَخاِريُّ بـَعمَضَها ِف َصِحيِحِه : وََكيمَف َحَياُة َأصمَداء  َوَهاِم قـُلمتُ * خُيَربِ 
 .اُل قَائِِلَهالِيـُعمَرَف ِبِه حَ 

َحاقَ * * *  ر  : قَاَل ابمُن ِإسم َم بَدم ِم َبيِن * َأالَّ َبَكيمِت َعَلى المِكَرا : َوَقاَل أَُميَُّة بمُن َأيب الصَّلمِت يـَرمِثي ِمنم قُِتَل ِمنم قـَُريمش  يـَوم
ََماِم َعَلى فـُُرو  َيمِك ِف * المِكَراِم ُأويل المَمَماِدحم َكُبَكا اْلم ََواِنحم  ِع اَأم َتِكي ( 1)المُغُصِن اْلم َن * يـَبمِكنَي َحرَّى ُمسم ََنت  يـَُرحم

ُحزمن  َوَيصمُدُق ُكلُّ َماِدحم َماَذا ببدر * ت املعوالت من النوائح من يبكيهم يـَبمِكي َعَلى * َمَع الرََّواِئُح َأممثَاهُلُنَّ الباكيا 
 (5)ْلنان من طرف االواشح فمدافع الربقني فا( 7)قل من مرازبة جحاجح * فالعقن 

__________ 
 .جفان من خشب: الشيزى( 5)

 .والسنام ْلم ظهر المَبِعري
 .َوَأرَاَد َأصمَحاهبَا املطعمني ِفيَها

 .مجع حومة، َوُهَو المقطَعة من االبل: اْلومات( 1)
 .العطاَي: الدسع( 9)
 .َموِضع: النعام( 7)
 .ولد النَّاقة ِحني تضعه: السقب( 1)
 .املوائل: ْلوانحا( 1)
َقل( 7)  .المَكِثيب املنعقد من الرمل: المَعَقنـم

 .الرؤساء: واملرازبة
 .السَّادة: واْلحاجح

 .َمَواِضع: الربقني واْلنان واالواشح( 5)
)*( 
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 (5)لِيل  َمَغاِوير  َوَحاوِحم * مشُمط  َوُشبَّان  بـََها 
َن ِلَما َأَرى  َن ِلُكلِ  اَلِمحم َأن قد تغري بطن َمكَّة فهى موحشة االِبطح من كل بطرِيق لبطريق نَِقيِ  المُودِ  َوَلَقدم َأِبَ * َأالَّ تـََروم

ََل ( 9)ِك َوَجاِئب  ِللمَخرمِق فَاِتحم * َواِضحم ُدعمُموِص َأبـمَواِب المُمُلو ( 1) ( 7)مِجَِة املَلوثة املناجح * َوِمَن السََّراِطَمِة اْلَم
َم فـَوم * اِعل المَقائِلني المفَ  ِمرِيَن ِبُكلِ  َصاِلحم المُمطمِعِمنَي الشَّحم َََنِفحم * ين اْلم ًما َكاَأم ُبمِز َشحم َِفا ( 1)َق اْلم َِفاِن َمَع اْلم نـُُقِل اْلم

 الضَّيمِف بعد الضَّيمِف ِللضَّيمِف مثَّ ( 7)يـَعمُفو َواَل رُح   رََحارِحم * لَيمَستم بَِصمَفار  ِلَمنم ( 1)ِن ِإََل ِجَفان  َكالمَمَناِضحم * 
َق المُمَؤبَِّل ِللمُمَؤبَِّل َصاِدرَات  َعنم َبََلِدحم * ُوُهِب المِمِئنَي ِمَن المِمِئي ( 5)َوالمُبُسِط السَََّلِطحم  َن ِإََل المِمِئنَي ِمَن اللََّواِقحم َسوم

َق المِكَرا ( 3) ُهُم ِفَئٌة وهم * رمطَاِل َِبلم م مزية وزن الرواجح كمثاقل اَأمَ * ِلِكَراِمِهمم فـَوم َيمِدي المَمَواِئحم َخَذلَتـم طَاِس ِِبَأم ِقسم
 ُيمُموَن عورات الفضائح* 

__________ 
 .مجع وحواح َوُهَو القوى: الوحاوح( 5)
 .نقى اللَّومن: ابمن ِهَشام( 1)
 .دويبة تغوص ِف املَاء: الدعموص( 9)

َرة الدُُّخول على المُمُلوك  .يصفهم ِبَكثـم
 .الفَلة الواسعة: واْلرق

لق: السرامطة( 7)  .مجع سرطم َوُهَو المَواِسع اْلم
 .مجع خلجم َوُهَو الضخم الطَِّويل: واْلَلمجة

 .االَنفح مجع إنفحة( 1)
 .َوُهَو شجر كالباذجنان

رج من بطن اْلدى الرَِّضيع أصفر فيعصر ِف صوفة فيغلظ كاْلُب: واالنفحة َأيمضا َتخم  .شئ يسم
َِياض: ملناضحا( 1)  .اْلم
 .اْلفان الواسعة: الرح( 7)

 مجع رحراح، َوُهَو المَواِسع: والرحارح
 .املنبسط، يُرِيد َأنَـَّها عميقة

 .العريضة: السَلطح( 5)
 .َموِضع: بَلدح( 3)

)*( 
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تـُُهمم ( 5)ة ِِبلمُمَهنََّدِة الصََّفاِئحم * الضاربني التقدمي  ق  َوَصاِئحم َّلِلَِّ َدرُّ َبيِن َعِلي   َأمي ِ  * َوَلَقدم َعَناين َصوم َتسم ِ ُمسم ِمنم بـَنيم
ُهمم َوََنِكحم ِإنم ملَم يُِغريُوا َغارًَة  َرَِبِت المُمبمِعَدا * ِمنـم ِت الطَّاُِمَاِت َمَع الطََّواِمحم ُمرمًدا َعَلى * َشعمَواَء حتجر ُكلَّ ََنِبحم ِِبلمُمقم

د  ُمَكالِ * ُجرمد  ِإََل  َي المُمَصاِفِح ِللمُمَصاِفحم ِبُزَهاِء َألمف  مثَّ َألم * َوُيََلِق ِقرمٌن ِقرمنَُه ( 1)َبة  َكَواِلحم ُأسم َ ِذي َبَدن  * َمشم ف  بـَنيم
ُ عَ : َورَاِمحم قَاَل ابمُن ِهَشام   ِ ََنَل ِفيِهَما ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـنيم َها بـَيـم َنا ِمنـم  .َليمِه َوَسلَّمَ تـَرَكم

ِلِه َعَلى َأنم َمَدَح : قـُلمتُ * * *  ِلِه َوِقلَُّة َعقم َرُة َجهم ُذوِل المَمعمُكوِس المَمنمُكوِس، الَِّذي َْحََلُه َكثـم رِِكنَي َهَذا ِشعمُر المَمخم المُمشم
ِمِننيَ   .َوَذمَّ المُمؤم

ِل بمِن ِهَشام  َوَأضم  تَـومَحَش مبَكََّة ِمنم َأيب َجهم تَـومِحشم هِبَا ِمنم َعبمِد اَّللَِّ َواسم ََهَلِة الطََّغاِم َوملَم َيسم َرابِِه ِمَن المَكَفَرِة اللِ َئاِم َواْلم
َمِل َوالم  َكم ُهُه َأنـمَوُر ِمَن المَقَمِر، ِذي المِعلمِم اَأم ِر المَبَشِر َوَمنم َوجم َمشمَِل، وَ َوَرُسوِلِه َوَحِبيِبِه َوَخِليِلِه، َفخم ِمنم َصاِحِبِه َعقمِل اَأم

ُُلوِف َوا ِل اَأم ُرَماِت، َوبَذم َراِت َوفـَعمِل المَمكم َيـم يِق المُمَباِدِر ِإََل التَّصمِديِق، َوالسَّاِبِق ِإََل اْلم لمِمَئاِت ِف طَاَعة رب االرض الصِ دِ 
 .َوالسََّمَوات

هل ِإََل وََكَذِلَك بَِقيَِّة َأصمَحاِبِه المُغرِ  المِكَراِم، الَِّذيَن َهاَجرُ   وا من َدار المكفمر َواْلم
__________ 

 .المُمقدَمة: التقدمية( 5)
َيمش  .يصفهم ِبلتقدم ِف المِقَتال أول اْلم

 .هبم الشرة واْلدة: املكالبة( 1)
 .مجع كاحل: والكواحل

 .َوُهَو املتجهم العابس
)*( 
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ََلمِ   .َداِر المِعلمِم َواْلمِسم
ُ َعنم مجَِ  تَـَلَط الضِ َياُء َوالظَََّلمُ َرِضَي اَّللَّ  .يِعِهمم َما اخم

مُ  ََيَّ  .َوَما تـََعاقـََبِت اللََّيايل َواَأم
َيَة المَمََلَلةِ  طَاَلِة َوَخشم َف اْلمِ ُ َخوم َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ َعارًا َكِثريًَة َأومَرَدَها ابمُن ِإسم َنا َأشم  .َوَقدم تـَرَكم

 .َوِفيَما َأومَردمََن ِكَفايَةٌ 
ُد َوالمِمنَّةُ وَ  َمم  .َّلِلَِّ اْلم

َُمِويُّ ِف َمَغازِيهِ  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َأرمَقَم، َعِن ابمِن ِسريِيَن، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ : َوَقدم قَاَل اَأم عمُت َأيب، َحدَّ ى مسَِ
َاِهلِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَفا َعنم ِشعمِر اْلم  .يَّةِ اَّللَّ

ِريُّ فـََقالَ : قَاَل ُسَليمَمانُ  َعمَشى : َفذََكَر َذِلَك الزُّهم ر ، وََكِلَمَة اَأم َل بَدم ِ، َكِلَمَة أَُميََّة الَِِّت ذََكَر ِفيَها َأهم َعَفا َعنمُه ِإالَّ َقِصيَدتـَنيم



 .الَِِّت يَذمُكُر ِفيَها االخوص
ُروكَوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، َوُسَليمَماُن بمُن َأرم   .َقَم َهَذا َمتـم

 .َوهللا أعلم
َحاقَ  َرِة النـََّبِويَِّة قَاَل ابمُن ِإسم جم ِ ِمَن اهلِم تَـنيم ُ َعَليمِه : فصل ِف َغزمَوة بىن سليم ِف َسَنَة ثِنـم وََكاَن فـََراُغ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِر َرَمَضاَن، َأوم ِف َشوَّ  ر  ِف َعِقِب َشهم  .الَ َوَسلََّم ِمنم َبدم
ِسِه يُرِيُد َبيِن ُسَليمم    .َوَلمَّا َقِدَم المَمِديَنَة ملَم يُِقمم هِبَا ِإالَّ َسبمَع لََيال  َحىتَّ َغَزا بِنَـفم

َعمَمى: قَاَل ابمُن ِهَشام   ُتوم  اَأم تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ِسَباَع بمَن ُعرمُفَطَة المِغَفاِريَّ، َأِو ابمَن ُأمِ  َمكم  .َواسم
َحاقَ  ُر، َفَأقَاَم َعَليمِه َثََلَث لََيال  مثَّ َرَجَع ِإََل المَمِديَنِة وَ : قَاَل ابمُن ِإسم ملَم يـَلمَق َكيمًدا، فـَبَـَلَغ َماًء ِمنم ِمَياِهِهمم يـَُقاُل َلُه المُكدم

 فََأقَاَم هِبَا بَِقيََّة َشوَّال  َوَذا المِقعمَدِة، َوَأفمَدى ِف ِإقَاَمته تِلمَك جل  
 .االسارى من قـَُريمش
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ِر قَاَل السَُّهيمِليُّ [ ِف ]فصل  َها، َوِهَي َغزمَوُة قـَرمقـََرِة المُكدم ِة ِمنـم جَّ َرمُض المَملمَساءُ : َوالمَقرمقـََرةُ : َغزمَوة السويق ِف ِذي اْلِم  .اَأم
رُ  رَةٌ : َوالمُكدم ٌر ِف َألمَواهِنَا ُكدم  .طَيـم

َحاقَ  مُ وَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمُن الزُّبـَريمِ َويَزِيُد بمُن ُروَماَن، َوَمنم اَل َأهتَِّ َياَن َكَما َحدَّ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َكاَن َأبُو ُسفم
َنمَصاِر، ِحنَي رََجَع ِإََل َمكََّة َورََجَع َفلُّ قـُرَ  ، وََكاَن ِمنم َأعمَلِم اَأم يمش  ِمنم بدر، نذر َأال َُيَسَّ رَأمَسُه َماٌء ِمنم بمِن َكعمب  بمِن َماِلك 

 .َجَنابَة  َحىتَّ يـَغمُزَو ُُمَمًَّدا
ِر قناة ِإََل ج ِديََّة َحىتَّ نـََزَل ِبَصدم بل يـَُقال َلُه نيب ِمَن المَمِديَنِة َفَخَرَج ِف ِمائـََِتم رَاِكب  ِمنم قـَُريمش  لِتَـبَـرَّ َُيِيُنُه، َفَسَلَك النَّجم

 .ى بَرِيد  َأوم ََنمِوهِ َعلَ 
َطَب َفَضَرَب َعَليمِه ِبَ  َتَح َلُه َوَخاَفُه، مثَّ َخَرَج ِمَن اللَّيمِل َحىتَّ َأَتى َبيِن النَِّضرِي حَتمَت اللَّيمِل فَأََتى ُحَييَّ بمَن َأخم بَُه، فََأىَب َأنم يـَفم

، وََكاَن َسي ِ  َكم  َتأمَذَن َعَليمِه فََأِذَن َلُه فَانمَصَرَف َعنمُه ِإََل َسََلِم بمِن ِمشم َد َبيِن النَِّضرِي ِف َزَمانِِه َذِلَك َوَصاِحَب َكنمزِِهمم، فَاسم
 .فـََقَراُه َوَسَقاُه َوَبَطَن َلُه ِمنم َخرَبِ النَّاسِ 

ا ََنحِ  ، فَأَتـَوم َها يـَُقاُل هَلَا المُعَريمُض َفَحَرُقوا ِف مثَّ َخَرَج ِف عقب ليله َحىتَّ َأَتى َأصمَحابَُه، فـَبَـَعَث رَِجااًل َمنم قـَُريمش  َيًة ِمنـم
َنمَصاِر َوَحِليًفا َلُه ِف َحرمث  هَلَُما فـََقتَـُلومُهَا، َوانمَصرَ   .ُفوا رَاِجِعنيَ َأصمَوار  ِمنم َُنمل  هِبَا، َوَوَجُدوا َرُجًَل ِمَن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف طََلِبِهمم فـََنَذَر هِبُِم النَّاُس، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا  .َّللَّ
تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة َأَِب لَُبابََة َبِشرَي بمَن َعبمِد المُمنمِذرِ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َواسم

َحاقَ  َياَن وَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِر، مثَّ انمَصَرَف رَاِجًعا َوَقدم فَاَتُه َأبُو ُسفم  .َأصمَحابُهُ فـَبَـَلَغ قـَرمقـََرَة المُكدم
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رُِكوَن يـَتَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأزمَواًدا َكِثريًَة َقدم َألمَقاَها المُمشم َها َوَعامَّتـَُها َسِويٌق، َوَوَجَد َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخفَُّفوَن ِمنـم
َيتم َغزمَوُة السَِّويقِ   .َفُسمِ 

ِلُمونَ   .نـََعمم : اَّللَِّ َأنُطمَمُع َأنم َتُكوَن َهِذِه لََنا َغزمَوًة؟ قَالَ  ََي َرُسولَ : قَاَل المُمسم
َحاقَ  ِكم  الميَـُهوِديَّ : قَاَل ابمُن ِإسم َياَن ِفيَما َكاَن ِمنم َأممرِِه َهَذا، َوَُيمَدُح َسََلَم بمَن ُمشم َوِإين ِ خَتَيـَّرمُت المَمِديَنَة : َوقَاَل َأبُو ُسفم

ًتا ِْلِلمف  فَـ * َواِحًدا  َكِم َوِلَما تـََوَلَّ ( 1)َعَلى َعَجل  ِمينِ  َسََلُم * ُمَداَمًة ( 5)َلمم َأنمَدمم َوملَم َأتـََلوَِّم َسَقاين فـََروَّاين ُكَميـم بمُن ِمشم
َيمش قلت َومل أكن  َم ِسرٌّ َوِإنَـُّهمم ( : 9)الفرحه * اْلم ( 7)ُلَؤي   اَل مَشَاِطيُط  َصرِيحُ * أبشر بعز َوَمغمَنِم أتََمَّلم فَِإنَّ المَقوم

َلِة رَاِكب   ُ * ُجرمُهِم َوَما َكاَن ِإالَّ بـَعمُض لَيـم َأَتى َساِعًيا ِمنم َغريمِ َخلَِّة ُمعمِدِم َفصمٌل ِف ُدُخوِل َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ
ر ، ِلَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنمُه َعَلى َزومَجِتِه فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعِة َبدم ِ بـَعمَد َوقـم تَـنيم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَذِلَك ِف َسَنَة ثِنـم

، َعنم َعِليِ  بمنِ  ِ بمِن َعِلي   َُسنيم ِ، َعنم َأبِيِه اْلم َُسنيم ِريِ ، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم ِلٌم ِمنم َطرِيِق الزُّهم تم يل َكانَ : َأيب طَاِلب  قَالَ  َوُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمطَاين َشارِفً  ر ، وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َم بَدم مِئذ ، َشاِرٌف ِمنم َنِصيِب ِمَن المَمغمَنِم يـَوم مس يـَوم ا ممَّا َأفَاَء هللا من اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُت رجَل فـََلمَّا أردمت أبتىن فَاِطَمة بِنمِت النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  َواَعدم
__________ 

مر الَّىِت ِفيَها َسواد َوُْحَرة: المُكَميمت( 5)  .اْلم
م لَضُرورَة الش عمر( 1)  .خففت الَلَّ
 .الثقل َعَليمهِ : الفرحه( 9)
م املفرقة: الشماطيط( 7)  .المَقوم

)*( 
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نُـَقاَع َأنم يـَرمحتََِل َمِعي فـََنأمِتَ إبِِ  َنا صواغا من َبيِن قـَيـم بَـيـم َتِعنُي ِبِه ِف َولِيَمِة ُعرمِسي، فـَ ذمِخر ، فََأَردمُت َأنم َأبِيَعُه ِمَن الصَّوَّاِغنَي َفَأسم
َرِة رَجُ  َِباِل، َوَشارِفَاَي ُمَناَخَتاِن ِإََل َجنمِب ُحجم َتاِب َوالمَغَرائِِر َواْلم َقـم َنمَصاِر َحىتَّ َأََن َأمجمَُع ِلَشاِرِف ِمَن اَأم  مَجَعمُت َما ل  ِمَن اَأم

ِنَمتـُُهَما َوبُِقَرتم َخَواِصُرمُهَا َوُأِخَذ ِمنم أكبادمها، َفلم أملك عيىن حِ  ني رََأتم مجعت، فَِإذا َأَن بشار ِف َقدم ُأِجبَّتم َأسم
َنمَصاِر  فـََعَلُه َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب، َوُهَو ِف : َمنم فـََعَل َهَذا؟ قَاُلوا: المَمنمَظَر، فـَُقلمتُ  َهَذا المبَـيمِت َوُهَو ِف َشرمب  ِمَن اَأم

َنته َوَأصمَحابُُه، فـََقاَلتم ِف ِغَنائَِها ِنَمتَـُهَما * َأاَل ََي َْحمُز ِللشُُّرِف النِ َواِء : * َوِعنمَدُه قـَيـم فـََوثمَب َْحمَزُة ِإََل السَّيمِف فََأَجبَّ َأسم
َباِدمِهَاَوبـََقَر َخَواِصَرمُهَا َوَأَخَذ ِمنم أَ   .كم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِعنمَدُه زَيمُد بمُن َحارِثََة، فـََعَرَف ا: قَاَل َعِليٌّ  ُ َعَليمِه فَانمطََلقمُت َحىتَّ َأدمُخَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ لنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
مِ  ََي َرُسولَ : َما َلَك؟ فـََقلمتُ : َوَسلََّم الَِّذي َلِقيُت، فـََقالَ  ِنَمتَـُهَما ! اَّللَِّ َما رََأيمُت َكالميَـوم َعَدا َْحمَزُة َعَلى ََنقـََِتَّ فََأَجبَّ َأسم

 .َوبـََقَر َخَواِصَرمُهَا، َوَها ُهَو َذا ِف المبَـيمت َمَعُه َشرمبٌ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبرَِدائِِه فَارمَتَداُه، مثَّ انمطََلَق  َُيمِشي َواتَـّبَـعمُتُه َأََن َوزَيمُد بمُن َحارِثََة، َحىتَّ َجاَء المبَـيمَت الَِّذي ِفيِه َفَدَعا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُلوُم َْحمَزَة ِفيَما  َتأمَذَن َعَليمِه فََأِذَن َلُه، َفَطِفَق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َناُه، فـََعَل، فَِإَذا َْحمَزُة مثٌَِل ُُمََمرَّ َْحمَزُة فَاسم ٌة َعيـم
بَـتَـيمِه مثَّ َصعََّد ال ُ َعَليمِه َوسلم مثَّ، صعد النطر فـََنَظَر ِإََل رُكم ِهِه مثَّ قَاَل فـََنَظَر َْحمَزُة ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ نََّظَر فـََنَظَر ِإََل َوجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَرَف النَِّبُّ صَ ! َوَهلم َأنـمُتمم ِإالَّ َعِبيٌد َِأَيب : َْحمَزةُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه مثٌَِل، فـََنَكَص َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَّى اَّللَّ
َنا َمَعهُ  َقَرى َفَخَرَج َوَخَرجم  .َعَلى َعِقبَـيمِه المَقهم

 .نم َصِحيِحِه ِبَلمَفاظ  َكِثريَة  َهَذا َلفمُظ المُبَخاِريِ  ِف ِكَتاِب المَمَغاِزي، َوَقدم َرَواُه ِف َأَماِكَن ُأَخَر مِ 
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، اَل َكَما َزَعَمُه َأبُو ُعبَـيمد  المقَ  ر  َقدم مُخِ َستم " اِسُم بمُن َسََلم  ِف ِكَتاِب َوِف َهَذا َدلِيٌل َعَلى َما َقدَّممَناُه ِمنم َأنَّ َغَنائَِم بَدم
َممَواِل  َا نـََزلَ " اَأم َس ِإَّنَّ ُمم ُهُم المُبَخاِريُّ َوابمُن َجرِير ، َوبـَيـَّنَّا َغَلَطُه ِف  ِمنم َأنَّ اْلم َمِتَها، َوَقدم َخاَلَفُه ِف َذِلَك مَجَاَعٌة ِمنـم بـَعمَد ِقسم

ُ َأعمَلمُ  َم َواَّللَّ  .َذِلَك ِف التـَّفمِسرِي َوِفيَما تـََقدَّ
ُ عَ  َم ُأُحد  َكَما َسَيأمِت، وََكاَن َهَذا الصُّنمُع ِمنم َْحمَزَة َوَأصمَحابِِه َرِضَي اَّللَّ ُر، َبلم َقدم قُِتَل َْحمَزُة يـَوم َمم ُهمم قـَبمَل َأنم حُتَرََّم اْلم نـم

رِ  َمم  .َوَذِلَك قـَبمَل حَتمِرمِي اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُلوبٌَة اَل أتَمِثريَ  َراِن َمسم َِديِث َمنم يـََرى َأنَّ ِعَبارََة السَّكم َتِدلُّ هِبََذا اْلم هَلَا اَل ِف َطََلق  َواَل ِإقـمَرار  َواَل َغريمِ َذِلَك، َكَما  َوَقدم ُيسم
َكامِ  َحم  .ذهب ِإلَيمِه من ذهب ِمَن المُعَلَماِء، َكَما ُهَو ُمَقرٌَّر ِف ِكَتاِب اَأم

َماُم َأْحمَدُ * * *  ، َعنم َأبِيِه، َعنم رَ : َوقَاَل اْلمِ َياُن، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح  ثـََنا ُسفم َع َعِليًّا يـَُقولُ َحدَّ ُطَب ِإََل : ُجل  مسَِ َأَردمُت َأنم َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابـمَنته َفقلت َهل َلك : " َما َل من شئ، مثَّ ذكرت عائدته وصلته فخطبتها ِإلَيمِه، فـََقالَ : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُطمِ : " اَل قَالَ : قـُلمتُ " من شئ؟  َم َكَذا وََكَذا؟ َقالَ ( 5)يَُّة فَأَيمَن ِدرمُعَك اْلم ُتَك يـَوم  .ِهَي ِعنمِدي: الَِِّت َأعمطَيـم
 .قَاَل فََأعمِطِنيَها

هُ : قَالَ  تـَُها ِإَيَّ  .فََأعمطَيـم
َهمٌ  َنِدِه، َوِفيِه رَُجٌل ُمبـم  .َهَكَذا َرَواُه َأْحمَُد ِف ُمسم

َحاُق بمُن ِإمسمَا: َوَقدم قَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا ِإسم رَِمَة، َعِن ابمِن َحدَّ ِعيَل الطَّالَقاين، َحدثَنا َعبدة، َحدثَنا َسِعيٌد، َعنم َأيُّوَب، َعنم ِعكم
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعبَّاس  ُهَما قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم ا تـََزوََّج َعِليٌّ َفاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ ًئا: َلمَّ  .َأعمِطَها َشيـم

 .َما ِعنمِدي شئ: الَ قَ 
َحاَق، َعنم َعبمَدَة بمِن ُسَليمَماَن، َعنم سَ : قَالَ  َُطِميَُّة؟ َوَرَواُه النََّساِئيُّ، َعنم َهاُروَن بمِن ِإسم ِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة َأيمَن ِدرمُعَك اْلم

 .َعنم َأيُّوَب السختياىن بِهِ 
__________ 

 .س يـَُقال هَلُم حطمة بن َُمارب َكانُوا يعممُلوَن الدروعمنسوبة ِإََل بطن من عبد المَقيم ( 5)
)*( 
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َثيِن َغيمََلُن بمنُ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  َوَة، َعنم ُشَعيمِب بمِن َأيب َْحمَزَة، َحدَّ ثـََنا َكِثرُي بمُن ُعبَـيمد  اْلمصى، َحدثَنا َأبُو َحيـم ،  َحدَّ َأَنس 
َثيِن  ِل ِْحمَص، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم، أَ ِمنم َأهم َِبَن َعنم رَُجل  ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ نَّ َعِليًّا  ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ثـَوم

ُخَل هِبَا َفمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرَاَد َأنم يَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َلمَّا تـََزوََّج فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـَعُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًئا، فـََقالَ   .ََي َرُسول هللا لَيمَس َل شئ: يـُعمِطيَـَها َشيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فََأعمطَاَها ِدرمَعُه مثَّ َدَخَل هِبَا" َأعمِطَها ِدرمَعَك : " فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ َوقَاَل  ثـََنا َأْحمَ : المبَـيـم ََصمُّ، َحدَّ ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوب اَأم َاِفُظ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ُد بمُن َأخم

َثيِن َعبمُد  َحاَق، َحدَّ ثـََنا يُوُنُس بن بكري، َعِن ابمُن ِإسم َبَّاِر، َحدَّ ، قَالَ َعبمِد اْلم ، َعنم جُمَاِهد ، َعنم َعِلي   : اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَلتم َموماَلٌة يل  َت َأنَّ فَاِطَمَة َقدم ُخِطَبتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ : َخطَبمُت فَاِطَمَة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهلم َعِلمم

ُ َعَليمِه وَ   .اَل : َسلََّم؟ قـُلمتُ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوسلم فيزوجك: قَاَلتم  ، َفَما َُيمنَـُعَك َأنم أتَمِتَ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََقدم ُخِطَبتم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َزوَّ : فـََقاَلتم ! َوِعنمِدي شئ َأتـََزوَُّج ِبهِ : َفقلت  .َجكَ ِإنََّك ِإنم ِجئمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .فو هللا َما زَاَلتم تـَُرجِ ييِن َحىتَّ َدَخلمُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبةً  َتطَعمُت َأنم َأَتَكلََّم َجََلَلًة َوَهيـم  .فـََلمَّا َأنم قعدت َبني يََديمِه أفحمت فو هللا َما اسم

َلَعلََّك ِجئمت ختمطب فَاِطَمة؟ : " َفَسَكتُّ فـََقالَ " َما َجاَء ِبَك؟ َأِلَك َحاَجٌة؟ : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
 .نعم: ، َفقلت"

َتِحلَُّها بِِه؟ : " فـََقالَ   .اَل َواَّللَِّ ََي َرُسوَل هللا: فـَُقلمتُ " َوهل عنمدك من شئ َتسم
 ".َما فعلت درع سلحتكها؟ " فـََقاَل 

 .ِعنمِدي: فو الذى نـَفمُس َعِلي   بَِيِدِه ِإنَـَّها َْلَُطِميٌَّة َما ِقيَمتـَُها َأرمبـََعَة َدرَاِهَم، فـَُقلمتُ 
َتِحلََّها هِبَا : " فـََقالَ  َها هِبَا فَاسم ُتَكَها فَابـمَعثم ِإلَيـم  ".َقدم َزوَّجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فَِإنم َكاَنتم َلَصَداَق فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ   .ى اَّللَّ
َحاقَ  ًنا َوُُممِسًنا : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوُأمَّ كثلوم َوزَيـمَنب -َماَت َصِغريًا  -فـََوَلَدتم فَاِطَمُة َلِعِلي   َحَسًنا َوُحَسيـم
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َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، َعنم َأبِيِه َعنم عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاِطَمُة ِف : ِلي   قَالَ مثَّ َرَوى المبَـيـم َجهََّز َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُوَها ِإذمِخرٌ   .مخَِيل  َوِقرمبَة  َوِوَساَدة  ُأُدم  َحشم

َهِقيُّ َعنم ِكَتاِب المَمعمرَِفِة َِأَيب َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمنمَدهم، َأنَّ َعِليًّا تـََزوَّجَ  َرِة َوابـمتَـىَن هِبَا بـَعمَد  َونـََقَل المبَـيـم جم فَاِطَمَة بـَعمَد َسَنة  ِمَن اهلِم
َرى  .َذِلَك ِبَسَنة  ُأخم



ِ : قـُلمتُ  َرِة، َفظَاِهُر ِسَياِق َحِديِث الشَّارِفـَنيم جم َتِضي َأنَّ َذِلَك  فـََعَلى َهَذا َيُكوُن ُدُخوله هبَا ِف أوئل السََّنِة الثَّالِثَِة ِمَن اهلِم يـَقم
ر  بَِيِسري ، فـََيُكوُن َذِلَك َكَما ذََكرمََنُه ِف َأَواِخِر السََّنِة الثَّانَِيةِ َعِقَب وَ  َعِة بَدم  .قـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َم َما ذََكرمََنُه ِمنم تـَزمِوجِيِه َعَليم  َرِة تـََقدَّ جم ِ ِمَن اهلِم تَـنيم ََواِدث ِف َسَنَة ثِنـم ِر مجل من اْلم ِمِننَي  ِه السَََّلمُ َفصمٌل ِف ِذكم بَِعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم

ُهورَِة، َوَقدم َتَضمََّن َذِلَك َوفـََياِت َأعمَيان   َها، َوذََكرمََن َما َسَلَف ِمَن المَغَزَواِت المَمشم ُ َعنـم ِمِننَي َرِضَي اَّللَّ ِمَن المَمَشاِهرِي ِمَن المُمؤم
رِِكنيَ   .َوالمُمشم

ِميَـتـُُهمم، َوالرَُّؤَساُء مِ الشَُّهَدا: َفَكاَن ممَّنم توىف ِفيَها َم َتسم ، تـََقدَّ َ ُمَهاِجِري   َوَأنمَصاِري   ُم َأرمبـََعَة َعَشَر َما بـَنيم ر ، َوهم َم بَدم نم ِء يـَوم
َعِة بَِيِسري  َأبُو هَلَب  عَ  ُهوِر، َوتُوِفَ بـَعمَد المَوقـم رِِكي قـَُريمش  َوَقدم َكانُوا َسبمِعنَي رَُجًَل َعَلى المَمشم ُد المُعزَّى بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب، بم ُمشم

 .َلَعَنُه اَّللَُّ 
 .َكَما تـََقدَّمَ 

ِل المَمِديَنِة َمَع زَيمِد بمِن َحارِثََة َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن  ِمِننَي ِمنم َأهم رِِكنَي َومبَاَوَلمَّا َجاَءِت المِبَشارَُة ِإََل المُمؤم ُ ِِبلمُمشم  َرَواَحَة مبَا َأَحلَّ اَّللَّ
ُ َعَليمهِ  ِمِننَي، َوَجُدوا رُقـَيَُّة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  فـََتَح َعَلى المُمؤم

َها التـَُّرابَ   .َوَسلََّم قد توفيت َوَساُروا َعَليـم
ِر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلََّم َلُه ِبَذِلكَ وََكاَن َزومُجَها ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َقدم َأقَاَم ِعنمَدَها ُُيَرِ ُضَها بَِمم

م المِقَياَمة ُرُه ِعنمَد هللا يـَوم ر  َوَأجم ِمِه ِف َمَغاَنِِ بَدم  .َوهِلََذا َضَرَب َلُه ِبَسهم
 (1 -السِ ريَة  - 91)
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َرى ُأمِ  ُكلمثُوم  بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُخم ِتَها اَأم  .َعَليمِه َوَسلََّم، َوهِلََذا َكاَن يـَُقاُل ِلُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن ُذو النُّورَيمنِ  مثَّ َزوََّجُه بُِخم
ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ : َويـَُقال ُرُه َرِضَي اَّللَّ َرى َغيـم ُخم  .ِإنَّه مل يغلق َأَحٌد َعَلى ابـمنَـَِتم َنِب   َواِحَدًة بـَعمَد اَأم

َلُة َكَما تَـ  َلِت المِقبـم َضِر، َعَلى َما َسَلفَ َوِفيَها ُحوِ  َم، َوزِيَد ِف َصََلِة اْلَم  .َقدَّ
 .َوِفيَها ُفِرَض الصِ َياُم، ِصَياُم َرَمَضاَن، َكَما تـََقدَّمَ 

 .َوِفيَها ُفِرَضِت الزََّكاُة َذاُت النُُّصِب َوُفِرَضتم زََكاُة المِفطمرِ 
ِل المَمِديَنِة وَ  رُِكوَن ِمنم َأهم نـَُقاَع َوَبيِن النَِّضرِي َوَبيِن قـَُريمَظَة َويـَُهوِد َبيِن َوِفيَها َخَضَع المُمشم الميَـُهوِد الَِّذيَن ُهمم هِبَا ِمنم َبيِن قـَيـم

رِِكنَي َوالميَـُهوِد َوُهمم ِف  ََلَم طَائَِفٌة َكِثريٌَة ِمَن المُمشم ِلِمنَي، َوَأظمَهَر اْلمِسم ُهمم َمَن ُهَو المَباِطِن ُمَناِفُقو  َحارِثََة َوَصانـَُعوا المُمسم َن، ِمنـم
ُهمم َمِن اَنمَلَّ ِِبلمُكلِ يَِّة فـََبِقَي ُمَذبمَذًِب اَل ِإََل َهُؤاَلِء َواَل ِإََل َهُؤاَل  ُ ِف ِكَتابِهِ َعَلى َما َكاَن َعَليمِه، َوِمنـم  .ِء، َكَما َوَصَفُهُم اَّللَّ

 .وََكاَنتم ُمَعلََّقًة ِبَسيمِفهِ ( 5) َعَليمِه َوَسلََّم المَمَعاِقَل َوِفيَها َكَتَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن َجرِير  
َسَن بمَن َعِلي   ُوِلَد ِفيَها: قَاَل ابمُن َجرِير    .َوِقيَل ِإنَّ اْلَم

َحاَق بمِن َعبم : قَالَ  ثَُه َعنم ِإسم َرَة َحدَّ ِد اَّللَِّ َعنم َأيب َجعمَفر ، َأنَّ َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َوَأمَّا المَواِقِديُّ فَِإنَُّه َزَعَم َأنَّ ابمَن َأيب َسبـم



َها  .بـَىَن بَِفاِطَمَة ِف ذى اْلمجَّة ِمنـم
 .فَِإن َكاَنت َهِذه الرِ َوايَة َصِحيَحة فَالمَقومل االول َِبِطل: قَالَ 

ُزمء الثَّاين من السِ ريَة النـََّبِويَّة اِلبمِن ك  ثريَوِإََل ُهَنا ينتهى اْلم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوهِلََذا كَ  َرى ُأمِ  ُكلمثُوم  بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخم ِتَها اَأم  .اَن يـَُقاُل ِلُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن ُذو النُّورَيمنِ مثَّ َزوََّجُه بُِخم
ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ ِإنَّه مل يغلق َأَحٌد َعَلى ابـمنَـَِتم َنِب   َواحِ : َويـَُقال ُرُه َرِضَي اَّللَّ َرى َغيـم ُخم  .َدًة بـَعمَد اَأم

َضِر، َعَلى َما َسَلفَ  َم، َوزِيَد ِف َصََلِة اْلَم َلُة َكَما تـََقدَّ َلِت المِقبـم  .َوِفيَها ُحوِ 
 .َوِفيَها ُفِرَض الصِ َياُم، ِصَياُم َرَمَضاَن، َكَما تـََقدَّمَ 

 .َذاُت النُُّصِب َوُفِرَضتم زََكاُة المِفطمرِ  َوِفيَها ُفِرَضِت الزََّكاةُ 
نـَُقاَع َوَبيِن النَّ  ِل المَمِديَنِة َوالميَـُهوِد الَِّذيَن ُهمم هِبَا ِمنم َبيِن قـَيـم رُِكوَن ِمنم َأهم ِضرِي َوَبيِن قـَُريمَظَة َويـَُهوِد َبيِن َوِفيَها َخَضَع المُمشم

ِلِمنَي، َوأَ  ُهمم َمَن هُ َحارِثََة َوَصانـَُعوا المُمسم رِِكنَي َوالميَـُهوِد َوُهمم ِف المَباِطِن ُمَناِفُقوَن، ِمنـم ََلَم طَائَِفٌة َكِثريٌَة ِمَن المُمشم َو ظمَهَر اْلمِسم
ُهمم َمِن اَنمَلَّ ِِبلمُكلِ يَِّة فـََبِقَي ُمَذبمَذًِب اَل ِإََل َهُؤاَلِء َواَل ِإََل َهُؤاَل  ُ ِف ِكَتابِهِ ءِ َعَلى َما َكاَن َعَليمِه، َوِمنـم  .، َكَما َوَصَفُهُم اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمَعاِقَل : قَاَل ابمُن َجرِير    .وََكاَنتم ُمَعلََّقًة ِبَسيمِفهِ ( 5)َوِفيَها َكَتَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َسَن بمَن َعِلي   ُوِلَد ِفيَها: قَاَل ابمُن َجرِير    .َوِقيَل ِإنَّ اْلَم

َحاَق بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َأيب جَ : الَ قَ  ثَُه َعنم ِإسم َرَة َحدَّ عمَفر ، َأنَّ َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َوَأمَّا المَواِقِديُّ فَِإنَُّه َزَعَم َأنَّ ابمَن َأيب َسبـم
َها  .بـَىَن بَِفاِطَمَة ِف ذى اْلمجَّة ِمنـم

 .يَحة فَالمَقومل االول َِبِطلفَِإن َكاَنت َهِذه الرِ َوايَة َصحِ : قَالَ 
ُزمء الثَّاِلث، وأوله سنة َثََلث من  ُزمء الثَّاين من السِ ريَة النـََّبِويَّة اِلبمِن كثري ويليه اْلم َرةَوِإََل ُهَنا ينتهى اْلم جم  اهلِم

__________ 
لهم االوَل، َأي يكونُوَن على َما َكانُوا َعَليمِه َأهنم يتعاقلون بَينهم معاق: كتب الرَُّسول َبني قـَُريمش واالنصار كتاِب ِفيهِ ( 5)

 .ِف الدِ َيت
)*( 
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 ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم
َرة ِف َأوَّهِلَا َكاَنتم َغزمَوُة جَنمد  َويـَُقاُل هَلَا َغزمَوُة ِذي َأَمرَّ  جم  .سنة َثََلث من اهلِم

َحاقَ  جَِّة َأوم َقرِي فـََلمَّا َرَجَع َرُسولُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َغزمَوِة السَِّويِق َأقَاَم ِِبلمَمِديَنِة بَِقيََّة ِذي اْلِم ًبا اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َها، مثَّ َغَزا جَنمًدا يُرِيُد َغَطَفاَن، َوِهَي َغزمَوُة ِذي َأَمرَّ   ( .5)ِمنـم
تَـعمَمَل َعَلى الم : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َمِديَنِة ُعثمَماَن بمَن َعفَّانَ َواسم

َحاقَ  د  َصَفًرا ُكلَُّه، َأوم َقرِيًبا ِمنم َذِلَك، مثَّ رََجَع َوملَم يـَلمَق َكيمًدا: قَاَل ابمُن ِإسم  .فََأقَاَم بَِنجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ مَجمًعا من غ: َوقَاَل المَواِقِديُّ  طفان من بىن ثـَعمَلَبة ابمن ُُمَاِرب  ََتَمَُّعوا ِبِذي َأَمرَّ بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَّ  َرَة َخَلتم ِمنم رَبِيع  اَأم َِتم َعشم َِميَس لِِثنـم َم اْلم تَـعمَمَل َعَلى يُرِيُدوَن َحرمبَُه، َفَخَرَج ِإلَيمِهمم ِمَن المَمِديَنِة يـَوم ، َواسم ِل َسَنَة َثََلث 
ًما، وََكاَن َمَعُه َأرمبـَُعِمائَة  َومَخمُسوَن َرُجًَل المَمِديَنِة ُعثمَماَن بمَن عَ   .فَّاَن، فـََغاَب َأَحَد َعَشَر يـَوم

َكَر بِِه، َوَأَصابَـ  َِباِل َحىتَّ بـََلَغ َماًء يـَُقاُل َلُه ُذو َأَمرَّ فـََعسم َعمَراُب ِف رُُءوِس اْلم  ُهمم َمَطٌر َكِثرٌي فَابـمتَـلَّتم ثَِيابُ َوَهَرَبتم ِمنمُه اَأم
، َوَذِلَك مبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَنَـَزَل حَتمَت َشَجَرة  ُهَناَك َوَنَشَر ثَِيابَُه لَِتِجفَّ رمَأى من المُمشمركني، واشتغل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رُكوَن ِف شئوهنم  .المُمشم
__________ 

 .َموِضع من دَير غطفان: ُذو َأمر( 5)
 .َية النخيلبَِناحِ : َوقَاَل ابمن سعد
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َاِرِث فـََقالُ  َاِرِث َأوم ُدعمثُوُر بمُن اْلم َرُث بمُن اْلم ُهمم يـَُقاُل َلُه َغوم رُِكوَن رَُجًَل ُشَجاًعا ِمنـم ُ ِمنم : وافـَبَـَعَث المُمشم َقدم َأممَكَنَك اَّللَّ
 .قـَتمِل ُُمَمَّد  

ُهورًا، فـََقالَ َفَذَهَب َذِلَك الرَُّجُل َوَمَعُه َسيمٌف َصِقيٌل، َحىتَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلسَّيمِف َمشم ََي :  قَاَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم؟ َقالَ   .اَّللَُّ : ُُمَمَُّد َمنم َُيمنَـُعَك ِمينِ  الميَـوم

رِِه فـََوَقَع السَّيمُف ِمنم يَِدهِ  ِيُل ِف َصدم  .َوَدَفَع ِجربم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ فََأَخَذُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ؟ قَالَ : ى اَّللَّ ًدا : َمنم َُيمنَـُعَك ِمينِ  ُ َوَأنَّ ُُمَمَّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ اَل َأَحَد، َوَأََن َأشم

، َواَّللَِّ اَل ُأَكثِ ُر َعَليمَك مَجمًعا َأبًَدا  .َرُسوُل اَّللَِّ
َفهُ فََأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلََّم َسيـم

ِري فـََعَرفمُت : َويلك، َمالك؟ فـََقالَ : فـََلمَّا رََجَع ِإََل َأصمَحاِبِه فـََقاُلوا ِري فـََوقـَعمُت ِلَظهم َنَظرمُت ِإََل رَُجل  َطِويل  َفَدَفَع ِف َصدم
، َواَّللَِّ  ُت َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ  .اَل ُأَكثِ ُر َعَليمِه مَجمًعاَأنَُّه َمَلٌك، َوَشِهدم

ََلمِ  َمُه ِإََل اْلمِسم ُعو قـَوم  .َوَجَعَل يَدم
له تـََعاََل : قَالَ  ٌم َأنم يـَبمُسطُوا ِإلَيمُكم َأيمديهم : " َونزل ِف َذِلك قـَوم ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اذمُكُروا نِعمَمَة اَّللَِّ َعَليمُكمم ِإذم َهمَّ قـَوم

يَة( " 5)َعنمُكم َفكف َأيمديهم   .اْلم
َهِقيُّ  َلَعلَُّهَما ِقصََّتانِ : قَاَل المبَـيـم ِبُه َهِذِه، فـَ  .َوَسَيأمِت ِف َغزمَوِة َذاِت الر ِقَاِع ِقصٌَّة ُتشم



َاِرِث َأيم : قـُلمتُ  ه غورث ابمن اْلم ُرَها َقطمًعا، َِأَنَّ َذِلك الرجل امسم َتَمرَّ ِإنم َكاَنتم َهِذِه َُممُفوَظًة َفِهَي َغيـم ِلمم َبِل اسم ًضا ملَم ُيسم
ُ َعَليمِه َوسلم َأال يقاتله  .َعَلى ِديِنِه، َوملَم َيُكنم َعاَهَد النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوهللا أعلم
َحاقَ  َوََّل ُكلَُّه َأوم ِإالَّ : َغزمَوة المَفرمع ِمنم حُبمَراَن قَاَل ابمُن ِإسم  (1) َقِليًَل ِمنمُه مثَّ َغدا فََأقَاَم ِِبلمَمِديَنِة رَبِيًعا اَأم

__________ 
 .55ُسورَة المَمائَِدة ( 5)
 .مثَّ غزا: ابمن ِهَشام( 1)
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ُتوم  : يُرِيُد قـَُريمًشا، قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ابمَن ُأمِ  َمكم  .َواسم
َحاقَ  َجاِز ِمنم ََنحَية المَفرمع ( 5)َحىتَّ بـََلَغ حُبمَراَن : قَاَل ابمُن ِإسم  ( .1)، َوُهَو َمعمِدٌن ِِبْلِم

م  : َوقَاَل المَواِقِديُّ  بَـُتُه َعَليمِه السَََّلُم َعِن المَمِديَنِة َعَشَرَة َأَيَّ َا َكاَنتم َغيـم  .ِإَّنَّ
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ِل المَمِديَنِة َوَقدم َزَعَم المَواقِ  ِ ِمَن َخبَـُر يهود بىن قينقاع ِمنم َأهم تَـنيم ِم السَّبمِت النِ صمَف ِمنم َشوَّال  َسَنَة ثِنـم ِديُّ َأنَـَّها َكاَنتم ِف يـَوم
َرةِ  جم  .اهلِم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
ِلِه تـََعاََل   ( .9" )َألِيٌم  َكَمَثِل الَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم َقرِيًبا َذاُقوا َوَِبَل َأممرِِهمم َوهَلُمم َعَذابٌ : " َوُهُم المُمَراُدوَن بَِقوم

َحاقَ  نـَُقاعَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َبيِن قـَيـم َ َذِلَك ِمنم َغزمِو َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَقدم َكاَن ِفيَما بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجَعَ : قَالَ  َذُروا ِمَن اَّللَِّ : ُهمم ِف ُسوِقِهمم مثَّ قَالَ وََكاَن ِمنم َحِديِثِهمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َمعمَشَر يـَُهوَد احم

ِلُموا، فَِإنَُّكمم َقدم  َمِة َوَأسم  ِمثمَل َما نـََزَل ِبُقَريمش  ِمَن النِ قم
ِد اَّللَِّ ِإلَيمُكمم  ُتمم َأين ِ َنِبٌّ ُمرمَسٌل َتَُِدوَن َذِلَك ِف ِكَتاِبُكمم َوَعهم  .َعَرفـم

ُمَك؟ : وافـََقالُ  ُهم فرمَصة، أما َواَّللَِّ ! ََي ُُمَمَُّد ِإنََّك تـََرى َأَنَّ قـَوم َرمِب فََأَصبمت ِمنـم ًما اَل ِعلمَم هَلُمم ِِبْلم اَل يـَُغرُّنََّك َأنََّك َلِقيَت قـَوم
 .لَِئنم َحارَبـمَناَك لَتَـعمَلَمنَّ َأَنَّ ََنمُن النَّاسُ 

َحاق رَِمة، َعن ابمن َعبَّاس قَالَ َفَحدثين موَل : قَاَل ابمن ِإسم َما نزلت : لزيد بن ََثبت، َعن سعيد بن ُجَبري، َوَعن ِعكم
ََيت ِإالَّ ِفيَها  .ُقلم لِلَِّذيَن َكَفُروا َستـُغمَلُبوَن َوحُتمَشُروَن ِإََل َجَهنََّم َوبِئمَس المِمَهادُ : " َهُؤاَلِء اْلم

 ىن َأصمَحاب بدريعم " َقدم َكاَن َلُكمم آيٌَة ِف فئتني التقتا 
__________ 

ر مبَكَّة: حبران( 5)  .ِبَضم المَباء َوفتحَها وهى أول قـَرميَة مارت امساعيل َوأمه التَّمم



 .ِبَضم المَفاء َوالرَّاء وىف المَمَواِهب بفتحهما: المَفرمع( 1)
ر ( 9) شم  .51ُسورَة اْلَم
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َليمِهمم رَأمَي : "  َعَليمِه َوَسلََّم َوقـَُريمش  ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  نـَُهمم ِمثـم َرى َكاِفَرٌة يـََروم ِفَئٌة تـَُقاِتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوُأخم
ُ يـَُؤيِ ُد بَِنصمرِِه َمنم َيَشاُء، ِإنَّ ِف َذِلَك لعربة الوَل االبصار  ِ َواَّللَّ  ( ".5)المَعنيم

َحاقَ  َد َوَحارَبُوا ِفيمَ َوَحدَّ : قَاَل ابمُن ِإسم نـَُقاَع َكانُوا َأوََّل يـَُهوَد نـََقُضوا المَعهم َ َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َأنَّ َبيِن قـَيـم ا بـَنيم
ر  َوُأُحد    .ِبدم

َوِر بمِن َُممَرَمَة َعنم َأيب َعوم : قَاَل ابمُن ِهَشام   ، قَالَ َفذََكَر َعبمُد اَّللَِّ بن َجعمَفر بمِن المِمسم نـَُقاَع ( [ 1)ِمنم ]َكاَن : ن  َأممِر َبيِن قـَيـم
نُـَقاَع، َوَجَلَستم ِإََل َصاِئغ  ُهَناكَ  ُهمم َفَجَعُلوا يُرِيُدونـََها َعَلى  َأنَّ اممَرَأًة ِمَن المَعَرِب َقِدَمتم جبََلب  هَلَا فـََباَعتمُه ِبُسوِق َبيِن قـَيـم  ِمنـم

، فـََعَمدَ  ِهَها فَأََبتم ِف َوجم َأتـَُها َفَضِحُكوا هِبَا،  َكشم رَِها، فـََلمَّا قَاَمِت انمَكَشَفتم َسوم هِبَا فـََعَقَدُه ِإََل َظهم الصَّاِئُغ ِإََل َطَرِف ثـَوم
، َفَشدَِّت الميَـُهوُد َعَلى الم  ِلِمنَي َعَلى الصَّاِئِغ فـََقتَـَلُه وََكاَن يـَُهوِدَيًّ ِلِم َفَصاَحتم فـََوَثَب رَُجٌل ِمَن المُمسم فـََقتَـُلوُه، ُمسم

ِلِمنَي َعَلى الميَـُهوِد فَُأغمِضَب  ِلِم المُمسم ُل المُمسم َتصمَرَخ َأهم نـَُقاعَ ( 1)فَاسم َ َبيِن قـَيـم نَـُهمم َوبـَنيم ِلُموَن، فـََوَقَع الشَّرُّ بـَيـم  .المُمسم
* * * 

َحاقَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ نـََزُلوا َعَلى َفَحاصَ : َفَحدَّ َرُهمم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِمهِ   .ُحكم

ُهمم فـََقالَ  ُ ِمنـم َكَنُه اَّللَّ ِسنم ِف َمَوايلَّ : فـََقاَم ِإلَيمِه َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَبِ  بن َسُلوَل ِحنَي َأمم  .ََي ُُمَمَُّد َأحم
َزمرَ   .جِ وََكانُوا ُحَلَفاَء اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ : قَالَ  ِسنم ِف مواَل فََأعمَرَض َعنمهُ : فَأَبمطَأَ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي ُُمَمَُّد َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .فََأدمَخَل يََدُه ِف َجيمِب ِدرمِع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .َكاَن يـَُقاُل هَلَا َذاُت المُفُضولِ وَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
 فـََقاَل َلُه َرُسول هللا صلى هللا

__________ 
 .59ُسورَة آل عمَران ( 5)
 .من ابمن ِهَشام( 1)
 .فـََغضب: ابمن ِهَشام( 9)

)*( 
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 .َأرمِسلميِن : َعَليمِه َوَسلَّمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِهِه ظَُلًَل مثَّ قَالَ  َوَغِضَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا ِلَوجم  .َوُيمََك َأرمِسلميِن : َحىتَّ رََأوم

َْحمَ : قَالَ  َوِد، حَتمُصُدُهمم اَل َواَّللَِّ اَل ُأرمِسُلَك َحىتَّ حُتمِسَن ِف َمِوايلَّ، َأرمبَعِماَئة حاسر وثلثمائة َدارِع  َقدم َمنَـُعوين ِمَن اَأم َسم ِر َواَأم
َشى الدََّوائِرَ ! ِف َغَداة  َواِحَدة   ُرٌؤ َأخم  .ِإين ِ َواَّللَِّ امم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .ُهمم َلكَ : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم َأَِب لَُبابَةَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُ َعَليمِه َوسلم ِف ُُمَاَصَرتِِه ِإَيَّ تَـعمَمَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبِشرَي بمَن َعبمِد المُمنمِذِر، وََكاَنتم  َواسم

َلةً  َرَة لَيـم ُهمم مَخمَس َعشم  .ُُمَاَصَرتُُه ِإَيَّ
َحاقَ  َثيِن َأيب، َعنم ُعَباَدَة بمِن المَولِيِد، َعنم ُعَباَدَة بمِن الصَّاِمِت قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم نـَُقاَع َرُسوَل اَّللَِّ : َوَحدَّ  َلمَّا َحارََبتم بـَُنو قـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َتَشبََّث بَِممرِِهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   َوقَاَم ُدونـَُهمم، َوَمَشى ُعَباَدُة بمنُ  ُ َصلَّى اَّللَّ  الصَّاِمِت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن ِمنم َبيِن َعومف  َلُه من حلفهم ِمثمُل الَِّذي هلَُ  ، َفَخَلَعُهمم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مم ِمنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَب  

ِمِننَي َوَأبـمَرأُ مِ : َعَليمِه َوَسلََّم َوتـَبَـرََّأ ِإََل اَّللَِّ َوِإََل َرُسوِلِه ِمنم ِحلمِفِهمم، َوقَالَ  َ َوَرُسوَلُه َوالمُمؤم نم ِحلمِف ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأتـََوَلَّ اَّللَّ
 .َهُؤاَلِء المكفَّار وواليتهم

ََيت ِمَن المَمائَِدةِ : قَالَ   ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا: " َوِفيه وىف عبد هللا بن َأىب نزلت اْلم
لَِياُء بـَعمض   لَِياَء بـَعمُضُهمم َأوم ِلهِ " اَل تـَتَِّخُذوا الميَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأوم ََيِت َحىتَّ قـَوم فـَتَـَرى الَِّذيَن ِف قـُُلوهِبِمم َمَرٌض : " اْلم

ِلِه " ُيَسارُِعوَن ِفيِهمم، يـَُقوُلوَن َُنمَشى َأنم ُتِصيبَـَنا َدائَِرة  َ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن " يعمىن عبد هللا ابمن ُأيَب   ِإََل قـَوم َوَمنم يـَتَـَولَّ اَّللَّ
 .عميِن ُعَباَدَة بمَن الصَّاِمتِ يَـ " آَمُنوا فَِإنَّ ِحزمَب اَّللَِّ ُهُم المَغالُِبوَن 
َنا َعَلى َذِلَك ِف التـَّفمِسريِ   .َوَقدم َتَكلَّمم
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َواَن قَاَل يُوُنُس بمُن ( 5)َسرِيَّة زيد بن َحارِثَة ِإََل ِعرِي قـَُريمش   َبَة َصفم َياَن َأيمًضا، َوِقيَل ُصحم َبَة َأيب ُسفم بَُكريم ، َعِن ( 1)ُصحم
َحاقَ  ُهر  : ابمِن ِإسم ر  ِبِستَِّة َأشم َعِة بَدم  .وََكاَنتم بـَعمَد َوقـم

َحاقَ  ر  مَ : قَاَل ابمُن ِإسم َعِة بَدم ُلُكوَن ِإََل الشَّاِم ِحنَي َكاَن ِمنم َوقـم ا  وََكاَن ِمنم َحِديثَها َأن ُقريمًشا َخاُفوا طريقهم الَّىِت كانو َيسم
َتأمَجُروا رَُجًَل َكاَن، َفَسَلُكوا َطرِيَق المِعَراِق، َفَخَرَج مِ  َياَن َوَمَعُه ِفضٌَّة َكِثريٌَة، َوِهَي ُعظمُم َِتَاَرهِتِمم، َواسم ُهمم َُتَّاٌر ِفيِهمم َأبُو ُسفم نـم

ُمم َعَلى تِ  ، لَِيُدهلَّ م  ِليَّ َحِليَف َبيِن َسهم ِر بمِن َواِئل  يـَُقاُل َلُه فـَُراُت بمُن َحيَّاَن، يـَعميِن المِعجم  .رِيقِ لمَك الطَّ ِمنم َبكم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم زيد بمَن َحارِثََة، فـََلِقيَـُهمم َعَلى َماء  يـَُقاُل َلُه القردة : قَاَل ابمُن ِإسم ، ( 9)فـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فََأَصاَب تِلمَك المِعرَي َوَما ِفيَها َوَأعمَجَزُه الر َِجاُل، فـََقِدَم هِبَا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ   . َصلَّى اَّللَّ
ََواِرِك * َدُعوا فـََلَجاِت الشَّاِم َقدم َحاَل ُدونـََها : فـََقاَل ِف َذِلَك َحسَّاُن بمُن ََثِبت   َواِه المَمَخاِض اَأم ِبَيمِدي ( 7)ِجََلٌد َكَأفـم

فقوال هَلَا لَيمَس الطَّرِيُق * كت للغور من بطن عاجل وأنصاره َحًقا وأيدي املَلئك ِإذا سل* رَِجال  َهاَجُروا ََنمو َرهبم 



َاِرث: قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 1)ُهَناِلِك  َيان ابمن اْلم  .َوَهِذِه القصيدة ِف َأبـمَيات ْلسان، َوقد َأَجابَُه ِفيَها َأبُو ُسفم
ُوََل َكاَن ُخُروُج زَيمِد بمِن َحارِثََة ِف َهِذِه السَّرِيَّ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  تَـَهلُّ مُجَاَدى اَأم  ِة ُمسم

َوان بن ُأميَّة َرِة، وََكاَن رَئِيَس َهِذه العري َصفم جم ًرا ِمَن اهلِم رِيَن َشهم  .َعَلى رَأمِس مَثَانَِية  َوِعشم
__________ 

 .ِإََل القردة: ابمن ِهَشام( 5)
 .َعن بكري: االصل( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .َماء من مياه جند: القردة( 9)
 .الفلجات مجع فلجة، وهى النَّهر الصَِّغري( 7)

َارِيَة: َوقَاَل السُّهيملي  .الفلجات مجع فلج َوُهَو المعني اْلم
َاِمل، َوقد قيل ِف المَواِحد: واملخاض: قَالَ   .ماخض: واحدهتا خلفة من غري َلفظَها، وهى اْلم

 .الَّىِت رعت االراك واشتكت من أكله: واالوارك
 .َما اُنفض من االرض: رالمَغوم ( 1)

 .َموِضع كثري الرمل: وعاجل
)*( 
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ُعود  َقِدَم المَمِديَنَة َوَمَعُه َخبَـُر َهِذِه المِعريِ  َتَمَع وََكاَن َسَبُب بـَعمِثِه زَيمَد بمَن َحارِثََة َأنَّ نـَُعيمَم بمَن َمسم ِمِه، َواجم  َوُهَو َعَلى ِديِن قـَوم
َلَم، َفَشرِبُوا، وََكاَن َذِلَك قـَبمَل َأنم حُتَرََّم اْلمَ ِبِكَنانََة بمِن َأيب اْلمَ  ُر، ِقيِق ِف َبيِن النَِّضرِي َوَمَعُهمم سليط بن النـُّعمَمان من َأسم مم

َمم  َواَن بمِن أَُميََّة ِفيَها َوَما َمَعُه ِمَن اَأم ُعود  َوُخُروِج َصفم َواِل، َفَخَرَج َسِليٌط ِمنم َساَعِتِه فـََتَحدََّث ِبَقِضيَِّة المِعرِي نـَُعيمُم بمُن َمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَبَـَعَث ِمنم َوقمِتِه زَيمَد بمَن َحارِثََة فـََلُقوُهمم فََأخَ  َممَواَل َوَأعمَجَزُهُم الر َِجاُل، فََأعمَلَم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُذوا اَأم

ِ، وَ  َا َأَسُروا رَُجًَل َأوم َرُجَلنيم رِيَن َألمًفا، َوقَ َوِإَّنَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَبَـَلَغ مُخمُسَها ِعشم سََّم َقِدُموا ِِبلمِعرِي َفَخمََّسَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِسَها َعَلى السَّرِيَّةِ   .َأرمبـََعَة َأمخم

َلمَ  لِيُل فـَُراُت بمُن َحيَّاَن، فََأسم  .وََكاَن ِفيَمنم ُأِسَر الدَّ
 . َعنمهُ َرِضَي اَّللَُّ 

ُ َوَزَعَم المَواِقِديُّ َأنَّ ِف رَبِيع  ِمنم َهِذِه السََّنِة تـََزوََّج ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن ُأمَّ ُكلمُثوم  بِنمُت َرُسو : قَاَل ابمُن َجرِير   ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها ِخَرِة ِمنـم  .َعَليمِه َوَسلََّم َوُأدمِخَلتم َعَليمِه ِف مُجَاَدى اْلم

َهاَن َوَلِكنَّ ُأمَُّه ِمنم َبيِن النَّضِ  َتُل َكعمِب بمِن االشرف الميَـُهوِدي  وََكاَن من بىن طئ، مثَّ َأَحَد َبيِن نـَبـم  .ريِ َمقم
َهِقيُّ بـَعمَد ِقصَِّة بَ  َحاَق قـَبمَل َجََلِء َبيِن النَِّضرِي، َوذََكَرُه المُبَخاِريُّ َوالمبَـيـم يِن النَِّضرِي، َوالصَِّحيُح َما ذََكَرُه َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم



َعِة ُأُحد ، َوِف ُُمَاَصَرهتِِ  َا َكاَن َأممُرَها بـَعمَد َوقـم َحاَق، ِلَما َسَيأمِت، فَِإنَّ َبيِن النَِّضرِي ِإَّنَّ ُر َكَما َسنُـبَـيِ ُنُه ابمُن ِإسم َمم مم ُحر َِمِت اْلم
 .ِبَطرِيِقِه ِإنم َشاَء اَّللَُّ 

َرِف : " َخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ قَاَل المبُ  َشم ،" قـَتمُل َكعمِب بمِن اَأم ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ  َحدَّ
ر و َياُن، قَاَل َعمم ثـََنا ُسفم عمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ : َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : مسَِ  َمنم ِلَكعمِب بمنِ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرِف؟ فَِإنَُّه َقدم آَذى اَّللََّ َوَرُسوَلهُ  َشم  .اَأم
َلَمَة فـََقالَ  َلُه؟ قَالَ : فـََقاَم ُُمَمَُّد بمُن َمسم تـُ  .نـََعمم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأحتُِبُّ َأنم َأقـم

ًئا: قَالَ   .فَأمَذنم يل َأنم َأُقوَل َشيـم
 .قل: قَالَ 
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َلَمةَ  ِلُفكَ ( 5)ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل َقدم َسأَلََنا َصَدَقًة َوِإنَُّه َقدم َعنَّاََن : فـََقالَ  فََأاَتُه ُُمَمَُّد بمُن َمسم ُتَك َأَسَتسم  .َوِإين ِ َقدم َأتـَيـم
 .َوَأيمًضا َواَّللَِّ لََتَملُّنَّهُ : قَالَ 
ِلَفَنا ِإَنَّ َقِد اتَـّبَـعمَناُه َفََل َنُِبُّ َأن ندعه َحىتَّ نـَنمُظر ِإََل َأي شئ يَ : قَالَ   ( .1)ِصرُي َشأمنُُه، َوَقدم َأَردمََن َأنم ُتسم
 .نعم أرهنوين: قَالَ 

 .ارمَهُنوين ِنَساءَُكمم : َأي شئ تُرِيُد؟ قَالَ : قلت
 .فَارمَهُنوين َأبـمَناءَُكمم : قَالَ ! َكيمَف نـَرمَهُنَك ِنَساَءََن َوَأنمَت َأمجمَُل المَعَربِ : فـََقاُلوا
ِ : ُنَك َأبـمَناَءََن فـَُيَسبُّ َأَحُدُهمم فـَيـَُقالُ َكيمَف نـَرمهَ : قَاُلوا َقنيم ٌن ِبَوسمق  َأوم َوسم مَمةَ ! َرهم َنا، َوَلِكنم نـَرمَهُنَك الَلَّ  .َهَذا َعاٌر َعَليـم

َيانُ   ( .9)يـَعميِن السِ ََلَح : قَاَل ُسفم
ِن فـَنَـَزَل ِإلَيمِهمم، ( 7)َلَة فـََواَعَدُه َأنم َيَمتَِيُه لَيمًَل، َفَجاَءُه لَيمًَل َوَمَعُه َأبُو ََنئِ  صم َوُهَو َأُخو َكعمب  ِمَن الرََّضاَعِة، َفَدَعاُهمم ِإََل اْلِم

ر و : فـََقاَلتم َلُه اممَرَأتُهُ  ُر َعمم اًت َكأَنَُّه يـَقمطُُر ِمنمُه الدَّمُ : قَاَلتم ( : 1)َأيمَن خَتمُرُج َهِذِه السَّاَعَة؟ َوقَاَل َغيـم  .َأمسمَُع َصوم
ِلَمَة َوَرِضيِعي َأبُو ََنئَِلَة، ِإنَّ المَكِرمَي َلوم ُدِعَي ِإََل طَعمَنة  بَِليمل   :قَالَ  َا ُهَو َأِخي ُُمَمَُّد بمُن َمسم ُخُل ُُمَمَّد : قَالَ !  ََأََجابَ ِإَّنَّ َويَدم

ِ، فـََقالَ  َكنمُت ِمنم رَأمِسِه َفُدوَنُكمم ِبَشعمرِِه َفَأمشُُّه، فَإِ ( 1)ِإذا َما َجاَء فإىب مائل : بن مسلمة َمَعه رجَلنيم َتمم َذا رََأيـمُتُموين اسم
 .فَاضمرِبُوهُ 

 ( .7)َمرًَّة، مثَّ ُأمِشُُّكمم : َوقَالَ 
ِم ِرًُيا، َأيم َأطمَيبَ ( : 5)فـَنَـَزَل ِإلَيمِهم متوشحا َوُهَو ينفح ِمنمُه رِيُح الطَّيِ ِب فـََقاَل   .َما رََأيمُت َكالميَـوم

ُر عَ  ر وَوقَاَل َغيـم  ِعنمِدي أعطر نَساء المَعَرب( : 3)قَاَل : مم
 .وأمجل المَعَرب

__________ 
 .أتعبنا: عناَن( 5)



قا َأو وسقني: زَاد ِف بعض ِرَواََيت الُبَخاِري  ( 1)  .وسم
 .الدرمع: الَلمه ِف اللَُّغة( 9)

م المكل على المبَـعمض َها من ِإطمََلق اسم  .َوِإطمََلق السِ ََلح َعَليـم
 .وا من َذِلك َأال يُنكر َعَليمِهم السِ ََلح ِحني َيتونه بِهِ وقصد

 .ُهَو سلكان بن َسَلَمة( 7)
رو( 1) رو بن ِديَنار: غري َعمم َرى غري ِرَوايَة َعمم  .َأي ِرَوايَة ُأخم
 .قَاِئل ِبشعرِهِ : وتروى( 1)

 .َأي آخذ
 .أمكنكم من الشم: أمشكم( 7)
 .َأي ُُمَمَّد بن مسلمة( 5)
 .َكعمبَأي  ( 3)

)*( 
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ٌرو  .نـََعمم : َأأتَمَذُن يل َأنم َأُشمَّ رَأمَسَك؟ قَالَ : فـََقالَ : قَاَل َعمم
 .نـََعمم : َأأتَمَذُن يل؟ قَالَ : َفَشمَُّه مثَّ َأَشمَّ َأصمَحابَُه، مثَّ َقالَ 

َكَن ِمنمُه قَالَ  َتمم  .ُدوَنُكمم : فـََلمَّا اسم
 .فـََقتَـُلوهُ 

بَـُروهُ مثَّ َأتـَُوا النَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم  .ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ * * *  َهاَن َوأُمُُّه ِمنم : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َكاَن ِمنم َحِديِث َكعمِب بن االشرف، وََكاَن رجَل من طئ مثَّ َأَحُد َبيِن نـَبـم

َبَـُر َعنم َمقم  ر  ِحنَي َقِدَم زَيمُد بمُن َحارِثََة َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة، قَالَ َبيِن النَِّضرِي، َأنَُّه َلمَّا بـََلَغُه اْلم َواَّللَِّ لَِئنم َكاَن : َتِل َأِهِل بَدم
رَِها ٌر ِمنم َظهم َرمِض َخيـم َم لََبطمُن اَأم  .ُُمَمٌَّد َأَصاَب َهُؤاَلِء المَقوم

َبَـَر َخَرَج ِإََل مَ  ، َوِعنمَدُه َعاِتَكُة بِنمُت فـََلمَّا تـَيَـقََّن َعُدوُّ اَّللَِّ اْلم ِميِ  كََّة، فـَنَـَزَل َعَلى المُمطَِّلِب بن َأىب وَداَعة بن ضبرية السَّهم
َرَمتمُه، َوَجَعَل ُُيَرِ ُض َعَلى قِ  ُ َعَليمِه َتاِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ َأيب المِعيِص بمِن ُأَميََّة بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد مَناف، فَأَنـمَزلَتمُه َوَأكم ى اَّللَّ

ر   َم بَدم رِِكنَي يـَوم َعاَر َويـَنمُدُب َمنم قُِتَل ِمَن المُمشم َشم  .َوَسلََّم َويـُنمِشُد اَأم
َحاَق َقِصيَدتَُه الَِِّت َأوَّهُلَا ِلِه : َفذََكَر ابمُن ِإسم ِلِك َأهم ٌر ِلَمهم َمُع َوذَ * َطَحَنتم رََحى بَدم َتِهلُّ َوَتدم ر  َتسم َكَر َجَوابـََها ِمنم َوِلَمَثِل بَدم

ِهِ  ُ َعنمُه َوِمنم َغريم  .َحسَّاَن بمِن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُجو النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي َويـَهم  .َم َوَأصمَحابَهَ مثَّ َعاَد ِإََل المَمِديَنِة َفَجَعَل ُيَشبِ ُب بِِنَساِء المُمسم

َبةَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َرِف َأَحَد َبيِن النَِّضرِي َأوم ِفيِهمم، َقدم آَذى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشم َم وََكاَن َكعمُب بمِن اَأم



َياَن َوُهَو مبَكَّةَ  َجاِء َوركب ِإََل قـَُريمش فاستغراهم، َوقَاَل َلُه َأبُو ُسفم ََل اَّللَِّ َأمم ِديُن ُُمَمَّد  ُأََنِشُدَك َأِدينـَُنا َأَحبُّ إِ : ِِبهلِم
ِقي ا َماَء َوَنسم َُزوَر المَكوم َقِ ؟ ِإَنَّ نُطمِعُم اْلم َدى ِف رَأمِيَك َوَأقـمَرُب ِإََل اْلم للََُّبَ َعَلى المَماِء َونُطمِعُم َما َهبَِّت َوَأصمَحابِِه؟ َوَأيُـَّنا َأهم

 .الشََّمالُ 
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َرفِ فـََقاَل َلُه َكعمُب بمُن اَأمَ  ُهمم َسِبيًَل : شم َدى ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! َأنـمُتمم َأهم ُ َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ َأملَم تـََر ِإََل : " قَاَل فَأَنـمَزَل اَّللَّ
ِبمِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمُنوَن ِِبْلم َدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيًَل هَ : الَِّذيَن ُأوتُوا َنِصيًبا ِمَن المِكَتاِب يـُؤم ُؤاَلِء َأهم

ُ فـََلنم َتََِد َلُه َنِصريًا  ُ َوَمنم يـَلمَعِن اَّللَّ  .َوَما بعمدَها" ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم اَّللَّ
َحاقَ  َرمِب، َوملَم خَيمُرجم ِمنم َمكََّة َحىتَّ َأمجمََع َوَقِدَم المَمِديَنَة يـُعمِلُن ِِبلمَعَداَوِة َوُُيَرِ ُض : قَاَل ُموَسى َوُُمَمَُّد بمُن ِإسم النَّاَس َعَلى اْلم

َاِرث وبغريها من ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَجَعَل يشبب ِبم المفضل بن اْلم  .نَساء المُمسلمني َأممَرُهمم َعَلى ِقَتاِل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بن املغيث ابمن َأىب بردةفـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َكَما َحدَّ من اِلبمِن :  َصلَّى اَّللَّ

َهلِ  َشم َلَمَة َأُخو َبيِن َعبمِد اَأم َرِف؟ فـََقاَل َلُه ُُمَمَُّد بمُن َمسم َشم تـُُلهُ : اَأم  .َأََن َلَك ِبِه ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأََن َأقـم
 .افـمَعلم ِإنم َقَدرمَت َعَلى َذِلكَ فَ : قَالَ 
َسُه، َفذُِكَر َذلِ : قَالَ  َرُب ِإالَّ َما يـَُعلِ ُق نـَفم َلَمَة، َفَمَكَث َثََلًَث اَل َيَمُكُل َواَل َيشم ُ فـََرَجَع ُُمَمَُّد بمُن َمسم َك ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َت الطََّعامَ ملَ تَـ : َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَعاُه فـََقاَل َلهُ   رَكم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ قـُلمُت َلَك قـَوماًل اَل َأدمِري َهلم َأِف َلَك ِبِه َأمم اَل : َوالشََّراَب؟ فـََقالَ 

دُ : قَالَ  َهم َا َعَليمَك اْلم  .ِإَّنَّ
، ِإنَّه اَل بُد لنا َأنم نـَُقولَ : قَالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 .أَنـمُتمم ِف ِحل   ِمنم َذِلكَ فـَُقوُلوا َما بََدا َلُكمم فَ : قَالَ 
، َوُهَو َأبُو ََنئَِلَة َأَحُد َبيِن : قَالَ  َلَمَة َوِسلمَكاُن بمُن َسََلَمَة بمِن َوقمش  َتَمَع ِف قـَتمِلِه ُُمَمَُّد بمُن َمسم َهِل، وََكاَن َأَخا  فَاجم َشم  َعبمِد اَأم

ِر بمنِ   َكعمِب بمِن االشرف من الرَضاَعة، َوعبد؟ بمُن ِبشم
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َهِل َوَأبُو َعبمِس  َشم ِس بمِن ُمَعاذ  َأَحُد َبيِن َعبمِد اَأم َاِرُث بمُن َأوم َهِل، َواْلم َشم  .بمُن َجربم  َأُخو َبيِن َحارِثَةَ َوقمش  َأَحُد َبيِن َعبمِد اَأم
َ َأيمِديِهمم ِإََل َعُدوِ  اَّللَِّ َكعمب  ِسلمَكاَن بمَن َسََل : قَالَ  ُموا بـَنيم َمَة َأَِب ََنئَِلَة، َفَجاَءُه فَتحدث َمَعه َساَعة فتناشدا ِشعمًرا، فـََقدَّ

َرفِ : وََكاَن َأبُو ََنئَِلَة يـَُقوُل الشِ عمَر، مثَّ قَالَ  َشم ُتمم َعينِ  ! َوُيك ََيبمَن اَأم َرَها َلَك فَاكم ُتَك ِْلَاَجة  ُأرِيُد ِذكم  .ِإين ِ َقدم ِجئـم
 .َأفـمَعلُ : قَالَ 
س  َواِحَدة  َوَقَطَعتم َعنَّا السَِّبيل، َحىتَّ َضاعَ َكاَن : قَالَ  َنا َعنم قـَوم َنا المَعَرُب َوَرَمتـم  قدوم َهَذا الرجل علينا بََلء، َعاَدتـم



ََن َوَجِهَد ِعَيالَُنا َنا َقدم َجِهدم َبحم َنـمُفُس َوَأصم  .المِعَياُل َوَجِهَدِت اَأم
 . لقد كنت أخمربك ََيبمَن َسَلَمة َأن االمر يصري ِإََل َما َأُقولُ أما َوهللا! َأََن ابمُن االشرف: فـََقاَل َكعمبٌ 

 .ِإين ِ قد أرذت َأنم تَِبيَعَنا طََعاًما َونـَرمَهَنَك َونـَُوثِ َق َلَك َوحُتمِسُن ِف َذِلكَ : فـََقاَل َلُه ِسلمَكانُ 
ا، ِإنَّ َمِعي َأصمَحاًِب يل َعَلى ِمثمِل رَأمِيي، َوَقدم َأَردمُت َأنم آتَِيَك هِبِمم َلَقدم َأَردمَت َأنم تـَفمَضَحنَ : تـَرمَهُنوين َأبـمَناءَُكمم؟ قَالَ : قَالَ 

لَقة َما ِفيِه َوفَاء  .فـََتِبيَعُهمم َوحُتمِسَن ِف َذِلَك َونـَرمَهُنَك ِمَن اْلم
 .َوَأرَاَد سلكان َأال يـُنمِكَر السِ ََلَح ِإَذا َجاُءوا هِبَا

 .لمَقِة َلَوفَاءٌ ِإنَّ ِف اْلمَ : فـََقالَ 
بَـَرُهمم َخبَـَرُه، َوَأَمَرُهمم َأنم َيَمُخُذوا السِ ََلَح مثَّ يـَنمطَِلُقوا فـَيَ : قَالَ  َتَمُعوا فـََرَجَع ِسلمَكاُن ِإََل َأصمَحابِِه فََأخم َتِمُعوا ِإلَيمِه، فَاجم جم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ قَاَل ابمُن إِ  ، قَالَ : سم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُر بمُن زَيمد ، َعنم ِعكم َثيِن ثـَوم ُ َعَليمِه : َفَحدَّ َمَشى َمَعُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 انمطَِلُقوا َعَلى: " َوَسلََّم ِإََل بَِقيِع المَغرمَقِد مثَّ َوجََّهُهمم َوقَالَ 
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، اللَّهُ  ِم اَّللَِّ ُهمم اسم ِمَرة ، فَانمطََلُقوا حَ " مَّ َأِعنـم َلة  ُمقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بـَيمِتِه َوُهَو ِف لَيـم ا مثَّ َرَجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىتَّ انـمتَـَهوم
ِنهِ   .ِإََل ِحصم

، فـََوَثَب ِف ِملم  د  بُِعرمس  ِت اممَرَأتُُه بَِناِحَيِتَها َوقَاَلتم فـََهَتَف ِبِه َأبُو ََنئَِلَة وََكاَن َحِديُث َعهم َأنمَت اممُرٌؤ ُُمَاَرٌب، : َحَفِتِه، فََأَخذم
َرمِب اَل يـَنمزُِلوَن ِف َهِذِه السَّاَعِة، قَالَ   .ِإنَُّه َأبُو ََنئَِلَة َلوم َوَجَدين ََنئًِما َما َأيـمَقَظيِن : َوِإنَّ َأصمَحاَب اْلم

تِِه الشَّرَّ َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَ : فـََقاَلتم   .عمِرُف ِف َصوم
ثُوا َمَعُه، مثَّ قَاُلوا! َلوم ُدِعَي المَفىَت ِلَطعمَنة  َأَجابَ : يـَُقوُل هَلَا َكعمبٌ : قَالَ  َهلم َلَك ََي ابمَن : فـَنَـَزَل فـََتَحدََّث َمَعُهمم َساَعًة َوحَتَدَّ

َرِف َأنم نـََتَماَشى ِإََل ِشعمِب المَعُجوِز فـَنَـَتَحدَّ  َشم َلِتَنا َهِذِه؟ قَالَ اَأم ُتم: ُث بِِه بَِقيََّة لَيـم  .ِإنم ِشئـم
ا َساَعةً   .َفَخرُجوا َفَمَشوم

ِد رَأمِسِه، مثَّ َشمَّ يََدُه فـََقالَ  َلِة ِطيًبا َأعمطَر َقطُّ : مثَّ ِإنَّ َأَِب ََنئَِلَة َشاَم َيَدُه ِف فـَوم  .َما رََأيمُت َكاللَّيـم
َديم رَأمِسِه مثَّ قَالَ مثَّ َمَشى َساَعًة مثَّ عَ  ! اضمرِبُوا َعُدوَّ اَّللَِّ : اَد ِلِمثمِلَها َحىتَّ اطمَمَأنَّ، مثَّ َمَشى َساَعًة مثَّ َعاَد ِلِمثمِلَها فََأَخَذ بَِفوم

ًئا َيافـُُهمم فـََلمم تـُغمِن َشيـم تَـَلَفتم َعَليمِه َأسم  .فَاخم
َلَمةَ  لََنا ِحصمٌن ِإالَّ ( 5)َواًل َفذََكرمُت ِمغم : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َمسم تُُه َوَقدم َصاَح َعُدوُّ اَّللَِّ َصيمَحًة ملَم يـَبمَق َحوم ِف َسيمِفي فََأَخذم

 .، فـََوقمَع َعُدوُّ اَّللَِّ ( 9)مثَّ حَتَاَملمُت َعَليمِه َحىتَّ بـََلغمُت َعانـََتُه ( 1)فـََوَضَعتمُه ِف ثـُنَِّتِه : ُأوِقَدتم َعَليمِه ََنٌر، قَالَ 
س  جبُرمح  ِف رجله َأو ِف رَأسه َأَصابَُه بعض ُسُيوفَنا َاِرُث بمُن َأوم  .َوَقدم ُأِصيَب اْلم

نَ : قَالَ  ، َحىتَّ َأسم َنا َعَلى َبيِن أَُميََّة بمِن زَيمد  مثَّ َعَلى َبيِن قـَُريمَظَة مثَّ َعَلى بـَُعاث  َنا َحىتَّ َسَلكم ََن ِف َحرَِّة المُعرَ َفَخَرجم يمِض، َوَقدم دم
َبُع آَثَ  َنا َلُه َساَعًة مثَّ َأاَتََن يـَتـم ُم، فـََوقـَفم س  َونـَزمَفُه الدَّ َاِرُث بمُن َأوم َنا َصاِحبُـَنا اْلم َنا بِِه َرُسوَل اَّللَِّ َأبمطَأَ َعَليـم َتَملمَناُه، َفِجئـم َرََن َفاحم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم آِخَر اللَّيمِل َوهُ  بَـرمََنُه ِبَقتمِل َعُدوِ  اَّللَِّ َوتـََفَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا فََأخم َنا َعَليمِه، َفَخَرَج ِإلَيـم َو قَائٌِم ُيَصلِ ي، َفَسلَّمم
 اَّللَِّ صلى

__________ 
 .فصل َطِويل: املغول( 5)
 .َما َبني السُّرَّة والعانة: الثنة( 1)
 .َغايَته: االكتفا( 9)

)*( 
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ُ َعَليم  ، فـََليمَس هبَِ اَّللَّ ا يـَُهوِديٌّ ِه َوَسلََّم َعَلى ُجرمِح َصاِحِبَنا، َوَرَجعمَنا ِإََل أهلنا فأصبحنا َوقد َخافت يهود بوقعتنا بَِعُدوِ  اَّللَِّ
 .ِإالَّ َوُهَو َخاِئٌف َعَلى نـَفمِسهِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَزعمَم المَواِقِديُّ َأنَـُّهمم َجاُءوا ِبَرأمِس َكعمِب بم : قَاَل ابمُن َجرِير   َرِف ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشم  .ِن اَأم
َحاقَ  ُهمم َكعمٌب َصرِيًعا : َوِف َذِلَك يـَُقوُل َكعمُب بمُن َماِلك  : قَاَل ابمُن ِإسم َرِعِه النَِّضرُي َعَلى * فـَُغوِدَر ِمنـم َفَذلَّتم بـَعمَد َمصم

ِ مثَّ َوَقدم َعَلتمُه  ر  * ِبَيمِديَنا ُمَشهََّرٌة ذُُكوُر بَِممِر ُُمَمَّد  ِإذم َدسَّ لَيمًَل  *المَكفَّنيم * ِإََل َكعمب  َأَخا َكعمب  َيِسرُي َفَما كره فَأَنـمَزَلُه مبَكم
ِم َبيِن ال: َوَُممُموٌد َأُخو ثَِقة  َجُسوُر قَاَل ابمُن ِهَشام   َبـمَياُت ِف َقِصيَدة  َلُه ِف يـَوم  .نَِّضرِي َسَتأمِت َوَهِذِه اَأم

َزمرََج قـَتَـُلوا َأَِب رَ : قـُلمتُ  ر ، مثَّ ِإنَّ اْلم َعِة َبدم ِس بـَعمَد َوقـم َوم َرِف َعَلى يََدِي اَأم َشم َِقيَق بـَعمَد َكاَن قـَتمُل َكعمِب بمِن اَأم اِفِع بمَن َأيب اْلم
ُ َوِبهِ  َعِة ُأُحد ، َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه ِإنم َشاَء اَّللَّ  .الثِ َقةُ  َوقـم
َحاَق ِشعمَر َحسَّاَن بمِن ََثِبت   تـُُهمم : َوَقدم َأومَرَد ابمُن ِإسم َرِف يسرون * َّلِلَِّ َدرُّ ِعَصابَة  اَلقـَيـم َشم َِقيِق َوَأنمَت ََي ابمَن اَأم ََي ابمَن اْلم

فاف ِإلَيمُكم   مرحا كأسد ِف َعرِين  ُمغمِرفِ * ِبلبيض اْلم
ِغرِيَن ِلُكلِ  َأممر  جُممِحِف * فسقوكم حتفا ببيض ذفف مستبصرين لنصر دين نَِبيِ ِهمم * لِ  ِبََلدُِكمم َحىتَّ َأتـَومُكمم ِف ُمََ  َتصم ُمسم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم تـُُلوهُ " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". َمنم ظََفرمُُتم ِبِه ِمنم رَِجاِل يـَُهوَد فَاقـم
َنَة، رَُجل  ِمنم َتار يهود َومِسيُّ َعَلى ابمِن ُسنَـيـم ُعود  اَأم  فـََوثمَب ِعنمَد َذِلَك ُُمَيِ َصُة بمُن َمسم
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ِلمم بَـ  ُعود  َأَسنَّ ِمنمُه َوملَم ُيسم َلمَّا قـَتَـَلُه َجَعَل ُحَويِ َصُة عمُد، فَـ َكاَن ُيََلِبُسُهمم َويـَُبايُِعُهمم، فـََقتَـَلُه، وََكاَن َأُخوُه ُحَويِ َصُة بمُن َمسم
م  ِف َبطمِنَك ِمنم َماِلهِ ! َأيم َعُدوَّ اَّللَِّ َأقـَتَـلمَتُه؟ : َيضمرِبُُه َويـَُقولُ  فـَُقلمُت َواَّللَِّ َلَقدم َأَمَرين : قَاَل ُُمَيِ َصةُ ! َأَما َواَّللَِّ َلُربَّ َشحم

ََلم حويصة َوَقالَ : قَالَ ! قكبَِقتمِلِه َمنم َلوم َأَمَرين بقتلك لَضَربمت ُعنُ  َوهللا َلوم َأَمَرَك ُُمَمٌَّد ِبَقتمِلي : فو هللا ِإن َكاَن الول ِإسم
تـُُليِن؟ قَالَ  َلَم ! فو هللا ِإنَّ ِديًنا بـََلَغ ِبَك َهَذا َلَعَجبٌ : قَالَ ! نـََعمم، َواَّللَِّ َلوم َأَمَرين ِبَضرمِب ُعُنِقَك َلَضَربـمتـَُها: لَتَـقم فََأسم



 .َويِ َصةُ حُ 
َحاقَ  ًَل لَِبيِن َحارِثََة َعِن ابـمَنِة ُُمَيِ َصَة، َعنم َأبِيَها: قَاَل ابمُن ِإسم َِديِث َموم َثيِن هِبََذا اْلم  .َحدَّ

َراُه ِبَبـمَيَض َقارب * َلوم أُِمرمُت ِبَقتمِلِه ( 5)يـَُلوُم ابمُن ُأم   : َوقَاَل ِف َذِلَك ُُمَيِ َصةُ  ُت ِذفـم ِن المِملمِح ( 1)َلطَبـَّقم ُحَسام  َكَلوم
ُلُه  ِلَص َصقم بمُه فـََليمَس ِبَكاِذِب َوَما َسرَّين َأين ِ قـَتَـلمُتَك طَائًِعا * ُأخم َ ُبصمَرى َوَمأمِرِب َوَحَكى ابمُن * َمىَت َما ُأَصوِ  َوَأنَّ لََنا َما بـَنيم

، ر و المَمَدين ِ ، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة، َعنم َأيب َعمم ُتوَل َكاَن َكعمُب بمُن  ِهَشام  َأنَّ َهِذِه المِقصََّة َكاَنتم بعد مقتل بىن قـَُريمظَة، فَِإن المَمقم
َم َبيِن قـَُريمظَةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم اَل، فـََردَّ قَاَل َلُه َأُخوُه ُحَويِ َصُة َما قَ  يـَُهوَذا، فـََلمَّا قـَتَـَلُه ُُمَيِ َصُة َعنم َأممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعَليمهِ 
َمِئذ   َلَم ُحَويِ َصُة يـَوم  .ُُمَيِ َصُة مبَا تـََقدََّم، فََأسم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َعِة ُأُحد ، َوالصََّواُب ِإيَراُدَها بـَعمدَ : تـَنمِبيهٌ  َلُه َخبَـَر َبيِن النَِّضرِي قـَُبَل َوقـم َهِقيُّ َوالمُبَخاِريُّ قـَبـم ا ذََكَر َذِلَك  َذِلَك، َكمَ ذََكَر المبَـيـم

ُرُه ِمنم َأئِمَِّة المَمَغاِزي َحاَق َوَغيـم  .ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
َر ُحر َِمتم لََيايلَ ِحَصاِر َبيِن النَِّضرِي، َوثـََبَت ِف الصَِّحيح َأنه اصطبح: َوبـُرمَهانُهُ  َمم  َأنَّ اْلم

__________ 
 .ابمن أُمِ ي: ابمن ِهَشام( 5)
 .قاضب: ف االذن وىف ابمن ِهَشامعظم َنتئ خل: الذفرى( 1)

 .َوُهَو المَقاِطع
)*( 
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َر َكاَنتم ِإذم َذاَك َحََلاًل، َوِإَّنََّ  َمم َم ُأُحد  َشِهيًدا، َفَدلَّ َعَلى َأنَّ اْلم َر مَجَاَعٌة ممَّنم قُِتَل يـَوم َمم ا ُحر َِمتم بـَعمَد َذِلَك، فـَتَـبَـنيََّ َما اْلم
َعِة ُأُحد  قـُلمَناُه ِمنم َأنَّ ِقصَّ   .َة َبيِن النَِّضرِي بـَعمَد َوقـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ر  : تـَنمِبيٌه آَخرُ  َعِة َبدم نـَُقاَع بـَعمَد َوقـم  .َخبَـُر يـَُهوِد َبيِن قـَيـم
 .َكَما تقدم

سِ  َوم َرِف الميَـُهوِديِ  َعَلى يََدِي اَأم َشم  .وََكَذِلَك قتل َكعمب ابمن اَأم
َعِة ُأُحد  َكَما َسَيأمِت َوَخبَـُر َبيِن النَِّضرِي بَـ   .عمَد َوقـم

َزمرَج َجاِز على يدى اْلم ِل اْلِم َتُل َأيب رَاِفع  الميَـُهوِديِ  اَتِجِر َأهم  .وََكَذِلَك َمقم
َزاِب وقصة اْلَنمَدق َحم ِم اَأم  .َوَخبَـُر يـَُهوِد َبيِن قـَُريمظََة بـَعمَد يـَوم

 .َكَما َسَيأمِت 



(9/57) 

 
 

ِمَيِة ُأُحد  " فَائَِدٌة " ال  َسَنَة َثََلث  َغزمَوة أحد ِف َشوَّ   .ذََكَرَها المُمَؤلِ ُف ِف َتسم
َِبالِ : قَالَ  ِ تِلمَك اْلم  .مُسِ َي ُأُحٌد ُأَحًدا لِتَـَوحُِّدِه ِمنم بـَنيم

ُلهُ : ِقيلَ " ُأُحٌد َجَبٌل ُيُِبـَُّنا َوَنُِبُُّه : " َوِف الصَِّحيحِ   .َمعمَناُه َأهم
َعُل المُمِحبُّ َِأَنَّ : َوِقيلَ  ِلِه ِإَذا رََجَع ِمنم َسَفرِِه، َكَما يـَفم ُرُه ِبُقرمِب َأهم  .ُه َكاَن يـَُبشِ 
ِله: َوِقيلَ  َيِة اَّللَِّ : " على ظَاهره َكَقوم ِبُط ِمنم َخشم َها َلَما يـَهم  ".َوِإنَّ ِمنـم

َِديِث َعنم َأيب َعبمِس بمِن َجربم   َنَِّة،ُأُحٌد ُيُِبـَُّنا َوَنُِ : " َوِف اْلم  بُُّه، َوُهَو َعَلى َِبِب اْلم
ٌر يـُبمِغُضَنا َونـُبمِغُضهُ   .َوَعيـم

 ".َوُهَو َعَلى َِبب  ِمنم َأبـمَواِب النَّاِر 
َِديثِ   ".المَمرمُء َمَع َمنم َأَحبَّ : " َوقد ثَبت َأنه َعَليمِه السَََّلم قَالَ : قَاَل السَُّهيمِليُّ ُمَقوِ ًَي هِلََذا اْلم

 .نم َغرِيِب ُصنمِع السَُّهيمِلي ِ َوَهَذا مِ 
ََبل اممَرًءا َا يـَُراد بِِه النَّاس، َواَل ُيسمى اْلم َِديَث ِإَّنَّ  .فَِإنَّ َهَذا اْلم

 .وََكاَنتم َهِذِه المَغزمَوُة ِف َشوَّال  َسَنَة َثََلث  
حَ  َبَة َوُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِريُّ َوقـََتاَدُة َوُموَسى بمُن ُعقم  .اَق َوَماِلكٌ قَاَلُه الزُّهم

َحاقَ   .ِللنِ صمِف ِمنم َشوَّال  : قَاَل ابمُن ِإسم
َاِدي َعَشَر ِمنمهُ : َوقَاَل قـََتاَدةُ  َم السَّبمِت اْلم  .يـَوم
َلُه تَـ : قَاَل َماِلكٌ  ُ ِفيَها قـَوم ُهوِر الَِِّت َأنـمَزَل اَّللَّ َوِإذم َغَدومَت ِمنم : " َعاََل وََكاَنِت المَوقـمَعُة ِف َأوَِّل النـََّهاِر، َوِهَي َعَلى المَمشم

يٌع َعِليمٌ  ُ مسَِ ِمِننَي َمَقاِعَد لِلمِقَتاِل َواَّللَّ ِلَك تـُبَـوِ ُئ المُمؤم  .َأهم
ِمُنونَ  ُ َولِيـُُّهَما، َوَعَلى اَّللَِّ فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمؤم َشََل َواَّللَّ  .ِإذم مَهَّتم طَائَِفَتاِن ِمنمُكمم َأنم تـَفم

ُكُرونَ َوَلَقدم َنَصرَُكُم  َ َلَعلَُّكمم َتشم ر  َوَأنـمُتمم َأِذلٌَّة فَاتَـُّقوا اَّللَّ ُ بَِبدم  .اَّللَّ
ِفَيُكمم َأن ِمِننَي َأَلنم َيكم  ِإذم تـَُقوُل ِللمُمؤم
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َزِلنيَ   .ُيُِدَُّكمم رَبُُّكمم بَِثََلثَِة آاَلف  ِمَن المَمََلِئَكِة ُمنـم
َسِة آاَلف  ِمَن المَمََلِئَكِة مسومني بـََلى ِإنم َتصمرِبُوا َوتـَتـَُّقوا َوَيَم  رِِهمم َهَذا ُُيمِددمُكمم رَبُُّكمم ِبَمم ََيِت َوَما بـَعمَدَها " تُوُكمم ِمنم فـَوم اْلم

ِلهِ  َِبيَث ِمَن الطَّي ِ : " ِإََل قـَوم ِمِننَي َعَلى َما َأنـمُتمم َعَليمِه، َحىتَّ َُيِيَز اْلم ُ لَِيَذَر المُمؤم ِب، َوَما َكاَن هللا ليطلعكم على َما َكاَن اَّللَّ
 ( ".5)المغَيمب 

ُد َوالمِمنَّ  َمم َنا َعَلى تـََفاِصيِل َذِلَك ُكلِ ِه ِف كتاب التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم  .ةُ َوَقدم َتَكلَّمم



َعِة ممَّا َساَقُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  ُرُه ِمنم ُعَلَماِء َهَذا الشَّأمِن َرِْحَُه اَّللَُّ َولمَنذمُكرم َهاُهَنا ُمَلخََّص المَوقـم  .َحاَق َوَغيـم
* * * 

ِريُّ َوُُمَمَُّد بمُن َُيمََي بمِن ِحبَّاَن، وَ  ِلم  الزُّهم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُمسم َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، وََكاَن ِمنم َحِديِث ُأُحد ، َكَما َحدَّ
ُ بمُن َعبم  َصنيم ُرُهمم ِمنم ُعَلَمائَِنا، ُكلُُّهمم َقدم َحدََّث بِبَـعمِض َهَذا اَواْلُم ِرو بمِن َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، َوَغيـم َِديِث َعنم ِد الرَّْحمَِن بمِن َعمم ْلم

َتَمَع َحِديثـُُهمم ُكلُُّهمم ِفيَما ُسقمتُ  ِم ُأُحد ، َوَقِد اجم  .يـَوم
ُهمم  -قَاُلوا  ر  ِمنم ُكفَّاِر قـَُريمش  َأصمَحاُب المَقِليِب َوَرَجَع فـَلُُّهمم ِإََل َمكََّة، َورََجَع َأبُو َلمَّا أُ : -َأوم َمنم قَاَل ِمنـم َم ِبدم ِصيَب يـَوم

رَِمة بن َأىب جهل َوَصفَوان ابمن أَُميََّة، ِف رَِجال  مِ  َيان ِبِعريِِه، َمَشى َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب رَبِيَعَة َوِعكم نم ُأِصيَب نم قـَُريمش  ممَّ ُسفم
َيان َومن َكاَنت َلُه ِف تِلمَك المِعرُي ِمنم  ر ، َفَكلَُّموا َأَِب ُسفم َم بَدم َوانـُُهمم يـَوم ََي :  قـَُريمش  َِتَارٌَة، فـََقاُلواآَِبُؤُهمم َوَأبـمَناُؤُهمم َوِإخم

، ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم َوتـَرَُكمم َوقـََتَل ِخَيارَُكمم، َفَأِعينُ   .وََن هِبََذا المَماِل َعَلى َحرمِبِه َلَعلََّنا ندرك ِمنمُه َثراَمعمَشَر قـَُريمش 
 .فـََفَعُلوا

َحاقَ  ُ تـََعاََل : قَاَل ابمُن ِإسم ِل المِعلمِم َأنـمَزَل اَّللَّ  ِإن الَّذين: " َفِفيِهمم َكَما ذََكَر يل بـَعمُض َأهم
__________ 

 )*( 573 - 515ُسورَة آل عمَران ( 5)
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َرًة مثَّ يـُغم َكَفُرو  ، َفَسيـُنمِفُقونـََها مثَّ َتُكوُن َعَليمِهمم َحسم َلُبوَن َوالَّذين كفُروا ِإََل َجَهنَّم ا يـُنمِفُقوَن َأممَواهَلُمم لَِيُصدُّوا َعنم َسِبيِل اَّللَِّ
 ( ".5)ُيشرون 

ُ َعَليمِه وَ : قَاُلوا َياَن َوَأصمَحاُب المِعرِي بََِحابِيِشَها فاجتمعت قـَُريمٌش ِْلَرمِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم ِحنَي فـََعَل َذِلَك َأبُو ُسفم
ِل هِتَاَمةَ   .َوَمنم َأطَاَعَها ِمنم قـََباِئِل ِكَنانََة َوَأهم

َُمِحيُّ َقدم َمنَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُرو بمُن َعبمِد اَّللَِّ اْلم م بدر، وََكاَن َفِقريًا َذا ِعَيال   وََكاَن َأبُو َعزََّة َعمم َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم
َواُن بمُن أَُميَّةَ  َُساَرى، فـََقاَل َلُه َصفم ُرجم َمَعَنا: َوَحاَجة ، وََكاَن ِف اَأم  .ََي َأَِب َعزََّة، ِإنََّك اممُرٌؤ َشاِعٌر فََأِعنَّا بِِلَساِنَك َواخم

 .َعَليَّ َفََل ُأرِيُد َأنم ُأظَاِهَر َعَليمهِ  ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم َمنَّ : فـََقالَ 
َعَل بـََناِتَك َمَع بـََناِت يُ : قَالَ  ُ ِإنم َرَجعمَت َأن أغنيك، َوِإنم قُِتلمَت َأنم َأجم ِصيبـُُهنَّ َما َأَصابـَُهنَّ بـََلى، َفَأِعنَّا بِنَـفمِسَك، فـََلَك اَّللَّ
 ِمنم 

ر   ر  َوُيسم  .ُعسم
ُعو َبيِن ِكَنانََة َويـَُقولُ َفَخَرَج َأبُو َعزََّة يَ  َأنـمُتمم ُْحَاٌة َوَأبُوُكمم َحامم اَل ( * 9)َبيِن َعبمِد َمَناَة الرُّزَّامم ( 1)َأََي : ِسرُي ِف هِتَاَمَة َويَدم

ََلمم َقالَ * يـَعمُدوين َنصمرُُكمم بـَعمَد المَعامم  َمَناِف بمِن َوَهِب بمِن ُحَذاَفَة بمِن مُجََح  َوخرج ََنِفع بمُن َعبمدِ : اَل ُتَسِلُموين اَل ُيَِلُّ ِإسم
َسِب المُمَقدَِّم ( 7)ََي َماِل : ِإََل َبيِن َماِلِك بمِن ِكَنانََة ُُيَرِ ُضُهمم َويـَُقولُ  َأنمُشُد َذا المُقرمىَب َوَذا التََّذمُِّم َمنم َكاَن َذا * َماِل اْلَم

م  َوَمنم ملَم يـَرمُحِم  ِلمَف َوسمطَ * رَحم ُر بمُن ُمطمِعم  ُغََلًما َلُه : المبَـَلِد المُمَحرَِّم ِعنمَد َحِطيِم المَكعمَبِة المُمَعظَِّم قَالَ  اْلم َوَدَعا ُجبَـيـم



فَ  ِذُف حبَرمبَة  َلُه َقذم ِشيٌّ يـَقم  َحَبِشيًّا يـَُقاُل َلُه َوحم
__________ 

 .91ُسورَة االنفال ( 5)
 .إيها: ابمن ِهَشام( 1)
َرمب اَل يربحمجع : الرزام( 9)  .رازم، َوُهَو الذى يثبت ِف اْلم
 .يُرِيد ََي َمالك َفحذف آِخره للرتخيم: ََي َمال( 1)

)*( 
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ََبَشِة، قـَلََّما خُيمِطُئ هِبَا، فـََقاَل َلهُ  ُرجم َمَع النَّاِس، فَِإنم َأنمَت قـَتَـلمَت َْحمَزَة َعمَّ ُُمَمَّد  ِبَعمِ ي طَُعيمَمَة بم : اْلم ِن َعِدي   فَأَنمَت اخم
 .َعِتيقٌ 

ِل هِتَا: قَالَ * * *  َها َوَأَحابِيِشَها، َوَمنم اَتبـََعَها ِمنم َبيِن ِكَنانََة َوَأهم َها َوَحِديِدَها َوَجدِ  َمَة، َوَخَرُجوا َمَعهم َفَخَرَجتم قـَُريمٌش حبَدِ 
 .التَماس اْلفيظة َوأال يَِفرُّوا( 5)ِبلظعن 

يَ  َبَة بمِن رَبِيَعةَ َوَخَرَج َأبُو ُسفم ، َوُهَو قَائُِد النَّاِس، َوَمَعُه َزومَجُتُه ِهنمُد بِنمُت ُعتـم ُر بمُن َحرمب   .اَن َصخم
َاِرِث بمِن ِهَشاِم بمِن المُمِغريَ  ِه ُأمِ  َحِكيم  بِنمِت اْلم َنِة َعمِ  رَِمُة بمُن َأيب َجِهل  ِبَزومَجِتِه ابـم  .ةِ َوَخَرَج ِعكم

َاِرُث بمُن ِهَشام  ِبَزومَجِتِه فَاِطَمَة بِنمِت المَولِيِد بمِن المُمِغريَةِ َوَخَرَج َعمُُّه   .اْلم
رو ابمن الم  ِرو بمِن ُعَمريم  الثَـَّقِفيَِّة، َوخرج َعمم ُعوِد بمِن َعمم َواُن بمُن أَُميََّة بِبَـرمزََة بِنمِت َمسم َعاِص بربطة بِنمِت ُمنَـبِ ِه بمِن َوَخَرَج َصفم

جَّاِج، ر و اْلَم  .َوِهَي َأمُّ ابمِنِه َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
َرُهمم ممَّنم َخَرَج ِِبممَرَأتِهِ   .َوذََكَر َغيـم

َبَة َأوم َمرَّتم ِبِه تـَُقولُ : قَالَ  ِشيُّ ُكلََّما َمرَّ هِبِنمِد بِنمِت ُعتـم َتفِ : وََكاَن َوحم ِف َواشم  .َويـمًها َأَِب َدمسمََة اشم
 .ى قـَتمِل َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلبِ يـَعميِن حُتَرِ ُضُه َعلَ 

ِ جبََبل  بَِبطمِن السَّبمَخِة ِمنم قـََناة  َعَلى َشِفرِي المَواِدي ُمَقاِبَل المَمدِ : قَالَ  نَـنيم بَـُلوا َحىتَّ نـََزُلوا بَِعيـم  .يَنةِ فََأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َع هِبِمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُح، َورََأيمُت : " واملسلمون قَاَل هَلُم فـََلمَّا مسَِ ًرا، رََأيمُت بـََقًرا تُذم َقدم رََأيمُت َواَّللَِّ َخيـم

 .ِف ُذَِبِب َسيمِفي ثـَلمًما، َورََأيمُت َأين ِ َأدمَخلمُت َيِدي ِف ِدرمع  َحِصيَنة  
 ".فََأوَّلمتـَُها المَمِديَنَة 

َِديُث َرَواُه المُبَخاِريُّ  ، َعنم َأيب ُأَساَمَة، َعنم َوَهَذا اْلم يًعا َعنم َأيب ُكَريمب  ِلٌم مجَِ  َوُمسم
__________ 

 .مجع َظِعيَنة وهى المَمرمَأة َما َداَمت ِف هودج: الظعن( 5)
)*( 
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، َعِريِ  َشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  بـَُريمِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب ُموَسى اَأم رََأيمُت : " َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِلي   .ِإََل َأنَـَّها المَيَماَمُة َأوم َهَجُر، فَِإَذا ِهَي المَمِديَنُة يـَثمِربُ ( 5)ِف المَمَناِم َأين ِ ُأَهاِجُر ِمنم َمكََّة ِإََل َأرمض  هِبَا َُنمٌل، َفَذَهَب َوهم

َم ُأُحد ، مثَّ َورََأيمُت ِف رُ  ِمِننَي يـَوم رُُه، فَِإَذا ُهَو َما ُأِصيَب ِمَن المُمؤم ًفا فَانـمَقَطَع َصدم ََيَي َهِذِه َأين ِ َهَززمُت َسيـم َرى ؤم  َهَززمتُُه ُأخم
ِمِننَي، وَ  ِتَماِع المُمؤم ُ ِبِه ِمَن المَفتمِح َواجم َسَن َما َكاَن، فَِإَذا ُهَو َما َجاَء اَّللَّ ٌر فـََعاَد َأحم ُ َخيـم ، ( 1)رََأيمُت ِفيَها َأيمًضا بـََقًرا، َواَّللَّ

ريمِ َوثـََواِب ا ُ بِِه ِمَن اْلَم ُر َما َجاَء اَّللَّ َيـم َم ُأُحد ، َوِإَذا اْلم ِمِننَي يـَوم ر  فَِإَذا ُهُم النـََّفُر ِمَن المُمؤم ِم َبدم ِق الَِّذي َأاَتََن بـَعمَد يـَوم  ".لصِ دم
َهِقيُّ  بَـَرََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اْلمَ أَ : َوقَاَل المبَـيـم ََصمُّ، َأخم بَـَرََن اَأم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم بَـَرََن ابمُن خم َكِم، َأخم

بَـَرين ابمُن َأيب الز ََِنِد، َعنم َأبِيِه، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمنِ  ، َأخم  َوهمب 
َبَة، َعِن ابمِن َعبَّاس، قَالَ َعبمِد اَّللَِّ بمِن  ر  : ُعتـم َم َبدم َفُه َذا المَفَقاِر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيـم  .تعقل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم ُأُحد  : قَاَل ابمُن َعبَّاس   ََي يـَوم  .َوُهَو الَِّذي رََأى ِفيِه الرُّؤم
ُ َعلَ  َم ُأُحد  َكاَن رَأميُُه َأنم يُِقيَم ِِبلمَمِديَنِة فـَيـَُقاتُِلُهمم ِفيَها،َوَذِلَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رُِكوَن يـَوم  يمِه َوَسلََّم َلمَّا َجاَءُه المُمشم

رًا  .ُنرج ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإلَيمِهمم نـَُقاتُِلُهمم بُُِحد  : فـََقاَل َلُه ََنس مل َيُكونُوا شهُدوا بَدم
ا َأنم ُيِصيبَـهُ  ر  َورََجوم َل َبدم  .مم ِمَن المَفِضيَلِة َما َأَصاَب َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ لَِبَس َأَداتَُه، مثَّ نَِدُموا َوقَاُلوا  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأِقمم، فَالرَّأمُي رَأمُيكَ : َفَما زَاُلوا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبِغي لَِنِب   : فـََقاَل هَلُمم  هِ َما يـَنـم َ َعُدوِ  َنُه َوبـَنيم ُ بـَيـم  .َأنم َيَضَع َأَداتَُه بـَعمَد َما لَِبَسَها َحىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ

ََداةَ : قَالَ  َمِئذ  قـَبمَل َأنم يـَلمَبَس اَأم  ِإين ِ رََأيمُت َأىن ِف درع َحِصيَنة،: وََكاَن قَاَل هَلُمم يـَوم
__________ 

 .أول ظىن: وهلى( 5)
ِديره: َوهللا خري: قَاَل القسطَلىن( 1) َتدأ َأو خرب، َوِفيه حذف تـَقم  .وصنع هللا خري: رفع ُمبـم

)*( 
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َفِي َذا المَفَقاِر فل، فََأوَّلم  ته َفََل ِفيُكم، َورََأيمت بقًرا فََأوَّلتَها المَمِديَنة، وأىن مردف َكبمًشا وأولته َكبمَش المَكِتيَبِة، َورََأيمُت َأنَّ َسيـم
 .، َوهللا خري( 5)يذبح، فبقر 

 .َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجَه ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد َعنم َأبِيِه بِهِ 
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعِليِ  بمِن زَيمد ، َعنم َأَنس  َمرمُفوًعا قَالَ  َ ُمرمِدٌف  رََأيمُت فِ : َوَرَوى المبَـيـم يَما يـََرى النَّائُِم َكَأين ِ

ِم، وأولت كسر ضبة َسيمِفي قـَتمَل رَُجل  مِ  ُتُل َكبمَش المَقوم ، فََأوَّلمُت َأين ِ َأقـم َرَتم َكبمًشا، وََكأن ضبة َسيمِفي انمَكَسَرتم  .نم ِعتـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .َم طَلمَحَة، وََكاَن َصاِحَب اللِ َواءِ فـَُقِتَل َْحمَزُة، َوقـََتَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َبةَ * * *  رِِكي المَعَرِب،: َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َلُبوا َمنم َأطَاَعُهمم ِمنم ُمشم َتجم  َورََجَعتم قـَُريمٌش فَاسم
، َوَذِلَك ِف َشوَّال  ِمَن السََّنِة الممُ  َياَن بمُن َحرمب  ِف مَجمِع قـَُريمش  ر ، َحىتَّ نـََزُلوا بَِبطن المَوادي َوَسارَّ َأبُو ُسفم َعِة بَدم ِبَلِة ِمنم َوقـم قم

رًا َقدم َنِدُموا َعَلى َما فَاتـَُهمم ِمَن السَّابِ  َهُدوا بَدم ِلِمنَي ملَم َيشم ا ِلَقاَء المَعُدوِ  الذى قبلى ُأُحد ، وََكاَن رَِجاٌل ِمَن المُمسم َقِة، َومَتَنـَّوم
وَ  ُلَوا َما َأبـمَلى ِإخم ر  لِيـُبـم َم َبدم  .انـُُهمم يـَوم

رًا ِبقُ  َهُدوا بَدم ِلُموَن الَِّذيَن ملَّ َيشم رُِكوَن بَِصمِل ُأُحد  َفرَِح المُمسم َياَن َوالمُمشم َقدم : ُدوِم المَعُدوِ  َعَليمِهمم، َوقَاُلوافـََلمَّا نـََزَل َأبُو ُسفم
ِنيـَّتَـَنا َنا أُمم ُ َعَليـم  .َساَق اَّللَّ

َبَح، َفَجاَءُه نـََفٌر ِمنم َأصمَحابِِه فَـ مثَّ ِإنَّ َرُسوَل ا ََي فََأصم ُُمَعِة ُرؤم َلَة اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأِرَي لَيـم رََأيمُت : " َقاَل هَلُمم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ٌر، َورََأيمُت َسيمِفي َذا المَفَقاِر انقصم من عِ  ُ َخيـم َبُح، َواَّللَّ ُتُه، : نمد ضبته، َأوم قَالَ المَبارَِحَة ِف َمَناِمي بـََقًرا تُذم بِِه فـُُلوٌل، َفَكرِهم

َ ُمرمِدٌف َكبمًشا  َ ِف ِدرمع  َحِصيَنة  َوَأين ِ  ".َومُهَا ُمِصيبَـَتاِن، َورََأيمُت َأين ِ
ََيُه، قَاُلوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُرؤم بَـَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ، َماَذاََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََلمَّا َأخم

__________ 
 .مصدر بقره يبقره بقًرا، َأي شق  َبطمنه: يُرِيد ِبلبقر ُهَنا( 5)

)*( 
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ُت َما رََأيمُت ِبَسيمِفي : " َأوَّلمَت ُرؤمََيَك؟ قَالَ  ِم، وََكرِهم َر الَِّذي رََأيمُت بقًرا ِفيَنا َوِف المَقوم  ".َأوَّلمُت المبَـقم
َمِئذ ، َوَقَصُموا َرَِبِعيَـَتُه َوَخَرُقوا : الَِّذي رََأى ِبَسيمِفهِ َكاَن : َويـَُقوُل رَِجالٌ  َهُه يـَوم َهُه، فَِإنَّ المَعُدوَّ َأَصاَب َوجم الَِّذي َأَصاَب َوجم

ِلمِ  ُر َمنم قُِتَل ِمَن المُمسم ، وََكاَن المبَـقم َبُة بمُن َأيب َوقَاص   َمِئذ  َشَفَتُه، يـَزمُعُموَن َأنَّ الَِّذي َرَماُه ُعتـم  .نَي يـَوم
ِصيَنَة المَمِديَنَة، : َوقَالَ  رمَع اْلَم ُ، َوَأوَّلمُت الدِ  ُلُه اَّللَّ تـُ َعُلوا الذَّرَاِريَّ ِف َأوَّلمُت المَكبمَش َأنَُّه َكبمُش َكِتيَبِة المَعُدوِ  يـَقم فَاممُكثُوا َواجم

َزِقَِّة قَ  ُم ِف اَأم َنا المَقوم طَاِم، فَِإنم َدَخَل َعَليـم ِق المبـُُيوتِ اْلم  .اتـَلمَناُهمم َورُُموا ِمنم فـَوم
َياِن َحىتَّ  نـم صمنِ [ َصاَرتم ]وََكانُوا َقدم َسكُّوا َأزِقََّة المَمِديَنِة ِِبلمبـُ  .َكاْلِم

رًا َهُدوا بَدم ُعو اَّللََّ، فـََقدم َساَقُه هللا: فـََقاَل الَِّذيَن ملَم َيشم َم َوَندم  ُكنَّا نـََتَمىنَّ َهَذا الميَـوم
َنا َوقرب الممسريِإلَ   .يـم

َنمَصارِ  َرمب : َمىَت نـَُقاتُِلُهمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَذا ملَم نـَُقاتِلمُهمم ِعنمَد ِشَعِبَنا؟ َوقَاَل رَِجالٌ : َوقَاَل رجل ِمَن اَأم َماَذا َّنمَنع ِإذا مل َّنمَنع اْلم
ا َعَليمِه، مِ  ُهمم َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب، قَالَ بروع؟ َوقَاَل رَِجاٌل قـَوماًل َصَدُقوا بِِه َوَمَضوم َوالَِّذي أنزل َعَليمك المكتاب : نـم

 .لنجادهلم
ُخَلنـََّها: َوقَاَل نعيم بمُن َماِلِك بمِن ثـَعمَلَبَة، َوُهَو َأَحُد َبيِن َساملِ   َنََّة، فـََوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ََأَدم  .ََي َنِبَّ اَّللَِّ اَل حَتمرِممَنا اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َم الزَّحمفِ : َِِ؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َوَرُسوَلُه َواَل َأِفرُّ يـَوم  .بَِين ِ َأَحبُّ اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصَدقمتَ : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َمِئذ   ِهَد يـَوم ُتشم  .َواسم
ُ َعلَ َوَأىَب   ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا ِإََل قـَوم ، َوملَم يـَتَـَناَهوم ُُروَج ِإََل المَعُدوِ  يمِه َوَسلََّم َورَأميِِه، َوَلوم َرُضوا َكِثرٌي ِمَن النَّاِس ِإالَّ اْلم

 .ِِبلَِّذي َأَمَرُهمم َكاَن َذِلَك، َوَلِكنم َغَلَب المَقَضاُء َوالمَقَدرُ 
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ر  ِمنَ َوَعا رًا، َقدم َعِلُموا الَِّذي َسَبَق َِأَصمَحاِب ِبدم َهُدوا بَدم ُُروِج رَِجاٌل ملَم َيشم  . المَفِضيَلةِ مَُّة َمنم َأَشاَر َعَليمِه ِِبْلم
ُُمَعَة َوَعَظ النَّاَس َوذَكََّرُهمم، َوَأمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم َهاِد، مثَّ انمَصَرَف ِمنم فـَلََّما َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ دِ  َواْلِم َرُهمم ِِبْلِم

ُُروجِ   .ُخطمَبِتِه َوِصََلتِِه، َفَدَعا ِبََلمَمِتِه فـََلِبَسَها، مثَّ َأذََّن ِف النَّاِس ِِبْلم
ُ َعلَ : فـََلمَّا رََأى َذِلَك رَِجاٌل ِمنم َذِوي الرَّأمِي قَاُلوا يمِه َوَسلََّم َأنم َّنَمُكَث ِِبلمَمِديَنِة َوُهَو َأعمَلُم ِِبَّللَِّ َأَمَرََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُي ِمَن السََّماءِ   .َوَما يُرِيُد َوَيَمتِيِه المَوحم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ اممُكثم َكَما َأَمرمتـََنا: فـََقاُلوا
َرمِب َوَأذَّنَ : فـََقالَ  َبِغي لَِنِب   ِإَذا َأَخَذ ََأمَمَة اْلم ُتُكمم ِإََل َهَذا  َما يـَنـم ُُروِج ِإََل المَعُدوِ  َأنم يـَرمِجَع َحىتَّ يـَُقاِتَل، َوَقدم َدَعوم ِِبْلم

ُتمم  َِديِث فَأَبـَيـم  اْلم
ُُروَج، فـََعَليمُكمم بِتَـقمَوى اَّللَِّ َوالصَّربمِ ِعنمَد المَبأمِس ِإَذا َلِقيُتُم المَعُدوَّ وانظروا َماَذا َأمر   .فافعلوا ُكم هللا ِبهِ ِإالَّ اْلم

ِلُموَن، َفَسَلُكوا َعَلى المَبَداِئِع َوُهمم َألمُف رَجُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم رُِكوَن َثََلثَُة َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوالمُمشم ل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ نـََزَل بُِ  ، َفَمَضى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِحد  آاَلف 

ُ َعَليمهِ   .َوَسلََّم ِف َسبمِعِمائَة   َورََجَع َعنمُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَبِ  بمِن َسُلوَل ِف َثََلمثِائَة ، فـََبِقَي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  ِل المَمَغاِزي، َأنَـُّهمم بـَُقوا ِف : قَاَل المبَـيـم ُهوُر ِعنمَد َأهم  .َسبمِعِمائَِة ُمَقاِتل   َهَذا ُهَو المَمشم

ِريِ  َأنَـُّهمم بـَُقوا ِف َأرمبَِعِماَئِة ُمَقاِتل  : قَالَ  ُهوُر َعِن الزُّهم  .َوالمَمشم
، َوِقيَل َعنمُه هبَِ  ِريِ  ، َعنم يُوُنَس، َعِن الزُّهم َبَغ، َعِن ابمِن َوهمب  َياَن َعنم َأصم َناَكَذِلَك َرَواُه يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ُعِمائَة  َذا اْلمِسم  .ِد َسبـم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َبةَ  رِِكنَي َخاِلُد بمُن المَولِيِد، وََكاَن َمَعُهمم ِماَئةُ : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم  وََكاَن َعَلى َخيمِل المُمشم
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 .فرس، وََكاَن ِلَواُؤُه َمَع ُعثمَمان بن طَلمَحة
ِلِمنَي فـََرسٌ : قَالَ   .َواِحَدةٌ  َوملَم َيُكنم َمَع المُمسم

ُ تـََعاََل  ِصيُلَها ِإنم َشاَء اَّللَّ  .مثَّ ذكر المَواِقَعة َكَما َسَيأمِت تـَفم
َحاقَ * * *  ََيُه َعَلى َأصمَحابِِه قَاَل هَلُمم : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُرؤم  ِإنم رََأيـمُتمم َأنم : َلمَّا َقصَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



، َوِإنم ُهمم َدَخُلوا َعَليـم   .َنا قَاتـَلمَناُهمم ِفيَهاتُِقيُموا ِِبلمَمِديَنِة َوَتَدُعوُهمم َحيمُث نـََزُلوا فَِإنم َأقَاُموا َأقَاُموا َبَشرِ  ُمَقام 
ُ َعلَ   .يمِه َوَسلََّم ِف َأال خَيمُرَج ِإلَيمِهمم وََكاَن رَأمُي َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَبِ  بمِن َسُلوَل َمَع رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُرُهمم ممَّنم َكاَن فَاتَهُ  َم ُأُحد ، َوَغيـم ُ ِِبلشََّهاَدِة يـَوم َرَم اَّللَّ ِلِمنَي، ممَّنم َأكم  فـََقاَل رَِجاٌل ِمَن المُمسم
رٌ  َن َأَنَّ جَ : بَدم ُرجم بَِنا ِإََل َأعمَدائَِنا اَل يـََروم َناََي َرُسوَل اَّللَِّ اخم ُهمم َوَضُعفم  .بـُنَّا َعنـم

َها ِإََل َعُدو   َقطُّ ِإالَّ َأَصاَب ِمنَّا، َواَل : فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب    َنا ِمنـم  َدَخَلَها ََي َرُسوَل اَّللَِّ اَل خَتمُرجم ِإلَيمِهمم، فـََواَّللَِّ َما َخَرجم
َنا ِمنمهُ  َنا ِإالَّ َأَصبـم  .َعَليـم

ُُمَعِة ِحنَي فـََلمم يـََزِل النَّ  َم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َدَخَل فـََلِبَس ََأمَمَتُه، َوَذِلَك يـَوم فـَرََغ ِمَن الصَََّلِة، اُس ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر و، َفَصلَّى َعَليمهِ  ِم رَُجٌل ِمنم بىن النجار يـَُقال َلُه َمالك ابمن َعمم مثَّ َخَرَج َعَليمِهمم َوَقدم نَِدَم النَّاُس  َوَقدم َماَت ِف َذِلَك الميَـوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَ َيُكنم لََنا َذِلكَ : َوقَاُلوا َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرهم َتكم  .اسم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنم ِشئمَت فَاقـمُعدم : فـََلمَّا َخَرَج َعَليمِهمم قَاُلوا

َبِغي لِ : فـََقالَ   .َنِب   ِإَذا لَِبَس ََأمَمَتُه َأنم َيَضَعَها َحىتَّ يـَُقاِتلَ َما يـَنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َألمف  ِمنم َأصمَحاِبهِ   .َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتوم  : قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ابمَن ُأمِ  َمكم  .َواسم
َحاقَ  ََزَل َعنمُه َعبمُد اَّللَِّ بمنُ حَ : قَاَل ابمُن ِإسم َ المَمِديَنِة َوُأُحد  اُنم ِط بـَنيم  ىتَّ ِإَذا َكاَن ِِبلشَّوم
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 .َأطَاَعُهمم َوَعَصاين، َما ندرى عَلم نقمتل َأنـمُفسَنا َها ُهَنا َأيُـَّها النَّاسُ : ُأيَب   بِثـُلمِث النَّاِس، َوقَالَ 
ِرو بمِن َحَرام  السَُّلِميُّ َواِلُد َجافـََرَجَع مبَِن اتَـّبَـَعُه ِمنم  ِل النِ َفاِق َوالرَّيمِب، َواتَـّبَـَعُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم ِمِه ِمنم َأهم ِبِر بمِن َعبمِد قـَوم

، فـََقالَ  ِهمم : اَّللَِّ ِم ُأذَكِ رُُكُم هللا َأال ختذلوا قومكم ونبيكم ِعنمَدَما َحَضَر ِمنم َعُدوِ   .ََي قـَوم
نَّا اَل نـََرى َأنم َيُكوَن ِقَتالٌ : اقَاُلو  َناُكمم، َوَلكِ  َلمم  .َلوم نـَعمَلُم َأنَُّكمم تقاتلون َما َأسم

ا ِإالَّ ااِلنمِصَراَف قَالَ  تَـعمُصوا َعَليمِه َوَأبـَوم ُ َعنمُكمم نَِبيَُّه َصلَّى اَّللَُّ : فـََلمَّا اسم ، َفَسيُـغميِن اَّللَّ ُ َأعمَداَء اَّللَِّ  . َعَليمِه َوَسلَّمَ َأبـمَعدَُكُم اَّللَّ
* * * 
ِلِه تـََعاََل : قـُلمتُ  ُم ُهُم المُمَراُدوَن بَِقوم ا قَاتُِلوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ َأِو ادمفـَُعوا: " َوَهُؤاَلِء المَقوم  .َولِيَـعمَلَم الَِّذيَن ََنفـَُقوا َوِقيَل هَلُمم تـََعاَلوم
َواِهِهمم َما لَيمَس ِف قـُُلوهِبِمم َواَّللَُّ َلوم نـَعمَلُم ِقَتااًل اَلتَـّبَـعمَناكُ : قَاُلوا ُهمم ِلْلمُِيَاِن، يـَُقوُلوَن بَِفـم َرُب ِمنـم َمِئذ  َأقـم ِر يـَوم  أعلم مم، ُهمم لِلمُكفم

 ( ".5)مبَا يكتمون 
هلِِمم   .َلوم نـَعمَلُم ِقَتااًل اَلتَـّبَـعمَناُكمم : يـَعميِن َأنَـُّهمم َكاِذبُوَن ِف قـَوم

 .ُوُقوَع المِقَتاِل َأممُرُه ظَاِهٌر بـَنيِ ٌ َواِضٌح اَل َخَفاَء َواَل َشكَّ ِفيهِ َوَذِلَك َِأَنَّ 
ُ َأرمَكَسُهمم مبَا َكَسُبوا : " وهم الَّذين أنزل هللا فيهم ِ َواَّللَّ يَة( " 1)فمالكم ِف المُمَناِفِقنَي ِفئَـتَـنيم  .اْلم

 .نـَُقاتُِلُهمم : َوَذِلَك َأنَّ طَائَِفًة قَاَلتم 



 .اَل نـَُقاتُِلُهمم : اَل آَخُرونَ َوقَ 
َ ِف الصَِّحيحِ   .َكَما ثـََبَت َوبـُنيِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ااِلسم  َتأمَذنُوا ِحيَنِئذ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاَر اسم ِريُّ َأنَّ اَأم ِتَعانَِة حبَُلَفائِِهمم ِمنم يـَُهوِد المَمِديَنِة، َوذََكَر الزُّهم
 .اَل َحاَجَة لنا فيهم: لَ فـََقا

__________ 
 .517ُسورَة آل عمَران ( 5)
 .55ُسورَة النِ َساء ( 1)

)*( 
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َبَة َأنَّ َبيِن َسِلَمَة َوَبيِن َحارِثََة َلمَّا رََجَع َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   َوَأصم  َشََل َوذكر ُعرمَوة بن ُموَسى بمُن ُعقم ، فـَثـَبـَّتَـُهَما َحابُُه مَهََّتا َأنم تـَفم
ُ تـََعاََل، َوهِلََذا قَالَ  ِمُنوَن : " اَّللَّ َشََل َوهللا وليهما وَعلى هللا فَليَـتَـوَكَّل المُمؤم  ".ِإذم مَهَّتم طَائَِفَتاِن ِمنمُكمم َأنم تـَفم

ُ يـَُقولُ : قَاَل َجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ  ُ َولِيـُُّهَما َوا: " َما ُأِحبُّ َأنَـَّها ملَم تـَنمِزلم َواَّللَّ ِ َعنمهُ ( " 5)َّللَّ  .َكَما ثَبت ِف الصَِّحيَحنيم
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َسَلَك ِف َحرَِّة َبيِن َحارِثََة، َفَذبَّ فـََرٌس ِبَذنَِبهِ : قَاَل ابمُن ِإسم  َوَمَضى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َب  تَـ ( 1)فََأَصاَب ُكَلَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَصاِحِب السَّيمفِ َسيمف  َفاسم َفكَ : لَُّه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِشمم َسيـم
ُه، فَِإين ِ ُأَرى السُُّيوفَ   َأيم َأغمِمدم

مَ   .ُسُتَسلُّ الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَصمَحابِهِ  ِم ِمنم َكَثب  َمنم رَُجٌل خَيمرُ : مثَّ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِمنم َطرِيق  اَل  -َأيم ِمنم َقرِيب   -ُج بَِنا َعَلى المَقوم

َاِرثِ  َثَمَة َأُخو َبيِن َحارِثََة بمِن اْلم  .َأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َُيُرُّ بَِنا َعَليمِهمم؟ فـََقاَل َأبُو َخيـم
َ َأممَواهلِِمم  ، وََكاَن َرُجًَل ُمَناِفًقا َضرِيَر المَبَصِر، فـَلََّما فـَنَـَفَذ ِبِه ِف َحرَِّة َبيِن َحارِثََة َوبـَنيم ، َحىتَّ َسَلَك ِبِه ِف َمال ملربع ابمن قـَيمِظي  

ِلِمنَي قَاَم َُيمِثي ِف ُوُجوِهِهُم التـَُّراَب َويـَُقولُ  َع ِحسَّ َرُسوِل اَّللَِّ َوَمنم َمَعُه ِمَن المُمسم  اَل ُأِحلُّ ِإنم ُكنمَت َرُسوَل اَّللَِّ فَِإين ِ : مسَِ
ُخَل ِف َحاِئِطي  .َلَك َأنم َتدم

َحاقَ  َنًة من التـَُّراب ِف يَِدِه مثَّ قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َرَك ََي : َوَقدم ذُِكَر يل َأنَُّه َأَخَذ َحفم َواَّللَِّ َلوم َأعمَلُم َأين ِ اَل ُأِصيُب هِبَا َغيـم
َهكَ   .ُُمَمَُّد َلَضَربمُت هِبَا َوجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فَابـمتَ  تُـُلوُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم لِيَـقم َعمَمى َأعمَمى المَقلمِب َأعمَمى المَبَصرِ : َدرَُه المَقوم تـُُلوُه، فـََهَذا اَأم  .اَل تـَقم
 َوَقدم 

__________ 
اََل وإنزاله فيهم آيَة َنطقة ِبِصحَّة َأي ملا حصل هَلُم من الش رف بثناء هللا تـَعَ  -ُسورَة آل عمَران  511اية ( 5)

 .المواَليَة



 .ذؤابة السَّيمف: المكَلب( 1)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهِل قـَبمَل نـَهم َشم ِس ِف رَأمسِ بََدَر ِإلَيمِه َسعمُد بمُن زَيمد  َأُخو َبيِن َعبمِد اَأم ِه َم َفَضَربَُه ِِبلمَقوم
 .َفَشجَّهُ 

ََبلِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ نـََزَل الشِ عمَب ِمنم ُأُحد ، ِف عدوة المَوادي وىف اْلم َرُه َوَمَضى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَجَعَل َظهم
َكَرُه ِإََل ُأُحد ، َوقَالَ   .اَل يقاتلن أحد َحىتَّ آمره ِِبلمِقَتالِ : َوَعسم

َر َوالمُكَراَع َوَقدم َسرََّحتم قُـ  َنمَصاِر ( 5)َريمٌش الظَّهم ِلِمنَي، فـََقاَل رَُجٌل ِمَن اَأم ِف زروع َكاَنت ِبلصمغة من قناة َكاَنت ِللمُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِن المِقَتالِ  ؟ : ِحنَي نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَة َوَلمَّا ُنَضاِربم َوتـََعبََّأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ! َأتـُرمَعى ُزُروُع َبيِنَ قـَيـم

، َوَأمََّر َعَلى الرَُّماةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِللمِقَتاِل َوُهَو ِف َسبمِعِمائَِة رَُجل   اَّللَّ
، وَ  َمِئَذ بِِثَياب  بِيض  ، َوُهَو ُمَعلٌَّم يـَوم ِرو بمِن َعومف  َمِئذ  َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُجبَـريم  َأَخا َبيِن َعمم انمَضِح : الرَُّماُة مَخمُسوَن َرُجًَل، فـََقالَ يـَوم

تـَنَيَّ  َنا فَاثـمُبتم َمَكاَنَك اَل نـُؤم َيمَل َعنَّا ِِبلنـَّبمِل اَل َيَمتُوََن ِمنم َخلمِفَنا، ِإنم َكاَنتم لََنا َأوم َعَليـم  . ِمنم ِقَبِلكَ اْلم
 ُ ِ ِإنم َشاَء اَّللَّ  .تـََعاََل َوَسَيأمِت َشاِهُد َهَذا ِف الصَِّحيَحنيم

َحاقَ  ِ : قَاَل ابمُن ِإسم َ ِدرمَعنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم  .َوظَاَهَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعِب بمِن ُعَمريم  َأِخي َبيِن َعبمِد الدَّارِ  ، َوَدَفَع اللِ َواَء ِإََل ُمصم َق ِدرمع   .يـَعميِن لَِبَس ِدرمًعا فـَوم

َرم  َوَقدم َردَّ َرُسولُ : قـُلمتُ  ُهمم ِمنم ُحُضوِر اْلم نـم َم ُأُحد ، فـََلمم ُُيَكِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجَاَعًة ِمَن المِغلمَماِن يـَوم ِب اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم  ، ِمنـم ِ قَالَ : ِلِصَغرِِهمم َم ُأُحد  ُعِرضمُت َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َكَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم  َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم

َرَة فََأَجاَزين  َم اْلَنمَدق َوَأِب ابمُن مَخمَس َعشم  .ِفَلمم جيُِزمين، َوُعِرضمُت َعَليمِه يـَوم
َمِئذ  ُأَساَمَة بمَن زَيمد ، َوزَيمَد بمَن ََثِبت  َوالمبَـَراَء بن َعاِزب، َوأسيد بن  وََكَذِلَك َردَّ يـَوم

__________ 
ر( 5)  .االبل: الظ هم

َيل: والكراع  .اْلم
)*( 
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ِس بمِن قـَيمِظي     .ظَُهريم ، َوَعَرابََة بمَن َأوم
َبة َوأوردُه السُّهيملي، َوُهَو الَِّذي يـَُقوُل ِفيِه الشَّمَّاخُ  د  : ذكره ابمن قـُتَـيـم تـََلقَّاَها َعَرابَُة ِِبلمَيِمنِي * ِإَذا َما رَايٌَة رُِفَعتم ِلَمجم



َثَمة ُهمم ابمن سعيد بن َخيـم  .َوِمنـم
َنمَدقِ  َم اْلم  .ذََكَرُه السَُّهيمِليُّ َأيمًضا، َوَأَجاَزُهمم ُكلَُّهمم يـَوم

َرَة َسَنًة، َفِقيلَ  ، َومُهَا ابـمَنا مَخمَس َعشم َمِئذ  مَسَُرَة بمَن ُجنمُدب  َورَاِفَع بمَن َخِديج  ِإنَّ رَاِفًعا رَام   ََي َرُسوَل اَّللَِّ : وََكاَن َقدم َردَّ يـَوم
 .فََأَجازَهُ 

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ فَِإنَّ مَسَُرَة َيصمرَُع رَاِفًعا فََأَجازَهُ : َفِقيلَ 
َحاقَ  ُم َثََلثَُة آاَلف  َوَمَعُهمم ِمائـََتا فـََرس  َقدم َجنَـُبوَها، َفَجَعُلوا َعَلى َميمَمَنِة ا: قَاَل ابمُن ِإسم َيمِل َخاِلَد َوتـََعبََّأتم قـَُريمٌش، َوهم ْلم

رَِمَة بمَن َأيب َجِهِل بمِن ِهَشام    .بمَن المَولِيِد، َوَعَلى َميمَسَرهِتَا ِعكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ * * *  ُهمم، َحىتَّ : َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  قَاَم َمنم َيَمُخُذ َهَذا السَّيمَف حبَقِ ِه؟ فـََقاَم ِإلَيمِه رَِجاٌل فََأممَسُكُه َعنـم

؟ قَالَ : ِإلَيمِه َأبُو ُدَجانََة مِسَاُك بمُن َخَرَشَة َأُخو َبيِن َساِعَدَة، فـََقالَ  ِرَب ِبِه ِف المَعُدوِ  َحىتَّ : َوَما َحقُُّه ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأنم َتضم
 .يـَنمَحيِنَ 

 .َأََن آُخُذُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ حبَقِ هِ : قَالَ 
هُ   .فََأعمطَاُه ِإَيَّ

َقِطًعا َحاَق ُمنـم  .َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّاٌد، ُهَو ابمن َسلَمة، أخربََن ََثبت، َعن النَِّب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا يَزِيُد َوَعفَّاُن، قَااَل َحدَّ  َحدَّ

فً  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَخَذ َسيـم َم ُأُحد  فـََقالَ َصلَّى اَّللَّ ٌم َفَجَعُلوا يـَنمظُُروَن ِإلَيمِه، فـََقالَ : ا يـَوم َمنم : َمنم َيَمُخَذ َهَذا السَّيمف؟ فَأخذ قـَوم
ُم، فـََقاَل َأبُو ُدَجانََة مِسَاكٌ  َجَم المَقوم  .َأََن آُخُذُه حبَقِ هِ : َيَمُخُذُه حبَقِ ِه؟ فََأحم

 .رِِكنيَ فََأَخَذُه فـََفَلَق ِبِه َهاَم المُمشم 
ر  َعنم َعفَّان بِهِ  ِلٌم، َعنم َأيب َبكم  .َوَرَواُه ُمسم

(9/90) 

 
 

َحاقَ  َرمِب، وََكاَن َلُه ِعَصابٌَة َْحمَراُء يـُعمَلُم هِبَا ِعنمَد ا: قَاَل ابمُن ِإسم َرمِب وََكاَن َأبُو ُدَجانََة رَُجًَل ُشَجاًعا خَيمَتاُل ِعنمَد اْلم ْلم
 .َأنَُّه َسيـَُقاِتلُ  يـَعمَتِصُب هِبَا، فَيعلم

َرَج ِعَصابـََتُه تِلمَك َفاعمَتَصبَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم ا َأَخَذ السَّيمَف ِمنم َيِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـُر  فـََلمَّ هِبَا، مثَّ َجَعَل يـَتَـَبخم
 ِ َ الصَّفَّنيم  .بـَنيم

َثيِن َجعمَفُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ : قَالَ  َنمَصاِر ِمنم َبيِن َسَلَمَة، قَالَ  َفَحدَّ َطَّاِب، َعنم رَُجل  ِمَن اَأم ََل ُعَمَر بمِن اْلم َلَم، َموم قَاَل : بمِن َأسم
تَـرُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي رََأى َأَِب ُدَجانََة يـَتَـَبخم ُ ِإالَّ ِف : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيٌة يـَُبِغُضَها اَّللَّ ِطنِ  ِإنَـَّها َلِمشم ! * * * ِمثمِل َهَذا المَموم

َحاقَ  اِر ُُيَرِ ُضُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم َياَن َِأَصمَحاِب اللِ َواِء ِمنم َبيِن َعبمِد الدَّ  َوَقدم قَاَل َأبُو ُسفم
ر ، َفَأَصابـََنا َما َقدم : َعَلى المِقَتالِ  َم بَدم اِر َقدم ُول ِيُتمم ِلَواَءََن يـَوم ، ِإَذا  ََي َبيِن َعبمِد الدَّ َتى النَّاُس ِمنم ِقَبِل رَاََيهِتِمم َا يـُؤم رََأيـمُتمم، َوِإَّنَّ

ِفيُكُموهُ  َنُه فـََنكم نَـَنا َوبـَيـم ُفوََن ِلَواَءََن َوِإمَّا َأنم خُتَلُّوا بـَيـم  .زَاَلتم زَالُوا، فَِإمَّا َأنم َتكم



ِلُم ِإلَيمَك لِ : فـََهمُّوا ِبِه َوتـََواَعُدوُه َوقَاُلوا َنعُ ! َواَءَنَ ََنمُن ُنسم َنا َكيمَف َنصم  .َستَـعمَلُم َغًدا ِإَذا المتَـَقيـم
َيانَ   .َوَذِلَك الَِّذي َأرَاَد َأبُو ُسفم

ِت َمَعَها، : قَالَ  َوِة الَلَّ َبَة ِف النِ سم ، قَاَمتم ِهنمُد بِنمُت ُعتـم َن الدُّفُ فـََلمَّا المتَـَقى النَّاُس َوَدََن بـَعمُضُهمم ِمنم بـَعمض  وَف َوَأَخذم
َدمَِبرم َضرمًِب * َويـمًها َبيِن َعبمِد الدَّارم : َيضمرِبمَن هِبَا َخلمَف الر َِجاِل َوُُيَرِ ضمَن َعَلى المِقَتاِل، فـََقاَلتم ِهنمُد ِفيَما تـَُقولُ  َويـمًها ُْحَاَة اَأم

ِبُلوا نـَُعاِنقم : ِبُكلِ  بـَتَّارم َوتـَُقوُل َأيمًضا ِرِش النََّما* ِإنم تـُقم ِبُروا نـَُفاِرقم َونـَفم  ِفَراَق غري وامق* ِرقم َأوم تُدم

(9/95) 

 
 

َحاقَ  ِرو بن َصيمِفي ابمن َماِلِك بمِن النـُّعمَمانِ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ َأَِب َعاِمر  َعبمَد َعمم َأَحَد  َوَحدَّ
َعَة، وََكاَن َقدم َخَرَج ِإََل  سِ َبيِن ُضبَـيـم َوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُه مَخمُسوَن ُغََلًما ِمَن اَأم َة ُمَباِعًدا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َمكَّ

 .َكانُوا مَخمَسَة َعَشرَ : َوبـَعمُض النَّاِس يـَُقولُ 
ُهمم  َمُه ملَم خَيمَتِلفم َعَليمِه ِمنـم  .رَُجََلنِ  وََكاَن يَِعُد قـَُريمًشا َأنم َلوم َقدم َلِقَي قـَوم

ِل َمكََّة، فـََناَدى ِس َأََن َأبُو : فـََلمَّا المتَـَقى النَّاُس َكاَن َأوََّل َمنم َلِقيَـُهمم َأبُو َعامر ِف االحابيش َوعبد ان َأهم َوم ََي َمعمَشَر اَأم
 .َعاِمر  
ًنا ََي فَاِسقُ : قَاُلوا ُ ِبَك َعيـم  .َفََل َأنـمَعَم اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَفاِسقَ وََكاَن ُيَسمَّى ِف اْلمَ   .اِهِليَِّة الرَّاِهَب، َفَسمَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َع َردَُّهمم َعَليمِه قَالَ  ِمي بـَعمِدي َشرٌّ : فـََلمَّا مسَِ  مثَّ قَاتـََلُهمم قتاال َشِديدا مثَّ ! َلَقدم َأَصاَب قـَوم

َجارَةِ   .أرضخهم ِِبْلِم
َحا َعَن ِف النَّاسِ : ققَاَل ابمن ِإسم َرمُب، َوقَاَتَل َأبُو ُدَجانََة َحىتَّ َأمم َيِت اْلم  .فَأقبل النَّاُس َحىتَّ ْحَِ
َر بمَن المَعوَّاِم قَالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِل المِعلمِم َأنَّ الزُّبـَيـم ُر َواِحد  ِمنم َأهم َثيِن َغيـم ُت ِف نـَفمِسي ِحنَي َسأَلمُت َرُسو : َوَحدَّ َل اَّللَِّ َوَجدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم السَّيمَف َفَمنَـَعِنيِه َوَأعمطَاُه َأَِب ُدَجانََة، َوقـُلمتُ  ، َوَقدم ُقممت ِإلَيمِه : َصلَّى اَّللَّ ِتِه َوِمنم قـَُريمش  َأََن ابمُن َصِفيََّة َعمَّ
َلُه فََأعمطَاُه َأَِب ُدَجانََة َوتـَرََكيِن، َواَّللَِّ  ُه قـَبـم  .ََأَنمظَُرنَّ َما َيصمَنعُ  َوَسأَلته ِإَيَّ

َنمَصارُ  َرَج ِعَصابًَة َلُه َْحمَراَء فـََعَصَب هِبَا رَأمَسُه، فـََقاَلِت اَأم َرَج َأبُو ُدَجانََة ِعَصابََة المَمومتِ : فَاتَـّبَـعمُتُه، فََأخم َوَهَكَذا َكاَنتم : َأخم
 .تـَُقوُل َلُه ِإَذا تـََعصَّبَ 

َر ِف المَكيُّوِل * الَِّذي َعاَهَدين َخِليِلي َأََن : َفَخَرَج َوُهَو يـَُقولُ  ِح َلَدى النَِّخيِل َأنم اَل َأُقوَم الدَّهم َأضمِربم * َوََنمُن ِِبلسَّفم
َُمِويُّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ِبَسيمِف اَّللَِّ َوالرَُّسوِل َوقَاَل اَأم َثيِن َأبُو ُعبَـيمد  ِف َحِديِث النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، ِإنَّ َرُجًَل َأاَتُه َوُهَو يـَُقاِتُل َحدَّ

ُتَك تـَُقاِتلم ِف المَكيُّوِل؟ قَالَ : بِِه، فـََقالَ   .اَل : َلَعلََّك ِإنم َأعمطَيـم
ًفا َفَجَعَل يرَتز َويـَُقول  :فََأعمطَاُه َسيـم
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َر ِف المَكيُّوِل * َأََن الَِّذي َعاَهَدين َخِليِلي  َرائِيُل ِكََلمُهَا َعنم َأيب َأنم اَل َأُقوَم الدَّهم َوَهَذا َحِديٌث يـُرمَوى َعنم ُشعمَبَة، َوَرَواُه ِإسم
ِِه يـَرمفـَُعهُ  َحاَق، َعنم ِهنمِد بِنمِت َخاِلد  َأوم َغريم  .ِإسم

 .يـَعميِن ُمَؤخََّر الصُُّفوفِ : المَكيُّولُ 
ِل المِعلمِم، َوملَم َأمسمَعم هَ  عمُتُه ِمنم ِعدَّة  ِمنم َأهم َرمَف ِإالَّ ِف َهَذا اْلَِديثمسَِ  .َذا اْلم

 .َفَجَعَل اَل يـَلمَقى َأَحًدا ِإالَّ قـَتَـَلهُ : قَاَل ابمن ِهَشام
نُو ِمنم َصاِحِبِه، ُهَما يَدم رِِكنَي رَُجٌل اَل َيدَُع َجِرًُيا ِإالَّ َذَفَف َعَليمِه َفَجَعَل ُكلٌّ ِمنـم َ َأنم  وََكاَن ِف المُمشم ُت اَّللَّ جَيمَمَع َفَدَعوم

نَـُهَما،  بـَيـم
ِرُك َأَِب ُدَجانََة فَاتَـَّقاُه ِبَدَرقَِتِه فـََعضَّتم ِبَسيمِفِه، وَ  ِ َفَضَرَب المُمشم تَـَلَفا َضرمبـَتَـنيم  .َضَربَُه َأبُو ُدَجانََة فـََقتَـَلهُ فَالمتَـَقَيا، فَاخم

ِرِق رَأمِس ِهنمِد بِنم  َها فـَُقلمتُ مثَّ رََأيـمُتُه َقدم َْحََل السَّيمَف َعَلى َمفم َبَة، مثَّ َعَدَل السَّيمَف َعنـم ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : ِت ُعتـم  .اَّللَّ
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئِل ِمنم َطرِيِق ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعِن الزُّبـَريمِ بمِن المَعوَّ   .اِم ِبَذِلكَ َوَقدم َرَواُه المبَـيـم

َحاقَ  ُت َلُه، فـَلََّما َْحَلمُت َعَليمِه السَّيمَف : بُو ُدَجانَةَ قَاَل أَ : قَاَل ابمُن ِإسم رََأيمُت إنمَساَن ُيمس النَّاس ْحسا َشِديًدا، َفَصَمدم
ِرَب بِِه اممَرَأةً  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َأضم َرممُت َسيمَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َولمَوَل فَاَذا اممَرَأٌة، فََأكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َعَرَضُه طََلَبُه ِمنمُه ُعَمُر فََأعمَرَض َعنم َوذََكَر ُموسَ  َبَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر ى بمُن ُعقم ُه، مثَّ طََلَبُه ِمنمُه الزُّبـَيـم
 .َلَبُه َأبُو ُدَجانََة َفَدفـََعُه ِإلَيمِه َفَأعمَطى السَّيمَف َحقَّهُ فََأعمَرَض َعنمُه، فـََوَجَدا ِف َأنـمُفِسِهَما ِمنم َذِلَك، مثَّ َعَرَضُه الثَّالَِثَة َفطَ 

َلى المُمسلمني : فـََزَعُموا َأنَّ َكعمَب بمَن َماِلك  قَالَ : قَالَ  رِِكنَي بَِقتـم ِلِمنَي، فـََلمَّا رََأيمُت َمثمَل المُمشم ُكنمُت ِفيَمن خرج ِمَن المُمسم
 (9 -السِ ريَة  - 9)ُمشمركني مجع الَلمة جيوز ُقممت فتجاورت، فَِإذا رجل من الم 
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ِلِمنَي َوُهَو يـَُقولُ  َسَقتم َجَزُر المَغَنِم : المُمسم تَـوم ِسُقوا َكَما اسم تَـوم  ( .5)اسم
َتِظُرُه َوَعَليمِه ََأمَمُتُه، َفَمَضيمُت َحىتَّ ُكنمُت ِمنم َورَائِ : قَالَ  ِلِمنَي يـَنـم ِلَم َوالمَكاِفَر َوِإَذا رَُجٌل ِمَن المُمسم ُت َأقمُدُر المُمسم ِه، مثَّ ُقمم

 .بَِبَصِري، فَِإَذا المَكاِفر أفضلهما عدَّة وهيأة
ِلُم المَكاِفَر َعَلى َحبمِل َعاتِِقِه َضرمبًَة ِِبلسَّيمِف : قَالَ  تـََفرََّق فـَبَـَلَغتم َورَِكُه وَ فـََلمم َأَزلم َأنـمَتِظُرمُهَا َحىتَّ المتَـَقَيا، َفَضَرَب المُمسم

ِهِه َوقَالَ  ِلُم َعنم َوجم ِ، مثَّ َكَشَف المُمسم ُ َعنمُه قَاَل ابمُن ! َكيمَف تـََرى ََي َكعمُب؟ َأََن َأبُو ُدَجانَةَ : ِفرمقـَتَـنيم َتُل َْحمَزَة َرِضَي اَّللَّ َمقم
َحاقَ  اِر، وََكاَن َوقَاَتَل َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َحىتَّ قـََتَل َأرمطَاَة بمَن : ِإسم ِبيَل بمِن َهاِشِم بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن َعبمِد الدَّ َعبمِد ُشَرحم

 .َأَحَد النـََّفِر الَِّذيَن َُيمِمُلوَن اللِ َواءَ 
ِل اللِ َواِء حَ : وََكَذِلَك قـََتَل ُعثمَماَن بمَن َأيب طَلمَحَة، َوُهَو َحاِمُل اللِ َواِء، َوُهَو يـَُقولُ  َأنم خَيمِضُبوا الصَّعمَدَة َأوم * قًّا ِإنَّ َعَلى َأهم

َلُه   ( .1)تـَنمَدقَّا َفَحَمَل َعَليمِه َْحمَزُة فـََقتـم
 .ورِ َهُلمَّ ِإيَلَّ ََي ابمَن ُمَقطِ َعِة المُبظُ : مثَّ َمرَّ بِِه ِسَباُع بمُن َعبمِد المُعزَّى المغُبمَشاينُّ، وََكاَن يَُكىنَّ بَِيب نَِيار ، فـََقاَل َْحمَزةُ 

، وََكاَنتم َختَّانًَة مبَكََّة، فَـ  ِرو بمِن َوهمب  الثَـَّقِفيِ  َة َشرِيِق بمِن َعمم َار  ُمَوالَّ  .َلمَّا المتَـَقَيا َضَربَُه َْحمَزُة فـََقتَـَلهُ وََكاَنتم أُمُُّه ُأمُّ َأَّنم



ِشيٌّ ُغََلُم ُجبَـريمِ بمِن مطعم َزة يـَهُ : فـََقاَل َوحم ََمِل ( 9)دُّ النَّاَس ِبَسيمِفِه َما يُِليُق َوهللا إىن النظر ِْلَمم ًئا َُيُرُّ بِِه، ِمثمَل اْلم َشيـم
َميِن ِإلَيمِه ِسَباع، فـََقاَل َْحمَزة َومَرِق، ِإذم َقدم تـََقدَّ  .َهُلمَّ ََيبمَن ُمَقطِ َعِة المُبظُورِ : اَأم
طََأ رَأمَسُه، َوَهَززمُت َحرم  َا َأخم َها َدفـَعمتـَُها َعَليمِه فـََوقـََعتم ِف ثـُنَِّتِه َفَضَربَُه َضرمبًَة َفَكَأَّنَّ َحىتَّ َخَرَجتم ( 7)َبِِت َحىتَّ ِإَذا َرِضيُت ِمنـم

 ِمنم َبني رجَليمِه، فَأقبل
__________ 

َتمُعوا واْلزر: استوسقوا( 5)  .َما يذبح من الشَّاء واحدهتا جزرة: اجم
 .لَيمَس ِف ابمن ِهَشام( 1)
 .بمقىَما ي: َما يَِليق( 9)
 .َبني السُّرَّة والعانة: الثنة( 7)

)*( 
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َكرِ  ُت َحرمَبِِت، مثَّ تـََنحَّيمُت ِإََل المَعسم َهلمُتُه َحىتَّ ِإَذا َماَت ِجئمُت فََأَخذم َومل يكن َل بشئ َحاَجة  ََنمِوي فـَغُِلَب، فـََوَقَع َوَأمم
 .َغريه

َحاقَ * * *  َثيِن َعبم : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َيَسار ، َعنم َوَحدَّ ُد اَّللَِّ بمُن المفضل بن َعيَّاش بمِن رَبِيَعَة بمِن اْلم
ِرو بمِن ُأَميََّة الضمرى، قَالَ  َفِل بمِن عبد مَناف ِف : َجعمَفِر بمِن َعمم َِياِر، َأَحُد َبيِن نـَوم خرجت َأَن َوعبيد هللا ابمن َعِديِ  بمِن اْلم

ََل ُجبَـريم  َقدم َسَكنَـَها َوَأقَاَم هبَِ زَمان ُمعَ  ِشيُّ َموم َص وََكاَن َوحم َناَها قَاَل اِويَة، فأدر بَِنا َمَع النَّاِس، فـََلمَّا َمَررمََن حبِمم ا، فـََلمَّا َقِدمم
أَلُُه َعنم قـَتمِل َْحم : ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعِدي    ِشيًّا فـََنسم  .ِإنم ِشئمتَ : َزَة َكيمَف قـَتَـَلُه؟ قَاَل قـُلمُت َلهُ َهلم َلَك ِف َأنم َنَمِتَ َوحم

َأُل َعنمهُ  َص، فـََقاَل لََنا رَُجٌل َوََنمُن َنسم َأُل َعنمُه حبِمم َنا َنسم ِإنَُّكَما َسَتِجَدانِِه بِِفَناِء َدارِِه، َوُهَو رَُجٌل َقدم َغَلَبتم َعَليمِه : َفَخَرجم
ُر، فَِإنم َتََِداُه َصاِحيً  َمم َأاَل اْلم ُتَما ِمنم َحِديث  َتسم نِِه ا َتََِدا رَُجًَل َعَربِيًّا َوَتََِدا ِعنمَدُه بـَعمَض َما تُرِيَداِن َوُتِصيَبا ِعنمَدُه َما ِشئـم

 .َعنمُه، َوِإنم َتداه َوِبه بعض َما بِِه فَانمَصرَِفا َعنمُه َوَدَعاهُ 
َناُه، فَِإَذا هُ : قَالَ  َنا َّنَمِشي َحىتَّ ِجئـم َو ِبَفَناِء َدارِِه َعَلى ِطنمِفَسة  َلُه، َوِإَذا َشيمٌخ َكِبرٌي ِمثمُل المبـَُغاِث، َوِإَذا ُهَو َصاح  اَل َفَخَرجم

َنا َعَليمهِ  َنا ِإلَيمِه َسلَّمم ا انـمتَـَهيـم  .بَمَس بِِه، فـََلمَّ
َِياِر َأنمَت؟ قَالَ  فـََرَفَع رَأمَسُه ِإََل ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعِدي   فـََقاَل ابمٌن ِلُعَديِ  بمنِ   .نـََعمم : اْلم

َكَها َوِهَي َعَلى بَِعريَِها َأَما َواَّللَِّ َما رََأيـمُتَك ُمنمُذ ََنَولمُتَك أُمََّك السَّعمِديََّة الَِِّت َأرمَضَعتمَك ِبِذي َطًوى، فَِإين ِ ََنَولمتُ : قَالَ 
تـُُهَمافََأَخَذتمَك ِبُعرمَضيمَك فـََلَمَعتم يل َقَدَماَك َحىتَّ  َت َعَليَّ فـََعَرفـم َها، فـََواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأنم َوقـَفم َنا : قَالَ ! رَفـَعمُتَك ِإلَيـم َفَجَلسم

ُقلمَنا َناك لتحدثنا َعن قتل َْحمَزَة، َكيمَف قـَتَـلمَتُه؟: ِإلَيمِه فـَ  جئـم

(9/91) 

 
 



ثمُت َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقالَ  ثُُكَما َكَما َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َسأََليِن َعنم َذِلكَ َأَما ِإين ِ َسُأَحدِ   . َصلَّى اَّللَّ
ر ، فـََلمَّا َساَرتم  َم بَدم ، وََكاَن َعمُُّه طَُعيمَمُة بمُن َعِدي   َقدم ُأِصيَب يـَوم  قـَُريمٌش ِإََل ُأُحد  قَاَل يل ُكنمُت ُغََلًما ِْلُبَـريمِ بمِن ُمطمِعم 

رٌ   .َة َعمَّ ُُمَمَّد  ِبَعمِ ي فَأَنمَت َعِتيقٌ ِإنم قـَتَـلمَت َْحمزَ : ُجبَـيـم
ًئا،: قَالَ  ِطُئ هِبَا َشيـم ََبَشة قل َما ُأخم َف اْلم َرمبَِة َقذم ُت َمَع النَّاِس، وَُكنمُت َرُجًَل َحَبِشيًّا َأقمِذُف ِِبْلم فـََلمَّا المتَـَقى النَّاُس  َفَخَرجم

ُت َأنمظُُر َْحمَزَة َوَأتـََبصَُّرُه، َحىتَّ  َومَرُق يـَُهدُّ النَّاَس ِبَسيمِفِه هدا َما يقوم َلُه شئ، َخَرجم ََمُل اَأم  رََأيـمُتُه ِف َعرمِض النَّاِس َكأَنَُّه اْلم
، ِإذم تـََقدََّميِن إِ  نـَُو ِمينِ  َترِتُ ِمنمُه ِبَشَجَرة  َأوم حبََجر  لَِيدم ُن َعبمِد المُعزَّى، فـََلمَّا رَآُه َْحمَزُة لَيمِه ِسَباُع بم فَواَّللَّ إىن اَل هتَيَّأ َلُه ُأرِيُدُه َوَأسم

 .َهُلمَّ ِإََل ََيبمَن ُمَقطِ َعِة المُبظُورِ : قَالَ 
طََأ رَأمَسُه، قَالَ : قَالَ  َا َأخم َها َدفـَعمتـَُها َعَليمِه فـََوقـََعتم ِف ثـُنَّتِ : َفَضَربَُه َضرمبًَة َكَأَّنَّ ِه، َحىتَّ َوَهَززمُت َحرمَبِِت َحىتَّ ِإَذا َرِضيُت ِمنـم

 َخَرَجتم 
ُتُه فََأَخذم  َها َحىتَّ َماَت، مثَّ َأتـَيـم ُتُه َوِإَيَّ َليمِه، َوَذَهَب لِيَـُنوَء ََنمِوي فـَغُِلَب، َوتـَرَكم ِ رِجم َكِر ِمنم بـَنيم ُت َحرمَبِِت مثَّ َرَجعمُت ِإََل المَعسم

َا  ِِه َحاَجٌة، ِإَّنَّ ُت ِفيِه، َوملَم َيُكنم يل ِبَغريم  .قـَتَـلمُتُه ََأُعمَتقَ َوقـََعدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  تَـَتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت، َحىتَّ ِإَذا افـم َمكََّة َهَربمُت ِإََل الطَّاِئِف، فـََلمَّا َقِدممُت َمكََّة ُعِتقمُت، مثَّ َأَقمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم لُِيَسِلُموا تـََعيَّتم َعَليَّ المَمَذاِهُب، فـَُقلمتُ َفَمكثت هِبَا، فـََلمَّا َخَرَج َوفمُد الطَّاِئِف ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صَ  : لَّى اَّللَّ
َُق ِِبلشَّاِم َأوم ِِبلمَيَمِن َأوم بِبَـعمِض المِبََلِد، فـََواَّللَِّ ِإين ِ َلِفي َذِلَك ِمنم مَهِ ي ِإذم قَاَل يل رَجُ  ُتُل أَ ! َوُيمَكَ : لٌ َأْلم َحًدا ِإنَّه َوهللا اَل يـَقم

َق ِ   .ِمَن النَّاِس َدَخَل ِف ِديِنِه َوَشِهَد َشَهاَدَة اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة فـََلمم : قَالَ  ُت َحىتَّ َقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يـَُرعمُه ِإالَّ يب قَائًِما فـََلمَّا قَاَل يل َذِلَك َخَرجم

َهُد شَ  ق، فـََلمَّا رأين قَاَل َلَعَلى رَأمِسِه َأشم  .نـََعمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : أوحشي َأنمت؟ قـُلمتُ : َهاَدَة اْلم
ثميِن َكيمَف قـَتَـلمَت َْحمَزَة؟: قَالَ   اقـمُعدم َفَحدِ 
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ثـمُتُكَما، فـَلََّما فـََرغمُت ِمنم َحِديِثي قَالَ : قَالَ  ُتُه َكَما َحدَّ ثـم َهَك َفََل أرينكَوُيمََك َغيِ بم َعينِ  : َفَحدَّ َفكنت : قَالَ !  َوجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحيمُث َكاَن لَِئَلَّ يراىن، َحىتَّ قَبضه هللا عزوجل  .أتنكب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت َمَعُهمم َوَأَخذم  ِلُموَن ِإََل ُمَسيمِلَمَة المَكذَّاِب َصاِحِب المَيَماَمِة َخَرجم ُت َحرمَبِِت الَِِّت قـَتَـلمُت هبَا َْحمَزة، فـََلمَّا فـََلمَّا َخَرَج المُمسم
َنمَصاِر ِمَن النَّاِحَيِة التقى النَّاس رََأيمت ُمَسيمِلَمَة َقائًِما َوبَِيِدِه السَّيمُف، َوَما َأعمرِفُُه، فـَتَـَهيَّأمُت َلُه َوتـََهيََّأ َلُه رَُجلٌ   ِمَن اَأم

َرى، ِكََلََن يُرِيُدُه، فـََهَززم  ُخم َنمَصاِريُّ ِِبلسَّيمفِ اَأم َها َدفـََعتـَُها َعَليمِه فـََوقـََعتم ِفيِه، َوَشدَّ َعَليمِه اَأم ، ُت َحرمَبِِت َحىتَّ ِإَذا َرِضيُت ِمنـم
َر النَّاِس بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   َعَليمِه َوَسلََّم، َوقـَتَـلمُت َشرَّ اَّللَُّ فـََربَُّك َأعمَلُم َأيُـَّنا قـَتَـَلُه، فَِإنم ُكنمُت قـَتَـلمُتُه فـََقدم قـَتَـلمُت َخيـم

 !النَّاسِ 
َنمَصاِريُّ ُهَو َأبُو ُدَجانَة مساك بن َخرَشة: قـُلمتُ   .اَأم

 .ُهَو َعبمُد اَّللَِّ بمُن زَيمِد بمِن َعاِصم  المَماِزين ِ : َوقَاَل المَواِقِديُّ ِف الر ِدَّةِ 



رو  .ل  ُهَو َعِديُّ بمُن َسهم : َوقَاَل َسيمُف بن َعمم
ِشيـَُّهمم : َوُهَو المَقاِئلُ  أَُليِن النَّاُس َعنم قـَتمِلِه * َأملَم تـََر َأين ِ َوَوحم تَـنَتم َوَيسم َضَربمُت َوَهَذا َطَعنم : فـَُقلمتُ * قـَتَـلمُت ُمَسيمِلَمَة المُمفم

ِشيًّا ُهَو الَِّذي بََدرَُه ِِبلضَّرمبَِة َوَذفََّف َعَليمهِ  ُهوُر َأنَّ َوحم َحاَق، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن المَفضمِل،  َوالمَمشم َأبُو ُدَجانََة، ِلَما َرَوى ابمُن ِإسم
َم المَيَماَمِة يـَُقولُ : َعنم ُسَليمَماَن بمِن َيَسار ، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ  عمُت َصارًِخا يـَوم َودُ : مسَِ َسم  .قـَتَـَلُه المَعبمُد اَأم

َتِل َْحمَزَة ِمنم َطرِيِق َعبمِد المَعزِيِز بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َسلَمةَوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِقصَّ * * *   َة َمقم
__________ 

 .ِبالصل غري منقوطة( 5)
 .591/  1َوَما أثمبته َعن الرَّومض االنف 

)*( 
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ِرو بن ُأميَّة الضمرى، قَالَ المَماِجُشوَن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن المَفضمِل، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َيَسا خرجت َمَع : ر ، َعنم َجعمَفِر بمِن َعمم
َِيارِ   .عبد اَّللَِّ بمِن َعِديِ  بمِن اْلم

 .َفذََكَر المِقصََّة َكَما تـََقدَّمَ 
ِشيٌّ ِإالَّ َعيـم  َليمِه، َفذََكَر ِمنم َمعمرِفَِتِه َلُه َما تـََقدَّمَ َوذََكَر َأنَّ ُعبَـيمَد اَّللَِّ بمَن َعِدي   َكاَن ُمعمَتِجًرا ِعَماَمًة اَل يـََرى ِمنمُه َوحم  .نَـيمِه َورِجم

ِتََلِف َألم  ْلِِيُّ َأقمَداَم زَيمد  َوابمِنِه ُأَساَمَة َمَع اخم  .َواهِنَِماَوَهِذِه ِقَياَفٌة َعِظيَمٌة، َكَما َعَرَف جُمَزِ ٌز المُمدم
َهلم ِمنم ُمَباِرز ؟ َفَخَرَج ِإلَيمِه َْحمَزُة بمُن عبد الممطلب : اُس ِللمِقَتاِل َخَرَج ِسَباٌع فـََقالَ فـََلمَّا َأنَّ ُصفَّ النَّ : َوقَاَل ِف ِسَياقَِتهِ 

َار  ُمَقطِ َعِة المُبظُوِر، َأحُتَادُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه؟ : فـََقاَل َلهُ  وََكَمنمُت : قَالَ ! اِهبِ مثَّ َشدَّ َعَليمِه َفَكاَن َكَأممِس الذَّ ! ََي ِسَباع ََيبمَن ُأمِ  َأَّنم
ُتُه حبَرمَبِِت فََأَضُعَها ِف ثـُنَِّتِه، َحىتَّ  َرة ، فـََلمَّا َدََن ِمينِ  َرَميـم َزَة حَتمَت َصخم  ِْلَمم

ِ ِورمَكيمِه، قَالَ  ُت ِمنم بـَنيم ِد بِهِ : َخَرجم  .َفَكاَن َذِلَك آِخَر المَعهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوخرج ُمَسيمِلَمُة المَكذَّاُب قـُلمتُ فـََلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ : ِإََل َأنم قَالَ  ُرُج ِإََل ُمَسيمِلَمَة َلَعلِ ي :  َصلَّى اَّللَّ ََأَخم

تُـُلُه فَُأَكاِفُئ ِبِه َْحمَزةَ   .َأقـم
ُت َمَع النَّاِس َفَكاَن ِمنم َأممرِِه َما َكانَ : قَالَ   .َفَخَرجم
ُتُه حبَرمَبِِت فأضعها َبني ثدييه َحىتَّ خرجت : َمِة ِجَدار  َكأَنَُّه مَجٌَل َأومَرُق ََثئُِر الرَّأمِس، قَالَ فَِإَذا رَُجٌل قَائٌِم ِف ثـُلم : قَالَ  فـََرَميـم
َنمَصاِر َفَضَربَُه ِِبلسَّيمِف َعَلى َهاَمِتهِ : َكِتَفيمِه، قَالَ ( 5[ )َبني]من   .َوَوَثَب ِإلَيمِه َرُجٌل ِمَن اَأم

َع َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر يـَُقولُ : بمُن المَفضملِ  قَاَل َعبمُد اَّللَِّ  بَـَرين ُسَليمَماُن بمُن َيَسار  َأنَُّه مسَِ : فـََقاَلتم َجارِيَة على ظهر المبَـيمت: فََأخم
َودُ ( ! 1)واأمري املؤمناه  َسم  .قـَتَـَلُه المَعبمُد اَأم
ِشيًّا ملَم يـَزَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   طاب يـَُقولفـَبَـَلَغيِن َأنَّ َوحم يَواِن، َفَكاَن ُعَمُر بمُن اْلم ِر َحىتَّ ُخِلَع ِمَن الدِ  َمم قد : لم ُُيَدُّ ِف اْلم

َ ملَم َيُكنم لَِيدََع قَاِتَل َْحمَزةَ   !قلت َأنَّ اَّللَّ



__________ 
 .من َصِحيح الُبَخاِري  ( 5)
 .واأمري المُمؤمِننيَ : الُبَخاِري  ( 9)

)*( 
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َص، وََكاَن َأوَُّل َمنم لَِبَس الثِ َياَب المَمدم َوتـُوُ : قـُلمتُ  ، حبِمم ، َأبُو َدمسمََة، َويـَُقاُل َأبُو َحرمب  ِشيُّ بمُن َحرمب   .ُلوَكةَ ِفِ َ َوحم
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ : قَاَل ابمُن ِإسم َعُب بمُن ُعَمريم  ُدوَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . قُِتلَ َوقَاَتَل ُمصم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل قـَتَـلمُت : ، فـََرَجَع ِإََل قـَُريمش  وََكاَن الَِّذي قـَتَـَلُه ابمُن َقِمَئَة اللِ يِثيُّ، َوُهَو َيُظنُّ َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ُُمَمًَّدا
َبَة ِف َمَغازِيِه َعنم َسِعي: قـُلمتُ  َعًبا ُهَو ُأيَبُّ بمُن َخَلف  َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم  .ِد بمِن المُمَسيَِّب َأنَّ الَِّذي قـََتَل ُمصم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اللِ َواَء َعِليَّ بمَن َأيب : قَاَل ابمُن ِإسم  . طَاِلب  فـََلمَّا قُِتَل ُمصمَعُب بمُن ُعَمريم  َأعمَطى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ  ُ َعَليمِه : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم ، فـََلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكاَن اللِ َواُء َأوَّاًل َمَع َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب 
اِر قَالَ  ُهمم، َأخذ اللِ َواء من على بن َأىب طَالب َفَدفـََعُه ِإََل ََنمُن َأَحقُّ ِِبلمَوفَاِء ِمنـم : َوَسلََّم ِلَواَء المُمشمركني َمَع َعبمِد الدَّ

َعٌب َأعمَطى اللِ َواَء َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب   َعِب بمِن ُعَمريم ، فـََلمَّا قُِتَل ُمصم  .ُمصم
َحاقَ  ِلِمنيَ : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوقَاَتَل َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َورَِجاٌل ِمَن المُمسم

َلَمُة بمُن َعلمَقَمَة المَماِزينُّ، قَالَ : ُن ِهَشام  قَاَل ابم  َثيِن َمسم ُ َعَليمِه : َوَحدَّ َم ُأُحد  َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتدَّ المِقَتاُل يـَوم َلمَّا اشم
َنمَصاِر، َوأرمسل ِإََل على  .َأن قدم الرَّايَة: َوَسلََّم حَتمَت رَايَِة اَأم

 .َأََن َأبُو المُقَصمِ : َو يـَُقولُ َفقدم َعِليٌّ َوهُ 
رِِكنيَ   .نـََعمم : َهلم َلَك ََي َأَِب المُقَصِم ِف المرِبَاِز ِمنم َحاَجة ؟ قَالَ : فـََناَداُه َأبُو َسعمِد بمُن َأيب طَلمَحَة، َوُهَو َصاِحُب ِلَواِء المُمشم

ِ، َفضَ  تَـَلَفا َضرمبـَتَـنيم ِ، فَاخم َ الصَّفَّنيم  .َربَُه َعِليٌّ َفَصَرَعُه، مثَّ انمَصَرَف َوملَم جُيمِهزم َعَليمهِ فـَبَـَرزَا بـَنيم
َهزمَت َعَليمِه؟ فـََقالَ : فـََقاَل َلُه بـَعمُض َأصمَحابِهِ  رَتِِه فـََعَطَفتميِن َعَليمِه الرَِّحُم َوَعَرفمُت َأنَّ اَّللََّ َقدم : َأَفََل َأجم بَـَليِن بَِعوم تَـقم ِإنَُّه اسم

 .قـَتَـَلهُ 
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تُ  ِر بمِن َأيب َأرمطََأَة ملا ْحل َعَليمِه ليَـقم َم ِصفِ نَي َمَع ُبسم ُ َعنمُه يـَوم  .لُه أبدى َلُه َعومرَتِِه فـََرَجَع َعنمهُ َوَقدم فـََعَل َذِلَك َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ
ِم ِصف ِ  ُرو بمُن المَعاِص ِحني ْحل َعَليمِه على ِف بـَعمِض َأَيَّ رَتِِه فـََرَجَع َعِليٌّ َأيمًضاوََكَذِلَك فـََعَل َعمم  .نَي َأبمَدى َعنم َعوم



َاِرُث بمُن النَّضمرِ  َته  ( 5)َأِف : َفِفي َذِلَك يـَُقوُل اْلم ُر ُمنـم م  فَاِرٌس َغيـم َط المَعَجاَجِة َِبِديَهم َيُكفُّ هَلَا َعنمُه * ُكلِ  يـَوم َوَعومرَتُُه َوسم
َها ِف * َعَليٌّ ِسَنانَُه  ََلِء ُمَعاِويَهم َوَيضمَحُك ِمنـم َحاَق، َأنَّ َطلمَحَة بمَن َأيب طَلمَحَة المَعبمَدِريَّ َحاِمَل !  اْلَم َوذََكَر يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم

ُر بمُن المعَ  َجَم َعنمُه النَّاُس، فـَبَـَرَز ِإلَيمِه الزُّبـَيـم َمِئذ  َدَعا ِإََل المرِبَاِز فََأحم رِِكنَي يـَوم َوَثَب َحىتَّ َصاَر َمَعُه َعَلى مَجَِلِه، وَّاِم فَـ ِلَواِء المُمشم
َرمَض فَأَلمَقاُه َعنمُه َوَذحَبَُه ِبَسيمِفِه، فَأَثـمىَن َعَليمهِ  َتَحَم ِبِه اَأم  مثَّ اقـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ُر : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُرزم ِإلَيمِه لَبَـَرزمُت َأََن ِإلَيمِه ِلَما : َوقَالَ " ِإنَّ ِلُكلِ  َنِب   ِحَوارَيًّ َوِحَواِريِ  الزُّبـَيـم َلوم ملَم يـَبـم
َجاِم النَّاِس َعنمهُ   .رََأيمُت ِمنم ِإحم

َحاقَ   .قـََتَل َأَِب َسعمِد بمَن َأيب طَلمَحَة َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  : َوقَاَل ابمُن ِإسم
َقـمَلحِ  ًما فـََيأمِت ُأمَُّه ُسََلَفَة  َوقَاَتَل َعاِصُم بمُن ََثِبِت بمِن َأيب اَأم ِعُرُه َسهم فـََقَتَل ََنِفع بن َأىب طَلمَحة وأخاه اْلَلس، ِكََلمُهَا ُيشم

رَِها، فـَتَـُقولُ  عت رجَل ِحني رماين يـَُقولُ : ََي بـُيَنَّ َمنم َأَصاَبك؟ فـَيَـُقول: فـََيَضُع رَأمَسُه ِف ِحجم َها َوَأََن ابمُن َأىَب : مسَِ ُخذم
َقـمَلحِ   .اَأم

رَ  مم َرَب ِفيِه اْلَم ُ ِمنم رَأمِس َعاِصم  َأنم َتشم  .فـََنَذَرتم ِإنم َأممَكنَـَها اَّللَّ
رًِكا َأبًَدا َواَل َُيَسَّهُ   .وََكاَن َعاِصٌم َقدم َعاَهَد هللا اَل َُيَسَّ ُمشم

َم الرَِّجيِع َكَما َسَيأمِت   .َوهِلََذا ْحاه هللا ِمنمُه يـَوم
َحاقَ  ، وََكاَن يـَُقاُل َِأَيب : قَاَل ابمُن ِإسم ِرو بمُن َصيمِفي   ٌرو، َويـَُقاُل َعبمُد َعمم ُُه َعمم َعاِمر  ِف  َوالمتَـَقى َحنمظََلُة بمُن َأيب َعاِمر ، َوامسم

َرِة ِعَباَدتِِه، َفَسماُه َرُسول هللا َاِهِليَِّة الرَّاِهُب، ِلَكثـم  اْلم
__________ 

 .َأَتى: االصل( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

 .599/  1َوَما أثمبته َعن الرَّومض االنف 
)*( 
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ََلِم وَ  سم ق َوَأهله وهرب ِمَن المَمِديَنِة َهَرًِب ِمَن اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَفاِسُق، َلمَّا َخاَلَف اْلم ُُمَاَلَفًة لِلرَُّسوِل َعَليمِه َصلَّى اَّللَّ
 .السَََّلمُ 

 .حبَنمظََلَة المَغِسيِل، َِأَنَُّه َغسََّلتمُه المَمََلِئَكةُ َوَحنمظََلُة الَِّذي يـُعمَرُف 
 .َكَما َسَيأمِت 

ِس، َوُهَو الَِّذي يـَُقاُل  َوم اُد بمُن اَأم ، فـََلمَّا َعََلُه َحنمظََلُة رَآُه َشدَّ ُر بمُن َحرمب  َياَن َصخم ، َفَضَربَُه ُهَو َوَأبُو ُسفم َلُه ابمُن َشُعوب 
اٌد فـََقتَـَلُه، ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َشدَّ َلُه َما َشأمنُُه؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أَُلوا َأهم ُلُه المَمََلِئَكُة، فَاسم  ".ِإنَّ َصاِحَبُكمم لُتُـَغسِ 

 .َفُسِئَلتم َصاِحبَـُتهُ 



يَلُة بِنمُت َأىب بن َسُلوَل وََكاَنتم َعُروًسا َعَليم : قَاَل المَواِقِديُّ  َلةَ ِهَي مجَِ  .ِه تِلمَك اللَّيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَلتم  َاتَِفَة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َع اهلم  !َكَذِلك َغسََّلتمُه المَمََلِئَكةُ : َخَرَج َوُهَو ُجُنٌب ِحنَي مسَِ

َبَة َأن َأَِبُه ضرب ِبرجِلِه ِف َصدره، فـََقالَ  َرِعَك َهَذا،  :َوَقدم ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم ُتَك َعنم َمصم تَـُهَما، َوَلَقدم نـََهيـم َذنـمَباِن َأَصبـم
 .َوَلَقدم َواَّللَِّ ُكنمَت ُوُصواًل لِلرَِّحِم بـَرًّا ِِبلمَواِلدِ 

َحاق نَيَّ َصاِحِب َونـَفمِسي : َوقَاَل ابمن شعوب ِف َذِلك: قَاَل ابمن ِإسم : َوقَاَل ابمن شعوب ِبَطعمَنة  ِمثمِل ُشَعاِع الشَّممسِ * ََأَْحِم
َهِدي  َم النـَّعمِف * َوَلوماَل دفاعي ََيبمَن َحرمب  َوَمشم ر ِبلنعف فرفرت ( 5)ََأُلمِفيَت يـَوم َر جمُِيِب َوَلوماَل مكرى الممهم ( * 1)َغيـم

َيانَ ( 7)َأوم ِضَراُء َكِليِب ( 9)َعَليمِه ِضَباٌع  َوملَم أْحل النعماء اِلبمِن ( * 1)ِطِمرٌَّة : تٌ َوَلوم ِشئمُت جَنَّتميِن ُكَميم : َوقَاَل َأبُو ُسفم
 شعوب

__________ 
ََبل : النعف( 5)  .أسرعت وطاشت: فرفرت( 1)َما اَندر من حزونة اْلم

 .قرقرت: وىف ابمن ِهَشام
 .ِِبلمَقافِ 

 .الضارية من المكَلب: الضراء( 7)ضباع َعَليمِه : ابمن ِهَشام( 9)
 .رىالمفرس السريعة اْل: الطمرة( 1)

)*( 
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ُهُم  ِري َمزمَجَر المَكلمِب ِمنـم َوة َحىتَّ دنت لغروب أقاتلهم وأدعى َيلغالب * َوَما زَاَل ُمهم ِن * َلُدنم غدم َوَأدمفـَُعُهمم َعينِ  ِبرُكم
َرة  َوَنَِيِب َأَِبِك وَ * َصِليِب فـََبكِ ي َواَل تـَرمَعيم َمَقاَلَة َعاِذل   َأِمي ِمنم َعبـم َواًَن َلُه َقدم تـََتابـَُعوا َواَل َتسم َرة  * ِإخم َوُحقَّ هَلُمم ِمنم َعبـم

َعًبا ( 5)قـَتَـلمُت ِمَن النَّجَّاِر ُكلَّ جنَِيِب َوِمنم َهاِشم  قـَرمًما * بَِنِصيِب َوَسِلي الَِّذي َقدم َكاَن ِف النـَّفمِس ِإنَّيِن  * َكِرُيًا َوُمصم
َر َهُيوبِ  َيمَجاِء َغيـم ُهُم  وََكاَن َلَدى اهلم ِف نـَفمِسي ِمنـم َدى * فـََلوم َأنَّيِن ملَم َأشم َلَكاَنتم َشًجى ِف المَقلمِب َذاَت نُُدوِب فَآبُوا َوَقدم َأوم

ُهُم  ََلبِيُب ِمنـم  (1)هبم خدب من معبط وََكِئيِب * اْلَم
ذََكرمَت المُقُروَم الصِ يَد ِمنم آِل : َجابَُه َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِكَفاًء َواَل ِف ُخطَّة  ِبَضرِيِب فَأَ * َأَصابـَُهمم َمنم ملَم َيُكنم ِلِدَمائِِهمم 

ُهُم * َهاِشم   َت َْحمَزَة ِمنـم َت ِلُزور  قـُلمَتُه مبُِصيِب َأتـَعمَجُب َأنم َأقمَصدم َبَة * َوَلسم تُـُلوا َعَمًرا َوُعتـم َتُه بَِنِجيِب َأملَم يـَقم جنَِيًبا َوَقدم مَسَّيـم
بَ * َوابـمَنُه  جَّاَج َوابمَن َحِبيِب َغَداَة َدَعا المَعاِصي َعِليًّا فـََراَعُه َوَشيـم ٌل قَاَل ابمُن * َة َواْلَم ِبَضرمبَِة عضب بله ِبضيب َفصم

َحاقَ  َكِر، : ِإسم ُ َنصره على المُمسلمني، َوصدقهمم وعده، فحشوهم ِِبلسُُّيوِف َحىتَّ َكَشُفوُهمم َعِن المَعسم مثَّ َأنـمَزَل اَّللَّ
َِزُيَُة اَل َشكَّ ِفيَهاوََكا  .َنِت اهلم

َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه َعبَّاد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّ  َواَّللَِّ َلَقدم رََأيـمُتيِن : بـَريمِ، َعِن الزُّبـَريمِ، قَالَ َوَحدَّ
َرات  َهَواِرَب، ِهنمدِ ( 9)َأنمظُُر ِإََل َخَدِم  َبَة َوَصَواِحِبَها ُمَشمِ   بِنمِت ُعتـم



__________ 
 .السَّيِ د: القرم( 5)
 .اهلوج: اْلدب( 1)

 .واملعبط
 .الذى يسيل َدمه

 .السُّوق: اْلدم( 9)
)*( 
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َكِر ِحنيَ  ِذِهنَّ َقِليٌل َواَل َكِثرٌي، ِإذم َماَلِت الرَُّماُة َعَلى المَعسم ا ظُُهوَرََن ِللمَخيمِل، فَأُتِيَنا ِمنم   َما ُدوَن َأخم َم َعنمُه َوَخلَّوم َنا المَقوم َكَشفم
 .َأاَل ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم قُِتلَ : َخلمِفَنا، وصرخ وصارخ

َنا َأصمَحاَب اللِ َواِء، َحىتَّ َما يدنو ِمنمُه أحد َنا، بـَعمَد َأنم َأَصبـم ُم َعَليـم ُهم فَانمَكَفأمََن َوانمَكَفأَ المَقوم  .ِمنـم
َرُة بِنمُت َعلمَقَمَة اْلمَ  ِل المِعلمِم، َأنَّ اللِ َواَء ملَم يـََزلم َصرِيًعا َحىتَّ َأَخَذتمُه َعمم َثيِن بـَعمُض َأهم َعتمُه ِلُقَريمش  َفََلثُوا بِِه، َفَحدَّ ارِثِيَُّة فـََرفـم

ُهمم، فـََقاَتَل بِِه َحىتَّ ُقِطَعتم يََداُه، مثَّ بـََرَك وََكاَن اللِ َواُء َمَع َصَواب، ُغََلم  لَِبيِن َأيب طَلمَحَة َحَبشِ  ، وََكاَن آِخَر َمنم َأَخَذُه ِمنـم ي  
رِِه َوُعُنِقِه َحىتَّ قُِتَل َعَليمِه َوُهَو يـَُقولُ   .اللَُّهمَّ َهلم َأعمَزرمتُ : َعَليمِه، فََأَخَذ اللِ َواَء ِبَصدم

 .اللَُّهمَّ َهلم َأعمَذرمتُ : يـَعميِن 
رَُكمم ِفيِه ِلَعبمد  * َفَخرمُُتم ِِبللِ َواِء َوشر َفخر : اَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِف َذِلكَ فـَقَ  َِم * ِلَواء ِحني رد ِإََل َصَواب َجَعلمُتمم َفخم َوَأَأم

ُتمم َوالسَِّفيُه َلُه ظُُنوٌن  َر التـَُّراِب ظَنَـنـم َنا َوَما ِإنم َذاَك ِمنم َأممِر الصَّوَ * َمنم َيطَا َعفم َم المتَـَقيـم ُعُكمم * اِب بَِنَّ ِجََلَدََن يـَوم مبَكََّة بـَيـم
َ َأنم ُعِصَبتم يََداُه  َرَة بِنمِت َعلمَقَمَة * ُْحمَر المِعَياِب َأقـَرَّ المَعنيم َوَما ِإنم تـُعمَصَباِن َعَلى ِخَضاِب َوقَاَل َحسَّاٌن َأيمًضا ِف رَفمِع َعمم

َنا َكأَنَـَّها  ِإَذا َعَضلٌ : اللِ َواَء هَلُمم  ََواِجِب * ِسيَقتم ِإلَيـم ًَل ( 5)َجَدايَُة ِشرمك  ُمعمَلَماِت اْلم َنا هَلُمم طَعمًنا ُمِبريًا ُمَنكِ  َوُحزمََنُهُم * َأَقمم
َارِثِيَِّة َأصمَبُحوا  َواِق بـَيمَع اْلمَ * ِِبلضَّرمِب ِمنم ُكلِ  َجاِنِب فـََلوماَل ِلَواُء اْلم َسم َحاقَ * * * ََلِئِب يـَُباُعوَن ِف اَأم : قَاَل ابمُن ِإسم

م بََلء ، وََكاَن يـَوم ُهُم المَعُدوُّ ِلُموَن َوَأَصاَب ِمنـم  فَانمَكَشَف المُمسم
__________ 

 .الغزال: اْلداية( 5)
 .َموِضع: وشرك

)*( 
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َرَم ِِبلشََّهاَدِة، َحىتَّ َخَلَص  ُ ِفيِه َمنم َأكم َرَم اَّللَّ ، َأكم َجارَِة َومتَمِحيص  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفُدثَّ ِِبْلِم المَعُدوُّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَ  ِهِه وَُكِلَمتم َشَفُتُه، وََكاَن الَِّذي َأَصابَُه ُعتـم  .ُة بمُن َأيب َوَقاص   َحىتَّ َوَقَع ِلِشقِ ِه، فَُأِصيَبتم َرَِبِعيَـُتُه َوُشجَّ ِف َوجم

َثيِن ْحَُ  ِهِه، : يمٌد الطَِّويُل، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ َفَحدَّ َم ُأُحد  َوُشجَّ ِف َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُكِسَرتم َرَِبِعَيُة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َم َويـَُقولُ  ُعوهُ : َفَجَعَل َُيمَسُح الدَّ َه نَِبيِ ِهمم َوُهَو يَدم ٌم َخضَُّبوا َوجم ِلُح قـَوم  .مم ِإََل اَّللَِّ َكيمَف يـُفم

بـَُهمم فَِإنَـُّهمم ظَاِلُموَن : " فَأنمزل هللا  ".لَيمَس َلك من االمر شئ َأوم يـَُتوَب َعَليمِهمم َأوم يـَُعذِ 
ثـََنا: قَاَل ابمُن َجرِير  ِف اَتِرخِيهِ  د بن المفضل، َحدَّ ، َحدثَنا َأْحم َُسنيم ثـََنا ُُمَمَُّد بن اْلم  َحدَّ

َباٌط، َعِن السُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبََجر  َفَكَسَر َأسم َارِِثيُّ فـََرَمى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، قَاَل َأَتى ابمُن َقِمَئَة اْلم َأنـمَفُه َوَرَِبِعيَـَتُه دِ يِ 
ِهِه فَأَثـمَقَلُه، َوتـََفرََّق َعنمُه َأصمَحابُُه َوَدَخَل بـَعمُضُهُم المَمِديَنَة َوانم  َرِة، َوَجَعَل َوَشجَُّه ِف َوجم ََبِل ِإََل الصَّخم َق اْلم طََلَق طَائَِفٌة فـَوم

ُعو النَّاسَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيدم ، ِإيَلَّ ِعَباَد اَّللَِّ : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِإيَلَّ ِعَباَد اَّللَِّ
َ يََديم  َتَمَع ِإلَيمِه َثََلثُوَن َرُجًَل، َفَجَعُلوا َيِسريُوَن بـَنيم ، َفَحَماُه طَلمَحُة فـَُرِمَي فَاجم ُل بمُن ُحنَـيمف  ِه فـََلمم يَِقفم َأَحٌد ِإالَّ طَلمَحُة َوَسهم

تـَُلنَّ النَِّبَّ َصلَّ  َُمِحيُّ َوَقدم َحَلَف لَيَـقم َبَل ُأيَبُّ بمُن َخَلف  اْلم م  ِف يَِدِه فـَيَـُبَستم يَُدُه، َوَأقـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ ِبَسهم َبلم : ى اَّللَّ
تـُُلهُ   .َأََن َأقـم

رمِع فَ : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َجيمِب الدِ  ، َفَحَمَل َعَليمِه َفَطَعَنُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ اُب َأيمَن تَِفرُّ ُجرَِح َجرمًحا َخِفيًفا فـََوَقَع ََي َكذَّ
َتَمُلوُه، َوقَاُلوا ِر فَاحم تُـَلنَّكَ : َألَيمَس قَالَ : ِجَراَحٌة َفَما جُيمزُِعَك؟ قَالَ  لَيمَس ِبكَ : خَيُوُر ُخَواَر الثَـّوم َلو َكاَنت ََتمَتِمع ربيَعة ! ََأَقـم

 .َوُمضر لقتلهم
ُرمحِ  م  َحىتَّ َماَت ِمنم َذِلَك اْلم ًما َأوم بـَعمَض يـَوم  .فـََلمم يـَلمَبثم ِإالَّ يـَوم

َرةِ  َوَفَشا ِف النَّاِس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  لَيمَت لََنا َرُسواًل ِإََل َعبمِد : َعَليمِه َوَسلََّم َقدم قُِتَل، فـََقاَل بـََعُض َأصمَحاِب الصَّخم
ُم ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم قُِتَل فَارمِجُعوا ِإََل  َياَن، ََي قـَوم ِمُكمم قـَبمَل َأنم اَّللَِّ بمِن ُأيَب   فـََيأمُخُذ لََنا َأَمَنًة ِمنم َأيب ُسفم تُـُلوُكمم  قـَوم  .َيَمتُوُكمم فـَيَـقم
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َتلم، فـََقاتُِلوا َعَلى َما قَاَتَل َعَليمِه ُمَُ : فـََقاَل َأَنُس بمُن النَّضمرِ  ُم ِإنم َكاَن ُُمَمٌَّد َقدم قُِتَل فَِإنَّ َربَّ ُُمَمَّد  ملَم يـُقم ُ ََي قـَوم مٌَّد َصلَّى اَّللَّ
 .عمَتِذُر ِإلَيمَك ممَّا يـَُقوُل َهُؤاَلِء َوَأبـمَرأُ ِإلَيمَك ممَّا َجاَء ِبِه َهُؤاَلءِ َعَليمِه َوَسلََّم، اللَُّهمَّ ِإين ِ أَ 

ُعو النَّاَس َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل َأصمَحاِب ! مثَّ َشدَّ ِبَسيمِفِه فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَدم َوانمطََلَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ما ِف قوسه يـَرمِمَيُه فـََقالَ الصَّ  ُه َوَضَع َرُجٌل َسهم َرِة، فـََلمَّا رََأوم  .َأََن َرُسوُل اَّللَِّ : خم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَفرَِح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َأنَّ ِف َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي رََأى  فـََفرُِحوا ِبَذِلَك ِحنَي َوَجُدوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذَهَب َعنـم  َتَمُعوا َوِفيِهمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـُلوا يَذمُكُروَن المَفتمَح َأصمَحابِِه َمنم َُيمَتِنُع بِِه، فـََلمَّا اجم ُزمُن، فََأقـم ُهُم اْلم

 .َوَما فَاتـَُهمم ِمنمُه َويَذمُكُروَن َأصمَحاهبم الَّذين قتلوا
ِمُكمم : هللا عزوجل ِف الَِّذيَن َقاُلوا فـََقالَ  َوَما ُُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه : " ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم قُِتَل فَارمِجُعوا ِإََل قـَوم

يَة" الرُُّسُل   .اْلم



َرَف َعَليمِهمم، فـََلمَّا َنَظُروا ِإلَيمهِ  َياَن َحىتَّ َأشم َبَل َأبُو ُسفم َياَن، فـََقاَل َرُسوُل  فََأقـم َنُسوا َذِلَك الَِّذي َكانُوا َعَليمِه َومَهَُّهمم َأبُو ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َرمِض " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتلم َهِذِه المِعَصابَُة اَل تـُعمَبدم ِف اَأم  ".لَيمَس هَلُمم َأنم يـَعمُلوََن، اللَُّهمَّ ِإنم تـُقم

َجارَِة َحىتَّ َأنـمَزُلوُهمم مثَّ نََدَب َأصمَحابَ  ُهمم ِِبْلِم  .ُه فـََرَموم
َمِئذ   َياَن يـَوم ر  : فـََقاَل َأبُو ُسفم ِم َبدم ُم ُأُحد  بِيَـوم  .اعمُل ُهبمَل، َحنمَظَلُة حبَنمظََلَة، َويـَوم

 .َوذكر مَتام المِقصَّة
 .َوَهَذا َغرِيب جدا َوِفيه َنَكارَةٌ 

َبَة بمَن َأيب َوقَّاص  َرمَ  َوَزَعمَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  ى رُبـَيمُح بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َسِعيد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َسِعيد ، َأنَّ ُعتـم
َلى،  ىَن السُّفمَلى َوَجَرَح ِشَفَتُه السُّفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَكَسَر َرَِبِعيَـَتُه المُيمم ِريَّ وَ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن ِشَهاب  الزُّهم
نَـَتُه َفَدَخَلتم َحلمَقَتاِن ِمنم َحَلِق المِمغمَفرِ  َهِتِه، َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َقِمَئَة َجَرَح َوجم َنِتِه، َوَوَقَع َرُسوُل اَّللَِّ  َشجَُّه ِف َجبـم ِف َوجم

 َصلَّى هللا
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َُفِر الَِِّت َعملَها َأبُو َعامر ليَـَقع ِفيَها المُمسلُموَن فََأَخَذ َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  بَِيِدهِ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  َرة  ِمَن اْلم َوَرفـََعُه طَلمَحُة   ُحفم
َم ِمنم  تَـَوى قَاِئًما، َوَمصَّ َماِلُك بمُن ِسَنان  َأبُو َأيب َسِعيد  الدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ  بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ َحىتَّ اسم ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوجم

 .َمنم َمسَّ َدمه دمى مل متسسه النَّارُ : ازمَدَرَدُه فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َوَقَع ِلِشقِ ِه ُأغمِمَي َعَليمِه، َفَمرَّ : قـُلمتُ  ََل َأيب ُحَذيـمَفَة  َوذََكَر قـََتاَدَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بِِه َساملٌ َموم

ِهِه، فََأفَاَق َوُهَو يـَُقولُ  َلَسُه َوَمَسَح الدََّم َعنم َوجم ُعوُهمم ِإََل اَّللَِّ : فََأجم ٌم فـََعُلوا َهَذا بَِنِبيِ ِهمم َوُهَو يَدم ِلُح قـَوم  .َكيمَف يـُفم
يَةَ " لَيمَس َلك من االمر شئ : " فَأَنـمَزُل اَّللَُّ   .اْلم

َدهُ رَ  ُط َهَذا ِف َفصمل  َوحم  .َواُه ابمُن َجرِير  َوُهَو ُمرمَسٌل، َوَسَيأمِت َبسم
ُ تـََعاََل : قـُلمتُ  ِلِمنَي َعَلى المُكفَّاِر، َكَما قَاَل اَّللَّ ُ َوعمَدُه ِإذم حَتُسُّونـَُهمم إبِِذمنِِه َحىتَّ " َكاَن َأوَُّل النـََّهاِر ِللمُمسم  َوَلَقدم َصَدَقُكُم اَّللَّ

ُتمم ِمنم بـَعمِد َما َأرَاُكمم َما حتُِبُّوَن، ِمنمُكمم َمنم يُرِيُد ا َممِر َوَعَصيـم ِخَرَة، مثَّ ِإَذا َفِشلمُتمم َوتـََناَزعمُتمم ِف اَأم نـمَيا َوِمنمُكمم َمنم يُرِيُد اْلم لدُّ
ُ ُذو فَ  َتِلَيُكمم، َوَلَقدم َعَفا َعنمُكمم َواَّللَّ ُهمم لِيَـبـم ِعُدوَن َواَل تـَلمُووَن َعَلى َأَحد  َوالرَُّسوُل َصَرَفُكمم َعنـم ِمِننَي ِإذم ُتصم ضمل  َعَلى المُمؤم

يَة" يدعوكم ِف أخراكم فأَثبكم غما بغم   .اْلم
َماُم َأْحمَدُ * * *  بَـَرََن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد، عَ : قَاَل اْلمِ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد، َأخم ، َعِن ابمِن َحدَّ نم َأبِيِه، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ

، َأنَُّه قَالَ  َم ُأُحد  : َعبَّاس  ِطن  َكَما َنَصَر يـَوم ُ ِف َموم  .َما َنَصَر اَّللَّ
 .فَأَنمَكرمََن َذِلكَ : قَالَ 

ِم أحد: بيىن َوَبني من أنكر َذِلك ِكَتاُب اَّللَِّ : فـََقالَ  َ يـَُقوُل ِف يـَوم " َقد صدقُكم هللا وعده ِإذا حتسوهنم إبِِذمنِِه َولَ : " ِإنَّ اَّللَّ
سُّ المَقتمُل : يـَُقوُل ابمُن َعبَّاس   ِلِه " َحىتَّ ِإَذا فشلتم " َواْلَم ُ ُذو فضل" ِإََل قـَوم  َوَلَقدم َعَفا َعنمُكمم َواَّللَّ
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َا َعىَن هِبََذا الرَُّماَة َوَذِلَك َأنَّ النَّ " على المُمؤمِننَي  ِضع  مثَّ قَالَ َوِإَّنَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأقَاَمُهمم ِف َموم اْحمُوا ظُُهوَرََن، : ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
رُِكوَنَ  َتُل َفََل تـَنمُصُروََن، َوِإنم رََأيـمُتُموََن نـَغمَنُم َفََل ُتشم  .فَِإنم رََأيـمُتُموََن نـُقم

ُ َعَليمِه َوسَ  َهُبوَن، َوَقِد فـََلمَّا َغِنَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َكِر يـَنـم يًعا، َفَدَخُلوا ِف المَعسم رِِكنَي َأَكبَّ الرَُّماُة مجَِ َكَر المُمشم لََّم َوَأَِبُحوا َعسم
َ َأَصاِبِع يََديم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فهم َهَكَذا، َوَشبََّك بـَنيم  .ُسواِه، َوالمتَـبَ المتَـَقتم ُصُفوُف َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِضِع َعَلى َأصمَحا َيمُل ِمنم َذِلَك المَموم َلََّة الَِِّت َكانُوا ِفيَها َدَخَلِت اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمَّا َأَخلَّ الرَُّماُة تِلمَك اْلم ِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنَي ََنسٌ   َفَضَرَب بـَعمُضُهمم بـَعمًضا، فَالمتَـَبُسوا َوقُِتَل ِمَن المُمسم

رِِكنيَ  َعٌة، َوَجاَل  َكِثرٌي، َوَقدم َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َوَأصمَحابِِه َأوَُّل النـََّهاِر، َحىتَّ قُِتَل ِمنم َأصمَحاِب ِلَواِء المُمشم َعٌة َأوم ِتسم َسبـم
ُلُغوا َحيمُث يـَُقوُل النَّاُس المَغاَر، ِإَّنََّ  ََبِل َوملَم يـَبـم َلًة ََنمَو اْلم ِلُموَن َجوم َراسِ المُمسم  .ا َكاَنت حَتمَت المِمهم

ُ قُِتَل ُُمَمٌَّد، فـََلمم َيُشكَّ ِفيِه َأنَُّه َحقٌّ، َفَما زِلمَنا َكَذِلَك َما َنُشكُّ َأنَُّه َحقٌّ َحىتَّ طََلَع َرُسوُل : َوَصاَح الشَّيمطَانُ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ السَّعمَديمِن نعرفه بتكفيه  .ِإَذا َمَشى َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم

َنا َما َأَصابـََنا: قَالَ  َنا َكأَنَُّه ملَم ُيِصبـم  .فـََفرِحم
َه َرُسوِل اَّللَِّ : فـََرِقَي ََنمَوََن َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ  ا َوجم م  َدمَّوم َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعَلى قـَوم  .اشم

َرى  .وَنَ اللَُّهمَّ ِإنَُّه لَيمَس هَلُمم َأنم يـَعملُ : َويـَُقوُل َمرًَّة ُأخم
َنا  .َحىتَّ انـمتَـَهى ِإلَيـم

ََبل َفل اْلم َياَن َيِصيُح ِف َأسم ِ، يـَعميِن آهِلََتُه، َأيمَن ابمُن َأيب َكبمَشَة؟ : َفَمَكَث َساَعًة فَِإَذا َأبُو ُسفم اعمل ُهبل، اعمُل ُهبمُل، َمرَّتـَنيم
َطَّاِب؟ فـََقاَل عُ  َطَّابِ َأيمَن ابمُن َأيب ُقَحاَفَة؟ َأيمَن ابمُن اْلم  .بـََلى: َأاَل ُأِجيُبُه؟ قَالَ : َمُر بمُن اْلم

 .هللا َأعَلى َوأجل: اعمُل ُهبل َقالَ : فـََلمَّا قَالَ : قَالَ 
َيان نـَُها : قَاَل َأبُو ُسفم َطَّاِب َقدم َأنـمَعَمتم َعيـم َها( 5)ََيبمَن اْلم َها، َأوم فعال َعنـم  .، فـََعاِد َعنـم

__________ 
َرمب( 5)  .يُرِيد اْلم

َها وأقصر َعن لومها: وفعال  .َأمر، َأي َعال َعنـم
)*( 
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َطَّاِب؟ فـََقاَل ُعَمرُ : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َأيمَن ابمُن َأيب َكبمَشَة َأيمَن ابمُن َأيب ُقَحاَفَة، َأيمَن ابمُن اْلم َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .رُ َوَهَذا َأبُو بكر، وهأنذا ُعمَ 

َيانَ : قَالَ  َرمَب ِسَجالٌ : فـََقاَل َأبُو ُسفم ُم ُدَوٌل، َوِإنَّ اْلم ََيَّ ر ، اَأم ِم بَدم ٌم بِيَـوم  .يـَوم
َنَِّة َوقـَتمََلُكمم ِف النَّارِ : فـََقاَل ُعَمرُ : قَالَ   .اَل َسَواَء، قـَتمََلََن ِف اْلم



َنا ِإَذنم : قَالَ  َيانَ ! َوَخِسرمَنَ  ِإنَُّكمم لَتَـزمُعُموَن َذِلَك، َلَقدم ِخبـم َف َتَُِدوَن ِف قـَتمََلُكمم مثَلة، َوملَم : مثَّ قَاَل َأبُو ُسفم َأَما ِإنَُّكمم َسوم
 .َيُكنم َذِلَك َعنم رَأمِي َسَراتَِنا

َاِهِليَِّة فـََقالَ : قَالَ  يَُّة اْلم هُ : مثَّ َأدمرََكتمُه ْحَِ َرهم  .َأَما ِإنَُّه ِإنم َكاَن َذِلَك ملَم َنكم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئل من َحِديث ُسَليمَمانوَ  رَِكِه َوالمبَـيـم َتدم َاِكُم ِف ُمسم  َقدم َرَواُه ابمُن َأيب َحاُتِ  َواْلم

َامِشِيِ  بِهِ   .ابمن َداُوَد اهلم
، َوَلُه َشَواِهٌد ِمنم ُوُجوه  َكِثريَة   ُ،  َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، َوُهَو ِمنم ُمرمَسََلِت ابمِن َعبَّاس  َها َما تـََيسََّر ِإنم َشاَء اَّللَّ َسَنذمُكُر ِمنـم

ََلنُ   .َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم
تَـَعانُ   .َوُهَو المُمسم

َحاَق، َعِن المبَـَراِء، قَالَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى، َعنم ِإسم َمِئذ ،  َلِقيَـَنا: َحدَّ رِِكنَي يـَوم المُمشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجيمًشا ِمَن الرَُّماِة َوَأمََّر َعَليمِهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُجبَـ  َلَس النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرُحوا، ِإنم رََأيـمُتُموََن : ريم ، َوَقالَ َوَأجم اَل تـَبـم

َرُحوا، َوِإنم رََأيـم  َنا َفََل تـَُعيِ ُنوَنَ َظَهرمََن َعَليمِهمم َفََل تـَبـم  .ُتُموُهمم َظَهُروا َعَليـم
ََبِل رَفـَعمَن َعنم ُسوِقِهنَّ َقدم بََدتم َخََلخِ  َتِددمَن ِف اْلم : ُلُهنَّ، فََأَخُذوا يـَُقوُلونَ فـََلمَّا َلقيَنا َهَربُوا، َحىتَّ رََأيمُت النِ َساَء َيشم

 .المغَِنيَمَة المَغِنيَمةَ 
َرُحوا: فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأال تـَبـم  .َعِهَد ِإيَلَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ا ُصرَِفتم ُوُجوُهُهمم  ا، فـََلمَّا َأبـَوم  ( .5)فَأَبـَوم
َياَن فـََقالَ  َرَف َأبُو ُسفم ُعوَن قَِتيًَل، َوَأشم م ُُمَمَّد؟ فـََقالَ : فَُأِصيُب َسبـم  .اَل َتيبوه: َأِف المَقوم

__________ 
 .حتريوا َفلم يدروا َأيمن يذهبون: صرفت ُوُجوههم( 5)

)*( 
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ِم ابمُن َأيب ُقَحاَفَة؟ فـََقاَل : فـََقالَ   .اَل َتُِيُبوهُ ( : 5)َأِف المَقوم
َطَّاِب؟ فـََقالَ : فـََقالَ  ِم ابمُن اْلم َياًء ََأََجابُ : َأِف المَقوم  .واِإنَّ َهُؤاَلِء قُِتُلوا، فـََلوم َكانُوا َأحم

َسُه فـََقالَ  ُ َعَليمَك َما ُُيمزُِنكَ : فـََلمم َُيمِلكم ُعَمُر نـَفم ، َأبـمَقى اَّللَّ  .َكَذبمَت ََي َعُدوَّ اَّللَِّ
َيانَ   .اعمُل ُهَبلُ : فـََقاَل َأبُو ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأِجيُبوهُ : فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأعمَلى َوَأَجلُّ : اُقوُلو : َما نـَُقوُل؟ قَالَ : قَاُلوا  .اَّللَّ

َيانَ   .لََنا المُعزَّى َواَل ُعزَّى َلُكمم : فـََقاَل َأبُو ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأِجيُبوهُ : فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ



ََل َلُكمم : ُقوُلوا: َما نـَُقوُل؟ قَالَ : قَاُلوا ُ َموماَلََن َواَل َموم  .اَّللَّ
َيا ين : نَ قَاَل َأبُو ُسفم َلًة ملَم آُمرم هِبَا َوملَم َتُسؤم َرمُب ِسَجاٌل، َوَتَُِدوَن ُمثـم ر ، َواْلم ِم َبدم ٌم بِيَـوم  .يـَوم

ِلم   َراِد المُبَخاِريِ  ُدوَن ُمسم  .َوَهَذا ِمنم ِإفـم
َماُم َأْحمَدُ  َحاَق، َأنَّ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو ِإسم ٌر، َحدَّ ثـََنا زَُهيـم َجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : المبَـَراَء بمَن َعاِزب  قَالَ  َحدثَنا ُموَسى، َحدَّ

َم ُأُحد ، وََكانُوا مَخمِسنَي َرُجًَل، َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُجبَـريم ، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى الرَُّماِة يـَوم ِضًعا َوقَالَ : اَّللَّ ِإنم : َوَوَضَعُهمم َموم
َرُحوا َحىتَّ ُأرمِسَل ِإلَيمُكمم، َوِإنم رََأيـمُتُموََن َظَهرمََن َعَلى المَعُدوِ  َوَأومطَأمََنُهمم َفََل تَـ رََأيـمُتُموََن خَتمَطُفَنا الطَّ  ُر َفََل تـَبـم َرُحوا َحىتَّ ُأرمِسَل يـم بـم

 .ِإلَيمُكمم 
َبَ : فـََهَزُموُهمم، قَالَ : قَالَ  َتِددمَن َعَلى اْلم  .ِل َوقد َبَدت أسواقهن َوَخََلِخُلُهنَّ رَاِفَعات  ثَِياهِبِنَّ فََأََن َواَّللَِّ رََأيمُت النِ َساَء َيشم

، َفَما تـَنمظُُروَن؟ قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُجبَـريم  : فـََقاَل َأصمَحاُب َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجبَـريم   َر َأصمَحابُُكمم ُم المَغِنيَمَة، َظهم : المَغِنيَمَة، َأيم قـَوم
ُتمم َما قَاَل َلكُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاُلواَأنمَسيـم  .ِإَنَّ َواَّللَِّ لنأتني النَّاس فلنصيُب من المَغِنيَمة: مم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .المَقاِئل ُهَو َرُسول هللا صلَوات هللا َعَليمهِ ( 5)
 ( )*(9السِ ريَة  7)
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ُهمم ُصرَِفتم ُوُجوُهُهمم فَأَ  َراُهمم، فـََلمم يـَبمَق َمَع َرُسوِل اَّللَِّ فـََلمَّا َأتـَوم ُعوُهُم الرَُّسوُل ِف ُأخم َهزِِمنَي، َفَذِلَك الَِّذي َيدم بَـُلوا ُمنـم قـم
ُر اثـميَنم َعَشَر رَُجًَل، فََأَصابُوا ِمنَّا َسبمِعنَي َرُجًَل، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغيـم َحابُُه  َصلَّى اَّللَُّ َصلَّى اَّللَّ  َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصم

ر  َأرمبَِعنَي َوِمائَةً  َم ِبدم رِِكنَي يـَوم  .َسبمِعنَي َأِسريًا َوَسبمِعنَي قَِتيًَل : َأَصابُوا ِمَن المُمشم
َيانَ  ِم ُُمَمٌَّد؟ َثََلَثً : فـََقاَل َأبُو ُسفم ِم ُُمَمٌَّد؟ َأِف المَقوم ِم ُُمَمٌَّد؟ َأِف المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأِف المَقوم ، فـَنَـَهاُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأنم جيُِيُبوهُ 
َطَّاِب، َأِف المَقوم : مثَّ قَالَ  ِم ابمُن اْلم ِم ابمُن َأيب ُقَحاَفَة؟ َأِف المَقوم ِم ابمُن َأيب ُقَحاَفَة، َأِف المَقوم َطَّاِب؟ مثَّ َأقـمبَ َأِف المَقوم َل ِم ابمُن اْلم

ُتُموُهمم : َعَلى َأصمَحاِبِه فـََقالَ   .َأمَّا َهُؤاَلِء فـََقدم قُِتُلوا َوَقدم ُكَفيـم
َسُه َأنم قَالَ  َياٌء ُكلُُّهمم، َوَقدم بَِقَي َلَك َما َيُسوُءكَ : َفَما َمَلَك ُعَمُر نـَفم ، ِإنَّ الَِّذيَن َعَددمَت ََأَحم  .َكَذبمَت َواَّللَِّ ََي َعُدوَّ اَّللَِّ

ين : فـََقالَ  َلًة ملَم آُمرم هِبَا َوملَم َتُسؤم ِم ُمثـم َرمُب ِسَجاٌل، ِإنَُّكمم َسَتِجُدوَن ِف المَقوم ر ، َواْلم ِم بَدم ٌم بِيَـوم  .يـَوم
 .اعمُل ُهَبُل اعمُل ُهَبلُ : مثَّ َأَخَذ يـَرمَتَِزُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َأعمَلى َوَأَجلُّ : ُقوُلوا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما نـَُقوُل؟ قَالَ : ؟ قَاُلواَأاَل َتُِيُبونَهُ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ؟ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما نـَُقولُ : َأاَل َتُِيُبونَُه؟ َقالُوا: ِإنَّ المُعزَّى لََنا َواَل ُعزَّى َلُكمم؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََل َلُكمم : ُقوُلوا: قَالَ  ُ َموماَلََن َواَل َموم  .اَّللَّ

 .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ُزَهريم ، َوُهَو ابمُن ُمَعاِويََة، ُُممَتَصًرا



َحاقَ  َرائِيَل َعنم َأيب ِإسم َم ِرَوايـَُتُه َلُه ُمَطوََّلًة ِمنم َطرِيِق ِإسم  .َوَقدم تـََقدَّ
بَـَرََن ََثِبٌت َوَعِليُّ بمُن زَيمد ،: َماُم َأْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ * * *  ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َأخم ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ  َحدَّ
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عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِف َسبـم رِِكنَي َلمَّا َرِهُقوا النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، َأنَّ المُمشم االنصار َورجل من قـَُريمش،  ة منَعنم َأَنِس بمِن َماِلك 
َنمَصاِر فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتلَ : قَالَ  َنَِّة؟ َفَجاَء رَُجٌل ِمَن اَأم  .يـَُردُُّهمم َعنَّا َوُهَو َرِفيِقي ِف اْلم

عَ : فـََلمَّا َرِهُقوُه َأيمًضا قَالَ  َنَِّة؟ َحىتَّ قُِتَل السَّبـم  .ةُ َمنم يـَُردُُّهمم َعنَّا َوُهَو َرِفيِقي ِف اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنا َأصمَحابـََنا: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َما َأنمَصفم

بََة بمِن َخاِلد ، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة ِبهِ  ِلٌم َعنم ُهدم  .َوَرَواُه ُمسم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ  َناِدِه َعنم ُعَمارََة بمِن َغزِيَّ : َوقَاَل المبَـيـم انـمَهَزَم النَّاُس َعنم َرُسوِل اَّللَِّ : َة، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  قَالَ إبِِسم

َنمَصاِر َوطَلمَحُة بمُن ُعبَـيم  َم ُأُحد  َوبَِقَي َمَعُه َأَحَد َعَشَر رَُجًَل ِمَن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ََبِل، َصلَّى اَّللَّ َعُد ِف اْلم ِد اَّللَِّ َوُهَو َيصم
رُِكوَن فـََقالَ   َأاَل َأَحدٌ : فـََلِحَقُهُم المُمشم

 .َأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : هِلَُؤاَلِء؟ فـََقاَل طَلمَحةُ 
َنمَصارِ : فـََقالَ   .فََأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َكَما َأنمَت ََي طَلمَحُة، فـََقاَل رَُجٌل ِمَن اَأم

َنمَصاِريُّ فـََلِحُقوُه، فـََقالَ  فـََقاَتَل َعنمُه، َوَصِعَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنم بَِقَي َمَعُه، مثَّ قُِتَل اَأم َأاَل رَُجٌل هِلَُؤاَلِء؟ : اَّللَّ
ِلهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمثمَل قـَوم ِلِه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََقاَل طَلمَحُة ِمثمَل قـَوم

َنمَصارِ فـََقاَل رَُجٌل ِمَن  َعُدوَن، مثَّ قُِتَل فـََلِحُقوهُ : اَأم  .فََأََن ََي َرُسوَل هللا، فقاتل َوَأصمَحابُُه َيصم
َوَِّل َويـَُقوُل طَلمَحةُ  ِلِه اَأم  .َأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََلمم يـََزلم يـَُقوُل ِمثمَل قـَوم

َنمَصاِر لِلمقِ  َتأمِذنُُه َرُجٌل ِمَن اَأم ِبُسُه، فـََيسم َلهُ فـََيحم َقاِتُل ِمثمَل َمنم َكاَن قـَبـم  .َتاِل فـََيأمَذُن َلُه فـَيـُ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأَنَ : َمنم هِلَُؤاَلِء؟ فـََقاَل طَلمَحةُ : َحىتَّ ملَم يـَبمَق َمَعُه ِإالَّ طَلمَحُة، فـََغُشومُهَا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يِع مَ  َلُه، َوُأِصيَبتم أَنمله فـََقالَ فـََقاَتَل ِمثمَل ِقَتاِل مجَِ ِبسم اَّللَِّ َلَرفـََعتمَك المَمََلِئَكُة : َلو قلت: حس، فـََقالَ : نم َكاَن قـَبـم
 .َوالنَّاُس يـَنمظُُروَن ِإلَيمَك َحىتَّ َتِلَج ِبَك ِف َجوِ  السََّماءِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأصم   .َحابه وهم جمتمعونمثَّ َصِعَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِعيَل، َعنم قـَيمِس بمنِ  ، َعنم ِإمسم َبَة، َعنم وَِكيع   وروى الُبَخاِري  َعن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َشيـم
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، قَالَ  َم ُأحُ : َأيب َحازِم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َء َوَقى هِبَا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .د  رََأيمُت يََد َطلمَحَة َشَلَّ
َاِعيل، َعنم ُمعمَتِمِر بمِن ُسَليمَماَن، َعنم َأبِيِه، َعِن َأيب ُعثمَمان النـَّ  ِ من َحِديث ُموَسى بن ِإمسم ِدي  قَالَ وىف الصَِّحيَحنيم مل : هم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَعمِض تِلمَك االَيم الَّىِت يـَُقاتل ِفيِهنَّ َغيـم   .ُر طَلمَحَة َوَسعمد  َعنم َحِديِثِهَمايبمقى َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َسُن بمُن َعَرَفةَ  عمُت َسِعيَد بمَن المُمَسيَِّب يـَُقولُ : َوقَاَل اْلَم ثـََنا َمرمَواُن بمُن ُمَعاِويََة، َعن َهاشم بن َهاشم السعدى، مسَِ : َحدَّ

عمُت َسعمَد بمَن َأيب َوقَّاص  يـَُقولُ  َم ُأُحد  َوقَالَ نـََثَل يل َرُسوُل اَّللَِّ : مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِكَنانـََتُه يـَوم  .ارمِم ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي: َصلَّى اَّللَّ
َرَجُه المُبَخاِريُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َمرمَواَن بِهِ   .َوَأخم
 :نم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  قَالَ َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َشدَّاد ، عَ 

، فَِإين ِ مسَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجََع َأبـََويمِه َِأََحد  ِإالَّ ِلَسعمِد بمِن َماِلك  عمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َم ُأُحد  َما مسَِ ََي َسعمُد ارمِم : عمُتُه يـَُقوُل يـَوم
 .ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي

َحاقَ  قَاَل ُُمَمَُّد بمنُ  َم ُأُحد  ُدوَن : ِإسم َثيِن َصاِلُح بمُن َكيمَساَن، َعنم بـَعمِض آِل َسعمد ، َعنم َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  َأنَُّه رََمى يـَوم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ : قَاَل َسعمدٌ  َحىتَّ ِإنَُّه لَيـَُناِوُليِن ! ارمِم ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي: يمِه َوَسلََّم يـَُناِوُليِن النـَّبمَل َويـَُقولُ فـََلَقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ٌل فََأرمِمي ِبهِ  َم لَيمَس َلُه َنصم  .السَّهم

ِه، َعن سعد ِ ِمنم َحِديِث ِإبـمَراِهيُم بمُن َسعمد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َم ُأُحد  : ابمن َأىب َوقاص قَالَ  َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم رََأيمُت يـَوم
ِ َعَليمِهَما ثَِياٌب بِيٌض يـَُقاِتََلِن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعنم َيَسارِِه رَُجَلنيم َأَشدَّ المِقَتاِل َما رََأيـمتـُُهَما قـَبمَل َذِلَك َعنم ُيَِنِي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .َواَل بـَعمَدهُ 
ِيلَ   .َوِميَكائِيَل َعَليمِهَما السَََّلمُ  يـَعميِن ِجربم
َ َيَدِي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ، َأنَّ َأَِب طَلمَحَة َكاَن يرممى بـَنيم بَـَرََن ََثِبٌت، َعنم َأَنس  ثـََنا َعفَّاُن، َأخم َم َحدَّ  َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم

ُ َعَليمِه   َوَسلََّم َخلفه يرتس بِِه، وََكانَ ُأُحد ، َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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مُ  َصُه يـَنمظُُر َأيمَن يـََقُع َسهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشخم رَُه رَاِمًيا، وََكاَن ِإَذا رََمى َرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه، َويـَرمَفُع َأبُو طَلمَحَة َصدم
ٌم، ََنمِري ُدوَن ََنمِركَ َهَكَذا، بىب َأنمت وأمى َيرسول اَّللَِّ : َويـَُقولُ   . اَل ُيِصيُبَك َسهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويـَُقولُ  َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسُه بـَنيم يِن ِف : وََكاَن َأبُو طَلمَحة يسور نـَفم ، فـََوجِ هم ِإين ِ َجلمٌد ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 .َحَواِئِجَك َوُمرمين مبَا ِشئمتَ 

ثـََنا َأبُو َمعمَمر  : المُبَخاِريُّ َوقَاَل  ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز ( 5)َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَواِرِث، َحدَّ ُم : ، َعنم َأَنس  قَالَ ( 1)، َحدَّ َلمَّا َكاَن يـَوم
َ يَدَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأبُو طَلمَحَة بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم جُمَوِ ٌب َعَليمِه ُأُحد  انـمَهَزَم النَّاُس َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ يم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ َأوم َثََلًَث، وََكاَن الرَُّجلُ ( 9)حبََجَفة   َسنيم َمِئذ  قـَوم َُيُرُّ َمَعُه اْلعبة ِمَن  َلُه، وََكاَن َأبُو طَلمَحَة رَُجًَل رَاِمًيا َشِديَد النـَّزمِع َكَسَر يـَوم
 .انـمثـُرمَها َِأَيب طَلمَحةَ ( : 7)وُل النـَّبمِل فـَيَـقُ 

ِم، فـَيَـُقوُل َأبُو طَلمَحةَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنمُظُر ِإََل المَقوم ِرُف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ٌم : َوُيشم بَِيب َأنمَت وأمى اَل تشرف يصيبك َسهم
ِم، ََنمِري ُدوَن ََنمِركَ   .ِمنم ِسَهاِم المَقوم



َراَتِن َأَرى َخَدَم ُسوِقِهَما تـُنمِقَزاِن َوَلَقدم رَأَ  ر  َوُأمَّ ُسَليمم  َوِإنَـُّهَما َلُمَشمِ  المِقَرَب َعَلى ُمُتوهِنَِما ( 1)يمُت َعاِئَشَة بِنمَت َأيب َبكم
رَِغانِهِ  آَلهِنَا مثَّ َتَِيَئاِن فـَتـُفم ِم، مثَّ تـَرمِجَعاِن فـََتمم َواِه المَقوم مِ  تـُفمرَِغانِِه ِف َأفـم َواِه المَقوم  .ِف َأفـم

ِ َوِإمَّا َثََلَثً   .َوَلَقدم َوَقَع السَّيمُف ِمنم يََديم َأيب طَلمَحَة ِإمَّا َمرَّتـَنيم
ثـََنا يَزِيُد بمُن ُزرَيمع، َحدثَنا سعيد، َعن قـََتاَدة، َعن أنس، َعنم َأيب طَلمَحَة قَالَ : َوقَاَل يل َخِليَفةُ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ُكنمُت : َحدَّ

قط َوآخذه َم ُأُحد  َحىتَّ َسَقَط َسيمِفي ِمنم يدى مَرارًا، يسمقط َوآخذه َويسم  .ِفيَمنم تـََغشَّاُه النـَُّعاُس يـَوم
لُُه تـََعاََل  َهُد َلُه قـَوم َزمِم، َوَيشم ِد المَغمِ  َأَمَنًة نـَُعاًسا يـَغمَشى مثَّ َأنـمَزَل َعَليمُكمم ِمنم بـَعم " َهَكَذا ذََكَرُه المُبَخاِريُّ ُمَعلًَّقا ِبِصيَغِة اْلم
ق َر اْلم ُهمم َأنـمُفُسُهمم َيظُنُّوَن ِِبَّللَِّ َغيـم  طَائَِفًة ِمنمُكمم، َوطَائَِفٌة َقدم َأمَهَّتـم

__________ 
رو العقدى( 5)  .ُهَو عبد هللا بن َعمم
 .ُهَو عبد المَعزِيز بن ُصَهيمب( 1)
 .مرتس َعَليمِه ُيميه: جموب( 9)

 .ترس من جلد: واْلجفة
 .خَلخيلهما: خدم سوقهما( 1)المَقاِئل ُهَو النَِّب صلَوات هللا َوَسََلمه َعَليمِه ( 7)

 .َوَذِلَك َُممُمول على نظر المفجَأة: قَاَل القسطَلىن
 .تثبان وتفرغان المقرب: وتنقزان

)*( 
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َاِهِليَِّة يـَُقوُلونَ  َممرِ : َظنَّ اْلم َممَر ُكلَُّه َّلِلَِّ خُيمُفوَن ِف أنفسهم َماال يـُبمُدوَن َلَك، يـَُقوُلونَ  َهلم لََنا ِمَن اَأم َلوم  : من شئ، ُقلم ِإنَّ اَأم
ُتمم ِف بـُُيوِتُكمم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَليمِهُم الم  َتِلَي  َقتمُل ِإََل َمَضاِجِعِهمم َكاَن لََنا ِمَن االمر شئ َما قُِتلمَنا َها ُهَنا، ُقلم َلوم ُكنـم َولِيَـبـم

ُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدور ُ َما ِف ُصُدورُِكمم َولُِيَمحِ َص َما ِف قـُُلوِبُكمم َواَّللَّ  .اَّللَّ
ُُم الشَّيمطَاُن بِبَـعمِض َما َكَسُبوا وَ  تَـَزهلَّ َا اسم َعاِن ِإَّنَّ َمم َم المتَـَقى اْلم ا ِمنمُكمم يـَوم ُهمم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َلَقدم َعَفا اِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّوم ُ َعنـم َّللَّ

 ".َحِليٌم 
ثـََنا َعبمَداُن : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، قَالَ ( 5)َحدَّ َهب  بَـَرََن َأبُو َْحمَزَة، َعنم ُعثمَماَن بمِن َموم ًما : َأخم َجاَء َرُجٌل َحجَّ المبَـيمَت فـََرَأى قـَوم

 .ابمُن عمر: َمِن الشَّيمُخ؟ قَاُلوا: َهُؤاَلِء قـَُريمٌش قَالَ : َمنم َهُؤاَلِء المقُعود؟ قَالَ : ُجُلوًسا، فـََقالَ 
ُثيِن؟ قَالَ : فََأاَتُه فـََقالَ   َأنمُشُدكَ : إىن َسائِلك َعن شئ َأحُتَدِ 

َم ُأِحد ؟ قَالَ : حبُرمَمِة َهَذا المبَـيمتِ   .نـََعمم : َأتـَعمَلُم َأنَّ ُعثمَماَن بمَن َعفَّاَن فـَرَّ يـَوم
َها؟ قَالَ فـَتَـعمَلمُ : قَالَ  َهدم ر  فـََلمم َيشم  .نـََعمم : ُه تـَغِ يَب َعنم ِبدم
َها؟ َقالَ : قَالَ  َهدم َواِن فـََلمم َيشم َعِة الرِ ضم  .نـََعمم : فـَتَـعمَلُم َأنَُّه خَتَلََّف َعنم بـَيـم



 ( .1)َفَكبـََّر : قَالَ 
 .تـََعاَل الخربك َواَل َبني َلَك َعمَّا َسأَلمَتيِن َعنمهُ : قَاَل ابمُن ُعَمرَ 

َم ُأُحد   ر  فَِإنَُّه َكاَن حَتمَتُه بِنمُت النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : َأمَّا ِفَرارُُه يـَوم َهُد َأنَّ اَّللََّ َعَفا َعنمُه، َوَأمَّا تـََغيـُُّبُه َعنم َبدم  َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَنتم فََأشم
ُ َعَليمهِ  َمهُ : َوَسلَّمَ  َمرِيَضٌة، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رًا َوَسهم َر رَُجل  ممَّنم َشِهَد بَدم  .ِإنَّ َلَك َأجم

َعِة الرِ ضمَوانِ  فَِإنَُّه َلوم َكاَن َأَحٌد َأَعزَّ بَِبطمِن َمكََّة ِمنم ُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن لَبَـَعثَُه َمَكانَُه، فـَبَـَعَث ُعثمَماَن، : َوَأمَّا تـََغيـُُّبُه َعنم بـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدِه وََكاَنتم بَـ  َواِن بـَعمَد َما َذَهَب ُعثمَماُن ِإََل َمكََّة، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َعُة الرِ ضم ىَن يـم  .َهِذِه َيُد ُعثمَمانَ : المُيمم

 .َفَضَرَب هِبَا َعَلى يَِدهِ 
 .َهِذِه ِلُعثمَمانَ : فـََقالَ 

__________ 
 . بن ُعثمَمان املروزىلقب عبد هللا: َعبمَدانِ ( 5)
 .مستحسنا ملا َأَجابَُه ابمن عمر، ملطابقته ملا يـَعمَتِقدُه ِف ُعثمَمان رضى هللا َعنهُ : كرب( 1)

)*( 
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َن َمَعكَ ( 5)اذمَهبم هِبََذا   .اْلم
َهب  بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمضا ِف َموِضع آخر، َوالرتِ مِمِذي  من حدث َأيب ِعَوانَةَ   .، َعنم ُعثمَماَن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َموم

َحاقَ  َُمِويُّ ِف َمَغازِيِه، َعِن ابمِن ِإسم ُ َعَليمِه : َوقَاَل اَأم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه مسَِ َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َحدَّ
َعمَوِص، َوفـَرَّ ُعثمَماُن بن َعفَّان َوسعد  َوَسلََّم يـَُقول، َوَقدم َكانَ  النَّاُس انـمَهَزُموا َعنمُه َحىتَّ بـََلَغ بـَعمُضُهمم ِإََل المُمنَـقَّى ُدوَن اَأم

َعمَوِص، فَأَ  ََلعمَب، َجَبٌل بَِناِحَيِة المَمِديَنِة ممَّا يَِلي اَأم َنمَصاِر َحىتَّ بـََلُغوا اْلم وا َثََلًَث مثَّ َرَجُعوا، قَامُ بن ُعثمَمان رجل ِمَن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل هَلُمم  ُتمم ِفيَها َعرِيَضةً : فـََزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َلَقدم َذَهبـم

َها* * *  ر ، ِمنـم َياُء ممَّا َوَقَع ِف بَدم َرمِب، َوَهَذا َدلِيٌل  ُحُصوُل النـَُّعاسِ : َوالمَمقمُصوُد َأنَّ ُأُحًدا َوَقَع ِفيَها َأشم َحاَل المِتَحاِم اْلم
 .َعَلى طَُمأمنِيَنِة المُقُلوِب بَِنصمِر اَّللَِّ َوأتَميِيِدِه َومَتَاِم تـَوَكُِّلَها َعَلى َخاِلِقَها َوَِبرِئَِها

ر   ِلِه تـََعاََل ِف َغزمَوِة بَدم َم المَكََلُم َعَلى قـَوم يُكُم ا: " َوَقدم تـََقدَّ يَة َوقَاَل َهاُهَنا" لنـَُّعاَس َأَمَنة ِمنمُه ِإذم يـَُغشِ  مثَّ َأنـمَزَل َعَليمُكمم : " اْلم
ُرُه ِمَن السََّلفِ " ِمنم بـَعمِد المغم َأَمَنة نعاسا يغشى طَائَِفة ِمنمُكم  ُعود  َوَغيـم ِمِننَي المُكمََّل َكَما قَاَل ابمُن َمسم النـَُّعاُس : يـَعميِن المُمؤم

َرمِب ِمَن  ُيَاِن، َوالنـَُّعاُس ِف الصَََّلِة ِمَن النِ َفاقِ ِف اْلم  .اْلمِ
ُهمم َأنـمُفُسُهمم : " َوهِلََذا قَاَل بـَعمَد َهَذا يَة" َوطَائَِفٌة َقدم َأمَهَّتـم  .اْلم

تَـنمصَ  َم ُأُحد  َكَما اسم تَـنمَصَر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم ِلهِ َوِمنم َذِلَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  بَِقوم َم ِبدم ِإنم َتَشأم اَل تـُعمَبُد ِف : " َر يـَوم
َرمِض   ".اَأم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الصََّمِد َوَعفَّاُن قَااَل : َكَما قَاَل اْلمِ ُ : َحدَّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأَنس  ثـََنا ََثِبت  ثـََنا َْحَّاٌد، َحدَّ َحدَّ



َم ُأُحد  َعَليمِه َوسَ   ".اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإنم َتَشأم اَل تـُعمَبُد ِف االرض : " لََّم َكاَن يـَُقوُل يـَوم
__________ 

ُتك هبَا: يُرِيد( 5)  .اذمَهبم هِبَِذِه االجوبة الَّىِت َأَجبـم
)*( 
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ِلٌم َعنم َحجَّاِج بمِن الشَّاِعِر، َعنم َعبمِد الصََّمِد، َعنم   .َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِهِ  َوَرَواُه ُمسم
َع َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ر و، مسَِ َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ قَاَل رَُجٌل لِلنَِّبِ  : َحدَّ

َم ُأُحد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َنَِّة، فَأَلمَقى مَتََرات  ِف يَِدِه مثَّ قَاَتَل َحىتَّ قُِتَل : يمَت ِإنم قُِتلمُت فَأَيمَن َأََن؟ قَالَ َأرَأَ : " َصلَّى اَّللَّ  ".ِف اْلم
َنَة بِهِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم ِلٌم َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم  .َوَرَواُه ُمسم

َُماِم الَِِّت  ُهَما َوَأرمَضامُهَاَوَهَذا َشِبيٌه ِبِقصَِّة ُعَمريمِ بمِن اْلم ُ َعنـم ر  َرِضَي اَّللَّ  . تـََقدََّمتم ِف َغزمَوِة َبدم
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ُ قَاَل الم  رِِكنَي قـَبََّحُهُم اَّللَّ َمِئذ  ِمَن المُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ٌل ِفيَما َلِقَي النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  َما َأَصاَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ : ُبَخاِريُّ َفصم
َم ُأُحد   َراِح يـَوم  .َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلِم

َع َأَِب ُهَريـمَرَة قَالَ  َحاُق بن نصر، َحدثَنا عبد الرَّزَّاق، َعنم مَهَّاِم بمِن ُمنَـبِ ه ، مسَِ ثـََنا ِإسم ُ َعَليمِه : َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعلَ : " َوَسلَّمَ  م  فـََعُلًوا بَِنِبيِ ِه اشم ُلُه َرُسوُل اَّللَِّ  -ُيِشرُي ِإََل َرَِبِعَيِتِه  -ى قـَوم تـُ َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعَلى رَُجل  يـَقم اشم

 ".ِف َسِبيِل اَّللَِّ 
ثـََنا َُيمََي بم  ، َحدَّ ثـََنا َُممَلُد بمُن َماِلك  ِلٌم ِمنم َطرِيِق َعبمِد الرَّزَّاِق، َحدَّ ، َعنم َوَرَواُه ُمسم ثـََنا ابمُن ُجَريمج  َُمِويُّ، َحدَّ ُن َسِعيد  اَأم

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ِعكم َتدَّ َغَضُب : " َعمم ، اشم َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعَلى َمنم قـَتَـَلُه النَِّبُّ ِف َسِبيِل اَّللَِّ اشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ على قوم دموا َوجه َرُسوِل اَّللَِّ   . َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوسَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأَنس  بَـَرََن ََثِبت  ثـََنا َْحَّاٌد، َأخم ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َم ُأُحد  َحدَّ لََّم قَاَل يـَوم
ِهِه َوُهَو يَـ  ُلُت الدََّم َعنم َوجم ُعو ِإََل هللا : " ُقولُ َوُهَو َيسم ٌم َشجُّوا نَِبيـَُّهمم وََكَسُروا َرَِبِعيَـَتُه، َوُهَو يَدم ِلُح قـَوم فَأنمزل " َكيمَف يـُفم

بـَُهمم فَِإنَـُّهمم ظَاِلُموَن : " هللا  ".لَيمَس َلك من االمر شئ َأوم يـَُتوَب َعَليمِهمم َأوم يـَُعذِ 
ِلٌم َعِن المَقعمَنِبِ ، عَ   .نم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِهِ َوَرَواُه ُمسم

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  َماُم َأْحمَُد، َعنم ُهَشيمم  َويَزِيَد بمِن َهاُروَن، َعنم ُْحَيمٌد، َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم كسرت َوَرَواُه اْلمِ ى اَّللَّ
ِهِه فـََقالَ  ُم َعَلى َوجم ُعوُهمم ِإََل َرهبِ ِمم : " رِبعيته وشج ِف َوجهه َحىتَّ َساَل الدَّ ٌم فـََعُلوا َهَذا بَِنِبيِ ِهمم َوُهَو َيدم ِلُح قـَوم َكيمَف يـُفم

ُ تـََعاََل "   ".لَيمَس َلَك من االمر شئ : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ



(9/17) 

 
 

، َأنَّهُ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا يـَعمُقوُب، َعنم َأيب َحازِم  َبُة، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم َل بمنَ  َحدَّ َع َسهم  مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َأُل َعنم ُجرمِح النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َأَما َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَعمِرُف َمنم َكاَن يـَغمِسُل ُجرمَح َرُسوِل اَّللَِّ : َسعمد  َوُهَو َيسم

ُكُب المَماَء َومبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنم َكاَن َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ا ُدوِوَي، قَالَ َصلَّى اَّللَّ َكاَنتم فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم ِإالَّ َكثـم  ُكُب المَماَء ِِبلمِمَجنِ ، فـََلمَّا رََأتم فَاِطَمُة َأنَّ المَماَء اَل يُزِيُد الدَّ َرًة َأَخَذتم ِقطمَعًة ِمنم َحِصري  تـَغمِسُلُه َوَعَليٌّ َيسم

ُهُه وَُكِسَرِت المبَـيم فَ  َمِئذ ، َوُجرَِح َوجم َسَك الدَُّم، وَُكِسَرتم َرَِبِعيَـُتُه يـَوم َتمم َها فَاسم َها َوَألمَصَقتـم َرقـَتـم  .َضُة َعَلى رَأمِسهِ َأحم
َنِدهِ * * *  َحاَق، عَ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم ثـََنا ابمُن المُمَباَرِك، َعنم ِإسم ، َحدَّ نم َُيمََي بمِن طَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ

ِمِننَي َعاِئَشَة قَاَلت بَـَرين ِعيَسى بمُن طَلمَحَة، َعنم ُأمِ  المُمؤم م أحد قَالَ : َأخم ٌم ُكلُُّه ِلطَلمَحةَ : َكاَن َأبُو بكر ِإذم ذكر يـَوم ! َذاَك يـَوم
ُث قَالَ  َم أحد، فـََرَأيمت رجَل يـَُقاتل ِف َسِبيل هللا دونه، َوأرَاُه قَالَ ُكنمُت َأوََّل َمنم فَ : مثَّ َأنمَشأَ ُُيَدِ  : ْحية، قَالَ : اَء يـَوم

ِمي َأَحبَّ ِإََل، وبيين َوَبني المُمشمركني رَُجٌل اَل : ُكنم طَلمَحَة، َحيمُث فَاَتيِن َما فَاَتيِن، فـَُقلمتُ : فـَُقلمتُ  َيُكوُن َرُجًَل ِمنم قـَوم
ِطُفُه، فَِإذَ َأعمرِفُُه، َوَأََن أَ  َي َخطمًفا اَل َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنمُه َوُهَو خَيمِطُف المَمشم َرُب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا ُهَو َأبُو ُعبَـيمَدَة قـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم ُكِسَرتم رَ  َنا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراِح، فَانـمتَـَهيـم ِهِه، َوَقدم َدَخَل ِف وجنته بمُن اْلِم َِبِعيَـُتُه َوُشجَّ ِف َوجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .يُرِيُد طَلمَحةَ " َعَليمُكَما َصاَحَبُكَما : " َحلمَقَتاِن ِمنم َحَلِق المِمغمَفِر، َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلهِ   .َوَقدم نـََزَف، فـََلمم نـَلمَتِفتم ِإََل قـَوم
ِهِه، فـََقالَ : قَالَ  َذى َرُسوُل اَّللَِّ : َوَذَهَبتم َِأَنمزَِع َذاَك ِمنم َوجم أقسم َعَليمك حبقى ملا تـَرَكتيِن، فرتكته فكره تَناوهلَا بَِيِدِه فـَيـُؤم

ِ َوَوقـََعتم ثَِنيـَُّتهُ  َلمَقتَـنيم َدى اْلم َرَج ِإحم َتخم َها ِبِفيِه، فَاسم ُ َعَليمِه َوسلم فأزم َعَليـم َنَع َما َصَنَع  َصلَّى اَّللَّ َلمَقِة، َوَذَهبمُت َِأَصم َمَع اْلم
َتيِن : فـََقالَ  ُت َعَليمَك حبَقِ ي َلَما تـَرَكم  .َأقمَسمم
َلمَقِة،: قَالَ  َرى َمَع اْلم ُخم ُوََل، فـََوقـََعتم ثَِنيـَُّتُه اَأم  فـََفَعَل ِمثمَل َما فـََعَل ِف المَمرَِّة اَأم
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َسِن النَّاِس َهتمًماَفَكاَن َأبُو ُعبَـيمَدَة رَ  ُ َعنمُه ِمنم َأحم  !ِضَي اَّللَّ
َنا طَلمَحَة ِف بـَعمِض تِلمَك اْلمِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َأتـَيـم َنا ِمنم َشأمِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعوَن ِمنم فََأصمَلحم َفاِر فَِإَذا بِِه ِبضمٌع َوَسبـم

ِ طَعمَنة  َوَرممَية  َوَضرمبَ  َنا ِمنم َشأمنِهِ بـَنيم بُـُعُه، فََأصمَلحم  .ة ، َوِإَذا َقدم ُقِطَعتم ُأصم
َُويم * * *  َحاَق بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب فـَرمَوة، َعنم َأيب اْلم َرَة، َعنم ِإسم ِرِث، َعنم ََنِفِع بمِن ُجبَـريم ، َوذََكَر المَواِقِديُّ َعِن ابمِن َأيب َسبـم

عمُت َرُجًَل : قَالَ  ُ : ِمَن المُمَهاِجرِيَن يـَُقولُ مسَِ َنَظرمُت ِإََل النـَّبمِل أتَمِت ِمنم ُكلِ  ََنِحَية ، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ُأُحًدا فـَ َشِهدم
مِئذ  يَـ  ِري  يـَوم َطَها ُكلُّ َذِلَك َيصمِرُف َعنمُه، َوَلَقدم رََأيمُت عبد هللا بن شَهاب الزُّهم ُدلُّوين َعَلى ُُمَمَّد  اَل : ُقولُ َعَليمِه َوَسلََّم َوسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َجنمِبِه َما َمَعه أحد، فجاوزه، فـََعاتـََبُه ِف  ُت ِإنم جَنَا، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواُن بمُن ُأَميََّة، جَنَوم  َذِلَك َصفم

ِلُف ِِبَّللَِّ ِإنَّ : فـََقالَ  ُتُه، َأحم ََن َعَلى قـَتمِلِه َفلم ُنلص ِإلَيمهِ َواَّللَِّ َما رََأيـم ََن َوتـََعاَقدم َنا َأرمبـََعٌة فـَتَـَعاَهدم  .ُه ِمنَّا مَممُنوٌع، َخَرجم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابمُن َقِمَئَة، َوالَِّذي رَ : قَاَل المَواِقِدي   نَـَِتم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف َشَفِتِه  َمىثَبت ِعنمِدي َأنَّ الَِّذي رََمى ِف َوجم
َبُة بمُن َأيب َوقَّاص    .َوَأَصاَب َرَِبِعيَـَتُه ُعتـم

َحاَق ََنمُو َهَذا، َوَأنَّ الَرَِبِعَيَة الَِِّت ُكِسَرتم َلُه َعَليمِه السَََّلم ِهَي الميُ  َم َعِن ابمِن ِإسم ىَن السُّفمَلىَوَقدم تـََقدَّ  .مم
َحاقَ  َثيِن َصاِلُح بم : قَاَل ابمُن ِإسم ، قَالَ َوَحدَّ ثَُه، َعنم َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  َما َحَرصمُت َعَلى قـَتمِل َأَحد  : ُن َكيمَساَن، َعمَّنم َحدَّ

ِمِه، وَ  ُُلِق ُمبَـغًَّضا ِف قـَوم ، َوِإنم َكاَن َما علمت لسيئ اْلم َبَة بمِن َأيب َوقَّاص  ُل َلَقدم َكَفاين ِفيِه قَـ َقطُّ َما َحَرصمُت َعَلى قـَتمِل ُعتـم وم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َه َرُسوِلِه " َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعَلى َمنم َدمَّى َوجم  ".اشم

، َعنم ُعثمَمان اْلروري، َعن مقسم،: َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  ِريِ  ثـََنا َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم  َحدَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا على عتَبة بن َأىب َوقاص ِحنَي َكَسَر َرَِبِعيَـَتُه َوَدمَّىَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ   ى اَّللَّ
َهُه فـََقالَ  َل َحىتَّ َُيُوَت َكاِفًرا : " َوجم َوم  ".اللَُّهمَّ اَل ُيول َعَليمِه اْلم

ُل َحىتَّ َماَت َكاِفًرا ِإََل النَّارِ  َوم  .َفَما َحاَل َعَليمِه اْلم
ُوزََجاينُّ َوقَا َثيِن ابمُن َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُُمَمَِّد بمِن : َل َأبُو ُسَليمَماَن اْلم َثىن ِإبـمَراِهيُم بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن اْلمسن، َحدَّ َأيب َحدَّ

، َأنَّ رَ  ِل بمِن ُحنَـيمف  ر  بن َحرمب، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب أَُماَمَة بمِن َسهم َم َبكم َهُه يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َداَوى َوجم ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ُأُحد  بَِعظمم  َِبل  

َعِة ُأُحد   َُمِويِ  ِف َوقـم  .َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب رََأيـمُتُه ِف َأثـمَناِء ِكَتاِب المَمَغاِزي ِلَلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما ََنَل، رََجَع َوُهَو يـَُقولُ َوَلمَّا ََنَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َقِمَئَة ِمنم َرسُ * * *   .قـَتَـلمُت ُُمَمًَّدا: وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمِئذ  ِبَبـمَعِد َصومت    .َأاَل ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم قُِتلَ : َوَصَرَخ الشَّيمطَاُن َأَزبُّ المَعَقَبِة يـَوم
ِلِمنَي، َتٌة َعِظيَمٌة ِف المُمسم ََلِم َحىتَّ َُيُوتُوا  َفَحَصَل بـَهم َواعمتَـَقَد َكِثرٌي ِمَن النَّاِس َذِلَك، َوَصمَُّموا َعَلى المِقَتاِل َعنم َحومزَِة اْلمِسم

ُرُه ممَّنم  ِر َوَغيـم ُهمم َأَنُس بمُن النَّضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِمنـم  .ُرهُ َسَيأمِت ِذكم  َعَلى َما َماَت َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِديِر ُوُقوِعِه، فـََقاَل تـََعاََل  ِلَيَة ِف َذِلَك َعَلى تـَقم ُ تـََعاََل التَّسم َوَما ُُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه : " َوَقدم َأنـمَزَل اَّللَّ

َقلِ  ُتمم َعَلى َأعمَقاِبُكمم، َوَمنم يـَنـم َقَلبـم ُ الرُُّسُل، َأفَِإنم َماَت َأوم قُِتَل انـم ِزي اَّللَّ ًئا َوَسَيجم َ َشيـم بم َعَلى َعِقبَـيمِه فـََلنم َيُضرَّ اَّللَّ
 .الشَّاِكرِينَ 

تِِه ِمنـم  نـمَيا نـُؤم تِهِ َوَما َكاَن لِنَـفمس  َأنم مَتُوَت ِإالَّ إبِِذمِن اَّللَِّ ِكَتاًِب ُمَؤجًََّل، َوَمنم يُِردم ثـََواَب الدُّ ِخَرِة نـُؤم  َها، َوَمنم يُرِدم ثـََواَب اْلم
َها، وسنجزي الشَّاِكرِينَ   .ِمنـم

، َوَما َضُعُفوا وَ  ُ ُيُِبُّ وكأى ِمنم َنِب   قَاَتَل َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثرٌي، َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهمم ِف َسِبيِل اَّللَِّ َتَكانُوا َواَّللَّ َما اسم
 .الصَّاِبرِينَ 

هَلُمم ِإالَّ َأنم قَاُلوا رَبَـّ  ِرََن َوثـَبِ تم َأقمَداَمَناَوَما َكاَن قـَوم َرافـََنا ِف َأمم  َنا اغمِفرم لََنا ُذنُوبـََنا َوِإسم
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ِم المَكاِفرِينَ   .َوانمُصرمََن َعَلى المَقوم
ِخَرِة َواَّللَُّ  َن ثـََواِب اْلم نـمَيا َوُحسم ُ ثـََواَب الدُّ  فَآاَتُهُم اَّللَّ

ِسِننيَ   .ُيُِبُّ المُمحم
َقِلُبوا َخاِسرِينَ َييها الَِّذيَن آَمُنو   .ا ِإنم ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكمم َعَلى َأعمَقاِبُكمم فـَتَـنـم

ُر النَّاِصرِينَ  ُ َموماَلُكمم َوُهَو َخيـم  .َبِل اَّللَّ
رَُكوا ِِبَّللَِّ َما ملَم يـُنَـزِ لم ِبِه ُسلم  " طَاًَن َوَمأمَواُهُم النَّاُر َوبِئمَس َمثـمَوى الظَّاِلمني َسنـُلمِقي ِف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّعمَب مبَا َأشم

(5. ) 
دُ  َمم تَـقمًصى ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم َنا َعَلى َذِلَك ُمسم  .َوَقدم َتَكلَّمم

ُ َعنمُه ِف َأوَِّل َمَقام  قَاَمُه بـَعمَد َوفَاِة َرسُ  يُق َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َوَقدم َخَطَب الصَّدِ  َأيُـَّها النَّاُس، : وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ فَِإنَّ اَّللََّ َحيٌّ اَل َُيُوتُ  يَةَ َمنم َكاَن يـَعمُبُد ُُمَمًَّدا فَِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم َماَت، َوَمنم َكاَن يـَعمُبُد اَّللَّ َوَما ُُمَمٌَّد ِإالَّ : " ، مثَّ َتََل َهِذِه اْلم

ُتمم على أعقابكم رَ  َقَلبـم يَةَ " ُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه الرُُّسُل، َأفَِإنم َماَت َأوم قُِتَل انـم  .اْلم
ُلوَها: قَالَ  َمُعوَها قـَبمَل َذِلَك، َفَما ِمَن النَّاِس َأَحٌد ِإالَّ يـَتـم  .َفَكَأنَّ النَّاَس ملَم َيسم

َهِقيُّ ِف َداَلِئِل النـُّ  ، َعنم َأبِيِه قَالَ َوَرَوى المبَـيـم ِة ِمنم َطرِيِق ابمِن َأيب جنَِيح  َم ُأُحد  َعَلى رَُجل  : بُـوَّ َمرَّ رَُجٌل ِمَن المُمَهاِجرِيَن يـَوم
َنمَصاِر َوُهَو يـََتَشحَُّط ِف َدِمهِ   .ِمَن اَأم

َنمصَ : فـََقاَل َلهُ  َعرمَت َأنَّ ُُمَمًَّدا َقدم قُِتَل، فـََقاَل اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم قُِتَل فـََقدم بـَلََّغ : اِريُّ ََي ُفََلُن، َأشم ِإنم َكاَن ُُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
يَةَ " َوَما ُُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه الرُُّسُل : " فـَنَـَزلَ ! الرِ َساَلَة فـََقاتُِلوا َعنم ِديِنُكمم   .اْلم

َنمَصاِريَّ هُ  ُ َعنمُه، َوُهَو َعمُّ َأَنِس بمِن َماِلك  َوَلَعلَّ َهَذا اَأم  .َو َأَنُس بمُن النَّضمِر َرِضَي اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ر ، فـََقاَل ِغبمُت َعنم َأوَِّل قِ : قَاَل اْلمِ ، َأنَّ َعمَُّه َغاَب َعنم ِقَتاِل ِبدم ثـََنا ُْحَيمٌد، َعنم َأَنس  ثـََنا يَزِيُد، َحدَّ َتال  قَاتـََلُه َحدَّ

رِِكنَي لَيَـَرَينَّ َما َأصمَنعُ النَّ  رِكني، لَِئن هللا أشهدين ِقَتااًل لِلمُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم للمُمشم  .ِبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُموَن، فـََقالَ  ُم ُأُحد  انمَكَشَف المُمسم  اللَُّهمَّ ِإين ِ أعمَتذر ِإلَيمك َعمَّا صنع: فـََلمَّا َكاَن يـَوم

__________ 
 .عمَران ُسورَة آل( 5)

)*( 
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مَ  رِِكنَي، مثَّ تـََقدَّ  َهُؤاَلِء، يـَعميِن َأصمَحابَُه، َوَأبـمَرأُ ِإلَيمَك ممَّا َجاَء ِبِه َهُؤاَلِء، يـَعميِن المُمشم
 .َأََن َمَعكَ : فـََلِقَيُه َسعمُد بمُن ُمَعاذ  ُدوَن ُأُحد  فـََقاَل َسعمدٌ 

َتِطعم َأصمَنعُ : قَاَل َسعمدٌ   .َما َصَنعَ  فـََلمم َأسم



م ٌع َومَثَانُوَن، ِمنم َبني َضرمبَة ِبسيف وطعنة ِبُرممح ورمية ِبَسهم  .فـَُوِجَد ِفيِه ِبضم
َتِظُر : " ِفيِه َوِف َأصمَحابِِه نـََزَلتم : َفُكنَّا نـَُقولُ : قَالَ  ُهمم َمنم يـَنـم ُهمم َمنم َقَضى ََنمَبُه َوِمنـم  ".َفِمنـم

َويمِه، ِكََلمُهَا َعنم يَزِيَد بمِن َهاُروَن بِهِ َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم عَ  َحاق بن رَاهم  .بمِد بمِن ُْحَيمد ، َوالنََّساِئيُّ َعن ِإسم
 .َحَسنٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

هِ : قـُلمتُ  ِ ِمنم َهَذا المَوجم  .َبلم َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم
ثـََنا هَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ٌز، َوَحدَّ ثـََنا بـَهم ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن المُمِغريَِة، َعنم ََثِبت  َقالَ : اِشٌم، قَااَل َحدَّ  .َعمِ ي: قَاَل َأَنسٌ : َحدَّ
 .َأَنُس بمُن النَّضمرِ : قَاَل َهاِشمٌ 

ر   َم ِبدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َهدم َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مُسِ يُت بِِه، َوملَم َيشم
َهًدا ِفيَما : َليمِه َوقَالَ َفَشقَّ عَ : قَالَ  ُ َمشم ُ َعَليمِه َوسلم غبت َعنُه، َولَِئن َأرَاين اَّللَّ َهد  َشِهَدُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـَعمُد َأوَُّل َمشم

ُ َما َأصمَنعُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيَـَرَينَّ اَّللَّ  .َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَها فـََهاَب َأنم : قَالَ   .يـَُقوَل َغيـم

َم ُأُحد ، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َقاَل َلُه َأَنسٌ : َفَشِهَد َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل َسعمَد بمَن ُمَعاذ ، فـَ تَـقم ر و َأيمَن؟ : فَاسم ََي َأَِب َعمم
َنَِّة َأِجُدُه ُدوَن ُأُحد    .َواًها ِلرِيِح اْلم

ٌع َومَثَانُوَن ِمنم َضرمبَة  َوطَعمَنة  َوَرممَية   فـََقاتـََلُهمم : قَالَ   .َحىتَّ قُِتَل، فـَُوِجَد ِف َجَسِدِه ِبضم
ُتُه َعمَِِّت الرُّبـَيِ ُع بِنمُت النَّضمرِ : قَالَ   .َفَما َعَرفمُت َأِخي ِإالَّ بِبَـَنانِهِ : فـََقاَلتم ُأخم

يَةُ  ِمِننَي رِجَ : " َونـََزَلتم َهِذِه اْلم َتِظُر، َوَما ِمَن المُمؤم ُهمم َمنم يـَنـم ُهمم َمنم َقَضى ََنمَبُه َوِمنـم اٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَليمِه، َفِمنـم
 ".بدُلوا تبديَل 

َن َأنَـَّها نـََزَلتم ِفيِه َوِف َأصمَحابه: قَالَ   .َفَكانُوا يـََروم
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، َعنم  ِلٌم، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َحاُتِ  ِز بمِن َأَسد   َوَرَواُه ُمسم  .بـَهم
 َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم 
 .َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَركِ 

، َوَأبُو َداُوَد َوَْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َأرمبـََعتـُُهمم َعنم ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَِة ِبهِ   .َوزَاَد النََّساِئيُّ
 .َسٌن َصِحيحٌ حَ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َوِد، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ قَالَ  َسم تـُلمنَّ َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل َأبُو اَأم َة لِيَـقم َكاَن ُأيَبُّ بمُن َخَلف  َأُخو َبيِن مُجََح َقدم َحَلَف َوُهَو مبَكَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحلمَفُتُه قَالَ فـََلمَّا بـََلَغتم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ُلُه ِإنم َشاَء اَّللَُّ : ى اَّللَّ تـُ  .َبلم َأََن َأقـم
َِديِد ُمَقنـًَّعا َوُهَو يـَُقولُ  َبَل ُأيَبٌّ ِف اْلم ُم ُأُحد  َأقـم ُت ِإنم جَنَا ُُمَمَّدٌ : فـََلمَّا َكاَن يـَوم  .اَل جَنَوم



اِر يَِقي َرُسوَل َفَحَمَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعُب بمُن ُعَمريم  َأُخو َبيِن َعبمِد الدَّ بَـَلُه ُمصم تَـقم َلُه، َفاسم  َعَليمِه َوَسلََّم يُرِيُد قـَتـم
َعُب بمُن ُعَمريم ، َوَأبمَصَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِسِه، فـَُقِتَل ُمصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـفم ِه َوَسلََّم تـَرمقـَُوَة ُأيَبِ  بمِن  َعَليم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرمِض َعنم فـََرِسِه، َوملَم خَيم  رمِع والبيضة فطعنه ِفيَها ِبْلربة فـََوَقَع ِإََل اَأم َ َسابَِغِة الدِ   .ُرجم ِمنم َطعمَنِتِه َدمٌ َخَلف  ِمنم فـُرمَجة  بـَنيم
َتَمُلوُه َوُهَو خَيُوُر ُخَواَر الثَـّ  ِر فـََقاُلوا َلهُ فََأاَتُه َأصمَحابُُه فَاحم َزَعكَ : وم شٌ ! َما َأجم َا ُهَو َخدم  .ِإَّنَّ

ُتُل أُبـَيًّا، مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأََن َأقـم ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل : َفذََكَر هَلُمم قـَوم َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه، َلوم َكاَن َهَذا الَِّذي يب بَِهم
 .اتُوا َأمجمَُعونَ ِذي المَمَجاِز َلمَ 

ًقا َِأَصمَحاِب السَِّعريِ  ِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب ! َفَماَت ِإََل النَّاِر، َفُسحم َبَة ِف َمَغازِيِه، َعِن الزُّهم َوَقدم َرَواُه ُموَسى بمُن ُعقم
 .ََنمَوهُ 

َحاقَ  َنَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ُت :  َعَليمِه َوَسلََّم ِف الشِ عمِب، أدمركُه َأىب ابمن َخَلف  َوُهَو يـَُقولُ َلمَّا َأسم اَل جَنَوم
 .ِإنم جَنَومتَ 

مُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَل المَقوم  .َدعوه: ََي َرُسوَل اَّللَِّ يـَعمِطُف َعَليمِه رَُجٌل ِمنَّا؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

(9/19) 

 
 

َاِرِث بمِن الصِ مَِّة،: فـََلمَّا دَن ِمنمهُ  َرمبََة ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم  تـََناَوَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم انتفض انمِتفَ  ِم، َكَما ذُِكَر يل، فـََلمَّا َأَخَذَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتطَايـَرمََن َعنمُه َتطَايـَُر  اَضةً فـََقاَل بـَعمُض المَقوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَطعَ  بَـَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـقم ِر المَبِعرِي ِإَذا انـمتَـَفَض، مثَّ اسم َها َعنم الشَّعمِر َعنم َظهم َنُه ِف ُعُنِقِه طَعمَنًة َتَدأمَدَأ ِمنـم
 .فـََرِسِه ِمَرارًا

َحاَق، َعن َعاِصم بن عمر ابمن قـََتاَدَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َوذََكَر المَواِقِدي  َعنم يُ  وُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
، َعنم َأبِيهِ   .َماِلك 

 .ََنمَو َذِلكَ 
،: وََكاَن ابمُن ُعَمَر يـَُقولُ : قَاَل المَواِقِديُّ  فَِإين ِ ََأَِسرُي بَِبطمِن رَاِبغ  بعد هوى من اللَّيمل ِإذا َأَن  َماَت ُأيَبُّ بمُن َخَلف  بَِبطمِن رَاِبغ 

َها بسلسلة جيذهبا يـَُهيِ ُجُه المَعَطُش، فَِإَذا رَُجٌل يـَُقولُ  ِقِه، فَِإنَُّه قَِتيُل : بَِنار أتججت، فهبتها َوِإذا ِبَرُجل خيرج ِمنـم اَل َتسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .َم، َهَذا ُأيَبُّ بمُن َخَلف  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َأيب هُ  ِ َكَما تـََقدََّم، ِمنم َطرِيِق َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم مَهَّام  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َريـمَرَة قَالَ َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ عَ " َصلَّى اَّللَّ ُلُه َرُسوُل اَّللَِّ ِف َسِبيِل اَّللَِّ اشم تـُ  ".َلى رَُجل  يـَقم

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ِعكم ، َعنم َعمم َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعَلى َمنم : " َوَرَواُه المُبَخاِريُّ، ِمنم َطرِيِق ابمُن ُجَريمج  اشم
 ".يِل اَّللَِّ قـَتَـَلُه َرُسوُل هلل بَِيِدِه ِف َسبِ 

عمُت َجاِبًرا قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ِلمَّا قُِتَل َأيب َجَعلمُت َأبمِكي : َوقَاَل َأبُو المَولِيِد، َعنم ُشعمَبَة، َعِن ابمِن المُمنمَكِدِر، مسَِ



ُ عَ  ِهِه، َفَجَعَل َأصمَحاُب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َب َعنم َوجم ِشُف الثَـّوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَنمَه، َوَأكم َنيِن َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َهوم َليمِه َوَسلََّم يـَنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِنَحِتَها َحىتَّ رُِفَع : " َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".اَل تـَبمِكِه َأوم َما تـَبمِكيِه، َما زَاَلِت المَمََلِئَكُة ُتِظلُُّه بَِجم
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ََنائِِز َعنم بـُنمَدار  َعنم ُغنمَدر ، َعنم شُ  َنَدُه ِف اْلم َِديُث َهاُهَنا ُمَعلًَّقا، َوَقدم َأسم  .عمَبةَ َهَكَذا ذُِكَر َهَذا اْلم
ِلٌم َوالنََّساِئيُّ ِمنم ُطُرق  َعنم ُشعمَبَة بِهِ   .َوَرَواُه ُمسم

بَـرَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمَداُن، َأخم ََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَباَرِك، َعنم ُشعمَبَة، َعن سعد ابمن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأبِيِه ِإبـمَراِهيَم، َأنَّ َحدَّ
، ُكفِ َن ِف بـُرم : َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعومف  ُأِتَ ِبَطَعام  وََكاَن َصائًِما فـََقالَ  ٌر ِمينِ  َدة  ِإنم ُغطِ َي قُِتَل ُمصمَعُب بمُن ُعَمريم  َوُهَو َخيـم

ََلُه بََدا رََأُسُه، َوُأرَاُه قَالَ  نـمَيا َما ُبِسَط، : رَأمُسُه َبَدتم رجَلء، َوِإنم ُغطِ ي رِجم ، مثَّ ُبِسَط لََنا ِمَن الدُّ ٌر ِمينِ  َوقُِتَل َْحمَزُة ُهَو َخيـم
نـمَيا َما ُأعمِطيَنا: َأوم قَالَ   .ُأعمِطيَنا ِمَن الدُّ

 .نم َتُكوَن َحَسَناتـَُنا ُعجِ َلتم لََناَوَقدم َخِشيَنا أَ 
 .مثَّ َجَعَل يبكى َحىتَّ برد الطََّعامَ 

 .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ 
ََرت ِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َخبَّاِب بمِن اَأم َعمَمُش، َعنم َشِقيق  ثـََنا اَأم ٌر، َحدَّ ثـََنا زَُهيـم ثـََنا َأْحمَُد بمُن يُوُنَس، َحدَّ : ، قَالَ َحدَّ

، َفمِ  ُرََن َعَلى اَّللَِّ ، فـََوَجَب َأجم َه اَّللَِّ َتِغي َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـَبـم نَّا َمنم َمَضى َأوم َذَهَب ملَم َيَمُكلم ِمنم َهاَجرمََن َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َم ُأحُ  َعُب بمُن ُعَمريم ، قُِتَل يـَوم ُهمم ُمصم ًئا، َكاَن ِمنـم رِِه َشيـم ُركم ِإالَّ َّنََِرًة َأجم ََلُه، ( 5)د  ملَم يـَتـم َنا هِبَا رَأمَسُه َخَرَجتم رِجم ، ُكنَّا ِإَذا َغطَّيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََلُه َخَرَج رَأمُسُه، فـََقاَل لََنا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِلهِ : َوِإَذا ُغطِ َي هِبَا رِجم َعُلوا َعَلى رِجم ذمِخرَ  َغطُّوا هِبَا رَأمَسُه َواجم  .اْلمِ
ِدبـَُها   ( .1)َوِمنَّا َمنم َأيـمنَـَعتم َلُه مَثََرتُُه فـَُهَو يـَهم

َعمَمِش بِهِ  ، َعِن اَأم ََماَعِة ِإالَّ ابمَن َماَجهم ِمنم طُُرق  َرَجُه بَِقيَُّة اْلم  .َوَأخم
ثـََنا َأبُو : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َسِعيد ، َحدَّ َلمَّا  : ُأَساَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َحدَّ

رُكوَن، َفَصَرَخ ِإبمِليس لعنة هللا ُم ُأُحد  ُهزَِم المُمشم  َكاَن يـَوم
__________ 

 .بردة من صوف: النمرة( 5)
 .جيتنيها: يهدهبا( 1)
 ( )*(9 -السِ ريَة  - 1)
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َراُكمم ( 5)يم ِعَباَد اَّللَِّ أَ : َعَليمهِ   .ُأخم
َفُة َفِإَذا ُهَو ِبَبِيِه المَيَماِن فـََقالَ  َبُصَر ُحَذيـم َراُهمم، فـَ تَـَلَدتم ِهَي َوُأخم : قَالَ ! َأيم ِعَباَد اَّللَِّ َأيب َأيب : فـََرَجَعتم ُأواَلُهمم فَاجم

َتَجُزوا َحىتَّ : قَاَلتم   فـََواَّللَِّ َما احم
 .قـَتَـُلوهُ 

ُ َلُكمم : َل ُحَذيـمَفةُ فـََقا  .يـَغمِفُر اَّللَّ
 .َحىتَّ لقى هللا عزوجل( 1)فـََواَّللَِّ َما زَاَل ِف ُحَذيـمَفَة بَِقيَُّة خري : قَاَل ُعرمَوةُ 

طَاِم َمَع النِ َساِء ِلِكرَبِمِهَا َوضَ : قـُلمتُ  ِإنَُّه ملَم يـَبمَق ِمنم : عمِفِهَما، فـََقااَل َكاَن َسَبُب َذِلَك َأنَّ المَيَماَن َوََثِبَت بمَن َوقمش  َكاََن ِف اْلم
 .ِْحَار  ( 9)آجالنا إالظمء 

رُِكوَن، وَ  رِِكنَي، َفَأمَّا ََثِبٌت فـََقتَـَلُه المُمشم َرمَب َفَجاَء َطرِيُقُهَما ََنِحَيَة المُمشم ُضَرا اْلم ِلُموَن فـَنَـَزاَل لَِيحم َأمَّا المَيَماُن فـََقتَـَلُه المُمسم
 .َخطَأً 
ُهمم، ِلظُُهوِر المعذر ِف َذِلكَوَتصَ  ِلِمنَي، َوملَم يـَُعاِتبم َأَحًدا ِمنـم  .دََّق ُحَذيـمَفُة ِبِديَِة َأبِيِه َعَلى المُمسم

َحاق* * *  َنِتِه، فـََردََّها َرسُ : فصل قَاَل ابمن ِإسم ُ قـََتاَدَة بمِن النـُّعمَماِن َحىتَّ َسَقَطتم َعَلى َوجم َمِئذ  َعنيم وُل اَّللَِّ َوُأِصيَبتم يـَوم
نَـيمِه َوَأَحدَّمُهَا َسَن َعيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدِه، َفَكاَنتم َأحم  .َصلَّى اَّللَّ

َم ُأُحد  َحىتَّ  ُنُه يـَوم ، َأنَّ قـََتاَدَة بمَن النـُّعمَماِن ُأِصيَبتم َعيـم َِديِث َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ِه، فـََردَّ َوِف اْلم َها َرُسوُل َساَلتم َعَلى َخدِ 
نَـيمِه َوَأَحدَّمُهَا، وََكاَنتم اَل تـَرمِمُد إِ  َسَن َعيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَكانـََها، َفَكاَنتم َأحم َرىاَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخم  .َذا َرَمَدِت اَأم

، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ  ، َعنم َماِلك  َناد  َغرِيب   بمِن َأيب َصعمَصَعَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َسِعيد ، َعنم َأِخيِه َوَرَوى الدَّارَُقطميِنُّ إبِِسم
ُ َعَليمِه َوسَ : قـََتاَدَة بمِن النـُّعمَماِن قَالَ  َنِِت، فَأَتـَيمُت هِبَِما َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ُأُحد  َفَسَقطََتا َعَلى َوجم َناَي يـَوم لََّم ُأِصيَبتم َعيـم

 .ا وبصق فيهَما فعادات تربقانفأعادمها مكاهنم
__________ 

 .يُرِيد المُمسلمني، َأي احرتزوا من الَّذين وراءكم متأخرين َعنمُكم، ليقمتل بعض المُمسلمني بـَعمًضا( 5)
 .بَِقيَّة حزن: َوقيل( 1)

النه لَيمَس شئ أقصر ظمأ َما بقى ِإالَّ يسري، : َما َبني الشربتني والوردين، َوالممَراد: الظمء( 9) 900/  1القسطَلىن 
 .ِمنمهُ 
)*( 
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ُنُه المَواِحَدُة، َوهِلََذا َلمَّا َوَفَد َوَلُدُه َعَلى ُعَمَر بمنِ  ُهور االول، َأنه ُأِصيَبت َعيـم  َوالمَمشم
ُنُه  َأََن ابمُن الَِّذي َساَلتم َعَلى: َمنم َأنمَت؟ فـََقاَل َلُه ُمرمَتًََِل : َعبمِد المَعزِيِز قَاَل َلهُ  َدِ  َعيـم َسَن * اْلم فـَُردَّتم ِبَكفِ  المُمصمطََفى َأحم

 :.فيا حسنها عينا َوََي َحَسَن َما َخدِ  فـََقاَل ُعَمُر بمُن عبد المَعزِيز ِعنمد َذِلك* الرَّدِ  فـََعاَدتم َكَما َكاَنتم َِأَوَِّل َأممرَِها 



ُ َعنمهُ ! َعاَدا بـَعمُد َأبـمَوااَل ِشيَبا مبَاء  فَـ * تِلمَك املكارم القعبان ِمنم َلَُب   َسَن َجائَِزتَُه َرِضَي اَّللَّ  .مثَّ َوَصَلُه فََأحم
َم ُأُحد  ( 5)َوقَاتـََلتم ُأمُّ ُعَمارََة َنِسيَبُة : َفصمٌل قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *   .بِنمُت َكعمب  المَمازِنِيَُّة يـَوم

َنمَصاِريُّ  ََي : َدَخلمُت َعَلى ُأمِ  ُعَمارََة فـَُقلمُت هَلَا: ، َأنَّ ُأمَّ َسعمد  بِنمَت َسعمِد بمِن الرَّبِيِع َكاَنتم تـَُقولُ َفذََكَر َسِعيُد بمُن َأيب زَيمد  اَأم
رِبِييِن َخبَـَركِ   .َخاَلُة َأخم

َنُع النَّاُس َوَمِعي ِسَقاٌء ِفيِه َماٌء، فَانـم : فـََقاَلتم  ُت َأوََّل النـََّهاِر َأنمظُُر َما َيصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرجم تَـَهيمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُموَن اَنمَزمُت ِإََل َرُسوِل ا ِلِمنَي، فـَلََّما انـمَهَزَم المُمسم َلُة َوالر ِيُح ِللمُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِف َأصمَحابِِه، َوالدَّوم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت ُأَِبِشُر المِقتَ  َراُح ِإيَلَّ فـَُقمم ِس، َحىتَّ َخَلَصِت اْلِم  .اَل َوَأُذبُّ َعنمُه ِِبلسَّيمِف َوَأرمِمي َعِن المَقوم
ٌر، فـَُقلمُت هَلَا: قَاَلتم  َوَف َلُه َغوم ُ، َلمَّا وَ : َمنم َأَصاَبِك هِبََذا؟ قَاَلتم : فـََرَأيمُت َعَلى َعاتِِقَها ُجرمًحا َأجم َلَّ ابمُن َقِمَئَة َأقمَمَأُه اَّللَّ

َبُل يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأقـم ُت ِإنم جَنَا: النَّاُس َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُدلُّوين َعَلى ُُمَمَّد  اَل جَنَوم
َعُب بمُن ُعَمريم  َوُأََنٌس ممَّنم ثَبت  فَاعمتَـَرضمُت َلُه َأََن َوُمصم

__________ 
مَلة، َكَما َضبطَها ِف االكمال والتبصري واالصابة َوَغريهم، وصبطها نسيبة، ِبَفتمح النُّون وَكسر ا( 5) لسِ ني المُمهم

َا َهَذا ِف نسيبة أم َعِطيَّة، فنقله ِف أم عَمارَة غلط ِغرِي وهم، ِإَّنَّ  .ِِبلتَّصم
 .75/  1انمظُر شرح المَمَواِهب 

)*( 
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ُ َعَليمِه وَ  ،َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه َعَلى َذِلَك َضَرَِبت   َسلََّم، َفَضَرَبيِن َهِذِه الضَّرمبََة، َوَلَقدم َضَربـم
 .َوَلِكنَّ َعُدوَّ اَّللَِّ َكاَنتم َعَليمِه ِدرمَعانِ 

َحاقَ  ِسِه، يَـ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـفم رِِه َوُهَو ُمنمَحن  َعَليمِه َوترََّس َأبُو ُدَجانََة ُدوَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقُع النـَّبمُل ِف َظهم
 .َحىتَّ َكثـَُر ِفيِه النـَّبملُ 

َحاقَ  ِسِه،: قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم رََمى َعنم قـَوم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحىتَّ  َوَحدَّ
 .تـَُها فََأَخَذَها قـََتاَدُة بمُن النـُّعمَماِن َفَكاَنتم ِعنمَدهُ انمَدقَّتم ِسيَـ 

َحاقَ  ، َأُخو َبيِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر، َقالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن المَقاِسُم بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن رَاِفع  انـمتَـَهى َأَنُس بمُن النَّضمِر : َوَحدَّ
اَعمُّ َأَنِس بمِن َماِلك  ِإََل  َنمَصاِر، َوَقدم َألمَقوم ، ِف رَِجال  ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواَأم َطَّاِب َوطَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ ِبَيمِديِهمم   ُعَمَر بمِن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َفَما جُيمِلُسُكمم؟ قَاُلوا: فـََقالَ   .قُِتَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نَـ : قَالَ  ََياِة بـَعمَدهُ َفَما َتصم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! ُعوَن ِِبْلم  .ُقوُموا َفُموتُوا َعَلى َما َماَت َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بل فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل، َوبِِه مُسِ َي َأَنُس بمُن َماِلك   تقم  .مثَّ اسم
َثيِن ُْحَيمٌد الطَِّويُل، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك   ُتُه، : قَالَ  َفَحدَّ َمِئذ  َسبمِعنَي َضرمبًَة، َفَما َعَرَفُه ِإالَّ ُأخم ِر يـَوم ََن ِبََنِس بمِن النَّضم َلَقدم َوَجدم



 .َعَرفـَتمُه بِبَـَنانِهِ 
َمِئذ  : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِل المِعلمِم، َأنَّ َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعومف  ُأِصيَب ُفوُه يـَوم َثيِن بـَعمُض َأهم رِيَن ِجَراَحًة  َوَحدَّ فـََهِتَم، َوُجرَِح ِعشم

ِلِه فـََعَرجَ  ثـََر، َأَصابَُه بـَعمُضَها ِف رِجم  .َأوم َأكم
َحاقَ * * *  ِل النَّاِس قُِتلَ : َفصمٌل قَاَل ابمُن ِإسم َِزُيَِة َوقـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد اهلم  وََكاَن َأوََّل َمنم َعَرَف َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِريُّ، َكعمُب بمُن َماِلك   ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َكَما ذََكَر يل الزُّهم  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ِلِمنَي َأبمِشُروا: قَالَ  ِت ََي َمعمَشَر المُمسم نَـيمِه تـُزمِهَراِن ِمنم حَتمِت المِمغمَفِر، فـََناَديمُت بَِعمَلى َصوم وُل اَّللَِّ َصلَّى َهَذا َرسُ  رََأيمُت َعيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   فََأَشاَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َأنم َأنمِصتم 

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََهُضوا بِِه، َونـََهَض َمَعهُ : قَاَل ابمُن ِإسم ِلُموَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مم ََنمُو الشِ عمِب َمَعُه فـََلمَّا َعَرَف المُمسم
َطَّاِب َوَعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوطَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ َوالزُّبـَريمِ  يُق َوُعَمُر بمُن اْلم ر  الصَّدِ  ِة َأبُو َبكم َاِرُث بمُن الصِ مَّ  بمِن المَعوَّاِم َواْلم

ِنَد  ِلِمنَي، فـََلمَّا ُأسم ٌط ِمَن المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الشِ عمِب َأدمرََكُه ُأيَبُّ بن خلف، َفذكر قَتله َرسُ ( 5)َوَرهم وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه السَََّلم أُبـَيًّا َكَما تـََقدَّمَ 

َحاقَ  َثيِن َصاِلُح بمُن ِإبـمَراِهيم بن عبد الرَّْحمَن : قَاَل ابمُن ِإسم ، َكَما َحدَّ ابمن َعومف  يـَلمَقى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى وََكاَن ُأيَبُّ بمُن َخَلف 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكََّة فـَيَـُقولُ  تُـُلَك َعَليمهِ : اَّللَّ م  فـََرقًا ِمنم ُذرَة  َأقـم  .ََي ُُمَمَُّد ِإنَّ ِعنمِدي العوذ، فـََرًسا، َأعمِلُفُه ُكلَّ يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  تُـُلَك ِإنم َشاَء اَّللَُّ : مَ فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َبلم َأََن َأقـم
تَـَقَن الدَُّم، فـََقالَ  َر َكِبري  فَاحم ًشا َغيـم  .قـَتَـَليِن َواَّللَِّ ُُمَمَّدٌ : فـَلََّما رََجَع ِإََل قـَُريمش  َوَقدم َخَدَشُه ِف ُعُنِقِه َخدم

 .بَمسٌ َواَّللَِّ ِإنَّ ِبَك ! َذَهَب َواَّللَِّ فـَُؤاُدكَ : فـََقاُلوا َلهُ 
 .َأََن َأقـمتُـُلكَ : ِإنَُّه َقدم َكاَن قَاَل يل مبَكَّةَ : قَالَ 

 .، َوُهمم قَاِفُلوَن ِبِه ِإََل َمكَّةَ ( 1)َفَماَت َعُدوُّ اَّللَِّ ِبَسِرف  ! فـََواَّللَِّ َلوم َبَصَق َعَليَّ َلَقتَـَليِن 
َحاقَ  َم َِبَرزَُه الرَُّسوُل َأتـَيمَت ِإلَيمِه * َلَقدم َوِرَث الضَََّلَلَة َعنم َأبِيِه : كَ فـََقاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِف َذلِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُأيَبٌّ يـَوم

 ََي عقيل: ُأَميََّة ِإذم يـَُغوث* َوتُوِعُدُه َوَأنمَت بِِه َجُهوُل َوَقدم قـَتَـَلتم بـَُنو النَّجَّاِر ِمنمُكمم * حَتمِمُل رِمَّ َعظمم  
__________ 

ند( 5)  .صعد :أسم
ََبل تنَد ِإََل َجانب من اْلم  .َأي اسم

 .َموِضع على ِستَّة َأممَيال من َمكَّة: سرف( 1)
)*( 
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َُبوُل َوَأفـمَلَت َحاِرٌث َلمَّا ُشِغلمَنا * َوَتبَّ ابـمَنا رَبِيَعَة ِإذم َأطَاَعا  ل  َِأُمِ ِهَما اهلم َرتُُه َفِليلُ * َأَِب َجهم ِم، ُأسم ِر المَقوم  بَِسم
* أُلمِقيَت ِف ُسُحِق السَِّعرِي متََىنَّ ِِبلضَََّلَلِة ِمنم بَِعيد  ( 5)فـََقدم * َأاَل َمنم ُمبمِلٌغ َعينِ  أُبـَيًّا : َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َأيمًضا

ََماين ِمنم بَِعيد   ُل المُكفم * َوتـُقمِسُم ِإنم َقَدرمَت َمَع النُُّذوِر مَتَنِ يَك اَأم * ِر يـَرمِجُع ِف ُغُروِر فـََقدم اَلقـَتمَك طَعمَنُة ِذي ِحَفاظ  َوقـَوم
َياِء طُرًّا  َحم ٌل َعَلى اَأم ُُموِر * َكِرمِي المبَـيمِت لَيمَس ِبِذي ُفُجوِر َلُه َفضم َحاقَ * * * ِإَذا ََنَبتم ُمِلمَّاُت اَأم فـََلمَّا : قَاَل ابمُن ِإسم

َراِس  انـمتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َفِم الشِ عمِب َخَرَج على ابمن َأيب طَاِلب  َحىتَّ َمََلَ َدرَقـََتُه َماًء ِمَن المِمهم
َرَب ِمنمُه، فـََوَجَد َلُه ِرًُيا فـََعاَفُه َوملَم ( 1) ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيشم َربم ِمنمُه، َوَغَسَل َعنم  َيشم ، َفَجاَء هِبَا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم َوَصبَّ َعَلى رَأمِسِه َوُهَو يـَُقولُ  ِهِه الدَّ َه نَِبيَُّه : " َوجم َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعَلى َمنم َدمَّى َوجم  ".اشم
ََحاِديِث الصَِّحيَحِة مبَا ِفيِه المِكَفايَةُ  َم َشَواِهُد َذِلَك ِمَن اَأم  .َوَقدم تـََقدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الشِ عمِب َمَعُه ُأولَِئَك النـََّفُر ِمنم َأصمَحاِبِه ِإذم عَ : َحاقَ قَاَل ابمُن ِإسم  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلتم َعالَِيٌة ِمنم فـَبَـيـم
ََبلَ   .قـَُريمش  اْلم

 .ِفيِهمم َخاِلُد بمُن المَولِيدِ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َبِغي هَلُمم َأنم يـَعمُلوَنَ : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اللَُّهمَّ ِإنَُّه اَل يـَنـم

ََبِل، وهنض َبطُوُهمم ِمَن اْلم ٌط َمَعُه ِمَن المُمَهاِجرِيَن َحىتَّ َأهم َطَّاِب َوَرهم  فـََقاَتَل ُعَمُر بمُن اْلم
__________ 

 .لقد: ابمن ِهَشام( 5)
 .َماء ِبحد: اْلجفة، وهى ترس من جلد، واملهراس: الدرقة( 1)

)*( 
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َن  ََبِل لِيَـعمُلَوَها َوَقدم َكاَن بَدَّ َرة  ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َصخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوظَاَهَر ( 5)النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ ِدرمعَ  َتِطعم، َفَجَلَس حَتمَتُه طَلمَحُة بمنُ بـَنيم َهَض ملَم َيسم ، فـََلمَّا َذَهَب لِيَـنـم ِ  نيم

َها تَـَوى َعَليـم  .ُعبَـيمِد اَّللَِّ فـَنَـَهَض ِبِه َحىتَّ اسم
َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد، بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ال عمُت َرُسوَل اَّللَِّ : زُّبـَريمِ، َعِن الزُّبـَريمِ، قَالَ َفَحدَّ مسَِ

َمِئذ   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل يـَوم َمِئَذ َما ( " 1)َأومَجَب طَلمَحُة : " َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِحنَي َصَنَع ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َصَنعَ 

َم ُأُحد  َقاِعًدا ِمَن اْلمِ َوذَكَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى الظَّهم َراِح َر ُعَمُر موَل عفَرة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُموَن َخلمَفُه قـُُعوًدا  .الَِِّت َأَصابـَتمُه، َوَصلَّى المُمسم



َحاقَ * * *  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعمَ : قَاَل ابمُن ِإسم َرى َمنم ُهَو يـَُقاُل َلُه قـُزمَماُن، : َر بمِن قـََتاَدة قَالَ َوَحدَّ َكاَن ِفيَنا رجل أ؟ ؟ اَل يُدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  ِل النَّاِر : " ِإذا ذكر: َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَُّه َلِمنم َأهم

م أحد قَاتل قتاال َشِديد: قَالَ  رِِكنَي، وََكاَن َذا بَمس، فأثبنته فـََلمَّا َكاَن يـَوم َعًة ِمَن المُمشم َدُه مَثَانَِيًة َأوم َسبـم ا، َفقتل ُهَو َوحم
ُتِمَل ِإََل َداِر َبيِن ظََفر   َراَحُة، فَاحم  .اْلِم

ِلِمنَي يـَُقوُلوَن َلهُ : قَالَ  َم ََي قـُزم : َفَجَعَل رَِجاٌل ِمَن المُمسم  .َماُن فَأَبمِشرم َواَّللَِّ َلَقدم َأبـمَليمَت الميَـوم
ِمي، َوَلوماَل َذِلَك َما قَاتـَلمتُ ! مبَاَذا أُبمِشرُ : قَالَ  َساِب قـَوم َتدَّتم َعَليمِه ِجَراَحُتُه : قَالَ ! فـََواَّللَِّ ِإنم َقاتـَلمُت ِإالَّ َعنم َأحم فـََلمَّا اشم

َسهُ  ًما ِمنم ِكَنانَِتِه فـََقَتَل ِبِه نـَفم  .َأَخَذ َسهم
بَـرَ َوَقدم َوَرَد ِمثم   .ُل ِقصَِّة َهَذا ِف َغزمَوِة َخيـم

 .َكَما َسَيأمِت ِإنم َشاَء اَّللَُّ 
َماُم َأْحمَدُ  ِريِ ، َعِن المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ : قَاَل اْلمِ ثـََنا َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ََن َمَع : َحدَّ َشِهدم

رَب فـََقاَل لرجلَرُسوِل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم  لَّى اَّللَّ
__________ 

 .ثقل من السن: بدن( 5)
نَّة: يعمىن( 1) تَـومجب بِِه اْلم  .أحدث َشيمئا يسم

)*( 
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ََلمَ  سم ِل النَّاِر : " ممَّنم َيدَِّعي اْلمِ  ".َهَذا ِمنم َأهم
 ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َتااًل َشِديًدا، فََأَصابـَتمُه ِجَراَحٌة، َفِقيلَ فـََلمَّا َحَضَر المِقَتاُل قَاَتَل الرَُّجُل قِ 

ِل النَّارِ   .الرَُّجُل الَِّذي قـُلمَت ِإنَُّه ِمنم َأهم
َم ِقَتااًل َشِديًدا َوَقدم َماتَ   .قَاَتَل الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".ِإََل النَّاِر : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َنَما ُهمم َعَلى َذِلَك ِإذم ِقيلَ َفَكا ِم يـَرماَتُب، فـَبَـيـم َفِإنَُّه ملَم َُيُتم َوَلِكنم ِبِه ِجَراٌح َشِديَدٌة، فـََلمَّا َكاَن ِمَن اللَّيمِل ملَم : َد بـَعمُض المَقوم
َسهُ  َراِح فـََقَتَل نـَفم  .َيصمرِبم َعَلى اْلِم
ُ َعَليمِه وَ  رِبَ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َهُد َأين ِ َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه : " َسلََّم ِبَذِلَك فـََقالَ فَُأخم بَـُر، َأشم ُ َأكم  ".اَّللَّ
يَن ِِبلرَُّجِل المَفا: " مثَّ َأَمَر ِبََلاًل فـََناَدى ِف النَّاسِ  َ يـَُؤيِ ُد َهَذا الدِ  ِلَمُة، َوَأنَّ اَّللَّ َنََّة ِإالَّ نـَفمٌس ُمسم ُخُل اْلم  ! ".ِجرِ َأنَُّه اَل يَدم

ِ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاِق بِهِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم
َحاقَ * * *  ُم أُ : قَاَل ابمُن ِإسم َن فـََلمَّا َكاَن يـَوم ِيُق، وََكاَن َأَحَد َبيِن ثـَعمَلَبَة بمِن المِفطميَـوم َم ُأُحد  ُُمَريم ََي : ُحد  قَالَ وََكاَن ممَّنم قُِتَل يـَوم

َر ُُمَمَّد  َعَليمُكمم َْلَقٌّ َمعمشَ  ُتمم َأنَّ َنصم  .َر يـَُهوَد، َواَّللَِّ َلَقدم َعِلمم



ُم السَّبمتِ : قَاُلوا َم يـَوم  .ِإنَّ الميَـوم
 .اَل َسبمَت َلُكمم : قَالَ 

َتُه َوقَالَ  َفُه َوُعدَّ َنُع ِفيِه َما َشاءَ : فََأَخَذ َسيـم  .ِإنم ُأِصبمُت َفَمايل ِلُمَحمَّد  َيصم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَتَل َمَعُه َحىتَّ قُِتلَ  مثَّ   .َغَدا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـََلغََنا ُر يـَُهوَد : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِيُق َخيـم  ".ُُمَريم
قَافًا ِِبلمَمِديَنِة هللَفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : قَاَل السَُّهيمِليُّ  ِيَق، وََكاَنتم َسبمَع َحَواِئَط، َأوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأممَواَل ُُمَريم  .ى اَّللَّ
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 .وََكاَنتم َأوََّل َوقمف  ِِبلمَمِديَنةِ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َكعمب  المُقَرِظيُّ 
َحاقَ  ُ بمنُ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َصنيم َثيِن اْلُم ََل ابمِن َأيب َأْحمََد،  َوَحدَّ َياَن َموم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُعَمَر بمِن َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، َعنم َأيب ُسفم

ثُوين َعنم رَُجل  َدَخلَ : َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَُّه َكاَن يـَُقولُ   َحدِ 
َنََّة ملَم ُيَصلِ  َقطُّ   .اْلم

ُرو بمُن ََثِبِت بمِن َوقمش  : وُه َمنم ُهَو؟ فـَيَـُقولُ فَِإَذا ملَم يـَعمرِفمُه النَّاُس َسأَلُ  َهِل، َعمم َشم ُِم َبيِن َعبمِد اَأم  .ُأَصريم
 ُ َصنيم ِِم؟ قَالَ : َفقلت حملمود بن َأسد: قَاَل اْلُم َُصريم ُم : َكيمَف َكاَن َشأمُن اَأم ِمِه، فـََلمَّا َكاَن يـَوم ََلَم َعَلى قـَوم َكاَن َيَمىَب اْلمِسم

َراَحةُ ُأُحد  بَدَ  بَـتَـتمُه اْلِم َفُه فـََغَدا َحىتَّ َدَخَل ِف َعرمِض النَّاِس، فـََقاَتَل َحىتَّ َأثـم َلَم، مثَّ َأَخَذ َسيـم  .ا َلُه فََأسم
َنَما رَِجاٌل ِمنم َبيِن عبد االشهل يـَلمَتِمُسوَن قـَتمََلُهمم ِف المَمعمرََكِة ِإَذا ُهمم بِِه، فـََقاُلوا: قَالَ  ُِم َما َواَّللَِّ : فـَبَـيـم َُصريم  ِإنَّ َهَذا َلَلم

َِديثِ  َناُه َوِإنَُّه ِلُمنمِكٌر هِلََذا اْلم  .َجاَء بِِه؟ َلَقدم تـَرَكم
ُرو: ]َفَسأَُلوُه فـََقاُلوا ََلِم؟ فـََقالَ ( 5[ )َما َجاَء ِبَك ََي َعمم سم ِمَك َأمم َرغمَبٌة ِف اْلمِ ََل : َأَحَدٌب َعَلى قـَوم ِم، َبلم َرغمَبٌة ِف اْلمِسم

ُ َعَليمِه  ُت َسيمِفي َوَغَدومُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت، مثَّ َأَخذم َلمم َوَسلََّم فـََقاتـَلمُت َحىتَّ َأَصاَبيِن َما آَمنمُت ِِبَّللَِّ َوِبَرُسوِلِه َوَأسم
 .َأَصاَبيِن 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ فـََلمم يـَلمَبثم َأنم َماَت ِف َأيمِديِهمم، َفذََكُروُه ِلَرُسوِل اَّللَِّ  َنَِّة : "  َصلَّى اَّللَّ ِل اْلم  ".ِإنَُّه ِمنم َأهم
َحاقَ  َياخ  ِمنم َبيِن َسَلَمَة، َقالُوا: قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َأيب، َعنم َأشم َُموِح َرُجًَل َأعمَرَج َشِديَد المَعَرِج، : َوَحدَّ ُرو بمُن اْلم َكاَن َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمَشاِهَد، فـََلمَّا َكاَن يَـ  وََكاَن َلُه بـَُنونَ  َهُدوَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِد َيشم ُسم ُم ُأُحد  َأرَاُدوا َأرمبـََعٌة ِمثمُل اَأم وم
َ َقدم َعَذَركَ : َحبمَسُه َوقَاُلوا  .ِإنَّ اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم   ِإنَّ َبيِنَّ يُرِيُدوَن َأن ُيبسوىن َعن َهَذا: َوقَالَ فَأََتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
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َنَّةِ  ُُروِج َمَعَك ِفيِه، فـََواَّللَِّ ِإين ِ ََأَرمُجَو َأن َأطَأ بعرجِت َهِذه اْلم ِه َواْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّ ! المَوجم َأمَّا : " مَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َفََل ِجَهاَد َعَليمَك   ".َما َعَليمُكمم َأنم اَل متَمنَـُعوُه، َلَعلَّ اَّللََّ َأنم يـَرمزَُقُه الشََّهاَدَة : " َوقَاَل لَِبِنيهِ " َأنمَت فـََقَد َعَذَرَك اَّللَّ

ُ َعنمهُ  َم ُأُحد  َرِضَي اَّللَّ  .َفَخَرَج َمَعُه فـَُقِتَل يـَوم
َحاقَ قَاَل ابمُن * * *  َبَة : ِإسم َثيِن َصاِلُح بمُن َكيمَساَن   -َوَوقـََعتم ِهنمُد بِنمُت ُعتـم ِئي َمَعَها ُُيَثِ لمَن  -َكَما َحدَّ َوُة الَلَّ َوالنِ سم

ََذتم  ُنُوَف، َحىتَّ اختَّ َذاَن َواَأم ُ َعَليمِه َوسلم، جيد َعن اْلم َلى ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهنمُد ِمنم آَذاِن الر َِجاِل  ِِبلمَقتـم
ِشيًّا( 5)َوأُنُوِفِهمم َخَدًما   .َوَقََلئَِد، َوَأعمَطتم َخَدَمَها َوَقََلئَِدَها وقرطها َوحم

َها َتِطعم َأنم ُتِسيَغَها فـََلَفظَتـم َها فـََلمم َتسم  .َوبـََقَرتم َعنم َكِبِد َْحمَزَة َفََلَكتـم
َتِطعم َأنم ُتِسيَغَهاَوذََكَر ُموَسى بمُن عقَبة َأن الذى  َها فـََلمم َتسم ِشيٌّ، َفَحَمَلَها ِإََل ِهنمد  َفََلَكتـم  .بقر َعن َكِبَد َْحمَزَة َوحم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َحاقَ  هِتَا فـََقاَلتم : قَاَل ابمُن ِإسم رَِفة  َفَصَرَختم بَِعمَلى َصوم َرة  ُمشم ر  ََنمُن َجَزيـمَناُكمم بِيَـ : مثَّ َعَلتم َعَلى َصخم ِم بَدم َرمُب بـَعمَد * وم َواْلم

َرمِب َذاُت ُسعمِر  َبَة ِمنم َصربمِ ( 1)اْلم ِري * َما َكاَن يل َعنم ُعتـم َشَفيمَت * َواَل أخى َوَعمه َوبكر َشَفيمُت نـَفمِسي َوَقَضيمُت نَذم
ِري  ِشي   َعَليَّ ُعمم ُر َوحم ِري َفُشكم ِشيُّ َغِليَل َصدم َها ِهنمُد بِنمُت ُأََثثََة بمِن َعبَّاِد : ِمي ِف قـَربمِي قَالَ َحىتَّ َترِمَّ َأعمظُ * َوحم فََأَجابـَتـم

ِر : بمِن المُمطَِّلِب فـََقاَلتم  ر  َوبـَعمَد َبدم ر * َخزِيِت ِف بَدم م اهلامشيني * ََي بِنمَت َوقَّاع  َعِظيم المكفمر صبحك هللا َغَداة المفجم
 الطَوال الزهر

__________ 
 .َلخيلاْل: اْلدم( 5)
(1 ) ِ  .الشدَّة َوالمَقرممُ : الس عر ِبَضمَّتَـنيم

)*( 

(9/77) 

 
 

ِري * ِبُكلِ  َقطَّاع  ُحَسام  يـَفمِري  ُرِك * َْحمَزُة لَيمِثي َوَعَليٌّ َصقمِري ِإذم رَاَم َشيمٌب َوَأبُوِك َغدم ِر َوَنذم َفَخضََّبا ِمنمُه َضَواِحَي النَّحم
رِ   السُّوُء َفَشرُّ نَذم

َحاققَاَل ابم  َاِرِث بمِن َعبمِد َمَناَة : ن ِإسم َُليمس بن زَين َأُخو َبيِن اْلم ََحابِيِش  -وََكاَن اْلم َمِئذ  َسيِ ُد اَأم َمرَّ بَِيب  -َوُهَو يـَوم
ِق َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب ِبُزجِ  الرُّممِح َويـَُقولُ  َياَن َوُهَو َيضمِرُب ِف ِشدم َُليمسُ فَـ ! ُذقم ُعَققُ : ُسفم ََي َبيِن ِكَنانََة، َهَذا : َقاَل اْلم

ِه َما تـََرومَن ْلَمًما َنُع ِِببمِن َعمِ  َها َعينِ  فَِإنَـَّها َكاَنتم زَلَّةً : فـََقالَ ! َسيِ ُد قـَُريمش  َيصم ُتمم  .َوُيمََك اكم
َحاقَ * * *  َياَن ِحنَي َأرَاَد ااِلنمِصَرا: قَاَل ابمُن ِإسم تِهِ مثَّ ِإنَّ َأَِب ُسفم ََبِل مثَّ َصَرَخ بَِعمَلى َصوم َرَف َعَلى اْلم ( 5)َأنـمَعَمتم : َف َأشم

م بدر، اعمل ُهبل َأي ظهر ِديَنَك ( 1[ )فـََعالِ ] ٌم بِيَـوم َرمَب ِسَجاٌل، يـَوم  ( .9)ِإنَّ اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُعَمرَ  َنَِّة : ِجبمُه فـَُقلم ُقمم ََي ُعَمُر فَأَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َأعمَلى َوَأَجلُّ، اَل َسَواَء، قـَتمََلََن ِف اْلم اَّللَّ



 ".َوقـَتمََلُكمم ِف النَّاِر 
َيانَ   .َهُلمَّ ِإيَلَّ ََي ُعَمرَ : فـََقاَل َلُه َأبُو ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُعَمرَ   .َما َشأمنُهُ ائمِتِه فَانمظُرم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيانَ  نَ : َأنمُشُدَك اَّللََّ ََي ُعَمُر، َأقـَتَـلمَنا ُُمَمًَّدا؟ فـََقاَل ُعُمرُ : َفَجاَءُه فـََقاَل َلُه َأبُو ُسفم َمُع َكََلَمَك اْلم  .اللَُّهمَّ اَل، َوِإنَُّه لُِيسم

َدُق ِمَن ابمِن قمئة َوأبر: قَالَ   .َأنمَت ِعنمِدي َأصم
__________ 

 .خطاب لَنفِسهِ : ِبَفتمح التَّاء: تَأنـمَعم( 5)
َرمب َأو المَواِقَعة َأو االزالم: وبسكوهنا يُرِيد  .من ابمن ِهَشام( 1" )أجابت بنعم : " اْلم

م للمِفعمل اْلمسن: وفعال  .اسم
َها وأقصر َعن لومها، تَقول المَعَرب: فعال: َوقَاَل السُّهيملي  .عمىن ارمتَفع َعىن َودعيِن اعمل َعىن وعال، مبَِ : َأمر، َأي َعال َعنـم

 .أظهر دينك: َأي: ابمن ِهَشام( 9)
)*( 
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َحاقَ  َيانَ : قَاَل ابمُن ِإسم َواَّللَِّ َما َرِضيُت َوَما َسِخطمُت، َوَما نـََهيمُت َواَل ( 5)ِإنَُّه َقدم َكاَن ِف قـَتمََلُكمم َمثمٌل : مثَّ ََنَدى َأبُو ُسفم
 .َأَمرمتُ 

َياَن ََنَدى َوَلمَّا: قَالَ   .ِإن َمومعدُكمم بدر المَعام الممقبل: انمَصَرَف َأبُو ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَرُجل  ِمنم َأصمَحابِهِ  ِعدٌ : ُقلم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَك َموم نَـَنا َوبـَيـم  .نـََعمم ُهَو بـَيـم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  فـََقالَ  مثَّ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم م َوانمظُر َماَذا : َصلَّى اَّللَّ ُرجم ِف آََثِر المَقوم اخم
ِبَل فَِإنَـُّهمم يُرِيُدوَن َمكََّة، وَ  َيمَل َواممَتطُوا اْلمِ نَـُعوَن َوَما يُرِيُدوَن، فَِإنم َكانُوا َقدم َجنـَُّبوا اْلم ِبَل ِإنم رَِكُبوا اَيصم َيمَل َوَساُقوا اْلمِ ْلم

 .فـَُهمم يُرِيُدوَن المَمِديَنةَ 
 .َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ِإنم َأرَاُدوَها ََأَِسريَنَّ ِإلَيمِهمم ِفيَها مثَّ ََأََُنِجَزنَـُّهمم 

َيمَل وا: قَاَل َعِليٌّ  نَـُعوَن، َفَجنـَُّبوا اْلم ُت ِف َأثَرِِهمم َأنمظُُر َماَذا َيصم  .متطوا االبل ووجهوا ِإََل َمكَّةَفَخَرجم
* 

__________ 
 .كاملثلة، التنكيل ِبلقتلى: الممثل( 5)
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َم ُأُحد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم بعد المَوقـمَعة يـَوم ُر ُدَعاِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  ِذكم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َمرمَواُن بمُن ُمَعاِويََة المفَ : قَاَل اْلمِ ، َعِن ابمِن رَِفاَعَة الزُّرَِقيُّ، َعنم َحدَّ ََن المَمكِ يُّ ثـََنا َعبمُد المَواِحِد بمُن َأُيم َزاِريُّ، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َأبِيِه، قَالَ  رُِكوَن قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم ُأُحد  َوانمَكَفأَ المُمشم َتووا َحىتَّ أثىن : " َلمَّا َكاَن يـَوم على رىب اسم
ُد ُكلُُّه، اللَُّهمَّ اَل قَاِبَض ِلَما َبَسطمَت، َواَل َِبِسَط ِلَما قـََبضمَت، : " عزوجل، َفَصاُروا َخلمَفُه ُصُفوًفا فـََقالَ  َمم اللَُّهمَّ َلَك اْلم

َللمَت، َواَل ُمِضلَّ ِلَمنم َهَديمَت، َواَل ُمعمِطَي ِلَما َمنَـعمَت َواَل  َت َواَل َهاِدَي ِلَمنم َأضم  َماِنَع ِلَما َأعمطَيمَت، َواَل ُمَقرِ َب ِلَما َِبَعدم
ِلَك َوِرزمِقكَ  َنا ِمنم بـَرََكاِتَك َوَرْحمَِتَك َوَفضم  .َواَل ُمبمِعَد ِلَما قـَرَّبمَت، اللَُّهمَّ ابمُسطم َعَليـم

أَُلَك النَِّعيَم المُمِقيَم الَِّذي اَل َُيُوُل َواَل يـَُزو  َومفِ اللَُّهمَّ ِإين ِ َأسم َم اْلم َممَن يـَوم َلِة َواَأم َم المَعيـم أَُلَك النَِّعيَم يـَوم  .ُل، اللَُّهمَّ ِإين ِ َأسم
تَـَنا َوَشرِ  َما َمنَـعمتَـَنا  .اللَُّهمَّ ِإين ِ َعائٌِذ ِبَك ِمنم َشرِ  َما َأعمطَيـم

ُيَاَن َوزَي ِنمُه ِف قـُُلوبَِنا، وََكر ِهِ  َنا اْلمِ َعلمَنا ِمَن الرَّاِشِدينَ  اللَُّهمَّ َحبِ بم ِإلَيـم َياَن َواجم َر َوالمُفُسوَق َوالمِعصم َنا المُكفم  .ِإلَيـم
ُتوِننيَ  َر َخَزاََي َواَل َمفم َنا ِِبلصَّاْلِِنَي َغيـم ِقم ِلِمنَي، َوَأْلم ِيَنا ُمسم ِلِمنَي َوَأحم  .اللَُّهمَّ تُوفَـَّنا ُمسم

بُ  َزَك َوَعَذاَبكَ اللَُّهمَّ قَاِتِل المَكَفَرَة الَِّذيَن يَُكذِ  َعلم َعَليمِهمم رِجم  .وَن ُرُسَلَك َوَيُصدُّوَن َعنم َسِبيِلَك، َواجم
َقِ    ".اللَُّهمَّ قَاِتِل المَكَفَرَة الَِّذيَن ُأوتُوا المِكتَّاَب، ِإَلَه اْلم

َلِة، َعنم زََِيِد بمِن َأيُّوَب، َعنم َمرم  ِم َواللَّيـم ََن، َعنم ُعبَـيمِد بمِن َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِف الميَـوم َواَن بمِن ُمَعاِويََة، َعنم َعبمِد المَواِحِد بمِن َأُيم
 .رِفَاَعة، َعن َأبِيه بِهِ 

(9/77) 

 
 

َحاقَ  ٌل قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن ابمن َأيب : َفصم  َصعمَصَعَة المَماِزينُّ، َوفـَرََغ النَّاُس ِلَقتمََلُهمم، َفَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َياِء ُهَو : َأُخو َبيِن النَّجَّاِر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحم َمنم َرُجٌل يـَنمظُُر يل َما فـََعَل َسعمُد بمُن الرَّبِيِع َأِف اَأم

َنمَصارِ  َممَواِت؟ فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اَأم  .َأَنَ : َأمم ِف اَأم
َلى َوبِِه َرَمٌق، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَرين َأنم َأنمظَُر َأِف : فـََقاَل َلهُ : فـََنَظَر فـََوَجَدُه َجِرًُيا ِف المَقتـم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َممَواتِ  َياِء َأنمَت َأمم ِف اَأم َحم  .اَأم
َممَواِت، فَأَبم : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوسلم سَلمى َوقل َلهُ ِإَنَّ ِف اَأم َجَزاَك : ِإن سعد ابمن الرَّبِيِع يـَُقوُل َلكَ : ِلغم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َر َما َجَزى نَِبيًّا َعنم أُمَِّتهِ  ُ َعنَّا َخيـم  .اَّللَّ
َمَك َعينِ  السَََّلَم َوُقلم هَلُمم  َر َلُكمم ِعنمد هللا ِإن خلص ِإََل نَِبيُكم : وُل َلُكمم ِإنَّ َسعمَد بمَن الرَّبِيِع يـَقُ : َوَأبمِلغم قـَوم ِإنَُّه اَل ُعذم

ٌ َتطمِرفُ  بَـرمتُُه َخبَـَرهُ : قَالَ ! َوِفيُكمم َعنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم  .مثَّ ملَم َأبـمَرحم َحىتَّ َماَت َوجئمت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َلى ُُمَمَّد بن َسلَمة، ِفيَما ذََكَرُه ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر المَواِقِديُّ َكاَن الرَُّجُل الَِّذي المَتمَ : قـُلمتُ   .َس َسعمًدا ِف المَقتـم

ِ فـََلمم جيُِبمُه، فـََلمَّا قَالَ   ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َأَمَرين َأنم َأنمظُرَ : َوذََكَر َأنَُّه ََنَداُه َمرَّتـَنيم
 .َخبَـَركَ 

 .َكَرهُ َأَجابَُه ِبَصومت  َضِعيف  َوذَ 



ِتيَعابِ   .َكاَن الرَُّجُل الَِّذي المَتَمَس َسعمًدا ُأيَبَّ بمَن َكعمب  : َوقَاَل الشَّيمُخ َأبُو ُعَمَر ِف ااِلسم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ُ َعنمُه، َوُهَو الَِّذي آَخى  َلَة المَعَقَبِة َرِضَي اَّللَّ َنُه وََكاَن َسعمُد بمُن الرَّبِيِع ِمَن النـَُّقَباِء لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف    .َوبـَنيم

* * * 
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َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـََلَغيِن يـَلمَتِمُس َْحمَزَة بمَن َعبمِد المُمطَّلِ : قَاَل ابمُن ِإسم ِب، فـََوَجَدُه بَِبطمِن َوَخَرَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .المَواِدي َقدم بُِقَر َبطمُنُه َعنم َكِبِدِه َوُمثِ َل ِبِه َفُجدَِع َأنـمُفُه َوُأُذََنهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِحنَي رَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلوماَل َأنم حَتمَزَن َصِفيَُّة  : "َأى َما رََأىَفَحدَّ
َباِع َوَحَواِصِل الطَّريمِ، َولَِئنم َأظمَهَرين  ُتُه َحىتَّ َيُكوَن ِف بُطُوِن السِ  ِطن  َوَتُكوَن ُسنًَّة ِمنم بـَعمِدي، لَتَـرَكم ُ َعَلى قـَُريمش  ِف َموم  اَّللَّ

هُ   ".مم ِمَن المَمَواِطِن ََأَُمثِ َلنَّ بَِثََلِثنَي َرُجًَل ِمنـم
هِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَغيمَظُه َعَلى َمنم فـََعَل ِبَعمِ  ِلُموَن َحِزَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَّللَِّ لَِئنم َأظمَفَرََن : َما فـََعَل، قَاُلوا فـََلمَّا رََأى المُمسم

َلًة ملَم  ِر لَُنَمثِ َلنَّ هِبِمم ُمثـم ًما ِمَن الدَّهم ُ هِبِمم يـَوم  .ُُيَثِ لمَها َأَحٌد ِمَن المَعَربِ اَّللَّ
َحاقَ  َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َوَحدَّ ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  َلِميِ  َسم َياِن بمِن فـَرمَوَة اَأم َثيِن بـَُريمَدَة بمِن ُسفم ُم َعِن ابمِن َفَحدَّ

، َأنَّ هللا َأنـمَزَل ِف َذِلكَ  ٌر للصابرين َوِإنم َعاقـَبـم : " َعبَّاس  ُتمم ِبِه َولَِئنم َصبَـرمُُتم هَلَُو َخيـم يَة" ُتمم فـََعاِقُبوا مبِثمِل َما ُعوِقبـم  .اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَصبَـَر َونـََهى َعِن المُمثـمَلةِ : قَالَ   .فـََعَفا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يٌَّة، َوِقصَُّة ُأُحد  بَـ : قـُلمتُ  يَُة َمكِ  َرِة بَِثََلِث ِسِنني، َفكيف يلتئم َهَذا؟ َهِذِه اْلم جم  .فَاهلل أعلم! عمَد اهلِم
َسِن، َعنم مَسَُرَة، قَالَ : قَالَ  َثيِن ُْحَيمٌد الطَِّويُل، َعِن اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَقام  َقطُّ فـََفاَرَقُه : َوَحدَّ َما قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهى َعِن المُمثـمَلةِ َحىتَّ َيَمُمَر ِبِ   .لصََّدَقِة َويـَنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َْحمَزَة قَالَ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   َلنم ُأَصاَب مبِثمِلَك أبدا، َما وقفت قط  موقفا : " َوَلمَّا َوَقَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 ! ".َأغمَيَظ ِإيَلَّ ِمنم َهَذا
ُتوب ِف السََّماَوات السَّبعَجاَءين جِ : " مثَّ قَالَ  ربين َأن َْحمَزة َمكم ِيل فََأخم َْحمَزة ابمن َعبمِد المُمطَِّلِب َأَسُد اَّللَِّ َوَأَسُد : " ربم
 ".َرُسوِلِه 
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ََسِد َأَخَويم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُهمم وََكاَن َْحمَزُة َوَأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن الرََّضاَعِة، َأرمَضَعتـم اَّللَّ
 .َثََلثـَتَـُهمم ثويبة موالة َأىب هَلب



َلى ُأُحد   ُر الصَََّلِة َعَلى َْحمَزَة َوقـَتـم  ِذكم
َحاقَ  ، قَالَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُم، َعنم ِمقمَسم  َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َأَمرَ : " َوَحدَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلى يُوَضُعوَن ِإََل  ، مثَّ َأَتى ِِبلمَقتـم ِبريَات  َي بِبُـرمَدة  مثَّ َصلَّى َعَليمِه، َفَكبـََّر َسبمَع َتكم َزَة َفُسجِ   َْحمَزَة َفَصلَّى َعَليمِهمم َوَعَليمِه حبَمم
ِ َوَسبمِعنَي َصََلًة َمَعُهمم، َحىتَّ َصلَّى َعَليمِه ثِنـم   ".تَـنيم

 .َوَهَذا َغرِيٌب َوَسَنُدُه َضِعيفٌ 
َممَصارِ : قَاَل السَُّهيمِليُّ   .َوملَم يـَُقلم ِبِه َأَحٌد ِمنم ُعَلَماِء اَأم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعطَاُء بمُن السَّاِئِب، : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا َْحَّاٌد، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ ُعود ، قَالَ َحدَّ ِإنَّ : َعِن الشَّعمِبِ ، َعِن ابمِن َمسم
َمِئذ  رَجَ  ُت يـَوم رِِكنَي، فـََلوم َحَلفم ِلِمنَي جُيمِهزمَن َعَلى َجرمَحى المُمشم َم ُأُحد  َخلمَف المُمسم ُت َأنم أبر َأن لَيمَس َأَحٌد النِ َساَء ُكنَّ يـَوم وم

نـمَيا َحىتَّ َأنـمَزَل اَّللَُّ  ُهم ليبتليكم: " ِمنَّا يُرِيُد الدُّ ِخَرة، مثَّ صرفكم َعنـم نـمَيا َوِمنمُكمم َمنم يُرِيد اْلم  .ِمنمُكمم َمنم يُرِيُد الدُّ
." 

ا َما أُِمُروا ِبِه أُفمرَِد َرُسول ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعَصوم  فـََلمَّا َخاَلَف َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعة   هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِ ِمنم قـَُريمش  َوُهَو َعاِشُرُهمم، فـََلمَّا َرِهُقوُه قَالَ : ِف ِتسم َنمَصاِر َواثـمنَـنيم َعٌة ِمَن اَأم ُ : َسبـم رَِحَم اَّللَّ

 .رَُجًَل َردَُّهمم َعنَّا
ُ َعَليمِه  َعُة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َأصمَحابـََنا: َوَسلََّم ِلَصاِحبَـيمهِ فـََلمم يـََزلم يـَُقوُل َذا َحىتَّ قُِتَل السَّبـم  .َما َأنمَصفم

َياَن فـََقالَ   .اعمُل ُهَبلَ : َفَجاَء َأبُو ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َأعمَلى َوَأَجلُّ : ُقوُلوا: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَّللَّ

ُ َأعمَلى َوَأَجلُّ : فـََقاُلوا  .اَّللَّ
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َيانَ فـََقاَل َأبُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : و ُسفم ََل َلُكمم : ُقوُلوا: لََنا المُعزَّى َواَل ُعزَّى َلُكمم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َموماَلََن َواَل َموم  .اَّللَّ
َيانَ  ٌم ُنسَ : مثَّ قَاَل َأبُو ُسفم َنا َويـَوم ٌم َعَليـم ٌم لََنا َويـَوم ر ، يـَوم ِم بَدم ٌم بِيَـوم ، َحنمظََلُة حبَنمظََلَة، َوُفََلٌن ِبُفََلن  يـَوم ٌم ُنَسرُّ  .اُء َويـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َياٌء يـُرمزَُقوَن َوقـَتمََلُكمم ِف النَّاِر يـَُعذَّبُونَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل َسَواَء، َأمَّا قـَتمََلََن فََأحم
َيانَ  ُت، َواَل َقدم َكانَ : قَاَل َأبُو ُسفم بَـبمُت َواَل َكرِهم م مثَلة َوِإن َكاَنت لعن غري مَلمنا، َما َأَمرمُت َواَل نـََهيمُت َواَل َأحم تم ِف المَقوم

 .َساَءين َواَل َسرَّين 
َتِطعم : قَالَ  َها فـََلمم َتسم  .َأنم أتَمُكَلَها فـََنَظُروا فَِإَذا َْحمَزُة َقدم بُِقَر َبطمُنُه َوَأَخَذتم ِهنمُد َكِبَدُه َفََلَكتـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًئا؟ قَاُلوا: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل : َأَأَكَلتم َشيـم
ًئا ِمنم َْحمَزَة ِف النَّارِ : قَالَ  ِخَل َشيـم ُ لُِيدم  .َما َكاَن اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َْحمزَ : قَالَ  َنمَصاِر فـَُوِضَع ِإََل َجنمِبِه َفَصلَّى َعَليمِه، فـََوَضَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ة فصلى َعَليمِه وجئ ِبَرُجل  ِمَن اَأم

 .َفرفع االنصاري َوترك َْحمَزة



 .وجئ آِبِخَر فـََوَضَعُه ِإََل َجنمِب َْحمَزَة َفَصلَّى َعَليمِه، مثَّ رُِفَع َوُتِرَك َْحمَزةُ 
َمِئذ  َسبمعِ   ".نَي َصََلًة َحىتَّ َصلَّى َعَليمِه يـَوم

َناٌد ِفيِه َضعمٌف َأيمًضا ِمنم ِجَهِة َعطَاِء بمِن السَّاِئبِ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد، َوَهَذا ِإسم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

،: َوالَِّذي َرَواُه المُبَخاِريُّ َأثـمَبَت َحيمُث قَالَ  ثـََنا اللَّيمُث، َعِن ابمِن ِشَهاب  َبُة، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َكعمِب بمِن  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن جَيمَمُع  بَـَرُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َأنَّ َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ َأخم َلى ُأُحد  ِف ثـَومب  َماِلك  ِ ِمنم قـَتـم َ الرَُّجَلنيم بـَنيم

ِد، َوقَالَ َأيهمم َأكثر أ: َواِحد  مثَّ يـَُقولُ  َمُه ِف اللَّحم َم : خذا لِلمُقرمآِن؟ فَِإذا ُأشري َلُه ِإََل َأحدمَها َقدَّ َأََن َشِهيٌد َعَلى َهُؤاَلِء يـَوم
 .المِقَياَمةِ 

 .َوَأَمَر ِبَدفمِنِهمم ِبِدَمائِِهمم َوملَم يصل َعَليمِهم َومل يغسلوا
 (9 -السِ ريَة  - 1)

(9/55) 

 
 

ِلم  تـََفرََّد ِبِه المُبخَ   .اِريُّ ُدوَن ُمسم
ُل السَُّنِن ِمنم َحِديِث اللَّيمِث بمِن َسعمد  بِهِ   .َوَرَواُه َأهم

ِري ، َعن ابم : َوقَاَل َأْحمَدُ  ُث َعِن الزُّهم عمُت َعبمَد رَبِ ِه ُُيَدِ  ثـََنا ُشعمَبُة، مسَِ ثـََنا ُُمَمَُّد، يـَعميِن ابمَن َجعمَفر ، َحدَّ ن َجابر، َعن َجابر َحدَّ
َلى ُأُحد  ابم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه قَاَل ِف قـَتـم ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َم : ن َعبمِد اَّللَِّ ًكا يـَوم فَِإنَّ ُكلَّ ُجرمح  َأوم ُكلَّ َدم  يـَُفوُح ِمسم

 .المِقَياَمةِ 
 .َوملَم ُيَصلِ  َعَليمِهمم 

 .ِننَي َعِديَدة  قـَبمَل َوفَاتِِه بَِيِسري  َوثـََبَت َأنَُّه َصلَّى َعَليمِهمم بـَعمَد َذِلَك ِبسِ 
بَـَرََن : َكَما قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َأخم ثـََنا زََكرَيَّ بمُن َعِدي   ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَِّحيِم، َحدَّ َوَة، َعنم ( [ 5)ابمُن ]َحدَّ المُمَباَرِك، َعنم َحيـم

، َعنم َأيب اْلمَ  َبَة بمِن َعاِمر ، قَالَ يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب  َلى ( 1)َصلَّى : ريمِ، َعنم ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى قـَتـم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـَر فـََقالَ  َممَواِت، مثَّ طََلَع المِمنـم َياِء َواَأم َحم َ َأيمِديُكمم فَـ : " ُأُحد  بـَعمَد مَثَاين ِسِننَي َكالمُمَود ِِع ِلَلم َرٌط َوَأََن َعَليمُكمم َشِهيٌد، ِإين ِ بـَنيم

َشى َعَليمُكمم َأنم ُتشم  ُت َأخم ُض، َوِإين ِ ََأَنمظُُر ِإلَيمِه ِمنم َمَقاِمي َهَذا، َوِإين ِ َلسم َوم ِعدَُكُم اْلم َشى َعَليمُكُم َوِإنَّ َموم رُِكوا، َوَلِكينِ  َأخم
نـمَيا َأنم تـََناَفُسوَها  .الدُّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َفَكاَن آِخَر َنظمَرة  : قَالَ   .َنظمَرتـَُها ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلٌم، َوَأبُو َداُود، َوالنََّساِئي ، من َحِديث يزِيد ابمن َأيب َحِبيب    .ِبِه ََنمَوهُ َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع ُأَخَر، َوُمسم

َُمِويُّ  َثيِن َأيب، َحدَّ : َوقَاَل اَأم ، قَالَ َحدَّ َسُن بمُن ُعَمارََة، َعنم َحِبيِب بمِن َأيب ََثِبت  َنا ِمَن السََّحِر : قَاَلتم َعاِئَشةُ : ثـََنا اْلَم َخَرجم
رُ  َبَـَر، َحىتَّ ِإَذا طََلَع المَفجم َتطمِلُع اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ُأُحد  َنسم َتدُّ َويـَُقولِإَذا َرُجٌل ُُمم  َُممَرُج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َتِجٌر َيشم

هد اهليجا ْحل   (9)لبث َقِليَل يشم



__________ 
 .ابمن المُمَبارك ُهَو عبد هللا( 5)

 .َوقد َسَقطت من االصل
 .وأثبتها من َصِحيح الُبَخاِري  ِف َغزمَوة أحد

َطََلين  ( 1)  -َأي المَقربم  -ت، واالمجاع يدل َلُه، النه اَل يصلى َعَليمِه املَُراد َأنه َدَعا هَلُم ِبُدَعاء َصََلة المَمي ِ : قَاَل المُقسم
م: ِعنمد الشَّاِفِعيَّة، َوعند َأىب حنيَفة المُمَخالف  .اَل يصلى على المَقربم بعد َثََلثَة َأَيَّ

 .135/  1إرشاد السارى 
 .ْلمل بن سعدانة الصََّحايب   130/  7نسبه ِف اَتج المَعُروس ( 9)

رك: " 539/  59َوِرَوايَته ِف اللِ َسان " ا أحسن المَمومت ِإذا َحان االجل مَ : " وعجزه يعمىن : " َوقَالَ .." ضح قَِليَل يدم
 ".بِِه ْحل بن بدر 

)*( 
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َبَل، عَ : قَالَ  َنا بـَعمَد َذِلَك، فَِإَذا بِِعرٌي َقدم َأقـم ِ فـََنَظرمََن فَِإَذا ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم ، مثَّ َمَكثـم َ َوَسَقنيم  .َليمِه اممَرَأٌة بـَنيم
َُموِح، فـَُقلمَنا هَلَا: قَاَلتم  ِرو بمِن اْلم َها فَِإَذا ِهَي اممَرَأُة َعمم ََن ِمنـم َبَـُر؟ قَاَلتم : َفَدنـَوم ُ : َما اْلم ُ َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدَفَع اَّللَّ

ِمِننَي شُ  ِمِننَي المِقَتاَل، وََكاَن " َهَداَء َعَليمِه َوَسلََّم َواختَََّذ ِمَن المُمؤم ُ المُمؤم ًرا وََكَفى اَّللَّ ُ الَِّذيَن َكَفُروا بِغَيمِظِهمم ملَم يـََناُلوا َخيـم َوَردَّ اَّللَّ
ُ َقِوَيًّ َعزِيًزا   ".اَّللَّ

 .ُحلم : مثَّ قَاَلتم لَِبِعريَِها
، فـَُقلمَنا هَلَا  .َزومِجيَأِخي وَ : َما َهَذا؟ قَاَلتم : مثَّ نـََزَلتم
َحاقَ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َوَقدم َأقـمبَـَلتم َصِفيَُّة بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلِب لِتَـنمظَُر ِإلَيمِه، وََكاَن َأَخاَها َِأَبِيَها َوأُمِ َها، فـََقاَل رَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم اِلبمِنَها الزُّبـَريمِ بمِن المَعوَّامِ   .ا فََأرمِجعمَها اَل تـََرى َما بَِِخيَهاالمَقهَ : اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَمُمُرِك َأنم تـَرمِجِعي: فـََقاَل هَلَا  .ََي أُمَّهم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َفَما َأرمَضاََن َما كَ : قَاَلتم  رِبَنَّ ِإنم َشاَء اَّللَُّ َوملَ، َوَقدم بـََلَغيِن َأنَُّه ُمثِ َل بَِِخي َوَذِلَك ِف اَّللَِّ َتِسَُبَّ َوََأَصم  .اَن ِمنم َذِلَك، ََأَحم
ربُه ِبَذِلَك قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوأخم ُر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخلِ  َسِبيَلَها، فَأَتـَتمُه فـََنَظَرتم ِإلَيمِه َوَصلَّتم َعَليمِه : فـََلمَّا َجاَء الزُّبـَيـم

تَـرمجَ  تَـغمَفَرتم َواسم  .َعتم َواسم
َحاقَ  ِتِه َعبمُد اَّللَِّ بم : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفُدِفَن، َوُدِفَن َمَعُه ابمُن ُأخم ُن َجحمش  َوأُمُُّه مثَّ َأَمَر بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َر َأنه مل ينقر َعنم َكِبِدهِ  أَُميمَمُة بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلِب، وََكاَن َقدم ُمثِ َل ِبهِ   .َغيـم
ُهَما ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ

 .وََكاَن يـَُقاُل َلُه المُمَجدَُّع ِف اَّللَِّ : قَاَل السَُّهيمِليُّ 



ُتِجيَبتم هَلَُما، َفَدَعا َسعمٌد َأنم يـَلم : قَالَ  رِِكنَي َوذََكَر َسعمٌد َأنَُّه ُهَو َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن جحش دعيا ِبَدعمَوة  فَاسم َقى فَاِرًسا ِمَن المُمشم
َتِلَبُه، َفَكاَن َذِلكَ  َلُه َوَيسم تـُ  .فـَيَـقم

، َفَكاَن َذِلك تُـَلُه َوجَيمدََع َأنـمَفُه ِف اَّللَِّ  .َوَدَعا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  َأنم يـَلمَقاُه فَاِرٌس فـَيَـقم
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َفهُ  ُر بمُن َبكَّار  َأنَّ َسيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُعرمُجوًَن َفَصاَر ِف َيِد َعبمِد اَّللَِّ  َوذََكَر الزُّبـَيـم َمِئذ  انـمَقَطَع، َفَأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يـَوم
ًفا يـَُقاِتُل ِبِه، مثَّ بِيَع ِف َترَِكِة بـَعمِض َوَلِدِه مبِائـََِتم ِديَنار    .بمِن َجحمش  َسيـم

َم ِلُعكَّ  ر  َوَهَذا َكَما تـََقدَّ ِم بَدم  .اَشَة ِف يـَوم
 * * * َ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن جَيمَمُع بـَنيم ِ َوالثَََّلثَِة ِف َوَقدم تـََقدََّم ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َأيمًضا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  الرَُّجَلنيم

 .المَقربمِ المَواِحِد، َبلم ِف المَكَفِن المَواِحدِ 
َراِح الَِِّت َيُشقُّ َمعَها َأن ُيفروا لكل َواِحد َواِحدَوِإَّنََّ  ِلِمنَي ِمَن اْلِم  .ا َأرمَخَص هَلُمم ِف َذِلَك ِلَما ِِبلمُمسم

ًذا لِلمُقرمآنِ  ثـََرمُهَا َأخم ِد َأكم َم ِف اللَّحم  .َويـَُقدِ 
ِد الم  ِ ِف اللَّحم ِ المُمَتَصاِحبَـنيم َ الرَُّجَلنيم َ وََكاَن جَيمَمُع بـَنيم ِرو بمِن َحَرام  َواِلِد َجاِبر ، َوبـَنيم َ َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم َواِحِد، َكَما مَجََع بـَنيم

 ِ َُموِح، َِأَنَـُّهَما َكاََن ُمَتَصاِحبَـنيم ِرو بمِن اْلم  .َعمم
 .َوملَم يـَُغسَُّلوا َبلم تـَرََكُهمم جبَِراِحِهمم َوِدَمائِِهمم 

َحاَق َعِن  ِريِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن ُصَعريم  َكَما َرَوى ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملا ( 5)الزُّهم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم ُأُحد  قَالَ  َلى يـَوم َم  َأََن َشِهيٌد َعَلى َهُؤاَلِء، ِإنَُّه َما ِمنم َجرِيح  جُيمَرُح ِف َسِبيل اَّللَِّ : " انمَصرف َعن المَقتـم َعثُُه يـَوم ُ يـَبـم ِإالَّ َواَّللَّ

ُن َدم  َوالر ِيُح رِيُح ِمسمك   ُن َلوم َمى ُجرمُحُه، اللَّوم  ".المِقَياَمِة َيدم
َع َأَِب ُهَريـمَرَة يـَُقولُ : قَالَ  َثيِن َعمِ ي ُموَسى بمُن َيَسار ، َأنَُّه مسَِ ُ َعَليمِه َوسَ : َوَحدَّ َما من جريج : " لَّمَ قَاَل َأبُو المَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ

ِم َوالر ِيُح  ُن الدَّ ُن َلوم َمى، اللَّوم َم المِقَياَمِة َوُجرمُحُه َيدم َعثُُه يـَوم ُ يـَبـم ِك جُيمَرُح ِف اَّللَِّ ِإالَّ َواَّللَّ  ".رِيُح المِمسم
__________ 

 .َومَثَاِننَي َوقد قَارب التسعني من بىن عذرة َحِليف بىن زهَرة، َلُه رؤبة َومل يثبت َلُه مَساع، َماَت سنة تسع( 5)
)*( 
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هِ  ِ ِمنم َغريمِ َهَذا المَوجم َِديُث ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا اْلم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعاِصم  ، قَالَ َحدَّ أُِمَر : اس 

َِديُد واْللود َوقَ  ُهُم اْلم زََع َعنـم َم ُأُحد  ِِبلشَُّهَداِء َأنم يـُنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ادفنوهم بدمائهم وثياهبم : " الَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



." 
 .َرَواُه َأبُو َداُوَد َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َعِليِ  بمِن َعاِصم  بِهِ 

َماُم َأبُو َداُوَد ِف ُسَنِنهِ  ، َعنم ِهَشاِم بمِن : َوقَاَل اْلمِ ثـَُهمم، َعنم ُْحَيمِد بمِن ِهََلل  ثـََنا المَقعمَنِبُّ، َأنَّ ُسَليمَماَن بمَن المُمِغريَِة َحدَّ َحدَّ
ُ َعلَ : َعاِمر ، َأنَُّه قَالَ  َنمَصاُر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ُأُحد  فـََقاُلواَجاَءِت اَأم َقدم َأَصابـََنا قـُرمٌح َوجهد َفكيف : يمِه َوَسلََّم يـَوم

ِ َوالثَََّلثََة ِف المَقربمِ المَواِحِد : " أَتمر؟ فـََقالَ  َعُلوا الرَُّجَلنيم ِسُعوا، َواجم ِفُروا َوَأوم  ".احم
ُم؟ قَالَ : ِقيلَ  ثـَُرُهمم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ فَأَيُـُّهمم يـَُقدَّ  .قـُرمآَنً  َأكم

، َعنم ِهَشاِم بمِن َعاِمر   ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ُْحَيمِد بمِن ِهََلل   .مثَّ َرَواُه ِمنم َحِديِث الثَـّومِريِ 
 .َفذََكُرهُ 

 .َوَأعمِمُقوا: َوزَادَ 
َحاقَ  ِلِمنَي قـَتمََلُهُم ِإََل المَمِديَنِة فَ : قَاَل ابمُن ِإسم َتَمَل ََنٌس ِمَن المُمسم ُ َعَليمِه َوَقِد احم َدفـَُنوُهمم هِبَا، مثَّ نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".ادمِفُنوُهمم َحيمُث ُصرُِعوا : " َوَسلََّم َعنم َذِلَك َوقَالَ 
َماُم َأْحمَدُ  َحاَق، َحدثَنا عبد هللا وعتاب، َحدثَنا عبد هللا، َحدثَنا عُ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا َعِليُّ بمُن ِإسم َمُر بمُن َسَلَمَة بمِن َأيب َحدَّ

عمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ  َثيِن َأيب، مسَِ ِهَد َأيب بُُِحد ، َفَأرمَسَليِن َأَخَواِت ِإلَيمِه بَِناِضح  هَلُنَّ، : يَزِيَد المَمِدييِنُّ، َحدَّ ُتشم اسم
َمَ : فـَُقلمنَ  َتِملم َأَِبَك َعَلى َهَذا اْلم بَـَرِة َبيِن َسَلَمةَ اذمَهبم فَاحم  .ِل فَادمِفنمُه ِف َمقم
ُتُه َوَأعمَواٌن يل، فـَبَـَلَغ َذِلَك َنِبَّ هللا َوُهَو َجاِلٌس بُُِحد ، َفَدَعاين فـََقالَ : فـََقالَ  َفُن ِإالَّ َمَع : " َفِجئـم َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه اَل يُدم

َوتِِه   ".ِإخم
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 .ِه بُُِحد  َفُدِفَن َمَع َأصمَحابِ 
 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 

َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمدِ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم نـُبَـيمح  َوِد بمِن قـَيمس  َسم ثـََنا ُشعمَبُة، َعِن اَأم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ ، َأنَّ َحدَّ  اَّللَِّ
، فـَنَ  ُلوا ِمنم َمَكاهِنِمم َلى ُأُحد  ْحُِ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ قـَتـم َلى ِإََل َمَضاِجِعِهمم : اَدى ُمَناِدي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َأنم رُدُّوا المَقتـم

، َوالرتِ مِمِذيُّ، ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َوالنََّساِئيُّ  ِمنم َحِديِث   َأيمًضا، َوابمُن َماَجهم َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث الثَـّومِريِ 
، َعنم نـُبَـيمٌح المَعنمِزيُّ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ  َوِد بمِن قـَيمس  َسم َنَة، ُكلُُّهمم َعِن اَأم َياَن بمِن ُعيَـيـم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى :  قَالَ ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم المَمِديَنة ِإََل المُمشمركني يقاتلهم َوقَالَ  ِل : يل َأيب َعبمُد اَّللَِّ  اَّللَّ ََي َجاِبُر اَل َعَليمَك َأنم َتُكوَن ِف َنظَّاِري َأهم
َ يَِديَّ المَمِديَنِة َحىتَّ تـَعمَلَم ِإََل َما َيِصرُي َأممُرََن، فَِإين ِ َواَّللَِّ َلوماَل َأين ِ َأتـمُرُك بـََنات  يل بـَعمِدي ََأَ  َتَل بـَنيم بَـبمُت َأنم تـُقم  .حم

، َفَدَخَلتم : قَالَ  ُهَما َعَلى ََنِضح  َنا َأََن ِف النَّظَّارِيَن ِإذم َجاَءتم َعمَِِّت بَِيب َوَخايل َعاَدلَتـم  فـَبَـيـم
ِفنَـُهَما ِف َمَقاِبرََِن، ِإذم ْلََِق َرُجٌل يـَُناِدي ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : هِبَِما المَمِديَنَة لَِتدم َلى  َأاَل ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َيَمُمرُُكمم َأنم تـَرمِجُعوا ِِبلمَقتـم

ِفُنوَها ِف َمَصارِِعَها َحيمُث قُِتَلتم   .فـََتدم



 .فـََرَجعمَنا هِبَِما َفَدفـَنَّامُهَا َحيمُث قُِتََل 
َياَن ِإذم َجاَءين رَُجٌل فـََقالَ  َنا َأََن ِف ِخََلَفِة ُمَعاِويََة بمِن َأيب ُسفم ، َواَّللَِّ َلَقدم َأََثَر َأَِبَك ُعمَّاُل ُمَعاِويََة ََي َجاِبَر بمَن عَ : فـَبَـيـم بمِد اَّللَِّ

 .فـََبَدا، َفَخَرَج طَائَِفٌة ِمنمهُ 
، ِإالَّ َما ملَم يَدَِع المَقتمُل َأِو المَقِتي ُتُه ملَم يـَتَـَغيـَّرم ِو الَِّذي َدفـَنـم تُُه َعَلى النَّحم ُتُه فـََوَجدم  .لُ فَأَتـَيـم

َمامُ  ِ  مثَّ َساَق اْلمِ  .ِقصََّة َوفَائِِه َديمَن َأبِيِه، َكَما ُهَو ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ  َ :  قَالَ َوَرَوى المبَـيـم َرى ُمَعاِويَُة المَعنيم َلمَّا َأجم

َلى أحد بعد َأرمبَِعنَي سنة استصرخنا ِإلَيمِهم،ِعنمد قَـ   تـم
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َحاُة َقَدَم َْحمَزَة فَانـمبَـَعَث َدًما َناُهمم، فََأَصاَبِت المِمسم َرجم َناُهمم فََأخم َحاَق َعنم َجاِبر  قَالَ ! فَأَتـَيـم َناُهمم  : َوِف ِرَوايَِة ابمِن ِإسم َرجم فََأخم
َممسِ  َا ُدِفُنوا ِِبَأم  .َكَأَّنَّ

َ ََنَدى ُمَناِديهِ  ا َأرَاَد َأنم جُيمِرَي المَعنيم َهدم : َوذََكَر المَواِقِديُّ َأنَّ ُمَعاِويََة َلمَّ  .َمنم َكاَن َلُه قَِتيٌل بُُِحد  فـَلمَيشم
َئِتِه وَ : قَاَل َجاِبرٌ  َا ُهَو ََنئٌِم َعَلى َهيـم ِِه َكَأَّنَّ ُت َأيب ِف قـَربم ُهمم فـََوَجدم َُموِح َويَُدُه َفَحَفرمََن َعنـم َرو بمَن اْلم ِِه َعمم وجدََن َجارَُه ِف قـَربم

ُهمم َأمجمَِعنيَ : َويـَُقالُ ! َعَلى ُجرمِحِه، فَأُزِيَلتم َعنمُه فَانـمبَـَعَث ُجرمُحُه َدًما ُ َعنـم ِك َرِضَي اَّللَّ  .ِإنَُّه َفاَح ِمنم قـُُبورِِهمم ِمثمُل رِيِح المِمسم
ِم ُدِفُنواَوَذِلَك بـَعمَد ِست   َوَأرمبَ   .ِعنَي َسَنًة ِمنم يـَوم

ٌ المُمَعلِ ُم، َعنم َعطَاء ، َعنم َجاِبر  قَالَ : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا ُحَسنيم ُر بمُن المُمَفضَِّل، َحدَّ ثـََنا ِبشم ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ : َحدَّ
ُ َعَليمِه : َلمَّا َحَضَر ُأُحٌد َدَعاين َأيب ِمَن اللَّيمِل فـََقاَل يل  َتُل ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُتواًل ِف َأوَِّل َمنم يـُقم َما ُأرَاين ِإالَّ َمقم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َر نـَفمِس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُرُك بـَعمِدي َأَعزَّ َعَليَّ ِمنمَك َغيـم صِ ، َوَأنَّ َعِليَّ دَ َوَسلََّم َوِإين ِ اَل َأتـم تَـوم  يـمًنا فَاقمِض َواسم
ًرا  .بََِخَواِتَك َخيـم

ِِه، مثَّ ملَم َتِطبم نـَفمِسي َأنم َأتـمرَُكُه َمَع  ، َفَدفـَنمُت َمَعُه آَخَر ِف قـَربم َنا، وََكاَن َأوََّل قَِتيل  ُتُه بـَعمَد ِستَِّة فََأصمَبحم َرجم َتخم آَخَر فَاسم
م َوضعته َهيـم  ُهر ، فَِإَذا ُهَو َكيَـوم َر ُأُذنِهِ َأشم  .َئة َغيـم

ِ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر، َعنم َجاِبر ، َأنَُّه ملا قتل َأبوُه جع ِب َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ل يكمشف َعنُه الثَـّوم
 ".ملَم تـََزِل المَمََلِئَكُة تظله َحىتَّ َرفـَعمُتُموُه  تـَبمِكيِه َأوم اَل تـَبمِكيِه،: " َويـَبمِكي، فـَنَـَهاُه النَّاُس فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

َتُه ِهَي الباكية  .َوِف ِرَوايَة  َأنَّ َعمَّ
َهِقيُّ  َسِن المَقاِضي، قَااَل : َوقَاَل المبَـيـم ر  َأْحمَُد بمُن اْلَم َاِفُظ َوَأبُو َبكم ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاسِ : َحدَّ ُُمَمَُّد بمُن  َحدَّ

ثـََنا فـَيمُض بمُن َوثِيق  المَبصمِريُّ، َحاَق، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  يـَعمُقوَب، َحدَّ
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ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  َنمَصاِريُّ، َعِن الزُّهم ثـََنا َأبُو ُعَباَدَة اَأم : َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَاِبر   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َحدَّ
ريمِ : ََي َجاِبُر َأالَّ أَُبشِ ُرَك؟ قَالَ "  ُ ِِبْلَم  .بـََلى، َبشََّرَك اَّللَّ

َيا َأَِبَك فـََقالَ : " فـََقالَ   .مَتَنَّ َعَليَّ َعبمِدي َما ِشئمَت ُأعمِطَكهُ : َأَشَعرمَت َأنَّ اَّللََّ َأحم
ُتَك َحقَّ ِعَبادَ : قَالَ  َرىََي رب َعَبدم َتَل ِفيَك َمرًَّة ُأخم نـمَيا فأقاتل َمَع نَِبيِ َك َوأُقـم  .ِتَك، َأمتََىنَّ َعَليمَك َأنم تـَُردَّين ِإََل الدُّ
َها اَل يـُرمَجُع : قَالَ   ".ِإنَّه َسَلَف ِمينِ  َأنَُّه ِإلَيـم

َهِقيُّ  َسِن ُُمَمَُّد بمُن َأيب المَمعم : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َأبُو اْلَم ثـََنا َأْحمَُد بمُن َحدَّ ُر بمُن َأْحمََد، َحدَّ ل  ِبشم ثـََنا َأبُو َسهم ِفَرايِييِنُّ، َحدَّ ُروِف اْلمِسم
ِ بمِن َنصمر ، َحدثَنا على بن املديىن، َحدثَنا ُموَسى ابمن ِإبـمَراِهيَم بمِن َكِثرِي بمِن َبِشرِي بمِن المَفاِكِه ا َُسنيم َنمَصاِريُّ، قَالَ اْلم : َأم

عمتُ  ، َقالَ  مسَِ َنمَصاِريَّ مثَّ السَّلمَميَّ عمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ : طَلمَحَة بمَن ِخَراِش بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ِخَراِش بمِن الصِ مَِّة اَأم مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ   .َنَظَر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأَحًدا ِإالَّ ِمنم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ قُِتَل َأيب َوتـََرَك َديـمًنا َوِعَيااًل، فـََقالَ : قـُلمتُ : قَالَ ماَل َأرَاك ميتما؟ "  رِبَُك؟ َما َكلََّم اَّللَّ َأاَل ُأخم
، َوِإنَُّه َكلََّم َأَِبَك ِكَفاًحا َوقَاَل َلهُ   .ََي َعبمِدي َسلميِن ُأعمِطكَ : َورَاِء ِحَجاب 

أَلُ : فـََقالَ   َك َأنم َأسم
نـمَيا فأقتل ِفيك ََثنَِية، فـََقالَ  لُ : تـَُردَّين ِإََل الدُّ َها اَل يـُرمَجُعونَ : ِإنَّه َسَبَق ِمينِ  المَقوم  .َأنَـُّهمم ِإلَيـم

 .ََي َربِ  فَأَبمِلغم َمنم َورَاِئي: قَالَ 
 ُ َياٌء ِعنمَد َرهبِ ِمم يـُرمَزُقوَن  َواَل حَتمَسَُبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ " فَأَنـمَزَل اَّللَّ يَة( " 5)َأممَوااًت َبلم َأحم  .اْلم

َحاقَ  عمُت َجاِبرا يـَُقولُ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ، مسَِ َثيِن بـَعمُض َأصمَحابَِنا َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِقيل  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َوَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُ مثَّ قَاَل َلهُ : بـََلى، قَالَ : َأال أَُبشِ رك ََي َجابر؟ قـُلمتُ " َم اَّللَّ َياُه اَّللَّ َما حتب ََي : ِإنَّ َأَِبَك َحيمُث ُأِصيَب بُِِحد  َأحم

َعَل ِبَك؟ قَالَ  نـمَيا فَأُقَاِتَل ِفيَك فَ : عبد هللا، َما حتب َأنم َأفـم َرى َأيم َربِ  ُأِحبُّ َأنم تـَُردَّين ِإََل الدُّ َتَل َمرًَّة ُأخم  ".أُقـم
َنَة، َعنم ُُمَمَّد بن على بن َياَن بمِن ُعيَـيـم  َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َعنم َعِليِ  بمِن المَمِدييِنِ ، َعنم ُسفم
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، َعنم َجاِبر ، وَ  ، َعِن ابمِن َعِقيل  َها اَل يـُرمَجُعونَ : فـََقاَل اَّللَُّ : زَادَ رَبِيَعَة السَُّلِميِ   .ِإين ِ َقَضيمُت َأنَـُّهمم ِإلَيـم
َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َعنم َعبمِد الرَّ : َوقَاَل َأْحمَدُ  َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأيب، َعِن ابمُن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ ْحمَِن بمِن َحدَّ

، قَالَ َجاِبر ، َعنم َعبمِد ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل، ِإَذا ذُِكَر َأصمَحاُب : َّللَِّ َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ
ََبِل : " ُأِحد   ََبلِ " َأَما َواَّللَِّ َلَوِددمُت َأين ِ ُغوِدرمُت َمَع َأصمَحابه حبضن اْلم َح اْلم  .يـَعميِن َسفم
 .َد ِبِه َأْحمَدُ تـََفرَّ 



 ، َعمَلى بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب فـَرمَوَة، َعنم َقَطِن بمِن َوهمب  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَأم َعنم ُعبَـيمِد بمِن ُعَمريم ، َعنم َأيب َوَقدم َرَوى المبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنيَ  ُتوٌل َعَلى َطرِيِقِه،  ُهَريـمَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِب بمِن ُعَمريم  َوُهَو َمقم انمَصَرَف ِمنم ُأُحد  َمرَّ َعَلى ُمصم

ِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللا َعَليمِه : " فـََوَقَف َعَليمِه َفَدَعا َلُه مثَّ قـََرأَ  يَة قَالَ " ِمَن المُمؤم َهُد َأنَّ َهُؤاَلِء ُشَهَدا: " اْلم ٌء َأشم
َم المِقَياَمِة فَأمتُوُهمم َوُزوُروُهمم، َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه اَل يسلم َعَليمِهم أحد ِإن  ِعنمَد اَّللَِّ يـَوم

ِم المِقَياَمِة ِإالَّ َردُّوا َعَليمِه   ".يـَوم
 .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ 

 .َوُرِوَي َعنم ُعبَـيمِد بمِن ُعَمريم  ُمرمَسًَل 
، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ َوَرَوى المبَـ * * *  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن يـَعمُقوَب، َعنم َعبَّاِد بمِن َأيب َصاِلح  َكاَن النَِّبُّ : يـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَمِت قـُُبوَر الشَُّهَداِء، فَِإَذا َأَتى فـُرمَضَة الشِ عمِب قَالَ  اِر  السَََّلمُ : " َصلَّى اَّللَّ َعَليمُكمم مبَا َصبَـرمُُتم فَِنعمَم ُعقمىَب الدَّ
ر  يَـ "  َعُلُه، وََكاَن ُعَمُر بـَعمَد َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَفم ر  بـَعمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعُلُه، وََكاَن ُعثمَماُن بـَعمَد ُعَمَر مثَّ َكاَن َأبُو َبكم فم

َعُلهُ   .يـَفم
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ُ َعَليمِه َوسلم يزورهم كل حول، فَِإذا بلغ نقرة الشِ عمَب يـَُقولُ : َواِقِديُّ قَاَل الم  السَََّلُم َعَليمُكمم مبَا : " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
اِر  ىَب الدَّ ، مثَّ ُعَمُر مثَّ ُعثم " َصبَـرمُُتم فَِنعمَم ُعقم َعُل َذِلَك ُكلَّ َحومل  ر  يـَفم َماُن، وََكاَنتم فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ مثَّ َكاَن َأبُو َبكم

ِبُل  ُعو هَلُمم، وََكاَن َسعمٌد ُيَسلِ ُم مثَّ يـُقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم أتَمتِيِهمم فـَتَـبمِكي ِعنمَدُهمم َوَتدم َأالَّ ُتَسلِ ُموَن : َعَلى َأصمَحابِِه فـَيَـُقولُ َصلَّى اَّللَّ
م  يـَُردُّوَن َعَليمكُ   .مم َعَلى قـَوم

ُهمم مثَّ َحَكى ِزََيرَتـَُهمم َعنم َأيب َسِعيد ، َوَأيب ُهَريـمَرَة، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َوُأمِ  َسَلَمَة رضى هللا اَّللَُّ   . َعنـم
نـمَيا ثـََنا المَعطَّا: َوقَاَل ابمُن َأيب الدُّ ، َحدَّ ََكُم بمُن ََنِفع  َثيِن اْلم َثيِن ِإبـمَراِهيُم، َحدَّ ثـَتميِن َخاَلِِت قَاَلتم َحدَّ رَِكبمُت : ُف بمُن َخاِلد ، َحدَّ

ًما ِإََل قـُُبوِر الشَُّهَداِء  ُ َأنم ُأَصلِ َي، َوَما ِف المَواِدي  -وََكاَنتم اَل تـََزاُل أتَمتِيِهمم  -يـَوم فـَنَـَزلمُت ِعنمَد َْحمَزَة َفَصلَّيمُت َما َشاَء اَّللَّ
، ِإالَّ ُغََل  " السَََّلُم َعَليمُكمم : " ًما قَاِئًما آِخًذا ِبَرأمِس َدابَِِّت، فـََلمَّا فـََرغمُت ِمنم َصََلِت قـُلمُت َهَكَذا بَِيِديَداع  َواَل جمُِيب 

َرمِض، َأعمرِفُُه َكَما َأعمِرُف َأن هللا عزوجل: قَاَلتم   َفُسِمعمُت َردَّ السَََّلِم َعَليَّ خَيمُرُج ِمنم حَتمِت اَأم
َاِعيَل بمِن ُأَميََّة، َعنم َأيب ! ا َأعمِرُف اللَّيمَل َوالنـََّهاَر، فَاقمَشَعرَّتم ُكلُّ َشعمَرة  ِمينِ  َخَلَقيِن، وََكمَ  َحاَق، َعنم ِإمسم َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

ُ َعلَ : الزُّبـَريمِ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َم ُأُحد  " يمِه َوَسلََّم قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َوانُُكمم يـَوم َلمَّا ُأِصيَب ِإخم
َنَِّة َوأتَمُكُل ِمنم مثَارَِها َوأتَمِوي ِإََل  َواِف َطريم  ُخضمر  َترُِد َأنـمَهاَر اْلم ُ َأرمَواَحُهمم ِف َأجم َناِديَل ِمنم َذَهب  ُمَعلََّقة  ِف ِظلِ  َجَعَل اَّللَّ  قـَ

َرهبمم َوَمِقيلهمم قَاُلواالمَعرمِش، فـََلمَّا وَ  نَّة نرمزق لَِئَلَّ ينكُلوا : َجُدوا طيب َمأمَكلهمم َوَمشم َياٌء ِف اْلم َوانـََنا َعنَّا َأََن َأحم َمنم يـُبَـلِ ُغ ِإخم
ُ عزوجل َهاِد؟ فـََقاَل اَّللَّ َرمِب َواَل يـَزمَهُدوا ِف اْلِم  .َأََن أُبـَلِ ُغُهمم َعنمُكمم : على اْلم

َلُه تـََعاََل فَأَنـمَزَل اَّللَُّ  َياٌء ِعنمَد َرهبِ ِمم يرمزُقوَن : "  ِف المِكَتاِب قـَوم  ".َواَل حَتمَسَُبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ َأممَوااًت َبلم َأحم

(9/30) 



 

َعمَمُش، َعنم َعبم  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َأيب ُمَعاِويََة، َعِن اَأم ِلٌم َوالمبَـيـم ُروق  قَالَ َوَرَوى ُمسم َسأَلمَنا َعبمَد اَّللَِّ : ِد اَّللَِّ بمِن ُمرََّة، َعنم َمسم
يَةِ  ُعود  َعنم َهِذِه اْلم َياٌء ِعنمد َرهبم يرمزُقوَن : " بمَن َمسم  ".َواَل حَتمَسَُبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ َأممَوااًت َبلم َأحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َأَما ِإَنَّ َقدم َسأَلمَنا: فـََقالَ  َرُح ِف َأيِ َها : َعنم َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأرمَواُحُهمم ِف َجوف طري ُخضمر  َتسم
، مثَّ أتَمِوي ِإََل قـََناِديَل ُمَعلََّقة  ِِبلمَعرمِش، قَالَ  َنَما ُهمم َكَذِلَك ِإذم طََلَع َعَليمِهمم رَبُّكَ : َشاَءتم اسألوين َما : اطَلعة، فـََقالَ  فـَبَـيـم

ُتمم   .ِشئـم
َنا: فـََقاُلوا َنَِّة ِف َأيِ َها ِشئـم َرُح ِف اْلم أَُلَك َوََنمُن َنسم  .ََي رَبَـَّنا َوَما َنسم

أَُلوا قَالُوا رَُكوا ِمنم َأنم َيسم ا َأنم َلنم يـُتـم أَُلَك َأنم تـَرُ : َففعل َذِلك هبم َثََلث َمرَّات، فـََلمَّا رََأوم َسادََن ِف َنسم دَّ َأرمَواَحَنا ِإََل َأجم
َرى نـمَيا نقمتل ِف َسِبيلك مر ة ُأخم  .الدُّ

أَُلوَن ِإالَّ َهَذا تُرُِكوا: قَالَ   .فـََلمَّا رََأى َأنَـُّهمم اَل َيسم
َبةَ  َم ُأُحد  ِمَن : َفَصٌل ِف َعَدِد الشَُّهَداِء قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ِهَد يـَوم ُتشم يُع َمِن اسم َعةٌ مجَِ َنمَصاِر ِتسم  المُمَهاِجرِيَن َواَأم

 .َوَأرمبـَُعوَن َرُجًَل 
ِلِمنَي َسبمِعنَي رَ  َِديِث الصَِّحيِح ِعنمَد المُبَخاِريِ  َعِن المبَـَراِء، َأنَـُّهمم قـَتَـُلوا ِمَن المُمسم  .ُجًَل َوقد ثَبت ِف اْلم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
، قُِتَل مِ : َوقَاَل قـََتاَدةُ  ُعونَ َعنم َأَنس  َم المَيَماَمِة َسبـم ُعوَن َويـَوم َم بِئمِر َمُعونََة َسبـم ُعوَن، َويـَوم َم ُأُحد  َسبـم َنمَصاِر يـَوم  .َن اَأم

، َعنم َأَنِس، َأنَُّه َكاَن يـَُقول َم بِئمِر َمُعونََة، َويَـ : َوقَاَل َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت  َم ُأُحد ، َويـَوم تََة، قَارب السَّبمِعنَي يـَوم َم ُمؤم وم
َم المَيَماَمةِ   .َويـَوم
عُ : َوقَاَل َماِلكٌ  م المَيَماَمة َسبـم م أحد َويـَوم ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، قتل من االنصار يـَوم َنمَصاِريِ  وَن، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم

ُعونَ  م جسر َأىب ُعبَـيمَدة َسبـم  .َويـَوم
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رِمَ  لُُه تـََعاََل َوَهَكَذا قَاَل ِعكم َهُد َلُه قـَوم َلى ُأُحد ، َوَيشم َحاَق ِف قـَتـم ِريُّ َوُُمَمَُّد بمُن ِإسم َأو ملا َأَصابـَتمُكم ُمِصيَبة " ُة َوُعرمَوُة َوالزُّهم
ُتم مثليها قـُلمُتمم  ر  َسبمِعنَي َوَأَسُروا َسبمعِ ( " 5)َأىن َهَذا : قد أصبـم َم بَدم  .نيَ يـَعميِن َأنَـُّهمم قـَتَـُلوا يـَوم

َحاقَ  َنمَصاِر : َوَعِن ابمِن ِإسم م أحد مَخمَسٌة َوِستُّوَن، َأرمبـََعٌة ِمَن المُمَهاِجرِينَ  -َلَعلَّه من المُمسلمني  -قُِتَل ِمَن اَأم َْحمَزُة : يـَوم
َعُب بمُن ُعَمريم  َومَشَّاُس بمُن ُعثمَماَن َوالمَباُقوَن ِمَن اَأمَ   .نمَصارِ َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  َوُمصم

َاَءُهمم َعَلى قـََبائِِلِهمم   .َوَسَرَد َأمسم
ِل ابمِن هِ  َرَك َعَليمِه ابمُن ِهَشام  زََِيَدًة َعَلى َذِلَك مَخمَسًة آَخرِيَن، َفَصاُروا َسبمِعنَي َعَلى قـَوم َتدم  .َشام  َوَقِد اسم

رِكِ  َاَء الَِّذيَن قُِتُلوا ِمنم المُمشم َحاَق َأمسم ُروَن رَُجًَل َوَسَرَد ابمُن ِإسم  .نَي، َوُهُم اثـمَناِن َوِعشم
َعًة، َوَأرمبَِعنيَ : َوَعنم ُعرمَوةَ  َم ُأُحد  َأرمبـََعًة، َأوم قَاَل َسبـم  .َكاَن الشَُّهَداُء يـَوم



َعة َوَأرمبـَُعونَ : َوقَاَل ُموَسى بن عقَبة  .ِتسم
َمِئذ  ِستََّة َعَشَر َرُجًَل َوقَ  رِِكنَي يـَوم َعَة َعَشرَ : اَل ُعرمَوةُ َوقُِتَل ِمَن المُمشم  .ِتسم

َحاقَ  ُرونَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم  .اثـمَناِن َوِعشم
ر ، َفَمنَّ َعلَ : َوقَاَل الرَّبِيُع َعِن الشَّاِفِعي ِ  َم َبدم َُساَرى يـَوم ، َوَقدم َكاَن ِف اَأم َُمِحيِ  رِِكنَي ِسَوى َأيب َعزََّة اْلم َسرم ِمَن المُمشم يمِه َوملَم يـُؤم

َم ُأحُ َرُسوُل  تَـَرَط َعَليمِه َأالَّ يـَُقاتَِلُه، فـََلمَّا ُأِسَر يـَوم يَة  َواشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبََل ِفدم ََي ُُمَمَُّد اممُننم على : د  َقالَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .لبنات، وأعاهد َأال أُقَاتَِلكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِ : اَل َأدمُعَك متَََسُح َعاِرَضيمَك مبَكََّة َوتـَُقولُ : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َخَدعمُت ُُمَمًَّدا َمرَّتـَنيم
 .مثَّ َأَمَر ِبِه َفُضرَِبتم ُعنـُُقهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َمِئذ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ اَل يلمدغ المُمؤمن من ُجحر مرَّ : " َوذََكَر بـَعمُضُهمم َأنَُّه يـَوم  ! "تـَنيم
__________ 

 .511ُسورَة آل عمَران ( 5)
)*( 
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َحق ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة، فـََلِقيَـتمُه َْحمَنُة بِنمُت َجحمش  َكمَ : فصل قَاَل ابمن ِإسم ا ذُِكَر مثَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـغمَفَرتم َلُه، مثَّ نُِعَي هَلَا َخاهُلَا َْحمَزُة يل، فـَلََّما َلِقَيِت النَّاَس نُعِ  تَـرمَجَعتم َواسم ، فَاسم َها َأُخوَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجحمش  بمُن َي ِإلَيـم

َعُب بمُن ُعَمريم  َفَصاَحتم َوَولم  تَـغمَفَرتم َلُه، مثَّ نُِعَي هَلَا َزومُجَها ُمصم تَـرمَجَعتم َواسم  .َوَلتم َعبمِد المُمطَِّلِب فَاسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َها لَِبَمَكان  " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَما رََأى ِمنم تـَثـَبُِّتَها ِعنمَد َأِخيَها َوَخاهِلَا ! " ِإنَّ َزومَج المَمرمَأِة ِمنـم

 .َوِصَياِحَها َعَلى َزومِجَها
ثـََنا ُُمَمَُّد بمنُ : َوَقدم قَاَل ابمُن َماَجهم  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن  َحدَّ َحاُق بمُن ُُمَمَّد  المَفَرِويُّ، َحدَّ ثـََنا ِإسم َُيمََي، َحدَّ

، َأنَُّه ِقيَل هَلَا ، َعنم َأبِيِه، َعنم َْحمَنَة بِنمِت َجحمش   .قُِتَل َأُخوكِ : ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش 
 .َرِْحَُه هللا َوِإَنَّ هلل َوِإَنَّ ِإلَيمِه رَاِجُعون :فـََقاَلتم 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! َواُحزمََنهُ : قُِتَل َزومُجِك قَاَلتم : فـََقاُلوا ِإنَّ لِلزَّومِج ِمَن المَمرمَأة لشعبة َما ِهَي لشئ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ "!  َثيِن : قَاَل ابمُن ِإسم ، قَالَ َوَحدَّ َمرَّ :  َعبمُد المَواِحِد بمُن َأىب عون، َعن ِإمسمَاِعيل، َعن ُُمَمَّد، َعن َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبممَرَأة  ِمنم َبيِن ِديَنار    َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا هَلَا قَاَلتم َوَقدم ُأِصيَب َزومُجَها َوَأُخوَها َوَأبُوَها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُُِحد ، فـََلمَّا نـُُعوم َما فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ :  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاُلوا ِد اَّللَِّ َكَما حتُِبِ نيَ : َصلَّى اَّللَّ ًرا ََي َأمَّ ُفََلن  ُهَو حبَمم  .َخيـم

نِيِه َحىتَّ َأنمظَُر : قَاَلتم   .ِإلَيمهِ َأَروم
 .ُكلُّ ُمِصيَبة  بـَعمَدَك َجَللٌ : فَُأِشرَي هَلَا ِإلَيمِه َحىتَّ ِإَذا رََأتمُه قَاَلتم : قَالَ 



 .اْللل يكون من المَقِليل َوالمكثري، َوُهَو َهُهَنا المَقِليلِ : قَاَل ابمُن ِهَشام
 .ََلُه َجَللم َأيم َصِغرٌي َوَقِليلٌ َأال كل شئ خَ * ِلَقتمِل َبيِن َأَسد  َرهبم : قَاَل اممُرُؤ المَقيمسِ 

(9/39) 

 
 

َحاقَ  نَـَتُه فَاِطَمَة فـََقا: قَاَل ابمُن ِإسم َفُه ابـم ِلِه ََنَوَل َسيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأهم اغمِسِلي َعنم : " لَ فـََلمَّا انـمتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم َهَذا َدمه ََي بنية، فَواَّللَّ َلَقدم َصدَ   ".َقيِن ِف َهَذا الميَـوم

َفُه فـََقالَ  مَ : َوََنَوهَلَا َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َسيـم  .َوَهَذا فَاغمِسِلي َعنمُه َدَمُه، فـََواَّللَِّ َلَقدم َصَدَقيِن الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُل بمُن َحنَـيمف  َوَأبُو ُدَجانََة لَِئنم ُكنمَت َصَدقمَت المِقَتاَل : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َلَقدم َصَدَقُه َمَعَك َسهم
ِضع  آَخرَ  َبَة ِف َموم َماِء قَالَ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيمَف َعِلي   ُُمَضًَّبا ِِبلدِ  : " َوَلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َسنمَت المقِ  ُل بمُن ُحنَـيمف  لَِئنم ُكنمَت َأحم َاِرُث بمُن الصِ مَِّة َوَسهم َلِح َواْلم َقـم َسَن َعاِصُم بمُن ََثِبِت بمِن َأيب اَأم  ".َتاَل فـََقدم َأحم
، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ِعكم َنَة، َعنم َعمم َياَن بمِن ُعيَـيـم َهِقيُّ َعنم ُسفم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َجاَء : َوَرَوى المبَـيـم

َم ُأُحد  َقِد اَنمَىَن فـََقاَل ِلَفاِطَمةَ   .هاك السَّيمف ْحيدا فَِإنَـَّها قد شفنىن: ِبَسيمِفِه يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َت الضَّرمَب ِبَسيمِفَك َلَقدم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  لَِئنم ُكنمَت َأَجدم

ُل  ِة َأَجاَدُه َسهم َاِرُث بمُن الصِ مَّ  ".بمُن ُحنَـيمف  َوَأبُو ُدَجانََة َوَعاِصُم بمُن ََثِبت  َواْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهَذا ُهَو ُذو المَفَقارِ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َوَسيمُف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل المِعلمِم َعِن ابمِن َأيب جنَِ : قَالَ  َثيِن بـَعمُض َأهم َم ُأُحد  : يح  قَالَ َوَحدَّ  ( .5)اَل َسيمَف ِإالَّ ُذو المَفَقاِر : ََنَدى ُمَناد  يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َلَعِلي   : قَالَ  ِل المِعلمِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن بـَعمُض َأهم َلَها َحىتَّ : " َوَحدَّ رُِكوَن ِمنَّا ِمثـم اَل ُيِصيُب المُمشم
َنا يـَفم  ُ َعَليـم  ".َتَح اَّللَّ

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بدار بىن عبد االشهل، َفسمع: قَاَل ابمُن ِإسم  َوَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .اَل َسيمَف ِإالَّ ُذو المَفَقاِر، َواَل فـَىَت ِإالَّ على: ابمن ِهَشام( 5)
 )*(! َواَل ندرى ملاذا أسقطها ابمن كثري
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ قَالَ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َلِكنَّ َْحمَزَة اَل ِبَواِكَي َلُه : " المُبَكاَء َوالنـََّواِئَح َعَلى قـَتمََلُهمم، َفَذرََفتم َعيـم
َضريمِ ِإََل َدارِ  َ فـَيَـبمِكنَي َعَلى  فـََلمَّا رََجَع َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َوُأَسيمُد بمُن اْلُم َهُبم َهِل َأَمَرا ِنَساَءُهنَّ َأنم يـََتَحزَّممَن مثَّ َيذم َشم َبيِن َعبمِد اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َعمِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم بـَعمِض رَِجاِل َبيِن َعبمِد اَأمَ  َثيِن َحِكيُم بمُن َحِكيِم بمِن َعبَّاِد بمِن ُحنَـيمف  َهِل قَالَ َفَحدَّ ُ : شم َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا مسَِ



ِجد يبمكني فـََقالَ  نُتَّ : " َعَليمِه َوَسلََّم بكاءهن على َْحمَزة خرج َعَليمِهنَّ َوهن ِف َِبب المَمسم ُ فـََقَد آَسيـم ارمِجعمَن يـَرمَْحُُكنَّ اَّللَّ
 ".ِبَنـمُفِسُكنَّ 

َمِئذ  َعِن النـَّومِح، ِفيَما قَاَل ابمُن ِهَشامَونـََهى َرُسوِل اَّللَِّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  . َصلَّى اَّللَّ
َقِطٌع َوِمنمُه ُمرمَسلٌ   .َوَهَذا الذى ذكره ُمنـم

َماُم َأْحمَُد فـََقالَ  َنَدُه اْلمِ َثيِن ُأَساَمُة بمُن زَيمد ، حَ : َوَقدم َأسم َُباِب، َحدَّ ثـََنا زَيمُد بمُن اْلم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل َحدَّ َثيِن ََنِفع  دَّ
َنمَصاِر يـَبمِكنَي َعَلى َمنم قُِتلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا رََجَع ِمنم ُأُحد  َفَجَعَل ِنَساُء اَأم فـََقاَل َرُسوُل : ِمنم َأزمَواِجِهنَّ قَالَ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوسَ   ".َوَلِكنَّ َْحمَزَة اَل ِبَواِكَي َلُه : " لَّمَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَه َوُهنَّ يـَبمِكنَي قَالَ : قَالَ  تَـنـم َم ِإًذا يـَبمِكنَي يـَنمُدبمَن َْحمَزَة : " مثَّ ََنَم فَاسم  ".فـَُهنَّ الميَـوم

ِلم    .َوَهَذا َعَلى َشرمِط ُمسم
، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ  َوَقدم َرَواُه ابمُن َماَجهم، َعنم َهاُروَن بمِن َسِعيد ، ، َعنم ََنِفع  ، َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد  اللَّيمِثيِ  َعِن ابمِن َوهمب 

َم ُأحُ  َهِل يـَبمِكنَي َهلمَكاُهنَّ يـَوم َشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرَّ بِِنَساِء َبيِن َعبمِد اَأم ُ َعَليمِه د  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ
 ".َلِكنَّ َْحمَزَة اَل ِبَواِكَي َلُه : " َوَسلَّمَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َقَظ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـيـم َنمَصاِر يـَبمِكنَي َْحمَزَة، فَاسم وُيهن َما انقلُب بعد مرورهن، : " َفَجاَء ِنَساُء اَأم
َ َواَل يـَبمِكنيَ  َقِلُبم ِم  فـَلميَـنـم  ".َعَلى َهاِلك  بـَعمَد الميَـوم
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َبةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأزِقََّة المَمِديَنِة ِإَذا النـَّومُح َوالمُبَكاُء ِف الدُّ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َما : " وِر قَالَ َوَلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـغمَفَر َلهُ " َلِكنَّ َْحمَزَة اَل ِبَواِكَي َلُه : " نمَصاِر يـَبمِكنَي قـَتمََلُهمم فـََقالَ َهِذِه ِنَساُء اَأمَ : قَاُلوا" َهَذا؟   .َواسم

ا  َنئحة  ِإََل ُدورِِهمم َفَجَمُعوا ُكلَّ َفَسِمَع َذِلَك َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َوَسعمُد بمُن ُعَباَدَة َوُمَعاُذ بمُن َجَبل  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة، َفَمَشوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَِإنَُّه قَ : ِبكية ِِبلمَمِديَنِة، فـََقاُلوا َنمَصاِر َحىتَّ تـَبمِكنَي َعمَّ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلى اَأم دم ذََكَر َأنَُّه اَل َواَّللَِّ اَل تـَبمِكنَي قـَتـم

 .ِبَواِكَي َلُه ِِبلمَمِديَنةِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َوَزَعُموا َأنَّ الَِّذي َجاَء ِِبلنـَّ  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " َما َهَذا؟ : " َواِئِح َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة، فـََلمَّا مسَِ

ًرا َوقَاَل  تَـغمَفَر هَلُمم َوقَاَل هَلُمم َخيـم َنمَصاُر بِِنَسائِِهمم، فَاسم رِبَ مبَا فـََعَلِت اَأم  .َونـََهى َعنمهُ " َوَما ُأِحبُّ المُبَكاَء  َما َهَذا َأَردمُت،" فَُأخم
َوِد، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َسَواءً  َسم  .َوَهَكَذا ذََكَر ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم

َبةَ  ِر َوالتـَّفمرِيِق عَ : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ِلِمنَي ِف المَمكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَخَذ المُمَناِفُقوَن ِعنمَد بَُكاِء المُمسم نم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َر المِمرمَجلِ  ِلِمنَي، َوَظَهَر ِغشُّ الميَـُهوِد، َوفَاَرِت المَمِديَنُة ِِبلنِ َفاِق فـَوم  .َوحَتمزِيِن المُمسم

َلُة َوَعَليمهِ َلوم َكاَن نَِبيًّا َما َظَهُروا َعَليمِه َواَل ُأِصيَب ِمنمُه َما ُأصِ : َوقَاَلِت الميَـُهودُ   .يَب، َوَلِكنَُّه طَاِلُب ُملمك  َتُكوُن َلُه الدَّوم
ِلِمنيَ  هلِِمم، َوقَاُلوا لِلمُمسم ُتمم َأَطعمُتُموََن َما َأَصاَبُكُم الَِّذيَن َأَصابُوا ِمنمُكمم : َوقَاَل المُمَناِفُقوَن ِمثمَل قـَوم  .َلوم ُكنـم

ُ المُقرمآَن ِف طَاَعةِ  ُهمم فـََقالَ  فَأَنمِزُل اَّللَّ ِلِمنَي، يـَعميِن ِفيَمنم قُِتَل ِمنـم َت ِمنم : " َمنم َأطَاَع َونَِفاِق َمنم ََنَفَق َوتـَعمزِيَِة المُمسم َوِإذم َغَدوم



ِمِننَي َمَقاِعَد لِلمِقَتاِل َوهللا مسيع عليم  ِلَك تـُبَـوِ ُئ المُمؤم ََيِت ُكلََّها " َأهم َنا َعَلى َذِلكَ   -اْلم ُد  َكَما َتَكلَّمم َمم ِف التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم
 .والممنَّة
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َراِح، ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِصمَحابِِه َعَلى َما هِبِمم ِمَن المُقرمِح َواْلِم ُر ُخُروِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  ِذكم
َياَن، ِإرمَهاًِب َلُه َوَِأَصمَحابِِه َحىتَّ بـََلَغ َْحم  َبَة ِف َأثَِر َأيب ُسفم ََسِد، َوِهَي َعَلى مَثَانَِيِة َأممَيال  ِمَن المَمِديَنِة قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َراَء اَأم

رِِه رُُجوَعُه َعَليمِه السَََّلُم ِإََل المَمِديَنةِ  َعَة ُأُحد ، َوِذكم ِل َمكَّة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : بـَعمَد اقمِتَصاِصِه َوقـم ُ َوَقِدَم َرُجٌل ِمَن َأهم ى اَّللَّ
َياَن َوَأصمَحابِِه فـََقالَ  نَـُعوا : َنزلتهم َفَسِمعتهمم يتَلومون َويـَُقول بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  : َعَليمِه َوَسلََّم، َفَسأََلُه َعنم َأيب ُسفم ملَم َتصم

تـُُروُهمم،  ُتُموُهمم َوملَم تـَبـم َدُهمم مثَّ تـَرَكم ِم َوحم ُتمم َشومَكَة المَقوم ًئا، َأَصبـم ُهمم رُُءوٌس جَيمَمُعوَن َلُكمم َشيـم  .فـََقدم بَِقَي ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َمُعوا ِبَذِلَك، َوقَالَ  -َوهِبِمم َأَشدُّ المَقرمِح  -فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل يـَنمطَِلَقنَّ َمِعي ِإالَّ : ِبطََلِب المَعُدوِ  لَِيسم

 .َمنم َشِهَد المِقَتالَ 
 .َأََن رَاِكٌب َمَعكَ : َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   فـََقاَل 
 .اَل : فـََقالَ 

َتَجابُوا َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلِه َعَلى الَِّذي هِبِمم ِمَن المَبََلءِ   .فَاسم
 .فَانمطََلُقوا

َتَجابُوا َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل ِمنم بـَعمِد َما َأَصابـَُهُم ا: " فـََقاَل هللا ِف ِكَتابه  لمَقرمُح،الَِّذيَن اسم
ٌر َعِظيم  ا َأجم ُهمم َواتَـَّقوم َسُنوا ِمنـم  ( .5" )لِلَِّذيَن َأحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ْلَاِبر، ِحنَي ذََكَر َأنَّ َأَِبُه َأَمَرُه ِِبلمُمَقاِم ِف الممَ : قَالَ   .ِديَنة على أخواتهَوَأِذَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 )*(ان ُسورَة آل عمرَ ( 5)
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ََسدِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَعُدوَّ َحىتَّ بـََلَغ َْحمَراَء اَأم  .َوطََلَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوِد، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َسَواءً  َسم  .َوَهَكَذا َرَوى ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم

َحاَق ِف َمَغازِيهِ َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن إِ * * *  ِم : سم ، فـََلمَّا َكاَن المَغُد ِمنم يـَوم َم السَّبمِت النِ صمَف ِمنم َشوَّال  ُم ُأُحد  يـَوم وََكاَن يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َأذََّن ُمَؤذِ ُن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلًة َمَضتم ِمنم َشوَّال  َرَة لَيـم ََحِد ِلِستَّ َعشم ، َوَأذََّن ِف ال اَأم نَّاِس ِبطََلِب المَعُدوِ 

َممسِ : ُمَؤذِ نُهُ   .َأالَّ خَيمُرَجنَّ َأَحٌد ِإالَّ َمنم حضر بومنا؟ ِِبَأم
 .َفَكلََّمُه َجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ فََأِذَن َلهُ 



َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّ : قَاَل ابمُن ِإسم َا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًة، َوِإَّنَّ َم ُمرمِهًبا لِلمَعُدوِ  ليبلغهم َأنَُّه َخَرَج ِف طََلِبِهمم، لَِيظُنُّوا بِِه قـُوَّ
ِهمم  ُهمم َعنم َعُدوِ   .َوَأن الذى َأَصابـَُهم َلو يُوِهنـم

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  ، عَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َخارَِجَة بمِن زَيمِد بمِن ََثِبت  ََل َعاِئَشَة بِنمِت ُعثمَماَن، َفَحدَّ نم َأيب السَّاِئِب َموم
َهِل قَالَ  َشم ُ : َأنَّ رَُجًَل ِمنم َبيِن َعبمِد اَأم ، فـََلمَّا َأذََّن ُمَؤذِ ُن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ ُت ُأُحًدا َأََن َوَأٌخ يل، فـََرَجعمَنا َجِرَُينيم َشِهدم

ُُروجِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ : ِف طََلِب المَعُدوِ  قـُلمُت َِأَِخي َوقَاَل يل  َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلم َوهللا ! َأتـَُفوتـَُنا َغزمَوٌة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .مالنا ِمنم َدابَّة  نـَرمَكبـَُها َوَما َمنَّا ِإالَّ َجرِيٌح ثَِقيلٌ 

 ُ َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبًة َفَخَرجم َبًة َوَمَشى ُعقم ، ( 5)َعَليمِه َوَسلََّم، وَُكنمُت َأيمَسَر ُجرمًحا ِمنمُه، َفَكاَن ِإَذا ُغِلَب َْحَلمُتُه ُعقم
ِلُمونَ  َنا ِإََل َما انـمتَـَهى ِإلَيمِه المُمسم  .َحىتَّ انـمتَـَهيـم

َحاقَ  ُ َعَليمِه وَ : قَاَل ابمُن ِإسم  َسلََّم َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل َْحمَراءِ َفَخَرَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرمبَِعاءَ  ِ َوالثََُّلََثَء َواَأم ثـمنَـنيم ، فََأقَاَم هِبَا االم ََسِد، َوِهَي ِمَن المَمِديَنِة َعَلى مَثَانَِيِة َأممَيال   . مثَّ رََجَع ِإََل المَمِديَنةِ اَأم

تَـعمَمَل على المَمدِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُتومَوَقدم َكاَن اسم  .يَنة ابمن أم َمكم
__________ 

 .الن وبَة: المعقَبة( 5)
)*( 
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َحاقَ  ر  : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َمعمَبَد بمَن َأيب َمعمَبد  اْلزاعى، وََكاَنت ُخَزاَعة مسلمهم وكافرهم [ َأنَّ ]َحدَّ
َبة  َمِئذ  ( 1)ِه َوسلم بتهامة، صفقتهم َرُسول هللا صلى هللا َعَليم ( 5)َعيـم ًئا َكاَن هِبَا، َوَمعمَبٌد يـَوم َمَعُه اَل خُيمُفوَن َعنمُه َشيـم

ََسِد، فـََقالَ  َراِء اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُمِقيٌم حبَمم ِرٌك، َمرَّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َما  ََي ُُمَمَُّد َأَما َواَّللَِّ َلَقدم َعزَّ : ُمشم َعَليـم
 .َأَصاَبَك ِف َأصمَحاِبَك، َوَلَوِددمََن َأنَّ هللا عافاك فيهم

َيانَ  ََسِد َحىتَّ َلِقَي َأَِب ُسفم َراِء اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبَمم ابمن َحرمب  َوَمنم َمَعُه ِِبلرَّومَحاِء،  مثَّ َخَرَج ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابِِه، َوقَاُلواَوَقدم أَ  َعَة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراِفِهمم مثَّ : مجمَُعوا الرَّجم َنا َحدَّ َأصمَحابِِه َوقَاَدهِتِمم َوَأشم َأَصبـم

َتأمِصَلُهمم؟  ُرَغنَّ ! نـَرمِجُع قـَبمَل َأنم َنسم ُهمم  لََنُكرَّنَّ َعَلى بَِقيَِّتِهمم فـَلمنَـفم  .ِمنـم
َياَن َمعمَبًدا َقالَ  َلُه َقطُّ، : َما َورَاَءَك ََي َمعمَبُد؟ قَالَ : فـََلمَّا رََأى َأبُو ُسفم ُُمَمٌَّد َقدم َخَرَج ِف َأصمَحابِِه َيطملُُبُكمم ِف مَجمع  ملَم َأَر ِمثـم

َتَمَع َمَعُه َمنم َكاَن ختََ  ِمُكمم َونَِدُموا َعَلى َما َصنَـُعوا، فيهم من اْلنق َعَليمُكم يـََتَحرَُّقوَن َعَليمُكمم حَتَرُّقًا، َقِد اجم لََّف َعنمُه ِف يـَوم
َلُه َقطُّ   .شئ ملَم َأَر ِمثـم

َيملِ : َويـمَلَك َما تـَُقوُل؟ قَالَ : قَالَ   .َواَّللَِّ َما َأرَاَك تـَرمحتَُِل َحىتَّ تـََرى نـََواِصَي اْلم
َتأمِصَل َشأمفـَتَـُهمم فـََواَّللَِّ َلَقدم َأمجمَعمَنا ا: قَالَ   .لمَكرََّة َعَليمِهمم لَِنسم
 .فَِإين ِ َأنـمَهاَك َعنم َذِلَك، َوَواَّللَِّ َلَقدم َْحََليِن َما رََأيمُت َعَلى َأنم قـُلمُت ِفيِه َأبـمَيااًت ِمنم ِشعمر  : قَالَ 



َصمَواِت رَاِحلَ : قـُلمتُ : َوَما قـُلمَت؟ قَالَ : قَالَ  ََِببِيِل * ِِت َكاَدتم هتُِدُّ ِمَن اَأم ُرمِد اَأم َرمُض ِِبْلم  (9)ِإذم َساَلِت اَأم
د  ِكَرام  اَل تـََنابَِلة  ( 7)تـَرمَدى  َرمَض َمائَِلًة * بُِسم ا ِبَرئِيس  َغريمِ * ِعنمَد اللِ َقاِء َواَل ِميل  َمَعازِيِل َفظَلمُت َعُدوًّا َأُظنُّ اَأم َلمَّا مَسَوم
 َُممُذولِ 

__________ 
َبة نصح لَرُسول هللا: ِهَشام ابمن( 5)  .َعيـم

 .َموِضع السِ ر  : والعيبة
 .حلفهم: صفقتهم( 1)
َيل: اْلرد( 9)  .عتاق اْلم

ََماَعات: واالِببيل  .اْلم
 .تسرع: تردى( 7)

)*( 
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ِيِل * فـَُقلمُت َويمَل ابمِن َحرمب  ِمنم ِلَقاِئُكمم  ِل ِإين ِ ( 5)ِإَذا تـََغطمَمَطِت المَبطمَحاُء ِِبْلم ِل المَبسم ِلُكلِ  * َضاِحَيًة ( 1) نَِذيٌر َِأَهم
ُهمم َوَمعمُقوِل ِمنم َجيمِش َأْحمََد اَل َوخمش   فـَثـَىَن َذِلَك َأَِب : َولَيمَس يُوَصُف َما َأنمَذرمُت ِِبلمِقيِل قَالَ * قـََنابُِلُه ( 9)ِذي ِإرمبَة  ِمنـم

َياَن َوَمنم َمَعهُ   .ُسفم
ٌب مِ   .المَمِديَنةَ : َأيمَن تُرِيُدوَن؟ قَاُلوا: نم َعبمِد المَقيمِس فـََقالَ َوَمرَّ ِبِه رَكم

 .َوملَ؟ قَاُلوا نُرِيُد المِمريَةَ : قَالَ 
ُتُموَها؟ ا زَبِيبً فـََهلم َأنـمُتمم ُمبَـلِ ُغوَن َعينِ  ُُمَمًَّدا ِرَساَلًة ُأرمِسُلُكمم هِبَا ِإلَيمِه َوُأَْحِ ُل َلُكمم ِإبَِلُكمم َهِذِه َغدً : قَالَ  ا بُِعَكاظ  ِإَذا َوافـَيـم
 .نـََعمم : قَاُلوا
َتأمِصَل بَِقيـَّتَـهُ : قَالَ  َر ِإلَيمِه َوِإََل َأصمَحابِِه لَِنسم رِبُوُه َأَنَّ َقدم َأمجمَعمَنا السَّيـم ُتُموُه فََأخم  .مم فَِإَذا َوافـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُب ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَن، فـََقالَ َفَمرَّ الرَّكم بَـُروُه ِِبلَِّذي قَاَل َأبُو ُسفم ََسِد، فََأخم َراِء اَأم ُ : َم َوُهَو حبَمم بـَُنا اَّللَّ َحسم
 .َونِعمَم الموَِكيلُ 

َسُن المَبصمِريُّ   .وََكَذا قَاَل اْلَم
ثـََنا َأْحمَُد بمُن يُوُنَس، ُأرَاُه قَالَ : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا أَ : َحدَّ ر ، َعنم َأيب ُحَصنيم ، َعنم َأيب الضَُّحى، َعِن ابمِن َحدَّ بُو َبكم

ُ َونِعمَم الموَِكيلُ : َعبَّاس   بـَُنا اَّللَّ  .َحسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ٌد َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ النَّاَس َقدم مَجَُعوا َلُكمم : ِحنَي َقاُلوا قَاهَلَا ِإبـمَراِهيُم َعَليمِه السَََّلُم ِحنَي أُلمِقَي ِف النَّاِر، َوقَاهَلَا ُُمَمَّ

ُهمم فـََزاَدُهمم ِإُيَاًَن َوقَاُلوا َشوم  .َحسبَنا هللا َونعم الموَِكيل: فَاخم
 .تـََفرََّد ِبِرَوايَِتِه المُبَخاِريُّ 



ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َعنم ِهَشام  : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َسََلم   ، َعنم َحدَّ
َها ُ َعنـم ُهمم : " َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َسُنوا ِمنـم َتَجابُوا َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل ِمنم بـَعمِد َما َأَصابـَُهُم المَقرمُح لِلَِّذيَن َأحم الَِّذيَن اسم

ا أجر َعِظيم   ََيبمَن أخىت َكاَن َأبـََواك: قَاَلت لعروة" َواتَـَّقوم
__________ 

 .اهتزت: مطتتغط( 5)
 .الصَّف  من النَّاس: واْليل

 .قـَُريمش: أهل البسل( 1)
 .الردئ: الوخش( 9)

 .تنابلة: وىف ابمن ِهَشام
َيمل: والقنابل  .مجع قنبلة الطَّائَِفة من النَّاس َواْلم

)*( 
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ُهَما، ملا أَصاب َرُسولُ  ُ َعنـم ر  َرِضَي اَّللَّ ُر َوَأبُو َبكم ُهُم، الزُّبـَيـم َم ُأُحد  َوانمَصَرَف  ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما َأَصاَب يـَوم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رُِكوَن َخاَف َأنم يـَرمِجُعوا، فـََقالَ  رُ : َعنمُه المُمشم ر  َوالزُّبـَيـم ُعوَن َرُجًَل ِفيِهمم َأبُو َبكم ُهمم َسبـم َهُب ِف ِإثمرِِهمم؟ فَانـمَتَدَب ِمنـم  .َمنم يَذم

 .المُبَخاِريُّ َهَكَذا َرَواُه 
َُميمِديُّ مجَِ  ر  اْلم ، َوَهَكَذا َرَواُه َسِعيُد بمُن َمنمُصور  َوَأبُو َبكم َياَن بمِن َوَقدم َرَواُه ُمسلم ُُممَتصرا من َوجه َعنم ِهَشام  يًعا َعنم ُسفم

َنةَ   .ُعيَـيـم
َرَجُه ابمُن َماَجهم ِمنم َطرِيِقهِ   .َوَأخم

 .، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة بِهِ 
ركه من َطرِيق َأىب سعيد َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة بِِه، َوَرَواُه ِمنم َحِديث السدى َعنم عُ  َتدم َاِكُم ِف ُمسم رمَوَة، َوقَاَل ِف  َوَرَواُه اْلم

ُهَما  .َصِحيٌح َوملَم خُيمرَِجاهُ : ُكل   ِمنـم
 .َكَذا قَالَ 

هُ  َياُق َغرِيٌب ِجدًّا، َفِإنَّ المَمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَهَذا السِ  وَر ِعنمَد َأصمَحاِب المَمَغاِزي َأنَّ الَِّذيَن َخَرُجوا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعِمائَة ، َكَما تـََقدَّمَ  ََسِد ُكلُّ َمنم َشِهَد ُأُحًدا، وََكانُوا َسبـم  .ِإََل َْحمَراِء اَأم

ُعوَن َوبَِقَي المَباُقونَ  ُهمم َسبـم  .قُِتَل ِمنـم
ِفِ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َم ُأُحد  بـَعمَد : َوَقدم َرَوى ابمُن َجرِير  ِمنم َطرِيِق المَعوم َياَن الرُّعمَب يـَوم ِإنَّ اَّللََّ َقَذَف ِف قـَلمِب َأيب ُسفم

، وََكاَن ا َعُة ُأُحد  ِف َشوَّال  َدُموَن ِف ِذي المَقعمَدِة المَمِديَنَة فـَيَـنمزُِلوَن الَِّذي َكاَن ِمنمُه، فـََرَجَع ِإََل َمكََّة، وََكاَنتم َوقـم لتُّجَّاُر يـَقم
ِلِمنَي الم  َعِة ُأُحد ، وََكاَن َأَصاَب المُمسم ر  الصُّغمَرى ِف ُكلِ  َسَنة  َمرًَّة، َوَأنَـُّهمم َقِدُموا بـَعمَد َوقـم ا َذِلَك ِإََل َرُسوِل بَِبدم َتَكوم َقرمُح َواشم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ناَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َتدَّ َعَليمِهُم الَِّذي َأَصابـَُهمم، َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ دب النَّاس لِيَـنمطَِلُقوا  َعَليمِه َوَسلََّم، َواشم
ن: هبم ويتبعوا َما َكانُوا متبعني َوَقاَل لنا  ترحتلون اْلم

ِدُروَن َعَلى مِ  جَّ َواَل يـَقم  .ثمِلَها َحىتَّ َعاَم قَاِبل  فـََتأمتُوَن اْلَم
لَِياَءُه فـََقالَ   .ِإنَّ النَّاَس َقدم مَجَُعوا َلُكمم : َفَجاَء الشَّيمطَاُن خُيَوِ ُف َأوم

 .ِإين ِ َذاِهٌب َوِإنم ملَم يـَتَِّبعميِن َأَحدٌ : فََأىَب َعَليمِه النَّاُس َأنم يـَتَِّبُعوُه فـََقالَ 
ر  وَ  ُر َوَسعمٌد َوَعبمُد الرَّْحمَِن بنفَانـمَتَدَب َمَعُه َأبُو َبكم  ُعَمُر َوُعثمَماُن َوَعِليٌّ َوطَلمَحُة َوالزُّبـَيـم
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َياَن َحىتَّ بَـ  ُعود  َوُحَذيـمَفُة ِف َسبمِعنَي رَُجًَل، َفَساُروا ِف طََلِب َأيب ُسفم َراَء فَأَنـمَزَل اَّللَُّ َعومف  َوَأبُو ُعبَـيمَدَة َوابمُن َمسم : َلُغوا الصَّفم
ُهم َواتَّقوا أجر َعظِ "  سُنوا ِمنـم َتَجابُوا َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل ِمنم بـَعمِد َما َأَصابـَُهُم المَقرمُح للَّذين َأحم  ".يم الَِّذيَن اسم

 .َوَهَذا َغرِيٌب َأيمًضا
َياَن بمَن َحرمب  َلمَّ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   ثـََنا َأبُو ُعبَـيمَدَة، َأنَّ َأَِب ُسفم َم ُأُحد  َأرَاَد الرُُّجوَع ِإََل المَمِديَنِة، فـََقاَل هَلُمم َحدَّ ا انمَصَرَف يـَوم
َواُن بمُن ُأَميَّةَ  َر الَِّذي َكاَن، فَارمِجُعو : َصفم َم َقدم َحرِبُوا، َوَقدم َخِشيَنا َأنم َيُكوَن هَلُمم ِقَتاٌل َغيـم َعُلوا، فَِإنَّ المَقوم  .ااَل تـَفم

 .فـََرَجُعوا
َعةِ فـََقاَل ا ََسِد ِحنَي بـََلَغُه َأنَـُّهمم مَهُّوا ِِبلرَّجم َراِء اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو حبَمم َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلَقدم ُسوِ َمتم : " لنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 ! ".هَلُمم ِحَجارٌَة َلوم ُصبِ ُحوا هِبَا َلَكانُوا َكَأممِس الذَّاِهبِ 
ِهِه َذِلَك قـَبمَل رُُجوِعِه المَمِديَنة، ُمَعاِويَة ابمن المُمِغريَةِ َوَأَخَذ رَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َوجم  بمِن َأيب المَعاِص بمِن ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َجدَّ َعبمِد المَمِلِك بمِن َمرمَواَن َِأُمِ ِه َعاِئَشَة بِنمِت ُمَعاِويَ  ُ أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمس  َُمِحيَّ، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َة، َوَأَِب َعزََّة اْلم
ر  مثَّ َمنَّ َعَليمِه فـََقالَ  : اَل َواَّللَِّ اَل متَمَسُح َعاِرَضيمَك مبَكََّة تـَُقولُ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأِقلميِن، فـََقالَ : َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأَسَرُه بَِبدم

ِ َخَدعمُت ُمَُ   .مًَّدا َمرَّتـَنيم
رُ  َقُه ََي زُبـَيـم  .اضمِربم ُعنـُ

 .َفَضَرَب ُعنـَُقهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوبـََلَغيِن َعِن ابمِن المُمَسيَِّب َأنَُّه قَالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِمَن اَل يـُلمدَُغ ِمنم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ المُمؤم
ِ، ا  .َفَضَرَب ُعنـَُقهُ " ضمِربم ُعنُـَقُه ََي َعاِصَم بمَن ََثِبت  حجر َمرَّتـَنيم

َتأمَمَن َلُه ُعثمَمان على َأال يُقيم بعد َثََلث، فـَُبِعَث َرُسولُ : َوذََكَر ابمُن ِهَشام   اَّللَِّ  َأنَّ ُمَعاِويََة بمَن المُمِغريَِة بمِن َأيب المَعاِص اسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَـ  ُتََلهُ : عمَدَها زَيمَد بمَن َحارِثََة َوَعمَّاَر بمَن ََيِسر  َوقَالَ َصلَّى اَّللَّ  .َسَتِجَدانِِه ِف َمَكاِن َكَذا وََكَذا فَاقـم
ُهَما ُ َعنـم  .فـََفَعََل َرِضَي اَّللَّ

* * * 
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َحاقَ   .قَاَل ابمُن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِريُّ َلُه َمَقاٌم يـَُقوُمُه ُكلَّ  َوَلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن الزُّهم ِإََل المَمِديَنِة َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   َكَما َحدَّ

ِمِه، وََكاَن فيهم َشرِيًفا، ِإَذا َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِسِه َوِف قـَوم ُُمَعِة  َعَليمِه وَ مُجَُعة  اَل يـُنمَكُر َلُه َشَرفًا ِف نـَفم َم اْلم َسلََّم يـَوم
ُ ِبِه َوَأَعزَُّكمم بِِه، فَانمُصُروُه َوَعز ِ : َوُهَو خَيمُطُب النَّاَس قَاَم فـََقالَ  َرَمُكُم اَّللَّ َ َأظمُهرُِكمم َأكم ُروُه َأيُـَّها النَّاُس، َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ بـَنيم

 .َوامسمَُعوا َلُه َوَأِطيُعوا
ِلُموَن بِثِ َحىتَّ ِإذَ ..مثَّ جَيمِلسُ  َعُلُه، فََأَخَذ المُمسم َعُل َذِلَك َكَما َكاَن يـَفم َم ُأُحد  َما َصَنَع َورََجَع النَّاُس َقاَم يـَفم َياِبِه ِمنم ا َصَنَع يـَوم

ل  َوَقدم َصنَـعمَت َما َصنَـعمتَ : نـََواِحيِه َوقَاُلوا َت ِلَذِلَك بَِهم ، َواَّللَِّ َلسم ِلسم َأيم َعُدوَّ اَّللَِّ  .اجم
َا قـُلمُت جُبمًرا : َفَخَرَج يـََتَخطَّى رَِقاَب النَّاِس َوُهَو يـَُقولُ  ُد َأممَرهُ ( 5)َواَّللَِّ َلَكَأَّنَّ ُت ُأَشدِ  َلِقَيُه رَِجاٌل من االنصار ! َأنم ُقمم فـَ

ِجد فـََقاُلوا َرُه فـََوَثَب ِإيَلَّ رَِجالٌ : َويلك َمالك؟ قَالَ : بَِباب المَمسم ُد َأمم ُت ُأَشدِ  َا  ُقمم َحابه جيبذونىن َويـَُعنِ ُفوَنيِن، َلَكَأَّنَّ من َأصم
ُد َأممَرهُ  ُت ُأَشدِ   .قـُلمُت جُبمًرا َأنم ُقمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاُلوا تَـغمِفرم َلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َويـمَلَك ارمِجعم َيسم
تَـغمِفَر يل : قَالَ   .َواَّللَِّ َما أبغى َأنم َيسم

ِلهِ  مثَّ * * *  َراَن ِعنمَد قـَوم َحاَق َما نـََزَل ِمَن المُقرمآِن ِف ِقصَِّة ُأُحد  ِمنم ُسورَِة آِل ِعمم  ذََكَر ابمُن ِإسم
ِمِننَي َمَقاِعَد ِللمِقَتاِل َوهللا مسيع عليم "  ِلَك تـُبَـوِ ُئ المُمؤم  ".َوِإذم َغَدومَت ِمنم َأهم

 .ِإََل مَتَاِم ِستِ نَي آيَةً : قَالَ 
َهاَوَتكَ   .لََّم َعَليـم

 .َوَقدم َبَسطمَنا المَكََلَم َعَلى َذِلَك ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايَةٌ 
__________ 

 .الشَّر  واالمر المَعِظيم: البجر( 5)
)*( 
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َائِ  ِر ُشَهَداِء ُأُحد  َوتـَعمَداِدِهمم بَِمسم َحاَق ِف ِذكم َاِء آَِبئِِهمم َعَلى قـََبائِِلِهمم َكَما َجَرتم َعاَدتُهُ مثَّ َشرََع ابمُن ِإسم  .ِهمم َوَأمسم
ُهمم، َوِمَن : َفذََكَر ِمَن المُمَهاِجرِيَن َأرمبـََعةً  ُ َعنـم َعَب بمَن ُعَمريم  َوَعبمَد اَّللَِّ بمَن جحش ومشاس ابمن ُعثمَماَن َرِضَي اَّللَّ َْحمَزَة َوُمصم

َنمَصاِر ِإََل مَتَاِم مَخم   .َسة  َوِستِ نَي رَُجًَل اَأم
ِل ابمِن ِهَشام   َرى َفَصاُروا َسبمِعنَي َعَلى قـَوم َرَك َعَليمِه ابمُن ِهَشام مَخمَسة ُأخم َتدم  .َواسم

ُروَن رَُجًَل َعَلى قـََبائِِلِهمم َأيمًضا رِِكنَي َوُهُم اثـمَناِن َوِعشم َحاَق َمنم قُِتَل ِمَن المُمشم  .مثَّ مَسَّى ابمُن ِإسم



ُرُه، َوقـَتَـَلُه َرسُ : تُ قـُلم  ، َكَما ذََكَرُه الشَّاِفِعيُّ َوَغيـم َُمِحيِ  رِِكنَي ِسَوى َأيب َعزََّة اْلم َسرم ِمَن المُمشم ُ َعَليمِه َوملَم يـُؤم وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َر، َويـَُقالُ  َ يََديمِه، َأَمَر الزُّبـَيـم ًرا بـَنيم  .َأىب االفلح، َفضرب ُعُنقه َعاِصَم بمَن ََثبت ابمن: َوَسلََّم َصبـم
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َا نُورُِد ِشعمَر الم  َعاِر َوِإَّنَّ َشم َعِة ُأُحد  ِمَن اَأم ِمُنوَن َوالمُكفَّاُر ِف َوقـم ٌل ِفيَما تـََقاَوَل ِبِه المُمؤم ُكفَّاِر لَِنذمُكَر َجَوابـََها ِمنم ِشعمِر َفصم
ََلِم، لَِيُكوَن َأبـمَلَغ ِف َوقمِعَها ِمنَ  َهِة المَكَفَرِة الطََّغامِ  اْلمِسم َهاِم، َوَأقمَطَع ِلُشبـم َفـم َاِع َواَأم َمسم  .اَأم

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  َماُم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ، َوُهَو : قَاَل اْلمِ ُزوِميِ  َرة ابمن َأيب َوهمب  المَمخم م أحد َقول ُهبَـيـم وََكاَن ممَّا ِقيَل ِمَن الش عمر يـَوم
مِ   :ِه من قـَُريمش، فـََقالَ َعَلى ِديِن قـَوم

َرمُب َقدم ُشِغَلتم َعينِ  * ِِبلمُودِ  ِمنم ِهنمَد ِإذم تـَعمُدو َعَواِديَها َِبَتتم تـَُعاتُِبيِن ِهنمٌد َوتـَعمِذُليِن * َما َِبُل َهم   َعِميد  َِبَت َيطمُرُقيِن  َواْلم
ًَل َفََل تـَعمِذلِييِن ِإنَّ ِمنم ُخُلِقي  ِفيَها ُمَساِعٌف لَِبيِن َكعمب  مبَا َكِلُفوا  َما* َمَوالِيَها َمهم ُت ُأخم ِت َوَما ِإنم َلسم َْحَّاُل * َقدم َعِلمم

تَـَرف   َق ُمشم ء  َوَأثـمَقال  ُأَعانِيَها َوَقدم َْحَلمُت ِسََلِحي فـَوم ٌر ( 5)َساط  سبوح ِإذا َترى يـَُبارِيَها * ِعبم َكأَنَُّه ِإذم َجَرى َعيـم
َفَدة   تَـعمل  َمَراِقيَها َأعمَددمتُُه * ِمنم آِل َأعمَوَج يـَرماَتُح النََّديُّ َلُه ( 1)ٌم اَلِحٌق ِِبلمُعوِن َُيمِميَها ُمَكدَّ * بَِفدم َكِجذمِع َشعمَراَء ُمسم

َتَخًَل  َدِ  ُمنـم َفَما تـَبمُدو َمَساِويَها  لظت َعَليَّ * َهَذا وبيضاء مثل النهى ُمكَمة ( 7)َوَماِرًَن ِْلُطُوب  َقدم ُأاَلِقيَها * َورُقَاَق اْلم
َنا ِكَنانََة ِمنم َأطمَراِف ِذي َُيَن  ( 7) َهُبوَن بَِنا * ُسقم قـُلمَنا النخيل * ُعرمَض المِبََلِد َعَلى َما َكاَن يـُزمِجيَها قَاَلتم ِكَنانَُة َأىنَّ َتذم

 (1)فأموها َومن ِفيَها 
__________ 

 .مشرف: مشرتف( 5)
 .يد اْلطوالمفرس المبع: والساطى
 .الذى يسبح ِف جريه: والسبوح

 .ْحَار المَوحمش: العري( 1)
 .الفَلة: والفدفدة

 .واملكدم املعضض
 .مجع عانة َوُهَو القطيع من ْحر المَوحمش: والعون

َد( 9)  .السيوف: رقاق اْلم
 .الرممح الصلب اللدن: متخريا واملارن: ومنتخَل

 .يُرِيد هبَا الدرمع: المبَـيمَضاء( 7)
 .لصقت: الغزير؟ ؟ لظت: املنهىو 
 .عني قرب المَمِديَنة: النخيل( 1)

)*( 
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َرِ   َم اْلم َن َوَقدم * َهاَبتم َمَعدٌّ فـَُقلمَنا ََنمُن َنَمتِيَها َهابُوا ِضَراًِب َوطَعمًنا َصاِدقًا َخِذًما * ِمنم ُأُحد  ( 5)ََنمُن المَفَواِرُس يـَوم ممَّا يـََروم
َنا َكَأَنَّ َعاِرٌض بَِرٌد ( 1)ِصيَها ُضمَّتم قـََوا ِمنم * َكَأنَّ َهاَمُهُم ِعنمَد المَوَغى ِفَلٌق ( 9)َوقَاَم َهاُم َبيِن النَّجَّاِر يـَبمِكيَها * مثََّت رُحم

َها َسَواِفيَها َِبل  تـََعاَورُ * َأوم َحنمَظٌل َذعمَذَعتمُه الر ِيُح ِف ُغُصن  ( 7)قـَيمِض رُبمد  نـََفتمُه َعنم َأَداِحيَها  َقدم نـَبمُذُل المَماَل ( 1)ُه ِمنـم
َيمَل َشزمرًا ِف َمآِقيَها * َسحًّا اَل ِحَساَب َلُه   (1)َوَنطمُعُن اْلم

َلة  َيصمطَِلي ِِبلمَفرمِث َجاِزرَُها  َلة  ِمنم مُجَاَدى َذاِت َأنمدِ ( 7)خَيمَتصُّ ِِبلنـََّقَرى المُمثمرِيَن َداِعيَها * َولَيـم جرِب مُجَاِديَّة  َقدم * يَة  َولَيـم
َر َواِحَدة  ( 5)َبتُّ َأَسرِيَها  َبُح المَكلمُب ِفيَها َغيـم ِري َأَفاِعيَها * اَل يـَنـم ُت ِفيَها ِلِذي الضَّرَّاِء ( 3)ِمَن المَقرِيِس َواَل َتسم َقدم َأوم

رو ووال( 50)َكالمبَـرمِق ذاكية االركان أْحيها * َجاِْحًَة  َكانُوا ( 55)من قبله َكاَن ِبملشىت يـَُغالِيَها * ده أورثين ذالكم َعمم
َحاقَ * * * َدنَّتم َعِن السُّورَِة المُعلمَيا َمَساِعيَها * يـَُباُروَن َأنـمَواَء النُُّجوِم َفَما  َفَأَجابَُه َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َرِضَي : قَاَل ابمُن ِإسم

ُ َعنمُه فـََقالَ   .تـُرمَوى ِلَكعمِب بمِن َمالك َوَغريهوَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  : اَّللَّ
ُ أعلم: قـُلمتُ  ثـَُر َواَّللَّ ُهُر َوَأكم َحاَق َأشم ُل ابمِن ِإسم  :َوقـَوم

__________ 
َر  ( 5) ََبل: اْلم  .أصل اْلم
 .المَقاِطع: اْلذم( 1)
 .السََّحاب: المَعاِرض( 9)

 .بِِه برد، َوُهَو حب المَغَمام: َوبرد
 .المَياِبَسة من المبيضالقشرة المعليا : القيض( 7)

 .النعام: والربد
 .مجع أدحى َوُهَو مبيض النعام: واالداحي

 .حركته: ذعذعته( 1)
 .تتداوله: وتعاوره

 .الر ََِيح الشَِّديَدة: والسواىف
 .صبا: َسحا( 1)

َتِقيَمة: والشزر ِف الطعمن  .َأن يكون من ََنحَية غري ُمسم
 .يستدفئ: يصطلى( 7)

َاصَّة، َأي خيمَتص االغنياء طلبا ملكافأهتم، يصف شدَّة الزََّمان الدعمَوة: والنقرى  .اْلم
 .املقحطة: ِإنَّه مجع اْلممع، واْلرِبء: مجع ندى على غري ِقَياس، َوقيل: أندية( 5)
 .المربد الشَّديد: القريس( 3)
 .امللتهية: اْلاْحة( 50)



 .ِبملثىن: ابمن ِهَشام( 55)
 .َوَما ُهَنا أوضح

)*( 
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ًَل ِمنم َسَفاَهِتُكمم  ُتمم ِكَنانََة َجهم ِت َضاِحَيًة * ُسقم ِعُدَها * ِإََل الرَُّسوِل َفُجنمُد اَّللَِّ ُُممزِيَها َأومَردممُتُوَها ِحَياَض المَموم فَالنَّاُر َموم
ِر غَ * َوالمَقتمُل اَلِقيَها مَجَعمُتُموُهمم َأَحابِيًشا ِبََل َحَسب    رَّتمُكمم َطَواِغيَهاَأِئمََّة المُكفم

َناُه ِبََل مَثَن  * َأاَل اعمتَـبَـرمُُتم ِبَيمِل اَّللَِّ ِإذم قـَتَـَلتم  َنُه ِفيَها َكمم ِمنم َأِسري  َفَككم َل المَقِليِب َوَمنم َألمَقيـم َوَجزِ  ََنِصَية  ُكنَّا َمَوالِيَها * َأهم
َحاقَ  ُزوِميَّ َأيمًضاَوقَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  جيُِ : قَاَل ابمُن ِإسم َرَة بمَن َأيب َوهمب  المَمخم * َأاَل َهلم َأَتى َغسَّاَن َعنَّا َوُدونـَُهمم : يُب ُهبَـيـم

َرمِض َخرمٌق سريه متنعنع  ٌع َهاِمٌد متقطع * صحارى َوَأعمََلٌم َكَأنَّ قـََتاَمَها ( 5)ِمَن اَأم تظل ِبِه البزل ( 1)ِمَن المبُـعمِد نـَقم
رُِع وُي* العراميس رزحا  ِننَي فـَُيمم َرى يـَُلوُح َصِليبـَُها ( 9)لو ِبِه َغيمُث السِ  سم َكَما اَلَح َكتَّاُن التِ َجاِر * ِبِه ِجَيُف اْلَم

رَاُم َُيمِشنَي ِخلمَفًة ( 7)المُمَوضَُّع  َمة  ( 1)َوبـَيمُض نـََعام  قيضه يتقلع * بِِه المِعنُي َواْلم ُمَذرَّبَة  ِفيَها * جُمَاِلُدََن َعنم ِديِنَنا ُكلُّ َفخم
رَُع * وَُكلُّ َصُموت  ِف الصِ َواِن َكأَنَـَّها ( 1)المَقَواِنُس تـَلمَمُع  ر  َسائُِلوا َمنم َلِقيُتُم ( 7)ِإَذا لُِبَستم هِنمٌي ِمَن المَماِء ُمتـم َوَلِكنم بَِبدم

َفُع َوِإَنَّ بَِرمِض اْلمَ *  َنـمَباِء ِِبلمغَيمِب تـَنـم ُلَها ِمَن النَّاِس َواَأم ِف َلوم َكاَن َأهم ا بَِليمل  فََأقمَشُعوا ِإَذا َجاَء ِمنَّا * وم َلوم ِسَواََن َلَقدم َأجم
لُُه   َأِعدُّوا ِلَما يزجى ابمن َحرمب َوجيمع* رَاِكٌب َكاَن قـَوم

__________ 
 .املضطرب: املتنعنع( 5)
َبال: االعَلم( 1)  .اْلم

 .والقتام المغَُبار
 .ار َأيمضاالمغُبَ : َوالنـَّقمع

 .مجع ِبزل: البزل( 9)
 .وهى النَّاقة الَّىِت تبلغ التَّاِسَعة

 .الصلبة: والعراميس
 .املعيبة: والرزح

 .ودك المِعظَام: الصَِّليب( 7)
 .المَمبمُسوط: واملوضع

 .بقر المَوحمش واْلرام: المعني( 1)
 .ِقطمَعة َورَاء ِقطمَعة: وخلفة

 .قشور المبيض: والقيض



 .ُمددة: مذربة( 1)قق يتش: ويتقلع
 .مجع قونس وهى بـَيمَضة السِ ََلح: والقوانس

 .َأرَاَد بِِه الدرمع: كل صموت( 7)
 .جعلَها صموات لشدَّة نسجها وإحكام صنعتها

 .الغدير: والنهى
 .امللئ: واملرتع

)*( 
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َما يُِهمُّ النَّاَس ممَّا َيِكيُدََن  ُن َلُه ِمنم َسائِرِ * َفَمهم  النَّاِس َأومَسعُ  فـََنحم
َنا قَِبيلَ  َقى َعَليـم ا يًَدا َوتـََوزَُّعوا جُنَاِلُد اَل تـَبـم يًعا تكيده المرَبيَّة َقدم َأعمَطوم ُرََن َكاَنتم مجَِ ِمَن النَّاِس ِإالَّ َأنم يـََهابُوا * ٌة فـََلوم َغيـم

ا ِِبلمِعرمِض قَاَلتم َسَراتـَُنا  تَـنَـوم َبُع َأممَرُه ( 5)َم ِإًذا ملَم َّنَمَنِع المِعرمَض نـَزمرَُع َعََل * َويـُفمظَُعوا َوَلمَّا ابـم ِإَذا قَاَل * َوِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ نـَتـم
َل اَل نتظلع  ( 9)َقَصرمََن يـُنَـزَُّل ِمنم َجوِ  السََّماِء َويـَرمَفُع ُنَشاِورُُه ِفيَما نُرِيُد وَ * َتَدَلَّ َعَليمِه الرُّوُح ِمنم ِعنمِد رَبِ ِه ( 1)ِفيَنا المَقوم

ا لََنا *  َمُع َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َلمَّا َبَدوم تَـَهى َأَنَّ نُِطيُع َوَنسم َل المَمِنيَّاِت َواطمَمُعوا وَُكونُوا َكَمنم * ِإَذا َما اشم َذُروا َعنمُكُم َهوم
ََياَة تـََقرًُِّب  ِري اْلم َياَفُكمم َوتـَوَكَُّلوا ِإََل َمِلك  ُُيمَيا َلَديمِه َويـُرمَجُع َوَلِكنم * َيشم َممَر َّلِلَِّ َأمجمَُع َفِسرمََن * ُخُذوا َأسم َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَأم

َرًة ِف رَِحاهلِِمم  َنا المبَـيمُض اَل نـََتَخشَُّع مبَلمُموَمة  ِفيَها السَّنَـوَُّر َوالمَقَنا * ِإلَيمِهمم َجهم تـََورَُّع ِإَذا َضَربُوا َأقمَداَمَها اَل * ُضِحيًّا َعَليـم
َطُه ( 7) ِر َوسم َنا ِإََل َمومج  ِمَن المَبحم ُهمم َحاِسٌر َوُمَقنَُّع َثََلثَُة آاَلف  َوََنمُن نصية * َفِجئـم َثََلث مئني ِإن َكثرمََن * َأَحابِيُش ِمنـم

نَـَنا ( 1)فأربع  َض المَمَناََي َوَنشم * نـَُغاِورُُهمم ََتمِري المَمِنيَُّة بـَيـم َوَما ُهَو ِإالَّ * رَُع تـََهاَدى ِقِسيُّ النـَّبمِع ِفيَنا َوِفيِهُم ُنَشارُِعُهمم َحوم
َها السم َساَعة تصنع * َوَمنمُجوَفٌة َحرمِميٌَّة َصاِعِديٌَّة ( 1)الميَـثمِريبُّ المُمَقطَُّع   (7)يذر َعَليـم

__________ 
ََبل: المعرض( 5)  .سفح اْلم

 .َوُهَو جبل أحد
 .غايتنا: َقصرَنَ ( 9)َعنُه  اَل ََّنِيل: اَل نتظلع( 1)
 .الكتيبة: امللمومة( 7)

 .السِ ََلح: والسنور
 .اَل تكف: اَل تورع

م: النصية( 1) َِيار من المَقوم  .اْلم
ََبل: النبع( 1)  .شجر للقسى والسهام ينمبت ِف قلَّة اْلم

 .الموتر المَمنمُسوب ِإََل يثرب: واليثرىب



 .السِ َهام: املنجوفة( 7)
رم: واْلرمية  .املنسوبة ِإََل اْلم

 )*(منسوبة ِإََل صاعد، َكاَن يصنعها : والصاعدية
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َجَراُد َصًبا ِف قـُرَّة  يـَتَـَريَُّع * َوَخيمٌل تـََراَها ِِبلمَفَضاِء َكأَنَـَّها ( 5)مَتُرُّ بَِعمَراِض المِبَصاِر تـََقعمَقُع * َتُصوُب ِبَبمَداِن الر َِجاِل َواَترًَة 
َنا َوَداَرتم بَِنا الرََّحا فَـ ( 1) َنا َسَراتـَُهمم * َلمَّا َتََلقـَيـم َفُع َضَربـمَناُهمم َحىتَّ تـَرَكم ُ َمدم ٌب * َولَيمَس َِأَممر  َْحَُّه اَّللَّ َكأَنَـُّهمم ِِبلمَقاِع ُخشم

َنا َعِشيًَّة  تَـَفقم َوًة َحىتَّ اسم َجَهاٌم * َكأَنَـُّهمم ( 7)َورَاُحوا ِسَراًعا ُموَجِعنَي ( 9)فَُّع َكَأنَّ ذََكاََن َحرُّ ََنر  تـَلَ * ُمَصرَُّع َلُدنم ُغدم
ِلُع  َراََن بطاء كأننا ( 1)َهَراَقتم َماَءُه الر ِيُح ُمقم َنا َوُأخم َا ( 1)أسود على ْلم ببيشة ضلع * َورُحم ُم ِمنَّا َوُرمبَّ * فَِنلمَنا َوََنَل المَقوم
َتَداَرتم َرَحاُهُم فـََعلمَنا َوَلِكنم َما َلَدى اَّللَِّ أَ  َسُع َوَداَرتم رََحاََن َواسم َبُع َوََنمُن ُأََنٌس اَل نـََرى * وم َوَقدم َجَعُلوا ُكلٌّ ِمَن الشَّرِ  َيشم

ََواِدِث اَل نـََرى * المَقتمَل ُسبًَّة  َماَر َوَُيمَنُع ِجََلٌد َعَلى رَيمِب اْلم َمُع َعَلى َهاِلك  َعيـم * َعَلى ُكلِ  َمنم َُيمِمي الذِ  ُر َتدم ًنا لََنا الدَّهم
َرمِب اَل نـَعمَيا بشئ نـَُقولُُه  َنا ِبُفحَّش  * بـَُنو اْلم َرمِب ِإنم َنظمَفرم فـََلسم َرمُب جَنمزَُع بـَُنو اْلم َواَل ََنن من * َواَل ََنمُن ممَّا َجرَِّت اْلم

َفُع َويَـ * أظفارَن نـَتَـَوجَُّع وَُكنَّا ِشَهاًِب يـَتَِّقي النَّاُس َحرَُّه  ُرُج َعنمُه َمنم يَِليِه َوَيسم * َفَخرَّتم َعَلى ابمِن الز ِبـَعمَرى َوَقدم َسَرى ( 7)فم
َِها  َبُع َفَسلم َعنمَك ِف ُعلمَيا َمَعد   َوَغريم َنعُ * َلُكمم طََلٌب ِمنم آِخِر اللَّيمِل ُمتـم َزى َمَقاًما َوَأشم  ِمَن النَّاِس َمنم َأخم

__________ 
 .تشق أبدان الر َِجال َحىتَّ تبلغ البصار فتقعقع ِفيَها، وهى مجع بصرة، وهى ِحَجارَة ليَنة: يـَُقول: " هيمليقَاَل السُّ ( 5)

 .َوجيوز َأن يكون َأرَاَد مجع َبِصريَة، مثل َكِرُيَة وكرام
 ".الرتس : الدرمع، َوقيل: والبصرية

 .ريح شرقية: الصِ َبا( 1)
َلة المَبارَِدة: والقرة  .اللَّيـم
 .يذهب وجيئ: يرتيع

َرمب: ذكاَن( 9)  .حرارتنا ِف اْلم
 .موجفني: ابمن ِهَشام( 7)
 .السََّحاب الرَِّقيق: اْلهام( 1)
 .َموِضع كثري االسود: بيشة( 1)

 .ظلع: وىف ابمن ِهَشام
 .ينمَكشف: يفرح َعنهُ ( 7)

 .يلفح: ويسفع
)*( 
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َرمُب مَ  ُركم َلُه اْلم َخًرا َوَمنم ُهَو ملَم يـَتـم ًة * فم َم المَكرِيَهِة َأضمرَُع َشَددمََن حبََوِل اَّللَِّ َوالنَّصمِر َشدَّ ُه يـَوم َعَليمُكمم َوَأطمَراُف * َوَمنم َخدُّ
َِسنَِّة ُشرَُّع تكر القنا ِفيُكم َكَأن فروعها  ِل اللِ َواِء وَ ( 5)َعَزايل َمَزاد  َماُؤَها يـَتَـَهزَُّع * اَأم ََن ِإََل َأهم ِر * َمنم َيِطرم َعَمدم ِبذِكم

ا يًَدا َوخَتَاَذُلوا  رع فحانوا َوَقدم َأعمَطوم َمد أسم َنُع * اللِ َواِء فـَُهَو ِف اْلم ُ ِإالَّ َأَمَرُه َوُهَو َأصم َحاقَ * * * َأىَب اَّللَّ : قَاَل ابمُن ِإسم
َمِئذ   ِم ُأُحد  َوُهَو يـَوم ِرٌك بـَعمدُ  َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن الز ِبـَعمَرى ِف يـَوم ِ َأمسمَعمَت فـَُقلم : ُمشم ًئا َقدم فُِعلم * ََي ُغَراَب المبَـنيم َا تـَنمِطُق َشيـم ِإَّنَّ

ٌه َوقـََبلم * ِإنَّ لِلمَخريمِ َولِلشَّرِ  َمًدى  نَـُهمم ( 1)وَِكََل َذِلَك َوجم ُر ُمثمر  َوُمِقلم ُكلُّ َعيمش  * َوالمَعِطيَّاُت ِخَساٌس بـَيـم َوَسَواٌء قـَبـم
ِر يلعُب ِبُكل أبلغنا َحسَّاَن َعينِ  آيًَة * نَِعيم  زَاِئٌل وَ  َرِ  ِمنم * َوبـََناُت الدَّهم ِفي َذا المغَُللم َكمم تـََرى ِِبْلم فـََقرِيُض الشِ عمِر َيشم

ِلُكوا* َوَسَرابِيَل ِحَسان  ُسرَِيتم ( 9)َوَأُكف   َقدم أُِترَّتم َوَرَجلم * مُجمُجَمة   تَـَزلم َكمم قـَتَـلمَنا ِمنم َكِرمي  َسيِ د   َعنم ُكَماة  ُأهم ِف المُمنـم
َدِة قـَرمم  َِبرِع  *  َدام  َبَطلم َصاِدِق النَّجم يمِن ِمقم َدَّ َراَس َما َساِكُنُه * َماِجِد اْلم ََسلم َفَسِل المِمهم َ * َغريمِ ُملمَتاث  َلَدى َوقمِع اَأم بـَنيم

َجلم  ر  َشِهُدوا لَيمَت ( 7)َأقمَحاف  َوَهام  َكاْلَم َياِخي بَِبدم َزمرَِج ِمنم َوقع االسل* َأشم  َجزََع اْلم
__________ 

 .مجع عزيل، وهى مصب املَاء من الراوية: العزاَل( 5)
 .مجع مزادة وهى الراوية: واملزاد
 .يتقطع: ويتهزع

 .العيان واملواجهة: المقبل( 1)
َر  ( 9) ََبل: اْلم  .أصل اْلم

 .قطعت: وأترت
 .َماء ِبحد :املهراس( 7)

 .من ساكنه: وىف ابمن ِهَشام
 .مجع قحف: واالقحاف

 .الرؤوس: واهلام
 .الذ كر من القبج: واْلجل

)*( 
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ََشلم مثَّ َخفُّوا ِعنمَد َذاُكمم رُقًَّصا ( * 5)ِحنَي َحكَّتم ِبُقَباء  بـَرمَكَها  َتَحرَّ المَقتمُل ِف َعبمِد اَأم َفَّانِ * َواسم ََبلم  َرقمَص اْلم يـَعمُلو ِف اْلم
َراِفِهمم ( 1) َس ِإالَّ َأنَـَّنا * فـََقتَـلمَنا الضِ عمَف ِمنم َأشم ر  فَاعمَتَدلم اَل َأُلوُم النـَّفم تَـَعلم * َوَعَدلمَنا َميمَل بَدم َلوم َكرَّرمََن َلَفَعلمَنا المُمفم

ِنمِد تـَعمُلو َهاَمُهمم  َحاقَ  ِعَلًَل تـَعمُلوُهمم بـَعمدَ * ِبُسُيوِف اهلم ُ َعنمهُ : نـََهلم قَاَل ابمُن ِإسم َذَهَبتم : فََأَجابَُه َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ



َعٌة  ُل ِفيَها َلوم عدل َوَلَقد نلتم ونلنا ِمنمُكم * ِِببمِن الز ِبـَعمَرى َوقـم َياَف * َكاَن ِمنَّا المَفضم َسم َياًَن ُدَولم َنَضُع اَأم َرمُب َأحم وكذك اْلم
َتاِفُكمم ِف أَ  َتاِهُكمم * كم َبَح ِمنم َأسم َصم َوى ِعَلًَل بـَعمَد نـََهلم ُُنمرُِج اَأم ِإذم تـَُولُّوَن ( 9)َكُسََلِح النِ يِب َيَمُكلمَن المَعَصلم * َحيمُث نـَهم

َباَه الرََّسلم * َعَلى َأعمَقاِبُكمم  ًة َصاِدَقًة ( 7)َهَرًِب ِف الشِ عمِب َأشم ََبل ِبناطيل   *ِإذم َشدَّدمََن َشدَّ فََأَجأمََنُكُم ِإََل سفح اْلم
ِبرَِجال  ( 1)َوَمََلمََن المَفرمَط ِمنمُه َوالر َِجلم * َضاَق َعنَّا الشِ عمُب ِإذم جَنمَزُعُه ( 1)َمنم ُيََلُقوُه ِمَن النَّاِس يـَُهلم * كأشداق المَمََل 

ثَاهَلُمم  ُتُم َأمم ًرا فَنز * َلسم ِيَل َنصم  (7)ل أُيِ ُدوا ِجربم
__________ 

ر: الربك( 5)  .الصَّدم
 .هم بَنو عبد االشهل: َوعبد االشل

 .اْلبب ِف الس ري، َوُهَو االسراع: الرقص( 1)
 .فراخ النعام: واْلفان

رج من بطوهنم، َكَما قَاَل السُّهيملي : االصبح( 9)  .االضياح: وتروى 515/  1وصف للُب املمذوق الممخم
 .ِِبلمَماءِ  َوُهَو اللَُّب املمزوج

 .النوق املسنة: والنيب
 .نـََبات يصلح االبل ِإذا َأكلته: والعصل

 .القطيع من كل شئ: المغنم ِإذا أرسلها الراعى، َوالرسل: الرُُّسل( 7)
ََماَعات: اْلناطيل( 1)  .اْلم

 .مجع شدق، َوُهَو من المَوادي عرضاه وَنحيتاه: واالشداق
 .الفَلة َذات حر وسراب: واملَل

 .يفزع: لويه
 .نقطعه عرضا: جنزعه( 1)

 .المُمرمتَفع من االرض: والفرط
َها: َوالرجل  .املطمئن ِمنـم

ِيل( 7) ِيل: َأرَادَ : أيدوا ِجربم  .أيدوا جبِربم
)*( 
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ر  ِِبلتـَُّقى  َم ِبدم ََن يـَوم هُ * َوَعَلوم َنا ِف ( 5)َوقـَتَـلمَنا ُكلَّ جحجاح رَِفل   * ُم طَاَعِة اَّللَِّ َوَتصمِديِق الرُُّسلم َوقـَتَـلمَنا ُكلَّ رَأمس  ِمنـم َوتـَرَكم
ر  َوَأَحاِديَث المَمَثلم َوَرُسوُل اَّللَِّ َحقًّا َشاِهًدا * قـَُريمش  َعومرًَة  َم َبدم ُُبلم * يـَوم ر  َوالتـََّنابِيُل اهلم َم ِبدم ِف قـَُريمش  ِمنم مُجُوع  ( 1)يـَوم

ََملم  ِمثمَل َما جُيمَمُع ِف * مُجِ ُعوا  صمِب اهلم ِتَها ( 9)اْلِم قَاَل ابمُن * * * ََنمُضُر المَبأمَس ِإَذا المَبأمُس نـََزلم * ََنمُن اَل َأممثَاُلُكمم ُولمَد اسم



َحاقَ  ُهمم : ِإسم ُ َعنـم َم ُأُحد ، َرِضَي اَّللَّ ِلِمنَي يـَوم * َهلم َلك من منشج َنَشَجتم وَ : َوقَاَل َكعمُب يـَبمِكي َْحمَزَة َوَمنم قُِتَل ِمَن المُمسم
م  َأاَتين هَلُمم  رِِهمم َخاِفٌق * وَكنت َمىت تدكر تـَلمَجِج َتذَكَُّر قـَوم َعمَوِج فـََقلمُبَك ِمنم ِذكم ِق * َأَحاِديُث ِف الزََّمِن اَأم ِمَن الشَّوم

ُزمِن المُمنمِضِج َوقـَتمََلُهمم ِف ِجَناِن النَِّعيِم  َرِج مبَا َصبَـُروا حَتمَت ِظلِ  اللِ َواِء ِكَراُم المَمَداِخِل َوالم * َواْلم ِلَواِء الرَُّسوِل ِبِذي * َمخم
َضمُوِج  َياِفَها ( 7)اَأم َياُع َأْحمََد ِإذم َشايـَُعوا * َغَداَة َأَجاَبتم بَِسم َزمرَِج َوَأشم ِس َواْلم َوم يًعا بـَُنو اَأم َقِ  ِذي النُّوِر * مجَِ َعَلى اْلم
َهجِ   َوالمَمنـم

َطِل املرهج * ُحوا َيضمرِبُوَن المُكَماَة َفَما بَرِ   (1)َوَُيمُضوَن ِف المَقسم
__________ 

 .السَّيِ د: اْلحجاح( 5)
به ُخَيََلء: والرفل  .الذى جير ثـَوم

 .المقصار: التنابيل( 1)
م َعَليمِهم: واهلبل َرة اللَّحم  .الَّذين ثقلوا ِلَكثـم

مَلة الَّىِت تركت د: اهلمل( 9)  .ون رَاعاالبل المُمهم
 .مجع ضوج، َوُهَو منعطف المَوادي: االضوج( 7)
 .المغَُبار: القسطل( 1)

)*( 
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َزَة َلمَّا َوىَف * وَكلهمم َماَت جر المَبََلِء ( 5)ِإََل َجنَّة  َدومَحِة املوجل * َكَذِلَك َحىتَّ َدَعاُهمم َمِليٌك  َعَلى ِملَِّة اَّللَِّ ملَم َُيمَرِج َكَحمم
َفل  ( 1)ِبِذي ِهبَّة  َصارِم  َسلمَجِج * ا َصاِدقً  َدمَعِج * َفََلقَاُه َعبمُد َبيِن نـَوم ََمِل اَأم * فََأومَجَرُه َحرمبًَة َكالشِ َهاِب ( 9)يـُبَـرمِبُر َكاْلم

ىَف مبِيثَاِقِه  ريمِ ملَم ُُيمنَ * تـََلهَُّب ِف اللََّهِب المُمَوَهِج َونـُعمَماُن َأوم َقِ  َحىتَّ َغَدتم ُروُحُه ( 7)ِج َوَحنمَظَلُة اْلَم ِإََل َمنمِزل  * َعِن اْلم
َحاقَ * * * ِمَن النَّاِر ِف الدََّرِك المُمرمَتِج * ُأولَِئَك اَل َمنم ثـََوى ِمنمُكُم ( 1)فَاِخِر الز ِبمرِِج  َوقَاَل َحسَّاُن بمُن : قَاَل ابمُن ِإسم

َلى ََثِبت  يـَبمِكي َْحمَزَة َوَمنم ُأِصيَب ِمَن  َم ُأُحد ، َوِهَي َعَلى َرِويِ  َقِصيَدِة ُأَميََّة بمِن َأيب الصَّلمِت ِف قـَتـم ِلِمنَي يـَوم المُمسم
ر   َم بَدم رِِكنَي يـَوم  .المُمشم

ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر َمنم يـُنمِكُر َهِذه ْلسان: قَاَل ابمُن ِهَشام    .َوِمنم َأهم
المُمعمِواَلِت ( 1)ة شجو النوائح كاْلامَلت الوقر ِبلثقل المُمِلحَّاِت الدََّواِلحم بسحري * َيمى قوِمي فانديب : َوهللا أعلم
َاِمَشا   ِت ُوُجوَه ُحرَّات  صحائح* اْلم

َعارًا هَلُنَّ  ُقضمَن َأشم * ََنُب َخيم وََكأَنَـَّها َأذم ( 7)ُهَناَك َِبِديََة المَمَساِئحم * وََكأن سيل دموعها االنصاب خُتمَضُب ِِبلذََِّبِئحم يـَنـم
 ل  ِِبلضَُّحى مشُمس  روامح -

__________ 



 .المَكِثريَة االغصان: الدوحة( 5)
خل : واملوجل  .املرهف: السلجج( 1)الممدم

َفل( 9)  .وحشى قَاتل َْحمَزة: عبد بىن نـَوم
 .َيِصيح: ويرببر

 .االسود: واالدعج
 .مل ُيل: مل ُينج( 7)
 .الوشى: الزبرج( 1)
 .اِمََلت الث قلاْلمَ : الدواحل( 1)
 .ذوائب الش عمر: املسائح( 7)
 ( )*(9 -السِ ريَة  - 5)
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ُرور  َوَمجم  ِ َمشم ُهنَّ المَكَواِدحم َوَلَقدم َأَصاَب قـُُلوبـََها * يبمكني شجوا مسلبات ( 5)ُزومر  يَُذعمذَُع ِِبلمبَـَوارِحم * ِمنم بـَنيم * َكدََّحتـم
ََثُن َمنم ( 1)جَممٌل َلُه ُجَلٌب قـََوارِحم  دم د  َغاهَلُمم ( 9)ُكنَّا نـَُرجِ ي ِإذم ُنَشاِيحم * ِإذم َأقمَصَد اْلِم ٌر َأملَّ َلُه َجَوارِحم * َأصمَحاَب ُأحم َدهم
 -* اِخ َأيـمَتام  َوَأضم أنساك ماصر اللََّقاِئحم ِلُمنَ * ََي َْحمَز اَل َوهللا اَل ( 7)ِميَنا ِإَذا بُِعَث المَمَساِلحم * َمنم َكاَن فَاِرَسَنا َوَحا 
ُر ِف ( 1)ََيف  َوَأرمَمَلة  ُتََلِمحم  َي القح ََي َفاِرًسا َيمدرها * َوَلمَّا يـَُنوُب الدَّهم ََي َْحمَز َقدم ُكنمَت المُمَصاِمحم * َحرمب  ِْلَرمب  َوهم

ُطُو ( 1) َرُهَنا المُمَناِفحم َعنَّا وََكاَن يـَُعدُّ ِإذم * َأَسَد الرَُّسو  ِب ِإَذا يـَُنوُب هَلُنَّ فَاِدحم ذَكَّرمَتيِن * َعنَّا َشِديَداِت اْلم ِل َوَذاَك ِمدم
َرًة *  َحاِجحم يـَعمُلو المَقَماِقَم َجهم  َسبمَط المَيَديمِن َأَغرَّ َواِضحم * ُعدَّ الشَّرِيُفوَن اْلَم

ِل آِنحم * اَل طَاِئٌش َرِعٌش َواَل  مم ََفا * َس يغب َجا حَبر فـََليم ( 7)ُذو ِعلَّة  ِِبْلِم رًا ِمنمُه َسيمٌب َأوم َمَناِدحم َأومَدى َشَباُب ُأويل اْلم
 تى َما يصفقهن ََنِضح* ِئِظ َوالثَِّقيُلوَن المَمَراِجحم المُمطمِعُموَن ِإذا املشا * 

__________ 
 .الذى وضع ْلَممه على خصفة ليجف: املشرور( 5)

 .يغرق: ويذعذع
 .ِديَدةالر ََِيح الشَّ : والبوارح

لد َواللَّحم َماء: اجملل( 1)  .َأن يكون َبني اْلم
رمح ِعنمد المبـُرمء: واْللب  .مجع جلبة َوُهَو قشرة تعلو اْلم

 .حتذر: نشايح( 9)
 .مجع لقحة وهى النَّاقة َذات اللَُّب: اللقائح( 7)
 .تنظر حملة مثَّ تغض بصرها: تَلمح( 1)



 .املدافع القوى: املصامح( 1)
 .َضِعيف واهن: آنح( 7)

 .ِإذا ْحل الث قل أخرج من َصدره َصوت املعتصر: يـَُقال أنح المَبِعري
)*( 
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َقُه  ََلِد َوفـَوم ِمِه ُشَطٌب َشَراِئحم ليدافعوا َعن جارهم * ْلَمَم اْلِم * مارام ُذو الضِ غمِن المُمَكاِشحم هَلَِفي ِلُشبَّان  ُرِزئم * ِمنم َشحم
َد رَاِبحم ( 5)رَِفة  َخَضارَِمة  مسامح * المَمَصاِبحم ُشم   َبطَارَِقة  َغطَا  ََنُهمم َكأَنَـُّهمُ  َمم َمد ِبالموال ِإنَّ اْلم املشرتون اْلم

ًما  ِمِهمم يـَوم َاِمُزوَن بُِلجم ا ِإنم تـََزاُل ِمنم زََمان  َغريمِ َصاِلحم مَ ( 9)ِقِر * َمنم َكاَن يـُرمَمى ِِبلنـََّوا ( 1)ِإَذا َما َصاَح َصاِئحم * َواْلم
َو ِف ( 7)يـَرممِسمَن ِف ُغربم  َصَحاِصحم * رَِكابُُه  يل لَيمَس * رَكمب  ُصُدورُُهُم َرَواِشحم َحىتَّ تـَُئوَب َلُه المَمَعا * رَاَحتم تـَُباَرى َوهم

ِز السفائح  ُكو ِإلَ ( 1)كالعود َشذَّ بِِه الكوافح * ََي َْحمَزة قد أوحدتين ( 1)ِمنم فـَوم يمك وفوقك الرتب املكور َأشم
 والصفائح

ُل * ِِبلتـُّرمِب َسوَّتمُه المَمَماِسحم فـََعَزاُؤََن َأَنَّ نـَُقو * ِف َواِسع  َُيمُشونَُه ( 7)ِإذم َأَجاَد الضَّرمَح َضارِحم * من جندل يلقيه فـَومقك 
لَُنا بـَرمٌح بـََوارِحم  َو َعمَّا أوقع اْلم ( 5)َوقـَوم  (3)دََثن جانح فليأتنا فلتبك َعيناُه هللكاَن النوافح َمنم َكاَن َأممَسى َوهم

__________ 
 .السَّادة: الرؤساء، والغطارفة: البطارقة( 5)

 .املكثرون من المَعطاء: واْلضارفة
 .المِكَرام: واملسامح

 .الواثبون: اْلامزون( 1)
 .مجع ْلام: واللجم

 .الدََّواِهي واملصائب: النواقر( 9)
م، َوُهَو نوع من سري االبليسرن : يرمسن( 7)  .الرَّسم

 .مجع سفيح َوُهَو من قداح امليسر: السفائح( 1: )االرض املستوية: والصحاصح: مجع غرباء وهى االرض: والغرب
 .الَّذين يتناولونه ِِبلمقطعِ : الكوافح( 1)
فر للمَميت: الضرح( 7)  .اْلم
 .َصعب: برح( 5)
 .ريم من ينفحون ِبلعطاء َواْلمَ : النوافح( 3)

)*( 
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ر مأخ * المَقائِلني الفاعلني  ثـَُر : قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 5)َذِوي السََّماَحِة َوالمَمَماِدحم َمنم اَل يـََزاُل نََدى يََديمِه َلُه طوال الدَّهم َوَأكم
ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر يـُنمِكُرَها ِْلَسَّانَ   .َأهم

َحاقَ * * *  َوَجزِعمَت َأنم * َطَرَقتم مُهُوُمَك فَالرُّقَاُد ُمَسهَُّد : َكعمُب بمُن َماِلك  يـَبمِكي َْحمَزَة َوَأصمَحابَهَ   َوَقالَ : قَاَل ابمُن ِإسم
رِيٌَّة  َغمَيُد َوَدَعتم فـَُؤاَدَك لِلمَهَوى َضمم ُوَك ُمنمِجُد َفدَِع التََّماِدَي ِف المغَ * ُسِلَخ الشََّباُب اَأم * َوايَِة َساِدرًا فـََهَواَك َغومِريٌّ َوَصحم

َنُد  َتِفيَق ِإَذا هناك املرشد* َوَلَقدم َأىَن َلَك َأنم تـََناَهى طَائًِعا ( 1)َقدم ُكنمَت ِف طََلِب المَغَوايَِة تـُفم  َأوم َتسم
ًة  ِد َْحمَزَة َهدَّ َها تـُرمِعُد َوَلِو انَُّه ُفِجَعتم * ولفد ُهِددمَت ِلَفقم ِف ِمنـم َوم رَِها * ِحَراُء مبِثمِلِه ظَلَّتم بـََناُت اْلم َلَرَأيمَت رَاِسَي َصخم

ََلَد ِإَذا َغَدتم * يـَتَـَبدَُّد قـَرمٌم مَتَكََّن ِف ُذَؤابَِة َهاِشم   َم اْلِم ُدُد َوالمَعاِقُر المَكوم ُة َوالنََّدى َوالسُّؤم رِيٌح َيَكاُد المَماُء * َحيمُث النـُّبـُوَّ
َها جَيمُمُد َوالتَّاِرُك المِقرم  اًل ِمنـم َِديِد َكأَنَُّه * َن المَكِميَّ جُمَدَّ َم المَكرِيَهِة َوالمَقَنا يـَتَـَقصَُّد َوتـََراُه يـَرمُفُل ِف اْلم ُذو لِبمَدة  َشثمُن * يـَوم

ِرُد َوَأَتى * َعمُّ النَِّبِ  ُُمَمَّد  َوَصِفيُُّه ( 9)المبَـَراِثِن َأرمبَُد  َماَم َفطَاَب َذاَك المَموم َرة  َوَرَد اْلِم َنَصُروا النَِّبَّ * المَمِنيََّة ُمعمِلًما ِف ُأسم
ِهُد َوَلَقدم ِإَخاُل ِبَذاَك ِهنمًدا ُبشِ َرتم  َتشم ُهُم المُمسم َمَها * َوِمنـم َقِل قـَوم َنا ِِبلمَعَقنـم ُرُد ممَّا َصَبحم ًما * لَُتِميَت َداِخَل ُغصَّة  اَل تـَبـم يـَوم

َها االسعد  تـَغَيََّب ِفيِه َعنـم
__________ 

 .طَالب مبتغ: مائح( 5)
 .تعذل وتَلم: تفند( 1)
 .يُرِيد أسدا: ُذو لبدة( 9)

 .الغليظ: والشثن
 .والرباثن لَلسد كاالصابع لَلنسان

 .املغرب: واالربد
)*( 
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ر  ِإذم يـَُردُّ ُوُجوَهُهمم  ِيُل حَتمَت ِلَوائَِنا َوُُمَمَُّد َحىتَّ رََأيم * َوبِِبئمِر بَدم ِ نقمتل من نَشاء ونطرد * ُت َلَدى النَِّبِ  َسَراتـَُهمم ِجربم قسَمنيم
ُهُم  َوُد َوابمُن المُمِغريَِة َقدم َضَربـمَنا َضرمبًَة * فََأقَاَم ِِبلمَعَطِن المُمَعطَِّن ِمنـم َسم ُهُم َواَأم َبُة ِمنـم ُعوَن ُعتـم َق المَورِيِد هَلَا َرَشاٌش * َسبـم فـَوم

َلُه ُمزمِبُد َوُأَميَُّة اْلمُ  رِِكنَي َكأَنَـُّهمم * َمِحيُّ قـَوََّم َميـم ِمِننَي ُمَهنَُّد فََأاَتَك َفلُّ المُمشم َيمُل تـُثمِفنـُُهمم * َعضمٌب ِبَيمِدي المُمؤم نـََعاٌم ( 5)َواْلم
َِناِن ُُمَلَُّد * ُشرَُّد َشتَّاَن َمنم ُهَو ِف َجَهنََّم ََثِوًَي  َحاقَ * * * َأبًَدا َوَمنم ُهَو ِف اْلم َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة : قَاَل ابمُن ِإسم

م أحد  .يـَبمِكي َْحمَزَة َوَأصمَحابه يـَوم
 قَاَل ابمن

 .وأنشدينها َأبُو زَيمد  ِلَكعمِب بمِن َماِلك  : ِهَشام



ُ َأعمَلمُ  َلِه َغَداَة قَاُلوا  َوَما يـُغميِن المُبَكاُء َواَل * َبَكتم َعيميِن َوُحقَّ هَلَا بَُكاَها : فَاَّللَّ َأَْحمَزُة َذاُكُم الرَُّجُل * المَعِويُل َعَلى َأَسِد اْلمِ
يًعا  ِلُموَن بِِه مجَِ َرمَكاُن ُهدَّتم * المَقِتيُل ُأِصيَب المُمسم َوَأنمَت المَماِجُد المبَـرُّ * ُهَناَك َوَقدم ُأِصيَب ِبِه الرَُّسوُل َأَِب يـَعمَلى َلَك اَأم

ًرا * يمَك َسََلُم رَبِ َك ِف َجَنان  المُوُصوُل َعلَ  َياِر َصبـم َخم يُل * ُُمَاِلطَُها نَِعيٌم اَل يـَُزوُل َأاَل ََي َهاِشَم اَأم َفُكلُّ ِفَعاِلُكمم َحَسٌن مجَِ
ِم َما *  بَِممِر اَّللَِّ يـَنمِطُق ِإذم يـَُقوُل َأاَل َمنم ُمبمِلٌغ َعينِ  ُلَؤَيًّ * َرُسوُل اَّللَِّ ُمصمَطرِبٌ َكِرمٌي  ِم َدائَِلٌة َتُدوُل َوقـَُبَل الميَـوم فـَبَـعمَد الميَـوم

َفى المَغِليُل َنِسيُتمم َضرمبـََنا بقليب بدر * َعَرُفوا َوَذاُقوا   َغَداة َأاَتُكم المَمومت العجيل* َوقَائَِعَنا هِبَا ُيشم
__________ 

 .تطردهم: تثفنهم( 5)
)*( 
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ل   يًعا * َصرِيًعا  َغَداَة ثـََوى َأبُو َجهم ُنُه َخرَّا مجَِ َبُة َوابـم ُر َحائَِمًة ََتُوُل َوُعتـم رَُكَنا * َعَليمِه الطَّيـم َبُة َعضَُّه السَّيمُف الصَِّقيُل َوَمتـم َوَشيـم
ٌن نَِبيُل * أَُميََّة جُممَلِعبًّا  ُزوِمِه َلدم َيا* َوَهاَم َبيِن رَبِيَعَة َسائُِلوَها ( 5)َوِف َحيـم َها فـُُلوُل َأالَّ ََي ِهنمُد فَابمِكي اَل مَتَلِ ي َفِفي َأسم ِفَنا ِمنـم

َُبوُل َأاَل ََي ِهنمُد اَل تـُبمِدي مَشَااًت *  َرى اهلم َزَة ِإنَّ ِعزَُّكُم َذلِيُل * فَأَنمِت المَواِلُه المَعبـم َحاقَ * * * حبَمم َوقَاَلتم َصِفيَُّة : َقاَل ابمُن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلبِ  ُة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ تـَبمِكي َأَخاَها َْحمَزَة بمَن َعبمِد المُمطَِّلِب، َوِهَي ُأمُّ الزُّبـَريمِ َعمَّ َم َوَرِضَي اَّللَّ

ُهمم َأمجمَِعنيَ   :َعنـم
د  َُمَاَفًة  َِبرُي ِإنَّ َْحمَزَة َقدم ثـََوى  بـََناُت َأيب ِمنم َأعمَجم  َوَخِبرِي فـََقالَ * َأَسائَِلٌة َأصمَحاَب ُأحم ُر َوزِيِر * اْلم َوزِيُر َرُسوِل اَّللَِّ َخيـم

َقِ  ُذو المَعرمِش َدعمَوًة  َر َمِصرِي * ِإََل َجنَّة  َُيمَيا هِبَا َوُسُروِر َفَذِلَك َما ُكنَّا نـَُرجِ ي َونـَرمَتَِي * َدَعاُه ِإَلُه اْلم ِر َخيـم شم َم اْلَم َزَة يـَوم ِْلَمم
َرَها * اَّللَِّ اَل َأنمَساَك َما َهبَِّت الصََّبا فـَوَ  يَُذوُد َعِن ( * 1)بَُكاًء َوُحزمًَن َُممَضِري َوَمِسرِيي َعَلى َأَسِد اَّللَِّ الَِّذي َكاَن ِمدم

ََلِم ُكلَّ كفور فياليت ِشلمِوي  َأُقوُل َوَقدم َأعمَلى النَِّعيُّ َعِشرَيِت َلَدى َأضمُبع  تـَعمَتاُدين َوُنُسوِر * ِعنمَد َذاَك َوَأعمُظِمي ( 9)اْلمِسم
َحاقَ *  ًرا ِمنم َأخ  َوَنِصرِي قَاَل ابمُن ِإسم ُ َخيـم َوقَاَلتم نـُعمُم، اممَرَأُة مَشَّاِس بمِن ُعثمَماَن، تبكى َزوجَها َوهللا أعلم َوَّللَّ : َجَزى اَّللَّ

َمد والممنَّة  :اْلم
__________ 

 .ممتدا على االرض: جملعبا( 5)
ر: واْليزوم ُلمُقوم من َجانب الصَّدم  .َما اكتنف اْلم
 .اللني من الرماح: واللدن

 .املدافع احملامي: املدره( 1)
 .المُعضمو: الشلو( 9)

)*( 
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َر ِإبمَساس   ُ ُجوِدي ِبَفيمض  َغيـم َياِن لَبَّاِس َصعمِب المَبِديَهِة َميمُمون  * ََي َعنيم َْحَّاِل َألمِويَة  رَكَّاِب * نَِقيبَـُتُه  َعَلى ِكِرمي  ِمَن المِفتـم
ََواُد َوَأومَدى المُمطمِعُم المَكاِسي َوقـُلمُت َلمَّا َخَلتم ِمنمُه جَمَاِلُسُه * َأفـمَراِس َأُقوُل َلمَّا َأَتى النَّاِعي َلُه َجَزًعا  اَل يـُبمِعُد * َأومَدى اْلم

ُ ِمنَّا قـُرمَب مَشَّاِس قَالَ  ََكُم بمُن َسِعيِد بمِن يـَرمبُوع  يـَُعز ِيَها فـََقالَ فََأَجابَـ : اَّللَّ َا  * اقـميَنم َحَياَءِك ِف ِسرتم  َوِف َكَرم  : َها َأُخوَها اْلم فَِإَّنَّ
َس ِإذم َحاَنتم َمِنيـَُّتُه  ُتِلي النـَّفم َم الرَّومِع َوالَِباِس قَ * َكاَن مَشَّاٌس ِمَن النَّاِس اَل تـَقم دم َكاَن َْحمَزُة لَيمُث اَّللَِّ ِف طَاَعِة اَّللَِّ يـَوم

َمِئذ  ِمنم َكأمِس مَشَّاسِ * فَاصمَطرِبِي   َفَذاَق يـَوم
َياَن ِحنَي رََجُعوا ِمنم ُأُحد   َبَة اممَرَأُة َأيب ُسفم َوَقدم فَاَتيِن بـَعمُض الَِّذي  * َرَجعمُت َوِف نـَفمِسي َبََلِبُل مَجٌَّة : َوقَاَلتم ِهنمُد بِنمُت ُعتـم

ِِهمم َكاَن  ر  ِمنم قـَُريمش  َوَغريم ًئا َوملَم َيُكنم * َمطمَلِب ِمنم َأصمَحاِب َبدم ِل يـَثمِرَب َوَلِكنَّيِن َقدم نِلمُت َشيـم ُهمم َوِمنم َأهم * َبيِن َهاِشم  ِمنـم
عَ * * * َكَما ُكنمُت َأرمُجو ِف َمِسرِيي َوَمرمَكِب  َحاَق ِف َهَذا َأشم طَاَلِة َوَقدم َأومَرَد ابمُن ِإسم َيَة اْلمِ َها َخشم َنا َكِثريًا ِمنـم ارًا َكِثريًَة تـَرَكم
َف المَمََلَلِة، َوِفيَما ذََكرمََن ِكَفايَةٌ   .َوَخوم

دُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َحاَق َكَما َجَرتم عَ  ثـََر ممَّا ذََكَرُه ابمُن ِإسم َعاِر َأكم َشم ََمِويُّ ِف َمَغازِيِه ِمَن اَأم  .اَدتُُه، َواَل ِسيََّما َهاُهَناَوَقدم َأومَرَد اَأم

 .َفِمنم َذِلَك َما ذََكَرُه ِْلَسَّاَن بمِن ََثبت َأنَُّه قَاَل ِف َغزمَوِة ُأُحد  
ُ َأعمَلمُ  َزاُهُم : فَاَّللَّ زمُي ِفيِهمم َوالمَفَشلم ِحنَي َصاُحوا َصيمَحًة َواِحَدًة * طَاَوُعوا الشَّيمطَاَن ِإذم َأخم تَـَباَن اْلِم َياَن * فَاسم َمَع َأيب ُسفم

يًعا ُكلَُّنا  َناُهمم مجَِ  رَبَنا الرَّْحمَن َأعَلى َوأجل* قَاُلوا اعمُل ُهَبلم فََأَجبـم
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ُت نـََهلم َواعمَلُموا َأَن ِإذا َما نضحت * اثبتوا تستعملوها ُمرًَّة  ِت َوالمَموم َتعِ * ِمنم ِحَياِض المَموم ٌر َتشم ِت ِقدم لم َعن خيال المَموم
َبـمَياَت ِقطمَعٌة ِمنم َجَوابِِه ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن الز ِبـَعمَرى  .وََكَأنَّ َهِذِه اَأم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َعِة ُأُحد  "  ََواِدِث َوالمَغَزَواتِ " آِخُر المَكََلِم َعَلى َوقـم َم َما َوَقَع ِف َهِذِه السََّنِة الثَّالَِثِة ِمَن اْلم ٌل َقدم تـََقدَّ َوالسََّراََي، َوِمنم  َفصم

دُ  َمم طَُها َوَّلِلَِّ اْلم َم َبسم َها، َوَقدم تـََقدَّ َعة أحد َكاَنت ِف النِ صمِف ِمنم َشوَّال  ِمنـم َهرَِها وقـم  .َأشم
 بِ َوِفيَها ِف ُأُحد  تُوِفِ َ َشِهيًدا َأبُو يـَعمَلى، َويـَُقاُل َأبُو ُعَمارََة َأيمًضا، َْحمَزُة بمُن َعبمِد المُمطَّلِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمَلقَُّب بََِسِد اَّللَِّ َوَأَسِد َرُسوِلِه، وََكاَن َرِضيَع النَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُهَو َوَأبُو َعمُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُهمم ثـَُويـمَبُة َموماَلُة َأيب  ََسِد، َأرمَضَعتـم َِديِث المُمتـََّفِق َعَليمهِ َسَلَمَة بمُن َعبمِد اَأم ، َكَما ثـََبَت َذِلَك ِف اْلم  . هَلَب 

َعانِ  ُهم، فَِإنَُّه َكاَن ِمَن الشُّجم م قتل رضى هللا َعنـم ِننَي يـَوم ِسنَي ِمَن السِ  َمم َبمطَاِل َوِمَن  فـََعَلى َهَذا َيُكوُن َقدم َجاَوَز اْلم اَأم
ِ المِكَباِر، َوقُِتَل َمَعهُ  يَقنيم َمِئذ  مَتَاُم السَّبمِعنيَ  الصَّدِ   .يـَوم

ُهم َأمجمَِعنيَ   .َرِضَي هللا َعنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد  ُدُه َوِفيَها َعَقَد ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َعَلى ُأمِ  ُكلمثُوم بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيَة، وََكاَن َعقم ِتَها رُقـم َوفَاِة ُأخم



َها ِف رَبِ  َهاَعَليـم ِخَرة ِمنـم َها، َوبـَىَن هِبَا ِف مُجَاَدى اْلم َوَِّل ِمنـم  .يع  اَأم
 .َكَما تقدم ِفيَها
 .ذََكَرُه المَواِقِديُّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلمسن بن على ابمن َأيب طَاِلب  : َوِفيَها قَاَل ابمُن َجرِير    .ُوِلَد ِلَفاِطَمَة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهم: لَ قَا ِ َرِضَي هللا َعنـم َُسنيم  .َوِفيَها َعِلَقتم ِِبْلم
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َها َكاَنتم َسرِيَُّة َأيب  َرة النـََّبِويَّة ِف المُمَحرَِّم ِمنـم جم ََسِد ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم رب يسر سنة َأربع من اهلِم َسَلَمَة بمِن َعبمِد اَأم
، فَ  ََسِديِ   .انـمتَـَهى ِإََل َما يـَُقاُل َلُه َقَطنٌ ِإََل طَُليمَحَة اَأم

ثـََنا ُعَمُر بمُن ُعثمَماَن بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َسِعيد  الميَـرمبُوعي، َعن َسلَمة ابمن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمرَ : قَاَل المَواِقِديُّ   بمِن َأيب َحدَّ
ِِه، قَاُلوا ًرا يَُداَوى، فـََلمَّا َكاَن المُمَحرَِّم َعَلى رَأمِس َشِهَد َأبُو َسَلَمَة ُأُحدً : َسَلَمَة َوَغريم ا َفُجرَِح ُجرمًحا َعَلى َعُضِدِه، فََأقَاَم َشهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َرِة، َدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جم ًرا ِمَن اهلِم ُرجم ِف َهِذِه السَّرِيَِّة فـَقَ : مَخمَسة  َوَثََلِثنَي َشهم تَـعمَملمُتَك اخم ِد اسم
َها  .َعَليـم

َوى اَّللَِّ : َوَعَقَد َلُه ِلَواًء َوقَالَ   ِسرم َحىتَّ أتَمِتَ َأرمَض َبيِن َأَسد  فََأِغرم َعَليمِهمم، َوَأومَصاُه بِتَـقم
ًرا ِلِمنَي َخيـم  .َومبَنم َمَعُه ِمَن المُمسم

 .َوَخَرَج َمَعُه ِف تِلمَك السَّرِيَِّة مَخمُسوَن َوِمائَةٌ 
ََسِديُّ َوَأُخوُه َسَلَمُة ابـمنَ  ، َوُهَو َماٌء لَِبيِن َأَسد ، وََكاَن ُهَناَك طَُليمَحُة اَأم ا ُخَويمِلد ، َوَقدم مَجََعا ُحَلَفاَء ِمنم فَانـمتَـَهى ِإََل َأدمىَن َقَطن 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفجَ  ربُه مبَا َبيِن َأَسد  لِيَـقمِصُدوا َحرمَب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُهمم ِإََل النَِّبِ  صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَأخم اَء رَُجٌل ِمنـم
 .متاالوا َعَليمِه فـَبَـَعَث َمَعُه َأَِب َسَلَمَة ِف َسرِيَِّتِه َهِذهِ 

ِبِل َوالمغَنَ  ا ِإََل َأرمِضِهمم تـََفرَُّقوا َوتـَرَُكوا نـََعًما َكِثريًا هَلُمم ِمَن اْلمِ ُهمم َمَعُه فـََلمَّا انـمتَـَهوم ِم، فََأَخَذ َذِلَك ُكلَُّه َأبُو َسَلَمَة َوَأَسَر ِمنـم
َبَل رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنِة، َفَأعمَطى َذِلك الرجل  َثََلثََة مَمَالِيَك، َوَأقـم
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ُ َعَليم  َرَج َصِفيَّ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم، َعبمًدا َومَخََّس المغَِنيَمَة، َوَقسََّمَها االسدي الذى دهلم َنِصيبا وافرا من الممغنم، َوَأخم
َ َأصمَحابِهِ   .بـَنيم

 .مثَّ َقِدَم المَمِديَنةَ 
، َعنم ُعَمَر بمِن َأيب َسَلَمَة : قَاَل ُعَمُر بمُن ُعثمَمانَ  َثيِن عبد المملك بن عبيد، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َسِعيِد بمِن يـَرمبُوع  َفَحدَّ

، َفَمَكَث شهرا يداويه فربأ، فـََلمَّا برَأ بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ صَ : الَ قَ  ِميُّ ُشم ُ َعَليمِه َكاَن الَِّذي ُجرَِح َأيب َأبُو ُأَساَمَة اْلم لَّى اَّللَّ



َلةً  َرَة لَيـم ، فـََغاَب ِبضمَع َعشم ، ِإََل َقَطن  ، فـََلمَّا َدَخَل المَمِديَنَة انـمتَـَقَض ِبِه ُجرمُحُه َفَماَت َوَسلََّم ِف المُمَحرَِّم، يـَعميِن ِمنم َسَنِة َأرمَبع 
ُوََل   .لَِثََلث  بَِقنَي ِمنم مُجَاَدى اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َودَ : قَاَل ُعَمرُ  ِف  َخَل هِبَاَواعمَتدَّتم ُأمِ ي َحىتَّ خلت َأرمبـََعة أشهر َوعشر، مثَّ تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َفَكاَنتم أُمِ ي تـَُقولُ  ُ : لََيال  بَِقنَي ِمنم َشوَّال  َما بَمٌس ِِبلنِ َكاِح ِف َشوَّال َوالدُُّخول ِفيِه، قد تـََزوََّجيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعَليمِه َوَسلََّم ِف َشوَّال َوبىن ِفيهِ 
ع  َومَخمِسنيَ َوَماَتتم ُأمُّ َسَلَمَة ِف ِذي المِقعمدَ : قَالَ   .ِة َسَنَة ِتسم

َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُمِ  َسَلَمَة،: قـُلمتُ  َوَما يـَتَـَعلَُّق ِبَذِلَك ِمنم ِواَليَِة  َسَنذمُكُر ِف َأَواِخَر َهِذِه السََّنِة ِف َشوَّاهِلَا تزيج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .َكاِح، َوَمَذاِهِب المُعَلَماِء ِف َذِلكَ ااِلبمِن أُمَُّه ِف الن ِ 
ُ تـََعاََل   .ِإنم َشاَء اَّللَّ

 .َوبِِه الثِ َقةُ 
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 .وََكاَنتم ِف َصَفر  يـَعميِن َسَنَة َأرمَبع  : َغزمَوُة الرَِّجيِع قَاَل المَواِقِديُّ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل   .أهل َمكَّة ليجيزوهبـََعثـَُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َفانَ : قَالَ   .والرجيع على مَثَانَِية َأممَيال  ِمنم ُعسم
ِرو بمِن أَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ِريِ ، َعنم َعمم بَـَرََن ِهَشاُم بمُن يُوُسَف، َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن ُموَسى، َأخم َياَن َحدَّ يب ُسفم
، َعنم أَ  ، َوُهَو َجدُّ : يب ُهَريـمَرَة، قَالَ الثَـَّقِفيِ  ًنا، َوَأمََّر َعَليمِهمم َعاِصَم بمَن ََثِبت  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسرِيًَّة َعيـم  بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َطَّابِ ( 5)َعاِصِم   .بمِن ُعَمَر بمِن اْلم
َفاَن َوَمكََّة،  َ ُعسم ، فَانمطََلُقوا َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بـَنيم َتِبُعوُهمم ِبَقرِيب  ِمنم ِماَئِة رَام  ذُِكُروا ِْلَي   ِمنم ُهَذيمل  يـَُقاُل هَلُمم بـَُنو ِْلمَياَن، فـَ

ا َمنمزاًِل نـََزُلوُه فـََوَجُدوا ِفيِه نـََوى متَمر  تـََزوَُّدوُه ِمَن المَمِديَنِة فـََقا  .بَ َهَذا متَمُر يـَثمرِ : ُلوافَاقـمَتصُّوا آََثَرُهمم َحىتَّ َأتـَوم
 .فـََتِبُعوا آََثَرُهمم َحىتَّ ْلَُِقوُهمم 

َفد   ُم فََأَحاطُوا هِبِمم فـََقاُلوا( 1)فـََلمَّا انـمتَـَهى َعاِصٌم َوَأصمَحابه ْلأوا ِإََل َفدم ُد َوالمِميثَاُق ِإنم نـََزلمُتمم : ، َوَجاَء المَقوم َلُكُم المَعهم
ُتَل ِمنمُكمم رَُجًَل  َنا َأالَّ نـَقم  .ِإلَيـم

رِبم َعنَّا َرُسوَلكَ : َل َعاِصمٌ فـََقا  .َأمَّا َأََن َفََل َأنمِزُل ِف ِذمَِّة َكاِفر ، اللَُّهمَّ َأخم
َعِة نـََفر  ِِبلنـَّبملِ   .فـََقاتـَُلوُهمم َحىتَّ قـَتَـُلوا َعاِصًما ِف َسبـم

َد َوالمِميثَاَق، فَـ  ُهُم المَعهم َد وامليثاقَوبَِقَي ُخبَـيمٌب َوزَيمٌد َورَُجٌل آَخُر، فََأعمَطوم ُهُم المَعهم  َلمَّا َأعمَطوم
__________ 

َاِفظ عبد المَعِظيم( 5)  ُهَو جد َعاِصم بن عمر: غلط عبد الرَّزَّاق َوابمن عبد المرب فـََقااَل ِف َعاِصم َهَذا: قَاَل اْلم



َا ُهَو َخال َعاِصم، اَلن أم َعاِصم بن عمر مجيَلة طاب، َوَذِلَك وهم، َوِإَّنَّ بنت ََثبت، َوَعاِصم ُهَو َأُخو مجيَلة،  ابمن اْلم
 .ذكر َذِلك الزبري القاضى َوَعمه ُمصعب

 .951/  1إرشاد السارى 
 .رابية مشرفة: فدفد( 1)

)*( 
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اَتَر ِقِسيِ ِهمم فـََرَبُطوُهمم هِبَا، فـََقاَل الرَّجُ  ُهمم َحلُّوا َأوم َكُنوا ِمنـم َتمم َهَذا َأوَُّل : ُل الثَّاِلُث الَِّذي َمَعُهَمانـََزُلوا ِإلَيمِهمم، فـََلمَّا اسم
رِ  َحبَـُهمم ! المَغدم  .فََأىَب َأنم َيصم

َعلم، فـََقتَـُلوهُ  َحبَـُهمم فـََلمم يـَفم  .َفَجرُّوُه َوَعاَْلُوُه َعَلى َأنم َيصم
ًبا بـَُنو اْلمَ  تَـَرى ُخبَـيـم َاِرَث َوانمطََلُقوا ِبُبَـيمب  َوزَيمد  َحىتَّ َِبُعومُهَا مبَكََّة، فَاشم ، وََكاَن ُخبَـيمٌب ُهَو قـََتَل اْلم َفل  اِرِث بمُن َعاِمِر بمِن نـَوم

تَـَعاَر ُموًسى ِمنم بـَعمِض بـََناِت  َلُه اسم ر ، َفَمَكَث ِعنمَدُهمم َأِسريًا َحىتَّ ِإَذا َأمجمَُعوا قـَتـم َم بَدم َاِرِث يستحد هِبَا َفَأَعارَتمهُ ( 5)يـَوم  .اْلم
، َوِف نم َصِب   يل َفَدرََج ِإلَيمِه َحىتَّ َأاَتُه فـََوَضَعُه َعَلى َفِخِذِه، فـََلمَّا رََأيـمُتُه َفزِعمُت فـَزمَعًة َعَرَف َذِلكَ فـََغَفلمُت عَ : قَاَلتم   ِمينِ 

َلُه؟ َما كنت الفعل َذِلك ِإنم َشاَء اَّللَُّ : يَِدِه المُموَسى فـََقالَ  تـُ َ َأنم َأقـم  .َأخَتمَشنيم
َمِئذ  مِ : وََكاَنتم تـَُقولُ  ُتُه َيَمُكُل ِمنم َقطمِف ِعَنب  َوَما مبَكََّة يـَوم ، َلَقدم رََأيـم ًرا ِمنم ُخبَـيمب  نم مَثَرِِه، َوِإنَُّه َما رََأيمُت َأِسريًا َقطُّ َخيـم

َِديِد َوَما َكاَن ِإالَّ ِرزمقًا َرزََقُه اَّللَُّ   .َلُموَثٌق ِف اْلم
ََرِم لِيَـقم  ِ، مثَّ انمَصَرَف ِإلَيمِهمم فـََقالَ : تـُُلوُه فـََقالَ َفَخَرُجوا بِِه ِمَن اْلم َعتَـنيم ا َأنَّ َما يب َجزٌَع ِمَن : َدَعوين ُأَصلِ ي رَكم َلوماَل َأنم تـََروم

ِت َلزِدمتُ   .المَموم
ِ ِعنمَد المَقتمِل ُهوَ  َعتَـنيم  .َفَكاَن َأوََّل َمنم َسنَّ الرَّكم

ِصِهمم َعدَ : مثَّ قَالَ  تُـلمُهمم ِبَدًدااللَُّهمَّ َأحم  .ًدا َواقـم
ِلًما : مثَّ قَالَ  َتُل ُمسم ُت ُأَِبيل ِحنَي أُقـم َله َوِإن َيَشأم * َوَلسم يـَُباِركم * َعَلى َأيِ  ِشق   َكاَن ِف اَّللَِّ مصرعي َوَذِلَك ِف َذات اْلمِ

َبُة بم : َقالَ ( 1)َعَلى َأومَصاِل ِشلمو  مُمَزَِّع  َاِرِث فـََقتَـَلُه، َوبـََعَثتم قـَُريمش ِإََل َعاِصم ليؤتوا بشئمثَّ قَاَم ِإلَيمِه ُعقم  ُن اْلم
م بدر، فَبعث هللا( 9)ِمنم َجَسِدِه يـَعمرُِفونَُه، وََكاَن َعاِصٌم قـََتَل َعِظيًما من عظمائهم   يـَوم

__________ 
َاِرث( 5) َها زَيـمَنب بنت اْلم َاِرث الذى قتل خبيبا: امسم  .ُأخمت عقَبة بن اْلم
 .مجع وصل َوُهَو المُعضمو: أوصال( 1)

َسد والعضو: والشلو  .اْلَم
 .ُهَو عقَبة بن َأىب معيط: قيل( 9)

)*( 
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بمِر   .َفَحَمتمُه ِمنم رسلهم َفلم يقدروا ِمنمُه على شئ( 5)َعَليمِه ِمثمَل الظُّلَِّة ِمَن الدَّ
ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َع َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ َحدَّ ر و، مسَِ َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ًبا : ُُمَمَّد ، َحدَّ الَِّذي قـََتَل ُخبَـيـم
 .ُهَو َأبُو ِسرمَوَعةَ 

َلَم بـَعمَد َذِلَك، َوَلُه َحِديٌث ِف الرََّضاِع َوَقدم ِقيَل : قـُلمتُ  َاِرِث َوَقدم َأسم َبُة بمُن اْلم ُُه ُعقم َبَة َأَخَوانِ َوامسم  .ِإنَّ َأَِب ِسرمَوَعَة َوُعقم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

 .َهَكَذا َساَق المُبَخاِريُّ ِف كتاب املغازى من َصِحيحه قصَّة الرَِّجيعِ * * * 
ِرو بمِن َأىب ُسفم  ِريِ ، َعنم َعمم ، َعِن الزُّهم َهاِد ِمنم طُُرق  َيان َوأسد ابمن َحارِثَة الثقفى جليف َوَرَواُه َأيمًضا ِف التـَّومِحيِد َوِف اْلِم

ٌرو ُهوُر َعمم َياَن َوالمَمشم ُهمم َمنم يـَُقوُل ُعَمُر بمُن َأيب ُسفم َرَة، َوِمنـم  .َبيِن زُهم
ًنا، َوَأمَّ : َوِف َلفمظ  لِلمُبَخاِري ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَشَرَة َرهمط  َسرِيًَّة َعيـم َر َعَليمِهمم َعاِصَم بن ََثبت بن َأىب بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .االقلح
ِوهِ   .وَساق بَِنحم

َبَة َوُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ ِف بـَعمِض َذِلكَ  َحاَق َوُموَسى بمُن ُعقم  .َوَقدم َخاَلَفُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
نَـُهَما ِمَن التـََّفاوُ  َحاَق لِيُـَعَرَف َما بـَيـم َحاَق ِإَمام ِف َهَذا الشَّأمن غري َولمَنذمُكرم َكََلَم ابمِن ِإسم ِتََلِف، َعَلى َأنَّ ابمَن ِإسم ِت َوااِلخم

، َكَما قَاَل الشَّاِفِعيُّ َرِْحَُه اَّللَُّ  َحاقَ : ُمَداَفع  َحاقَ ! َمنم َأرَاَد المَمَغاِزَي فـَُهَو ِعَياٌل َعَلى ُُمَمَُّد بمُن ِإسم : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ثـََنا َعاِصمُ  ٌط ِمنم َعَضل  َوالمَقارَِة، : بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة قَالَ  َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد ُأُحد  َرهم َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ِفيَنا: فـََقاُلوا
ََلًما فَابـمَعثم َمَعَنا نـََفًرا ِمنم َأصمَحاِبَك يـَُفقِ ُهونَـ   .َنا ِف الد ين ويقرئوننا المُقرمآن ويعلموننا شرائع االسَلمِإسم

__________ 
 .السحابة: الظلة( 5)

ل: والدبر  .ذُُكور النَّحم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُهمم نـََفًرا ِستًَّة ِمنم َأصمَحابِِه، َوُهمم َمرمثَُد بمُن أَ   َمرمثَد  المغََنِويُّ، َحِليُف َْحمَزَة بمِن يب فـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعبمِد المُمطَِّلبِ 

َحاقَ  مِ : قَاَل ابمُن ِإسم  .َوُهَو َأِمرُي المَقوم
َلِح َأُخو َبيِن َعمم  َقـم ، َوَعاِصُم بمُن ََثِبِت بمِن َأيب اَأم ، َوَخِبيُب بمُن ِرو بمِن َعوم َوَخاِلُد بمُن المُبَكريمِ اللَّيمِثيُّ َحِليُف َبيِن َعِدي   ف 



ثَِنِة َأُخو َبيِن بـََياَضَة بمِن عَ  ، َوزَيمُد بمُن الدَّ ِرو بمِن َعومف  َجىَب بمِن ُكلمَفَة بمِن َعمم اِمر ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن طَاِرق  َعِدي   َأُخو َبيِن َجحم
ُهمم  ُ َعنـم  .َحِليُف َبيِن ظََفر  َرِضَي اَّللَّ

َحاقَ  َحاقَ  َهَكَذا قَاَل ابمُن ِإسم َبَة َومَسَّاُهمم َكَما قَاَل ابمُن ِإسم  .َأنَـُّهمم َكانُوا ِستًَّة، وََكَذا ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم
َقـمَلحِ : َوِعنمَد المُبَخاِري ِ   .َأنَـُّهمم َكانُوا َعَشَرًة، َوِعنمَدُه َأنَّ َكِبريَُهمم َعاِصُم بمُن ََثِبِت بمِن َأيب اَأم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َحاقَ  قَالَ  َأِة ( 5)َفَخَرُجوا : ابمُن ِإسم َدم َجاِز ِمنم ُصُدوِر اهلم ِم، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا َعَلى الرَِّجيِع َماء  هِلَُذيمل  بَِناِحَيِة اْلِم ( 1)َمَع المَقوم

َم َوُهمم ِف رَِحاهلِِ  َتصمَرُخوا َعَليمِهمم ُهَذيمًَل، فـََلمم يـَرُِع المَقوم مم ِإالَّ الر َِجاُل ِبَيمِديِهِم السُُّيوُف َقدم َغُشوُهمم، َغَدُروا هِبِمم، فَاسم
َم فـََقاُلوا هَلُمم  َيافـَُهمم لِيُـَقاتُِلوا المَقوم ِل َمكََّة، : فََأَخُذوا َأسم ًئا ِمنم َأهم َلُكمم، َوَلُكنَّا نُرِيُد َأنم ُنِصيَب ِبُكمم َشيـم ِإَنَّ َواَّللَِّ َما نُرِيُد قـَتـم

ُد اَّللَِّ  تـَُلُكمم َوَلُكمم َعهم  . وميثاقه َأال نـَقم
ًدا َأبًَدا، َوقَاَل َعاِصُم بن : فََأمَّا َمرمَثٌد َوَخاِلُد بمُن المُبَكريمِ َوَعاِصُم بمُن ََثِبت  فـََقاُلوا ًدا َواَل َعقم ِرك  َعهم َبُل ِمنم ُمشم َواَّللَِّ اَل نـَقم

 .ََثبت
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  :َوَّللَّ َأعمَلُم َوَّلِلَِّ اْلم

 (9)والقوس ِفيَها وتر عنابل * َما ِعلَِِّت َوَأََن جلد َنبل 
__________ 

 .َفخرج: ابمن ِهَشام( 5)
َعة َأممَيال من عسفان: اهلدأة( 1)  .َموِضع َبني عسفان َوَمكَّة، على َسبـم
 .َصاحب النبل: النابل( 9)

 .الغليظ: والعنابل
)*( 
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َحِتَها المَمعَ  َلُه ََنِزُل ( * 5)اِبُل َتِزلُّ َعنم َصفم ََياُة َِبِطُل وَُكلُّ َما َحمَّ اْلمِ ُت َحقٌّ َواْلم ِِبلمَمرمِء َوالمَمرمُء ِإلَيمِه آِيُل ِإنم ملَم * المَموم
َعِد : أُقَاتِلمُكمم فَأُمِ ي َهاِبُل َوقَاَل َعاِصٌم َأيمًضا حِ * َأبُو ُسَليمَماَن َورِيُش المُمقم ِإَذا النـََّواِحي ( 1)يِم المُموَقِد َوَضاَلٌة ِمثمُل اْلَم

َرِد * افـمرُتَِشتم ملَم ُأرمَعِد  ِمٌن مبَا َعَلى ُُمَمَِّد َوقَاَل َأيمًضا( 9)َوجُممَنأٌ ِمنم ِجلمِد ثـَومر  َأجم وََكاَن * أُبُو ُسَليمَماَن َوِمثمِلي رَاَمى : َوُمؤم
ِمي َمعمَشًرا ِكَراَما قَالَ   . قُِتَل َوقُِتَل َصاِحَباهُ مثَّ َقاَتَل َحىتَّ : قـَوم

َذ رَأمِسِه لَِيِبيُعوُه ِمنم ُسََلَفَة بِنمِت َسعمِد بمِن ُسَهيمل، وََكاَنتم  َقدم نََذَرتم ِحنَي َأَصاَب فـََلمَّا قُِتَل َعاِصٌم َأرَاَدتم ُهَذيمٌل َأخم
َم ُأُحد   َها يـَوم َربَ : ابـمنَـيـم مرلَِئنم َقَدَرتم َعَلى رَأمِس َعاِصم  لََتشم  .نَّ ِف قحفه اْلم

َنُه قَاُلوا نَـُهمم َوبـَيـم َتَمَل : فمنعته الدبر، فـََلمَّا َحاَلتم بـَيـم ُ المَواِدَي فَاحم هب َعنمُه فـََنأمُخَذُه، فـَبَـَعَث اَّللَّ َدُعوُه َحىتَّ ُيسى فَيذم
 .َعاِصًما َفَذَهَب بِهِ 



رًِكا َأبًَداَوَقدم َكاَن َعاِصٌم َقدم َأعمَطى هللا عهدا َأال َُيَسَُّه مُ  ِرٌك َواَل َُيَسَّ ُمشم  .شم
 .تـََنجًُّسا

بـمَر َمنَـَعتمهُ  َطَّاِب يـَُقوُل ِحنَي بـََلَغُه َأنَّ الدَّ ِمنَ : َفَكاَن ُعَمُر بمُن اْلم ُ المَعبمَد المُمؤم  !َُيمَفُظ اَّللَّ
__________ 

 .مجع معبلة َوُهَو نصل عريض َطِويل: املعابل( 5)
 .يريش السِ َهامرجل َكاَن : املقعد( 1)

 .السِ ََلح، َأو السِ َهام: والضالة
 .الرتس اَل َحِديد ِفيهِ : اجملنأ( 9)

 .االملس: واالجرد
)*( 
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ُ بـَعمَد َوفَاتِِه كَ  رًِكا َأبًَدا ِف َحَياتِِه، َفَمنَـَعُه اَّللَّ ِرٌك َواَل َُيَسَّ ُمشم تَـَنعَ َكاَن َعاِصم نذر َأال َُيَسَُّه ُمشم ! * * * ِمنمُه ِف َحَياتِهِ  َما امم
َحاقَ  ا بَِ : قَاَل ابمُن ِإسم ََياِة َوَأعمَطوم ، َفََلنُوا َورَقُّوا َوَرِغُبوا ِف اْلم ثَِنِة َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن طَاِرق  يمِديِهمم، َوَأمَّا خبيب َوزيد الدَّ

 .افََأَسُروُهمم مثَّ َخَرُجوا هِبِمم ِإََل َمكََّة لَِيِبيُعوُهمم هبَِ 
تَ  َفُه َواسم َراِن انـمتَـزََع َعبمُد اَّللَِّ بمُن طَاِرق  يََدُه ِمَن المِقَراِن مثَّ َأَخَذ َسيـم َجارَِة َحىتَّ ِإَذا َكانُوا ِِبلظَّهم ُه ِِبْلِم ُم فـََرَموم أمَخَر َعنمُه المَقوم

َرانِ  ُرُه ِِبلظَّهم  .َحىتَّ قـَتَـُلوُه، فـََقبـم
 .َوزَيمُد بن الدثنة، فقدموا هبما َمكَّة، فـََباُعومُهَا ِمنم قـَُريمش  بَِِسريَيمِن ِمنم ُهَذيمل  َكاََن مبَكَّةَ  َوَأمَّا ُخبَـيمُب بمُن َعِدي   

َحاقَ  َاِرِث بمِن : قَاَل ابمُن ِإسم َبَة بمِن اْلم َفل  ِلُعقم ُر بمُن َأيب ِإَهاب  التَِّميِميُّ َحِليُف َبيِن نـَوم ًبا ُحَجيـم ، فَابـمَتاَع ُخبَـيـم َفل  َعاِمِر بمِن نـَوم
تُـَلُه ِبَبِيهِ  َاِرِث بمِن َعاِمر  َِأُمِ ِه لِيَـقم  .وََكاَن َأبُو ِإَهاب  َأَخا اْلم

ًَل َلُه يُـ : قَالَ  َلُه بَِبِيِه، فـَبَـَعَثُه َمَع َموم تـُ َواُن بمُن ُأَميََّة لِيَـقم ثَِنِة فَابـمَتاَعُه َصفم طَاٌس ِإََل التـَّنمِعيِم، َقاُل َلُه ِنسم َوَأمَّا زَيمُد بمُن الدَّ
، فـََقاَل َلُه  َياَن بمُن َحرمب  ٌط ِمنم قـَُريمش  ِفيِهمم َأبُو ُسفم َتَمَع َرهم تُـَلُه، َواجم ََرِم لِيَـقم َرَجُه ِمَن اْلم َم ليقمتلَوَأخم َياَن ِحنَي ُقدِ  : َأبُو ُسفم

ن عندََن َمكَ  ِلَك؟ قَالَ أنمشدك ِِبَّللَّ ََي زيد، َأحتُِبُّ َأن ُُمَمًَّدا اْلم َقُه َوَأنََّك ِف َأهم ِرُب ُعنـُ َواَّللَِّ َما ُأِحبُّ َأنَّ ُُمَمًَّدا : اَنَك َنضم
ِذيِه َوِإين ِ  َن ِف َمَكانِِه الَِّذي ُهَو ِفيِه ُتِصيُبُه َشومَكٌة تـُؤم  اْلم

ِلي  .َجاِلٌس ِف َأهم
َيانَ : قَالَ   !ًدا ُيُِبُّ َأَحًدا َكُحبِ  َأصمَحاِب ُُمَمَّد  ُُمَمًَّداَما رََأيمُت ِمَن النَّاِس َأحَ : يـَُقوُل َأبُو ُسفم
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 .مثَّ قـَتَـَلُه ِنسمطَاسٌ : قَالَ 
َث َعنم َماِويََّة َموماَلِة ُحَجريمِ بمِن َأيب ِإهَ : َوَأمَّا ُخبَـيمُب بمُن َعِدي   : قَالَ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح  َأنَُّه ُحدِ  ، وََكاَنتم َقدم َفَحدَّ اب 

، قَاَلتم  َلَمتم ًما َوِإنَّ ِف يَِدِه َلَقطمًفا ِمنم ِعَنب  ِمثمَل رَ : َأسم أمِس َكاَن ِعنمِدي خبيب ُحِبَس ِف بـَيمِِت، فـََلَقِد اطََّلعمُت َعَليمِه يـَوم
َحاقَ  قَالَ ! الرَُّجِل َيَمُكُل ِمنمُه، َوَما َأعمَلُم ِف َأرمِض اَّللَِّ ِعنَـًبا يـُؤمَكلُ  ُ بمُن : ابمُن ِإسم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َوَعبمُد اَّللَّ َوَحدَّ

 .ابـمَعِثي ِإيَلَّ حبَِديَدة  َأَتَطهَُّر هِبَا ِللمَقتملِ : َقاَل يل ِحنَي َحَضَرُه المَقتملُ : قَاَلتم : َأيب جنَِيح  َأنَـُّهَما قَااَل 
َيِ  المُموَسى، فـَُقلمُت َلهُ فََأعمطَيمُت ُغََلًما : قَاَلتم   .ادمُخلم هِبَا على َهَذا الرجل المبَـيمت: ِمَن اْلم

َأَصاَب َواَّللَِّ الرجل َثَمره، يقتل َهَذا المُغََلِم ! َماَذا َصنَـعمُت؟ : فـََواَّللَِّ ِإنم ُهَو ِإالَّ َأنم َوَلَّ المُغََلُم هِبَا ِإلَيمِه فـَُقلمتُ : فـََقاَلت
 . ِبَرُجل  فـََيُكوُن َرُجًَل 

َِديَدَة َأَخَذَها ِمنم يَِدِه مثَّ قَالَ  َِديَدِة ِإيَلَّ : فـََلمَّا ََنَوَلُه اْلم ِري ِحنَي بـََعثـَتمَك هِبَِذِه اْلم ُرَك َما َخاَفتم ُأمَُّك َغدم مثَّ َخلَّى ! َلَعمم
 .َسِبيَلهُ 

 .َويـَُقاُل َأنَّ المُغََلَم ابـمنـَُها: قَاَل ابمُن ِهَشام  
َحاقَ قَاَل ابم  لُُبوهُ : قَاَل َعاِصمٌ : ُن ِإسم  .مثَّ َخَرُجوا ِبُبَـيمب  َحىتَّ َجاُءوا بِِه ِإََل التـَّنمِعيِم لَِيصم

َعُلوا، قَاُلوا: َوقَاَل هَلُمم  ِ فَافـم َعتَـنيم  .ُدوَنَك فَارمَكعم : ِإنم رََأيـمُتمم َأنم َتَدُعوين َحىتَّ َأرمَكَع رَكم
ِ َأمتَّ  َعتَـنيم ِم فـََقالَ فـَرََكَع رَكم َبَل َعَلى المَقوم َسنَـُهَما، مثَّ َأقـم َا َطوَّلمُت َجَزًعا ِمَن المَقتمِل : ُهَما َوَأحم َأَما َواَّللَِّ َلوماَل َأنم َتظُنُّوا َأين ِ ِإَّنَّ

ثـَرمُت ِمَن الصَََّلةِ  َتكم  .اَلسم
ِ عِ : قَالَ  َعتَـنيم ِ الرَّكم  ( .5)نمد المَقتمل للمُمسلمني َفَكاَن ُخبَـيمٌب َأوََّل َمنم َسنَّ َهاتـَنيم

__________ 
 .َحاِشَية ِبَط املَُصن ف: " ِف َهاِمش االصل( 5)

ِسَنتم ِمنم َصِنيِعِه، قَالَ : قَاَل السُّهيملي ُتحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواسم َا َصاَرت سنة الهنا فعلت ِف َزَمِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َوَقدم : َوِإَّنَّ
َها زَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصَلَّ  .يمُد بمُن َحارِثََة ِف َحَياِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 ( )*(9السِ ريَة  - 3= )
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ثـَُقوُه قَالَ : قَالَ  َنُع بَِنا، مثَّ قَالَ اللَُّهمَّ ِإَنَّ َقدم بـَلَّغمَنا ِرَساَلَة َرُسوِلَك، فَِبلِ غمُه المَغَداَة : مثَّ َرفـَُعوُه َعَلى َخَشَبة  فـََلمَّا َأوم : َما ُيصم
ُهمم َأَحًدا تُـلمُهمم ِبَدًدا َواَل تـَُغاِدرم ِمنـم ِصِهمم َعَدًدا َواقـم  .اللَُّهمَّ احم

 .مثَّ قـَتَـُلوهُ 
َياَن يـَُقولُ  َلَقدم رَ : وََكاَن ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم َياَن، فـَ َمِئذ  ِفيَمنم َحَضَرُه َمَع َأيب ُسفم َرمِض فـََرقًا ِمنم َحَضرمتُُه يـَوم ُتُه يـُلمِقييِن ِإََل اَأم َأيـم

، وََكانُوا يـَُقوُلونَ   .ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا ُدِعَي َعَليمِه َفاضمَطَجَع ِْلَنمِبِه زلت َعنهُ : َدعمَوِة ُخبَـيمب 
َبةَ  ثَِنِة قُِتََل ِف يَـ : َوِف َمَغاِزي ُموَسى بمِن ُعقم ًبا َوزَيمَد بمَن الدَّ َع َأنَّ ُخبَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مسُِ م  َواِحد ، َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وم



َم قُِتََل َوُهَو يـَُقولُ   .َوَعَليمُكَما َأوم َعَليمَك السَََّلمُ : يـَوم
ُه ِِبلنـَّبم ! ُخبَـيمٌب قـَتَـَلتمُه قـَُريمشٌ  ثَِنِة رََموم ِتُنوُه َعنم ِديِنِه، َفَما زَاَدُه ِإالَّ ِإُيَاًَن وتسليماَوذََكَر َأنَـُّهمم َلمَّا َصَلُبوا زَيمَد بمَن الدَّ  .ِل لِيَـفم
__________ 

َثَمَة، َعنم َُيمََي بمِن َمِعني ، َعنم َُيمََي بمِن َعبم =  ِر بمِن َأيب َخيـم َناِدِه ِمنم َطرِِيِق َأيب َبكم ِد اَّللَِّ بمِن بَُكريم ، َعِن اللَّيمِث مثَّ َساَق إبِِسم
َتأمَجَر ِمنم َرُجل  بـَغمًَل من الطَّاِئف َواشمرتط َعَليمِه المكَرى َأنم يـُنمزَِلُه : َسعمد  قَالَ بمِن  َحيمُث َشاَء، بـََلَغيِن َأنَّ زَيمَد بمَن َحارِثََة اسم

َلى َكِثريٌَة، فـََلمَّا َهمَّ ِبَقتمِلِه قَاَل َلُه زَيمدٌ  ِ : َفَماَل ِبِه ِإََل َخرِبَة  فَِإَذا هِبَا قـَتـم َعتَـنيم  .َدعميِن َحىتَّ ُأَصلِ َي رَكم
ًئا: فـََقالَ  َفعمُهمم َصََلتـُُهمم َشيـم ِ، فطاملا َصلَّى َهُؤاَلِء فـََلمم تـَنـم َعتَـنيم تـَُليِن فـَُقلمتُ : قَالَ ! صل رَكم ََي َأرمَحَم : َفَصلَّيمُت مثَّ َجاَء لِيَـقم

تُـلمهُ : الرَّاِْحِنَي، فَِإَذا َصارٌِخ يـَُقولُ   .اَل تـَقم
 فـََهاَب َوَذَهَب يـَنمُظرُ 

تُـَليِن فـَُقلمتُ  ًئا، مثَّ َجاَء لِيَـقم  .ََي َأرمَحَم الرَّاِْحِنيَ : فـََلمم يـََر َشيـم
تُـلمهُ  َت يـَُقوُل اَل تـَقم  .َفَسِمَع َأيمًضا الصَّوم

على فرس ِف يَده َحرمبَة ِف رَأسَها شعلة من ََنر فطعنه َفَذَهَب لِيَـنمُظَر مثَّ َجاَء، فـَُقلمُت ََي َأرمَحَم الرَّاِْحِنَي، فَِإَذا َأََن بَِفاِرس 
ملا َدَعومت هللا ِف الممرة االوَل كنت ِف السََّماء السَّابَِعة، َوملا َدعوته ِف الممرة الثَّانَِية  : هبَا َحىتَّ أنفذه فـََوقع َميتا، مثَّ قَالَ 

نـمَيا، َوملا َدعوته ِف الثَّالِ  ُتككنت ِف السََّماء الدُّ  .ثَة َأتـَيـم
: َوقد صَلَها حجر بن عدى بن االدبر ِحني ْحل ِإََل ُمَعاِويَة من المعَراق َوَمَعُه كتاب زََِيد ابمن َأبِيه َوِفيه: قَاَل السُّهيملي

ُهم اْلمسن َوابمن ِسريِين، فَـ  َلمَّا دخل على ُمَعاِويَة َأنه خرج َعَليمِه َوَأرَاَد خلعه، وىف المكتاب َشَهاَدة مَجاَعة من التَّابِعني ِمنـم
 .السَََّلم َعَليمك ََي َأِمري المُمؤمِننيَ : قَالَ 
 .َأو َأَن َأِمري المُمؤمِننَي؟ َوأمر بقتمله: قَالَ 

ِ قبل قَتله مثَّ قتل َرَْحه هللا َعتَـنيم  .فصلى رَكم
َا قَتله من شهد: َوقد عاتبت َعاِئَشة ُمَعاِويَة ِف قَتله فـََقالَ : قَالَ  دعيىن وحجرا فإىن سألقاه على : َعَليمِه، مثَّ قَالَ  ِإَّنَّ

م المِقَياَمة  !.اْلادة يـَوم
َيان؟ قَالَ : قَاَلت  .اه" ِحني َغاَب مثلك من قوِمي : فَأَيمَن ذهب َعنمك حلم َأىب ُسفم

)*( 
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ًبا َعلَ  َبَة َأنَـُّهمم َلمَّا رَفـَُعوا ُخبَـيـم ُه يـَُناِشُدونَهُ َوذََكَر ُعرمَوُة َوُموَسى بمُن ُعقم َشَبِة ََنَدوم اَل : َأحتُِبُّ َأنَّ ُُمَمًَّدا َمَكاَنَك؟ قَالَ : ى اْلَم
ِدَييِن ِبَشومَكة  ُيَشاَكَها ِف َقَدِمهِ   .َفَضِحُكوا ِمنمهُ ! َواَّللَِّ المَعِظيِم َما ُأِحبُّ َأنم يـَفم

َحاَق ِف ِقصَِّة زَيمِد بمِن الدَّ   .ثَِنةِ َوَهَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ



َبةَ  ًبا: قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َرو بمَن ُأَميََّة َدَفَن ُخبَـيـم  .َزَعُموا َأنَّ َعمم
َحاقَ  َبَة بمِن اْلمَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه َعبَّاد ، َعنم ُعقم عمُتُه : اِرِث، قَالَ َوَحدَّ مسَِ

اِر َأَخذَ : يـَُقولُ  َرمبََة َفَجَعَلَها ِف َواَّللَِّ َما َأَن قتلت خبيبا، الَن ُكنمُت َأصمَغَر ِمنم َذِلَك، َوَلِكنَّ َأَِب َميمَسَرَة َأَخا َبيِن َعبمِد الدَّ  اْلم
َرمبَِة مثَّ طََعَنُه هِبَا حَ   .ىتَّ قـَتَـَلهُ يَِدي، مثَّ َأَخَذ بَِيِدي َوِِبْلم

َحاقَ  َثيِن بـَعمُض َأصمَحابَِنا قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم تعممل سعيد: َوَحدَّ طاب اسم  َكاَن ُعَمُر بمُن اْلم
ِم، َرِي المَقوم ُ َظهم َيٌة َوُهَو بـَنيم َُمِحيَّ َعَلى بـَعمِض الشَّاِم، َفَكاَنتم ُتِصيُبُه َغشم ميَ  اْلم : َك ِلُعَمَر َوِقيلَ َفذُِكَر َذلِ  ابمن َعاِمِر بمِن ِحذم

َمة  َقِدَمَها َعَليمِه فـََقالَ  َوهللا ََي َأِمري : ََي َسِعيُد َما َهَذا الَِّذي ُيِصيُبَك؟ فـََقالَ : ِإنَّ الرَُّجَل ُمَصاٌب، َفَسأََلُه ُعَمُر ِف َقدم
، َوَلِكينِ  ُكنمُت ِفيَمنم َحَضَر ُخبَـيمَب بمَن َعدِ  عمُت َدعمَوتَُه، فـََواَّللَِّ َما َخَطَرتم َعَلى المُمؤمِننَي َما ىب َما بَمس  ي   ِحنَي قُِتَل، َومسَِ

ًرا! قـَلمِب َوَأََن ِف جَممِلس  َقطُّ ِإالَّ ُغِشَي َعَليَّ   .فـََزاَدتمُه ِعنمَد ُعَمَر َخيـم
َُمِويُّ  َثيِن َأيب قَالَ : َوَقدم قَاَل اَأم َحاقَ : َحدَّ ِدِه : ُعَمَر قَالَ  َوبـََلَغَنا َأنَّ : قَاَل ابمُن ِإسم َمنم َسرَُّه َأنم يـَنمظَُر ِإََل َرُجل  َنِسيِج َوحم

 .فـَلميَـنمظُرم ِإََل َسِعيِد بمِن َعاِمر  
ُُرُم مثَّ قـَتَـُلوهُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُهُر اْلم َشم  .َأقَاَم ُخبَـيمٌب ِف َأيمِديِهمم َحىتَّ انمَسَلَخِت اَأم

َهِقيُّ مِ  رِ َوَقدم َرَوى المبَـيـم ِه َعمم ِرو بمِن ُأَميََّة، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َثيِن َجعمَفِر بمِن َعمم َاِعيَل، َحدَّ و بمِن أَُميََّة، نم َطرِيِق ِإبـمَراِهيَم بمِن ِإمسم
َدُه َقالَ  ًنا َوحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن بـََعَثُه َعيـم ِة ُخبَـيمب  فـََرقـَيمُت ِفيَها َوَأََن َأخَتَوَُّف ِجئمُت ِإََل َخَشبَ : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتُه فـََوَقَع ِإََل االرض  المُعُيوَن، فََأطمَلقم
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َرمُض، فـََلمم تُذمَكرم ْلُِ  َا بلعته اَأم ُت َقِليًَل، مثَّ المتَـفَّتُّ فـََلمم أر َشيمئا، َفَكَأَّنَّ ُت فَانـمتَـَبذم َتَحمم  . السَّاَعةِ بَـيمب  رِمٌَّة َحىتَّ مثَّ اقـم
، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َحاَق َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب ُُمَمَّد ، َعنم َسِعيد  َأوم ِعكم َلمَّا قُِتَل َأصمَحاُب الرَِّجيِع : مثَّ َرَوى ابمُن ِإسم

ا ِرَساَلَة ََي َويمَح َهُؤاَلِء املفتونني الَّذين َهَلُكوا هَ : قَاَل ََنٌس ِمَن المُمَناِفِقنيَ  َكَذا، الهم َأقَاُموا ِف أهلهم والهم َأدَّوم
 .َصاِحِبِهمم 

ُ ِفيِهمم  ِهُد اَّللََّ َعَلى َما ِف قـَلمِبِه َوُهَو َألد اْلمِ : " فَأَنـمَزُل اَّللَّ نـمَيا َوُيشم ََياِة الدُّ لُُه ِف اْلم ( " 5)َصام َوِمَن النَّاِس َمنم يـُعمِجُبَك قـَوم
 .َوَما بـَعمَدَها

ُ ِف َأصمَحاِب السَّرِيَِّة وَ  َسُه ابمِتَغاَء َمرمَضاِة هللا َوهللا رءوف ِبلعباد " َأنـمَزَل اَّللَّ ِري نـَفم  ( ".1)َوِمَن النَّاِس َمنم َيشم
* * * 

ُل ُخبَـيمب  ِحنَي َأمجمَُعو  َحاَق وََكاَن ممَّا ِقيَل ِمَن الشِ عمِر ِف َهِذِه المَغزمَوِة قـَوم  .ا َعَلى قـَتمِلهِ قَاَل ابمُن ِإسم
يل َوَألَُّبوا : َوِمَن النَّاِس َمنم يـُنمِكُرَها َلهُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َزاُب َحوم َحم َمُعوا ُكلَّ جَممَمِع وَُكلُُّهمم * َلَقدم مَجََّع اَأم َتجم قـََبائَِلُهمم َواسم

َوقـُر ِبمُت ِمنم ِجذمع  َطِويل  مُمَنَِّع ِإََل * َقدم مَجَُّعوا َأبـمَناَءُهمم َوِنَساَءُهمم وَ ( 9)َعَليَّ َِأَين ِ ِف ِوََثق  مبضبع * ُمبمِدي المَعَداَوِة َجاَهٌد 
ُكو ُغرمَبِِت مثَّ ُكرمَبِِت  َعمَداُء * اَّللَِّ َأشم َرِعي َفَذا المَعرمِش َصربِ مين َعَلى َما يـَُراُد يب ( 7)َوَما َأرمَصَد اَأم وا فـََقدم َبضَّعُ * يل ِعنمَد َمصم



َله َوِإن َيَشأم  ُت * ْلَمِمي َوَقدم َيََِس َمطمَمِعي َوَذِلَك ِف َذات اْلمِ َر َوالمَموم يـَُبارك على َأومَصاِل ِشلمو  مُمَزَِّع َوَقدم َخيـَُّروين المُكفم
ِت ِإين ِ ِلَمي ِ * ُدونَُه  َناَي ِمنم َغريمِ جَممزَِع َوَما يب ِحَذاُر المَموم  َوَلِكنم حذارى جحم ََنر ملفع* ٌت َوَقدم مَهََلتم َعيـم

__________ 
 .107ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)
 .مبصيع: ابمن ِهَشام( 9) 107ُسورَة المبَـَقَرة ( 1)
 .االحزاب: ابمن ِهَشام( 7)

)*( 
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ِلًما  ُت مبُبمد  ِللمَعُدوِ  خَتَشًُّعا  َعَلى َأيِ  َجنمب  َكاَن ِف اَّللَِّ َمضمَجِعي* فـََواَّللَِّ َما َأرمُجو ِإَذا ُمتُّ ُمسم َواَل َجَزًعا ِإين ِ ِإََل * فـََلسم
لُهُ  َتاِن ِمنم َهِذِه المَقِصيَدِة َومُهَا قـَوم ِلًما : اَّللَِّ َمرمِجِعي َوَقدم تـََقدََّم ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  بـَيـم َتُل ُمسم ُت ُأَِبيل ِحنَي أُقـم َعَلى * فـََلسم

َله َوِإن َيَشأم َأيِ  ِشق   َكاَن ِف  َوقَاَل حسان بن * * * يـَُبارك على أوصال شلو ممزع *  اَّللَِّ َمصمَرِعي َوَذِلَك ِف َذاِت اْلمِ
َحاقَ  ًبا ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم ُلِؤ الم * َما َِبُل َعيمِنَك اَل تـَرمقَا َمَداِمُعَها : ََثبت يرثى ُخبَـيـم ِر ِمثمَل اللُّؤم ( 5)َقِلِق َسحًّا َعَلى الصَّدم

َياِن َقدم َعِلُموا  ُ طَيِ َبًة * َعَلى ُخبَـيمب  فـَىَت المِفتـم ُلمِد ِعنمَد * اَل َفِشل  ِحنَي تـَلمَقاُه َواَل نَِزِق فَاذمَهبم ُخبَـيمُب َجَزاَك اَّللَّ َوَجنََّة اْلم
ُوِر ِف الرُُّفقِ   اْلم

ُُفِق ِفيَم قـَتَـلمُتمم َشِهيَد اَّللَِّ ِف رَُجل  ِحنَي الم * َماَذا تـَُقوُلوَن ِإنم قَاَل النَِّبُّ َلُكمم  َبـمَراُر ِف اَأم طَاغ  َقَد اومَعَث ِف * َمََلِئَكُة اَأم
َنا بـَعمَضَها َِأَنَُّه َأقمذََع ِفيَها: قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 1)المبـُلمَداِن َوالرَُّفِق   .تـَرَكم

ُجو الَِّذيَن َغَدُروا بَِصم  َمد َوقَاَل َحسَّاُن يـَهم َحاق َوهللا أعلم َوَّللَّ اْلم َحاِب الرَِّجيِع ِمنم َبيِن ِْلمَياَن، ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم
ُر ِصرمًفا اَل ِمَزاَج َلُه : والممنَّة والتوفيق والعصمة ِل * ِإنم َسرََّك المَغدم ا بَِكم ٌم تـََواَصوم فَأمِت الرَِّجيَع َفَسلم َعنم َداِر ِْلمَياِن قـَوم

َارِ  نَـُهُم  اْلم ًما قَاَم خَيمطُبـُُهمم * بـَيـم نمَساُن ِمثمََلِن َلوم يـَنمِطُق التـَّيمُس يـَوم وََكاَن َذا َشَرف  ِفيِهمم َوَذا َشاِن * فَالمَكلمُب َوالمِقرمُد َواْلمِ
رِِهمم بَِصمحَ  ُجو ُهَذيمًَل َوَبيِن ِْلمَياَن َعَلى َغدم ُهمم َأمجمَِعنيَ َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َأيمًضا، يـَهم ُ تـََعاََل َعنـم : اِب الرَِّجيِع َرِضَي اَّللَّ

ِري َلَقدم َشاَنتم ُهَذيمَل بمَن مدرك   َأَحاِديث َكاَنت ِف خبيب َوَعاِصم* َلَعمم
__________ 

 .املتحرك املتساقط: القلق( 5)
 .الفلق: واالصل

 .َومن أثمبته َعن ابمن ِهَشام
َقة: الر ِفمق( 1)  .مجع رفـم

)*( 
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ا بَِقِبيِحَها  ِمِهمم ِف َصِميِمِهمم * َأَحاِديُث ِْلمَيان  َصَلوم ََرائِِم ُأََنٌس ُهُم ِمنم قـَوم مبَنمزَِلِة الزَّممَعاِن ُدبـمَر * َوِْلمَياُن َجرَّاُموَن َشرَّ اْلم
َلَمتم ( 5)المَقَواِدِم  َم الرَِّجيِع َوَأسم رًا َوملَم َتُكنم َأَمانـَتـُُهمم ذَ * َهُم َغَدُروا يـَوم ُهَذيمٌل تـََوقَّى * ا ِعفَّة  َوَمَكارِِم َرُسوَل َرُسوِل اَّللَِّ َغدم

ًما َعَليمِهُم  َر يـَوم َن النَّصم َف يـََروم ََرائِِم َأَِببِيُل َدبمر  مشس دون ْلَممه * ُمنمِكَراِت المَمَحارِِم َفَسوم * بَِقتمِل الَِّذي حَتمِميِه ُدوَن اْلم
َعًة َذاَت * َلَعلَّ ُهَذيمًَل َأنم يـََروما مبَُصابِِه ( 1)َعِظيم المَمََلِحِم  ْحت ْلم شهاد َلى َأوم َمَقاًما ِلَمأمُتَِ َونُوِقُع ِفيَها َوقـم َمَصارَِع قـَتـم

َلة   َل المَمَواِسمِ * َصوم َباُن َأهم  يـَُواِف هِبَا الرُّكم
َياَن َعاملِِ قـُبَـيِ َلٌة لَيمَس المَوفَاُء يُِهمُُّهمم رََأى رَأم * بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ ِإنَّ َرُسوَلُه  فـَُعوا َكفَّ ظَاملِِ * َي ِذي َحزمم  بِِلحم َوِإنم ظُِلُموا ملَم يَدم

َ المَمَخارِِم * ِإَذا النَّاُس َحلُّوا ِِبلمَفَضاِء رََأيـمتَـُهمم  َرى َمِسيِل المَماِء بـَنيم ِإَذا ََنبـَُهمم َأممٌر  * َورَأميـُُهمم َُمَلُُّهُم َداُر المبَـَواِر ( 9)مبَجم
َحاقَ * * * َكَرأمِي المبَـَهائِِم  ُ َعنمُه َأيمًضا َُيمَدُح َأصمَحاَب الرَِّجيِع ويسميهم ِبشعرِِه، َكَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم  َوقَاَل َحسَّاُن َرِضَي اَّللَّ
ُ تـََعاََل  َلُه َعَلى الَِّذيَن تـَتَ : َرِْحَُه اَّللَّ رُِموا َوأُثِيُبوا رَأمُس السَّرِيَِّة َمرمثٌَد َوَأِمريُُهمم * ابـَُعوا َصلَّى اْلمِ َم الرَِّجيِع فَُأكم َوابمُن المُبَكريمِ * يـَوم

ُهُم  ُتوُل ِعنمدَ * َأَماَمُهمم َوُخبَـيمُب َوابمٌن ِلطَاِرَق َوابمُن َدثـمَنَة ِمنـم ُتوُب َوالمَعاِصُم المَمقم َكَسَب * رَِجيِعِهمم  َوافَاُه مثَّ ِْحَاُمُه المَمكم
َرُه  ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر : َحىتَّ جُيَاِلَد ِإنَُّه لََنِجيُب قَاَل ابمُن ِهَشام  * المَمَعايلَ ِإنَُّه َلَكُسوُب َمَنَع المَمَقاَدَة َأنم يـََناُلوا َظهم ثـَُر َأهم َوَأكم

 .ينكرها ْلسان
__________ 

 .االيدى: لمف َأو شبه أظفار المغنم ِف الرسغ َوَأرَاَد ِبلقوادمهنة زَائَِدة َورَاء الظ: الزمعة( 5)
ََماَعات: االِببيل( 1)  .اْلم

 .ذُُكور الن خل: والدبر
 .اْلامية: َوالشَّممس
 .اْلروب: واملَلحم

 .ِعظَام المَمََلِحم: وىف ابمن ِهَشام
 .مسايل املَاء: املخارم( 9)
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رو بن أُميَّ  َتِل ُخبَـيمب  قَاَل المَواِقِديُّ َسرِيَّة َعمم َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن َجعمَفر ، َعنم َأبِيِه، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن : ة الضمرى َعَلى ِإثمِر َمقم َحدَّ
َسِن بمِن ]َأيب ُعبَـيمَدَة، َعنم َجعمَفِر بمِن  ِل بمِن اْلَم ، َوَعبمِد ( [ 5)المَفضم ِريِ  ِرو بمِن أَُميََّة الضَّمم اَّللَِّ بمُن َجعمَفر ، َعنم َعبمِد َعمم

َياَن بمُن َحرمب  َقدم : المَواِحِد بمِن َأىب َعومف، َوزَاَد بـَعمُضُهمم َعَلى بـَعمض  قَاُلوا  َكاَن َأبُو ُسفم
َواِق فـَُندم : قَاَل لِنَـَفر  ِمنم قـَُريمش  مبَكَّةَ  َسم ِرُك َثَمَرََن؟ َفَأاَتُه رَُجٌل ِمَن المَعَرِب َفَدَخَل َما َأَحٌد يـَغمَتاُل ُُمَمًَّدا فَِإنَُّه َُيمِشي ِف اَأم

ُت ِإلَيمِه َحىتَّ َأغمَتاَلُه، فَِإين ِ َهاد  ِِبلطَّرِيِق ِخر ِيٌت، َمِعي ِخنمَجٌر ِمثمُل َخاِفَيِة : َعَليمِه َمنمزَِلُه َوقَاَل َلهُ  ِإن َأنمت وفيتىن َخَرجم



رِ   .النَّسم
 .َأنمَت َصاِحبُـَنا: قَالَ 

َمَع َهَذا َأَحٌد فـَيَـنمِمَيُه ِإََل ُُمَمَّد  : عمطَاُه بَِعريًا َونـََفَقًة َوقَالَ َوأَ   .اطمِو َأممَرَك فَِإين ِ اَل آَمُن َأنم َيسم
 .اَل يـَعمَلُمُه َأَحدٌ : قَاَل المَعَريبُّ : قَالَ 

م َساِدَسة   ُ َعَليمِه َفَخَرَج لَيمًَل َعَلى رَاِحَلِتِه َفَسار مخمسا وصبح ظهر اْلى يـَوم َأُل َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل َيسم ، مثَّ َأقـم
َهلِ : َوَسلََّم َحىتَّ َأَتى المُمَصلَّى فـََقاَل َلُه قَاِئلٌ  َشم  .َقدم تـََوجََّه ِإََل َبيِن َعبمِد اَأم

َعمَرايبُّ يـَُقوُد رَاِحَلَتُه َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل َبيِن َعبمِد ا ُ َعَليمِه َفَخَرَج اَأم َبُل يـَُؤمُّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهِل فـََعَقَل رَاِحَلَتُه مثَّ َأقـم َشم َأم
 .َوَسلََّم فـََوَجَدُه ِف مَجَاَعة  ِمنم َأصمَحابِِه ُيدث ِف َمسمجده

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َِأَصمَحابِهِ  َ َما  :فـََلمَّا دخل َورَآُه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنُه َوبـَنيم ُ َحاِئٌل بـَيـم رًا َواَّللَّ ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل يُرِيُد َغدم
 .يُرِيُدهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََوَقَف َوقَالَ   .َأََن ابمُن عبد الممطلب: َأيُُّكُم ابمُن َعبمِد المُمطَِّلِب؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 هللا صلى هللا َعَليمهِ  َفذهب ينحىن على َرُسول

__________ 
 .91: 9َهِذه الز ََِيَدة َوَما بعمدَها من َأممثَاهلَا منقولة َعن الطَّرَبِي  ( 5)
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ُ َعَليمهِ : َوَسلََّم َكأَنَُّه ُيَسارُُّه َفَجَبَذُه ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم  َوقَالَ  َوَسلََّم وجذب بداخل ِإزَارِِه، فَِإَذا  تـََنحَّ َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِنمَجُر، فـََقالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا َغاِدرٌ : اْلم

َعمَرايبِ  َوقَالَ  ِقَط ِف َيِد اَأم  .دمى دمى ََي ُُمَمَّد: فَُأسم
ُ َعَليمِه وَ  َتيِن نـََفَعَك : َسلَّمَ وأخده ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم  يـَُلبِ ُبُه فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ اصمُدقميِن َما َأنمَت َوَما َأقمَدَمَك، فَِإنم َصَدقـم

َت بِهِ  ُق، َوِإنم َكَذبـمَتيِن فـََقدم ُأطمِلعمُت َعَلى َما مَهَمم  .الصِ دم
 .َوَأنت آِمنٌ : فََأَن آمن؟ قَالَ : قَاَل المَعَريب  

َياَن َوَما َجَعَل َلهُ  بَـَرُه ِبَرَبِ َأيب ُسفم  .فََأخم
 فََأَمَر ِبِه َفُحِبَس ِعنمَد ُأَسيمِد بمِن ُحَضريم ، مثَّ َدَعا ِبهِ 

ٌر َلَك ِمنم َذِلَك؟ قَالَ : ِمَن المَغِد فـََقالَ  ُتَك فَاذمَهبم َحيمُث ِشئمَت، َأوم َخيـم َهَد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ : َوَما ُهَو؟ فـََقالَ : َقدم آمَّنـم َأنم َتشم
ُ َوَأين ِ َرُسولُ   .اَّللَِّ  اَّللَّ

َرُق ِمَن ال: فـََقالَ  ، َواَّللَِّ ََي ُُمَمَُّد َما ُكنمُت َأفـم ُ َوَأنََّك َأنمَت َرُسوُل اَّللَِّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ر َِجاِل، َفَما ُهَو ِإالَّ َأنم رََأيـمُتَك َأشم
ُت بِهِ  َباَن َوملَم َيطَِّلعم َعَليمِه َأَحٌد، فـََعَرفمُت َأنََّك مَممُنوٌع، َفَذَهَب َعقمِلي َوَضُعفمُت مثَّ اطََّلعمَت َعَلى َما مَهَمم ُت ِبِه الرُّكم ، َفَما َسبَـقم



َياَن ِحزمُب الشَّيمطَانِ  ، َوَأنَّ ِحزمَب َأيب ُسفم  .َوَأنََّك َعَلى َحق  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَتَـَبسَّمُ   .َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ر  َوَأقَاَم َأَيَّ  َمعم َلُه ِبذِكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَخَرَج ِمنم ِعنمِدِه َوملَم ُيسم َتأمَذَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .ًما مثَّ اسم
َلَم بن ِريِ  َوِلَسَلَمَة بمِن َأسم ِرو بمِن ُأَميََّة الضَّمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَعمم ُرَجا َحىتَّ أتَمتَِيا :  (1)حريس  َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اخم

ُتََلهُ  ُتَما ِمنمُه ِغرًَّة فَاقـم ، فَِإنم َأَصبـم َياَن بمَن َحرمب   .َأَِب ُسفم
ٌرو ََن ِبِعريَََن َوقَاَل يل َصاِحِب : قَاَل َعمم َنا َبطمَن َيَمَجَج، فـََقيَّدم ُت َأََن َوَصاِحِب َحىتَّ َأتـَيـم ُرو َهلم َلَك ِف أَ : َفَخَرجم نم َنَمِتَ ََي َعمم

ِ َفقلت َعتَـنيم ل َمكَّة ِمنمك ِإنَـُّهم ِإذا أظلموا رشوا أفنيتهم مثَّ َجَلُسوا : ]َمكََّة فـََنطُوَف ِِبلمبَـيمِت سبعا َوُنَصلِ ي رَكم َأَن أعلم بَِهم
 إىن أعرف( [ 5)هبَا و 

__________ 
 .91/  9: من اَترِيخ الطَّرَبِي  ( 5)
 .حريش: االصل( 1)

 .575/  1رِيف َوَما أثمبته َعن شرح المَمَواِهب َوُهَو حَتم 
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 .مبَكَّة من المفرس االبلق
ُبوًعا  َنا ُأسم َنا َمكََّة َفطُفم َنا فَأَتـَيـم َياَن فـَعَ ( 5)فََأىَب َعَليَّ فَانمطََلقم ُت َلِقَييِن ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم ، فـََلمَّا َخَرجم ِ َعتَـنيم َنا رَكم َرَفيِن َوَصلَّيـم

ُرو بمُن ُأَميََّة، واحزَنه: َوقَالَ   .َعمم
ُل َمكََّة، فـََقاُلوا ٌرو ِف َخريم  : فـََنِذَر بَِنا َأهم  .َما َجاَء َعمم

َاِهِليَّةِ  ٌرو فَاِتًكا ِف اْلم  .وََكاَن َعمم
ٌرو َوَسَلَمُة َوَخَرُجوا ِف طََلبِ  ُل َمكََّة َوََتَمَُّعوا، َوَهَرَب َعمم ََبلِ َفَحَشَد َأهم َتدُّوا ِف اْلم  .ِهَما َواشم

رو ُ َعَليمِهمم : قَاَل َعمم ََبِل َوَعمَّى اَّللَّ ُت، َوَِبتُوا َيطملُُبونـََنا ِف اْلم ُهمم َحىتَّ َأصمَبحم َطرِيَق المَمِديَنِة َفدخلت ِف َغار فـَتَـَغيـَّبمُت َعنـم
 َمالك بن عبيد هللاَأنم يهتدوا َلُه، فـََلمَّا َكاَن ضحوة المَغد أقبل ُعثمَمان بن 
َلمَ  َل َمكََّة َوَقِد انـمَفضُّوا َعنَّا: التـَّيمِميُّ خَيمَتِلي ِلَفَرِسِه َحِشيًشا فـَُقلمُت ِلَسَلَمَة بمِن َأسم َعَر بَِنا َأهم  .ِإَذا َأبمَصَرََن َأشم

نُو ِمنم َِبب المَغار َحىتَّ أشرف علينا، فـََقالَ  ُت ِإلَيم : فـََلمم يـََزلم يَدم ِي ِبِنمَجِري، َفسقط َفَخَرجم ُتُه َطعمَنًة حَتمَت الثَّدم ِه َفَطَعنـم
بَـُلوا بعد تفرقهم  تمع أهل َمكَّة فََأقـم  .اَل تـََتَحرَّكم : َوقـُلمُت ِلَصاِحِب [ َورجعت ِإََل َمَكاين َفدخلت ِفيهِ ]َوَصاح فَاجم

ُه َوقَاُلوا بَـُلوا َحىتَّ َأتـَوم ُرو : َمنم قـَتَـَلَك؟ قَالَ : فََأقـم ِريُّ َعمم  .بمُن ُأَميََّة الضَّمم
َيانَ  َنا َأنَُّه ملَم َيَمِت ِْلَريم  : فـََقاَل َأبُو ُسفم  .َقدم َعِلمم

َتِطعم َأنم خُيمرِبَُهمم مبََكانَِنا، فَِإنَُّه َكاَن آِبِخِر َرَمق  َفَماَت، َوُشِغُلوا َعنم طََلِبَنا ِبَصاِحبِ  َنا لَ َوملَم َيسم ِ ِف ِهمم َفَحَمُلوُه، َفَمَكثـم َلتَـنيم يـم



ُرو بمَن ُأَميََّة، َهلم َلك ِف خبيب بن : فـََقاَل َصاِحِب [ ِإََل التـَّنمِعيم]خرجَنا [ سكن َعنَّا الط لب مثَّ ]َمَكانَنا َحىتَّ  ََي َعمم
ََرسُ : َأيمَن ُهَو؟ قَالَ : عدى تنزله؟ فـَُقلمُت َلهُ  َلُه اْلم  .ُهَو َذاَك َمصمُلوٌب َحوم

ُ َأممِهلم : فـَُقلمتُ  ًئا فَانمُح ِإََل بَِعرِيَك فَاقـمُعدم َعَليمِه فَأمِت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبمُه يِن َوتـََنحَّ َعينِ  فَِإنم َخِشيَت َشيـم َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم
َبَـَر َوَدعميِن فَِإين ِ َعاملٌ ِِبلمَمِديَنةِ   .اْلم

تُُه َفَحَملم  َقظُوا َفَخَرُجوا ِف َأثَِري مثَّ استدرت َعَليمِه َحىتَّ َوَجدم تَـيـم رِيَن ِذرَاًعا َحىتَّ اسم ِري َفَما َمَشيمُت ِبِه ِإالَّ ِعشم ُتُه َعَلى َظهم
ُت َطرِ  ِلي، فََأَخذم تـََها، مثَّ َأَهلمُت َعَليمِه التـَُّراَب ِبرِجم َشَبَة َفَما َأنمَسى وجيبها، يـَعميِن َصوم ُت اْلَم َراِء فَأَ َفَطَرحم ا يَق الصَّفم عميَـوم

ربُه،َورََجُعوا، وَُكنمُت اَل أدرى َمَع بـََقاء نَفِسي، فَانمطََلَق َصاِحِب ِإََل المَبِعرِي فـَرَِكَبُه، َوَأَتى النَِّبَّ صلى هللا   َعَليمِه َوسلم فَأخم
__________ 

 .سبعا: أسبوعا( 5)
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َنَما َأََن ِفيِه ِإذم َوَأقـمَبلت َحىتَّ أشرفت على الغليل غليل َضَجَناَن،  ُهِمي َوِخنمَجِري، فـَبَـيـم ِسي َوَأسم َفَدَخلمُت ِف َغار  َمِعي قـَوم
َبَل رَُجٌل من بىن الديل بن بكر َأعمَوُر َطِويٌل َيُسوُق َغَنًما َوِمعمَزى، َفَدَخَل المَغاَر َوقَالَ  َرُجٌل ِمنم : َمِن الرَُّجُل؟ فـَُقلمتُ : َأقـم

ر    .َبيِن َبكم
ر   :فـََقالَ   .َوَأََن ِمنم َبيِن َبكم

ِلم  َما ُدممُت َحيًّا : مثَّ اتََّكأَ َورََفَع َعِقريََتُه يـَتَـَغىنَّ َويـَُقولُ  ُت مبُسم ِلِميَنا فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي* فـََلسم ُت َأِديُن ِديَن المُمسم َواَّللَِّ : َوَلسم
 .ِإين ِ ََأَرمُجو َأنم َأقـمتُـَلكَ 

ُت ِإلَ   يمِه فـََقتَـلمُتُه َشرَّ قتلةفـََلمَّا ََنَم ُقمم
 .قَتلَها أحد َقطُّ 

َباَر، فَـ  َخم َهلمُت ِف الطَّرِيق ِإذا رجََلِن بعثهما قـَُريمٌش يـََتَجسََّساِن اَأم ُت َحىتَّ َهَبطمُت، فـََلمَّا َأسم َتأمَسَرا فََأىَب : ُقلمتُ مثَّ َخَرجم اسم
ُتُه فـََقتَـلمُتُه، فـََلمَّا رَأَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َأَحُدمُهَا فـََرَميـم بَـلمُت ِبِه ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َتأمَسَر َفَشَددمتُُه َوََثقًا، مثَّ َأقـم َخُر اسم  .ى َذِلَك اْلم

َياَخُهمم يـَُقوُلونَ  ُعوا َأشم ٌرو: فـََلمَّا َقِدممُت المَمِديَنَة َأَتى صبيان االنصار َوُهمم يـَلمَعُبوَن، َومسَِ  .َهَذا َعمم
تَ  بَـُروُه، وأتيته ِِبلرجِل قد ربطت إهبامه ِبَوَتِر قَـ فَاشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم َياُن ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِسي، فـََلَقدم رََأيمُت دَّ الصِ بـم وم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َيضمَحكُ   .مثَّ َدَعا يل ِبَريم  ! النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
م  وََكاَن ُقُدوُم سَ  ر و بَِثََلثَِة َأَيَّ  .َلَمَة قـَبمَل ُقُدوِم َعمم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

ًبا ملَم يـََر َلُه رِمًَّة َواَل َجَسًدا، فـََلَعلَُّه ُدِفَن َمَكاَن ُسقُ  َبَط ُخبَـيـم ًرا َلمَّا َأهم َم َأنَّ َعمم ُ َأعمَلمُ َوَقدم تـََقدَّ  .وِطِه، َواَّللَّ



و  ِمنم ِسَياِق المَواِقِديِ  هَلَا، َلِكنم ِعنمَدهُ َوَهِذِه السَّرِيَُّة ِإَّنََّ  َحاَق، َوَساقـََها بَِنحم رََكَها ابمُن ِهَشام  َعَلى ابمِن ِإسم َتدم َأنَّ َرِفيَق  ا اسم
دُ  َمم ُ َأعمَلُم َوَّلِلَِّ اْلم ر ، فَاَّللَّ ِرو بمِن أَُميََّة ِف َهِذِه السَّرِيَِّة َجبَّاُر بمُن َصخم  .َعمم
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َها  .َسرِيَُّة بِئمِر َمُعونََة َوَقدم َكاَنتم ِف َصَفر  ِمنـم
ُ َحيمُث قَالَ  ُحوٌل َرِْحَُه اَّللَّ َنمَدقِ : َوَأغمَرَب َمكم  .ِإنَـَّها َكاَنتم بـَعمَد اْلم

ثـََنا َعبمُد المعَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد المَواِرِث، َحدَّ ثـََنا َأبُو َمعمَمر ، َحدَّ ، قَالَ َحدَّ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ : زِيِز، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسبمِعنَي َرُجًَل ِْلَاَجة  يـَُقاُل هَلُُم المُقرَّاءُ   .َصلَّى اَّللَّ

ُر مَ : فـََعَرَض هَلُمم َحيَّاِن ِمنم َبيِن ُسَليمم   َواَن، ِعنمَد بِئمر  يـَُقاُل هَلَا بِئـم  ُعونََة،رِعمٌل َوذَكم
مُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَل المَقوم َا ََنمُن جُممَتاُزوَن ِف َحاَجة  ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُكمم َأَردمََن َوِإَّنَّ  .َواَّللَِّ َما ِإَيَّ

 .فـََقتَـُلوُهمم 
ًرا ِف َصََلِة المغَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَليمِهمم َشهم ُنتُ َفَدَعا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُء المُقُنوِت َوَما ُكنَّا نـَقم  .َداِة، َوَذاَك بَدم

ِوهِ  ، َعنم َأَنس  بَِنحم ِلٌم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت   .َوَرَواُه ُمسم
، : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا يَزِيُد بمُن ُزرَيمع  َعمَلى بمُن َْحَّاد ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَأم ، َأنَّ َحدَّ ثـََنا َسِعيٌد، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َعُدو    َتَمدُّوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَن َوُعَصيََّة َوَبيِن ِْلمَياَن اسم َنمَصاِر،  رِعمًَل َوذَكم  َفَأَمدَُّهمم ِبَسبمِعنَي ِمَن اَأم
يهِ  ، َكانُوا َُيمَتِطُبوَن ِِبلنـََّهاِر َوُيَصلُّوَن ِِبللَّيمِل، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بِِبئمِر مَ ُكنَّا ُنَسمِ  ُعونََة قـَتَـُلوُهمم َوَغَدُروا هِبِمم، ُم المُقرَّاَء ِف َزَماهِنِمم

ُعو ِف الصُّبمحِ  ًرا يَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقَنَت َشهم َياء  ِمَن المَعَربِ  فـَبَـَلَغ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َواَن َوُعَصيََّة َوَبيِن : َعَلى َأحم َعَلى رِعمل  َوذَكم
 ".بـَلِ ُغوا َعنَّا َقومَنا َأَن لقد َلِقيَنا رَبَـَّنا فـََرِضَي َعنَّا َوَأرمَضاََن " فـََقَرأمََن ِفيِهمم قـُرمآًَن، مثَّ ِإنَّ َذِلَك رُِفَع : ِْلمَياَن، قَاَل َأَنسٌ 

َثيِن َأَنِس بمنِ : المُبَخاِريُّ  مثَّ قَالَ  َحاق بن عبد هللا ابمن َأيب طَلمَحَة، َحدَّ ثـََنا مَهَّاٌم، َعن ِإسم َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسم  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َحَراًما، ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َماِلك 
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، ِف  ُ َعَليمهِ َأًخا َِأُمِ  ُسَليمم  رِِكنَي َعاِمُر بمُن الطَُّفيمِل َخيـََّر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ   َسبمِعنَي رَاِكًبا، وََكاَن رَئِيَس المُمشم َوَسلََّم بـَنيم
ُل المَمَدِر، َأوم َأُكوُن َخِليَفَتَك، َأوم أَ : َثََلِث ِخَصال  فـََقالَ  ِل َويل َأهم ُل السَّهم ِل َغطََفاَن ِبَلمف  َيُكوُن َلَك َأهم غمُزوَك بَِهم

 .َوَألمف  
، ائـمُتوين بَِفَرِسي، َفَماَت َعَلى : فـََقالَ ( 5)َفطُِعَن َعاِمٌر ِف بـَيمِت ُأمِ  ُفََلن   ِر ِف بـَيمِت اممَرَأة  ِمنم آِل ُفََلن  ِة المَبكم ٌة َكُغدَّ ُغدَّ

ِر فـََرِسهِ   .َظهم
، َوُهَو رَُجٌل َأعمَرُج، َورَُجٌل ِمنم َبيِن ُفََلن  فـََقالَ فَانمطََلَق َحَراٌم َأُخو ُأمِ  ُسلَ  ُتمم : يمم  ُكوََن َقرِيًبا َحىتَّ آتِيِهمم، فَِإنم آَمُنوين ُكنـم



ُتمم َأصمَحاَبُكمم   .َقرِيًبا َوِإنم قـَتَـُلوين َأتـَيـم
 َأتـَُؤمِ ُنوين : فـََقالَ 

 . َعَليمِه َوَسلَّمَ َحىتَّ أُبـَلِ َغ ِرَساَلَة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
ثُهمم وأومأوا ِإََل َرُجل  فََأاَتُه ِمنم َخلمِفِه َفَطَعَنهُ   .َفَجَعَل ُُيَدِ 

سبُه َحىتَّ َأنـمَفَذُه ِِبلرُّممحِ : قَاَل مهام  .َأحم
بَـرُ : فـََقالَ  ُ َأكم ُ علينا مثَّ  فـََلِحَق الرَُّجُل فـَُقِتُلوا ُكلُُّهمم َغيـم ! فـُزمُت َوَربِ  المَكعمَبةِ ! اَّللَّ ، فَأَنـمَزَل اَّللَّ َعمَرِج، وََكاَن ِف رَأمِس َجَبل  َر اَأم

 ".ِإَنَّ لقد َلِقيَنا رَبَـَّنا فـََرِضَي َعنَّا َوَأرمَضاََن : " َكاَن من المَمنمُسوخ
َواَن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلِثنَي َصَباًحا َعَلى رِعمل  َوذَكم  .َوَبيِن ِْلمَياَن َوُعَصيََّة الَِّذيَن َعَصُوا اَّللََّ َوَرُسوَلهُ َفَدَعا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َع : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َأنَُّه مسَِ ثـََنا عبد هللا، َأخمربين معمر، َحدََّثىن مُثَاَمة ابمن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأَنس  ثـََنا ِحبَّاُن، َحدَّ َأَنَس بمَن َحدَّ
ِم َهَكَذا، فنضحه على َوجهه َورَأسه،  -وََكاَن َخاَلُه  -َن َحَراُم بمُن ِملمَحاَن َلمَّا طُعِ : َماِلك  يـَُقولُ  َم بِئمِر َمُعونََة قَاَل ِِبلدَّ يـَوم

 .فـُزمُت َوَربِ  المَكعمَبةِ : َوقَالَ 
َاِعيَل، َعنم َأيب ُأَساَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرم  بَـَرين َأيب، قَالَ َوَرَوى المُبَخاِريُّ َعنم ُعبَـيمِد بمِن ِإمسم َلمَّا قُِتَل الَِّذيَن بِِبئمِر : َوَة، َأخم

ِريُّ قَاَل َلُه َعاِمُر بمُن الطَُّفيملِ  ُرو بمُن أَُميََّة الضَّمم ُرو بمُن أَُميَّةَ : َمُعونََة َوُأِسَر َعمم ، فـََقاَل َلُه َعمم َهَذا : َمنم َهَذا؟ َوَأَشاَر ِإََل قَِتيل 
َرة   :قَالَ َعامر بن فَهيـم

__________ 
 .َأَصابَُه الطَّاُعون: طعن( 5)

 .ِهَي سلول بنت َشيَبان، اممَرَأة َأِخيه: َوأم فََلن
)*( 
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َ اَأمَ  َنُه َوبـَنيم ُتُه بـَعمَد َما قُِتَل رُِفَع ِإََل السََّماِء َحىتَّ ِإين ِ ََأَنمظُُر ِإََل السََّماِء بـَيـم  .رمِض مثَّ ُوِضعَ َلَقدم رََأيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخبَـُرُهمم فـَنَـَعاُهمم فـََقالَ  رَبَـَّنا : ِإنَّ َأصمَحاَبُكمم َقدم ُأِصيُبوا، َوِإنَـُّهمم َقدم َسأَُلوا رَبَـُّهمم فـََقاُلوا: فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َوانـََنا مبَا َرِضيَنا َعنمَك َوَرِضيَت َعنَّا رِبم َعنَّا ِإخم  .َأخم
بَـ  َي ُعرمَوُة ِبِه، َوُمنمِذُر بمُن فََأخم َاَء بمِن الصَّلمِت َفُسمِ  َمِئذ  ِفيِهمم ُعرمَوُة بمُن َأمسم ُهمم َوُأِصيَب يـَوم ر و َومُسِ َي ِبِه ُمنمِذرٌ َرُهمم َعنـم  .َعمم

 .َهَكَذا َوَقَع ِف ِرَوايَِة المُبَخاِريِ  ُمرمَسًَل َعنم ُعرمَوةَ 
َهِقيُّ  َرِة،  َوَقدم َرَواُه المبَـيـم جم ، َعنم َأبِيِه َعنم َعاِئَشَة، َفَساَق ِمنم َحِديِث اهلِم ِمنم َحِديِث ُيَي بن سعيد بن َأيب ُأَساَمَة َعنم ِهَشام 

ُ َأعمَلمُ   .َوَأدمرََج ِف آِخرِِه َما ذََكَرُه المُبَخاِريُّ َهاُهَنا، فَاَّللَّ
، َعنم  َباَر َعاِمِر  َوَرَوى المَواِقِديُّ َعنم ُمصمَعِب بمِن ََثِبت  َرَة َوِإخم َأىب االسود َوَعن ُعرمَوَة، َفذََكَر المِقصََّة َوَشأمَن َعاِمِر بمِن فـَُهيـم

 .بمِن الطَُّفيمِل َأنَُّه رُِفَع ِإََل السََّماِء، َوذََكَر َأنَّ الَِّذي قـَتَـَلُه َجبَّاُر بمُن ُسلمَمى المِكََليبُّ 



 .فـُزمُت َوَربِ  المَكعمَبةِ : ِح قَالَ َوَلمَّا َطَعَنُه ِِبلرُّمم : قَالَ 
ِلهِ : مثَّ َسَأَل َجبَّاٌر بـَعمَد َذِلكَ  َنَّةِ : فـُزمُت؟ قَاُلوا: َما َمعمىَن قـَوم  .يـَعميِن ِِبْلم

 .َصَدَق َواَّللَِّ : فـََقالَ 
َلَم َجبَّاٌر بـَعمَد َذِلَك ِلَذِلكَ  َبَة، َعنم ُعرم ! مثَّ َأسم َرَة، : َوَة، َأنَُّه قَالَ َوِف َمَغاِزي ُموَسى بمِن ُعقم ملَم يُوَجدم َجَسُد َعاِمِر بمِن فـَُهيـم

َن َأنَّ المَمََلِئَكَة َوارَتمهُ   .يـََروم
َحاقَ : َوقَاَل يُوُنسُ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَعميِن بـَعمَد ُأُحد ، بَِقيََّة َشوَّال  وَ : َعِن ابمُن ِإسم َذا المِقعمَدِة فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهر  ِمنم ُأحُ  جَِّة َوالمُمَحرَِّم، مثَّ بـََعَث َأصمَحاَب بِئمِر َمُعونََة ِف َصَفر  َعَلى رَأمِس َأرمبـََعِة َأشم  .د  َوَذا اْلِم
َاِرِث بمِن ِهشَ  َحاَق بمُن َيَسار ، َعِن المُمِغريَُة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم َثيِن َأيب ِإسم ،َفَحدَّ  ام 
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ِل المِعلمِم قَاُلوا ُرمُهَا ِمنم َأهم ، َوَغيـم ِرو بمِن َحزمم  ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم َقِدَم َأبُو بـََراء  َعاِمُر بمُن َماِلِك بمِن : َوعبد الرَّْحمَن بمُن َأيب َبكم
ُ َعلَ  َِسنَِّة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلمم َوملَم َجعمَفر  َمََلِعُب اَأم ََلَم َوَدَعاُه ِإلَيمِه فـََلمم ُيسم يمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة، فـََعَرَض َعَليمِه اْلمِسم

ُعدم َوقَالَ  َتِجيُبوا َلكَ : يـَبـم ُت َأنم َيسم  .ََي ُُمَمَُّد َلوم بـََعثمَت رَِجااًل ِمنم َأصمَحاِبَك ِإََل أهل جند فدعوهم ِإََل َأممِرَك َرَجوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل صَ  َل جَنمد  : لَّى اَّللَّ َشى َعَليمِهمم َأهم  .ِإين ِ َأخم

 .َأََن هَلُمم َجارٌ : فـََقاَل َأبُو بـََراء  
ر و َأَخا َبيِن َساِعَدَة، المُمعمِنَق لَِيمُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمنمِذَر بمَن َعمم َحابِِه وَت، ِف َأرم فـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَِعنَي َرُجًَل ِمنم َأصم

َاِرُث بمُن الصِ مَِّة َوَحَراُم بمُن ِملمَحاَن َأُخو َبيِن َعِديِ  بمِن النَّجَّارِ  ِلِمنَي، ِفيِهُم اْلم َاَء بمِن ِمنم ِخَياِر المُمسم ، َوُعرمَوُة بمُن َأمسم
، َوََنِفُع بمُن بَُديمِل بمِن َورمقَاَء اْلمُ  ِلِمنيَ الصَّلمِت السَُّلِميُّ ر ، ِف رَِجال  ِمنم ِخَياِر المُمسم ََل َأيب َبكم َرَة َموم  .َزاِعيُّ، َوَعاِمُر بمُن فـَُهيـم

، فـََلمَّا نـََزُلوا بـَعَ  َ َأرمِض َبيِن َعاِمر  َوَحرَِّة َبيِن ُسَليمم  َر َمُعونََة َوِهَي بـَنيم ِبَكَتاِب ثُوا َحَراَم بمَن ِملمَحاَن َفَساُروا َحىتَّ نـََزُلوا بِئـم
ا َأاَتُه ملَم يـَنمظُرم ِف المِكَتا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َعاِمِر بمِن الطَُّفيمِل، فـََلمَّ ِب َحىتَّ َعَدا َعَلى الرَُّجِل فـََقتَـَلُه، مثَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا َأنم جيُِيُبوا ِإََل َما َتصمَرَخ َعَليمِهمم َبيِن َعاِمر  فَأَبـَوم ًدا َوِجَوارًا: َدَعاُهمم، َوقَاُلوا اسم  .َلنم ُُنمِفَر َأَِب بـََراء  َوَقدم َعَقَد هَلُمم َعقم
َواَن َوالمَقارََة، فََأَجابُوُه ِإََل َذلِ  ، ُعَصيََّة َورِعمًَل َوذَكم َتصمَرَخ َعَليمِهمم قـََباِئَل ِمنم َبيِن ُسَليمم  َم فَاسم َك، َفَخَرُجوا َحىتَّ َغُشوا المَقوم

َم َحىتَّ قُِتُلوا َعنم  َيافـَُهمم مثَّ قَاتـَُلوا المَقوم ُهمم َأَخُذوا َأسم آِخرِِهمم، ِإالَّ َكعمَب بمَن زَيمد  َأَخا َبيِن  فََأَحاطُوا هِبِمم ِف رَِحاهلِِمم، فـََلمَّا رََأوم
 ِ َنمَدقِ ِديَناِر بمِن النَّجَّاِر، فَِإنَـُّهمم تـَرَُكوُه بِِه َرَمٌق، فَارمُتثَّ ِمنم بـَنيم َم اْلم َلى فـََعاَش َحىتَّ قُِتَل يـَوم  . المَقتـم

ِرو بمِن َعومف  فَـ  َنمَصاِر ِمنم َبيِن َعمم ِريُّ َورَُجٌل ِمَن اَأم ُرو بمُن أَُميََّة الضَّمم ِم َعمم ِم ِإالَّ وََكاَن ِف َسرمِح المَقوم ُهَما مبَُصاِب المَقوم َلمم يـُنمِبئـم
َل الم  ُر حَتُوُم َحوم َكِر فـََقااَل الطَّيـم  َواَّللَِّ ِإنَّ هِلَِذِه الطَّريمِ : َعسم
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ُهمم َواِقَفٌة، فـَقَ  َيمُل الَِِّت َأَصابـَتـم ، َوِإَذا اْلم ُم ِف ِدَمائِِهمم َبََل لِيَـنمظَُرا، فَِإَذا المَقوم ِرو بمِن أَُميَّةَ َلَشأمًَن، فََأقـم َنمَصاِريُّ ِلَعمم َماَذا : اَل اَأم
َبَـرَ : تـََرى؟ فـََقالَ  رِبَُه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُنخم  .َأَرى َأنم نـَلمَحَق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاِريُّ  رِبَ َعنمهُ : فـََقاَل اَأم ر و، َوَما ُكنمُت َِأُخم ِطن  قُِتَل ِفيِه المُمنمِذُر بمُن َعمم  .الَ الر ِجَ  َلِكينِ  ملَم َأُكنم َِأَرمَغَب بِنَـفمِسي َعنم َموم
بَـَرُهمم َأنَُّه ِمنم ُمَضَر ُأطمَلَقُه َعاِمُر بم  ٌرو َأِسريًا، فـََلمَّا َأخم َم َحىتَّ قُِتَل، َوُأِخَذ َعمم ُن الطَُّفيمِل َوَجزَّ ََنِصيَـَتُه َوَأعمتَـَقُه فـََقاَتَل المَقوم

 !َعنم َرقـََبة  َكاَنتم َعَلى ُأمِ ِه ِفيَما َزَعمَ 
ُرو بم : قَالَ  َبَل َرُجََلِن ِمنم َبيِن َعاِمر  َحىتَّ نـََزاَل ِف َوَخَرَج َعمم ِر قـََناَة َأقـم ِظل   ُهَو ِفيِه، ُن ُأَميََّة َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِِبلمَقرمقـََرِة ِمنم َصدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِجَواٌر ملَم يـَعملَ  ٌد ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َعهم ُرو بمُن ُأَميََّة، َوَقدم َسَأهَلَُما ِحنَي نـََزاَل وََكاَن َمَع المَعاِمرِيَـّنيم ُه َعمم : مم
 .ِمنم َبيِن َعاِمر  : ممَّنم َأنـمُتَما؟ قَااَل 

ابُوا ِمنم َأصمَحاِب َعاِمر  ِفيَما َأصَ  فََأممَهَلُهَما َحىتَّ ِإَذا ََنَما َعَدا َعَليمِهَما َوقـَتَـَلُهَما َوُهَو يـََرى َأنم َقدم َأَصاَب هِبَِما َثَمرًا ِمنم َبيِن 
ُ َعَليمِه َوسلم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَبِ فـََقالَ  بَـَرُه ِِبْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم ُرو بمُن أَُميََّة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََلمَّا َقِدَم َعمم : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ ََأَِديـَنـَُّهَما َلَقدم قَـ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " تَـلمَت قَِتيَلنيم َهَذا َعَمُل َأيب بـََراء ، َقدم ُكنمُت هِلََذا َكارًِها : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".ُمَتَخوِ فًا 
ه، َوَما  َفاُر َعاِمر  ِإَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَسَبِبِه َوِجَوارِهِ فـَبَـَلَغ َذِلَك َأَِب بـََراء  َفَشقَّ َعَليمِه ِإخم  .أَصاب َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَأنـمُتمم ِمنم * َبيِن َأمِ  المَبِننَي َأملَم يـَُرعمُكمم : فـََقاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِف إخفار عمار َأَِب بـََراء  َوُُيَرِ ُض َبيِن َأيب بـََراء  َعَلى َعاِمر  
ِل جَنمِد تـََهكُُّم َعاِمر  بَِيب بـََراء  ذَ  ِد َأاَل َأبمِلغم ربيَعة َذا املساعى َفم * َواِئِب َأهم ِفَرُه َوَما َخطَأٌ َكَعمم ََدََثِن * لُِيخم اأحدثت ِف اْلم

ُُروِب َأبُو بـََراء    َوَخاُلُك َماِجٌد َحَكُم بمُن َسعمدِ * بـَعمِدي َأبُوَك َأبُو اْلم
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ِرو بمِن َعاِمِر بمِن رَبِيَعَة بمِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعةَ : اَل ابمُن ِهَشام  قَ   .ُأمُّ المَبِننَي ُأمُّ َأيب بـََراء ، َوِهَي بِنمُت َعمم

َواُه : قَالَ  َهَذا : َوَوَقَع َعنم فـََرِسِه، َوقَالَ ( 5)َفَحَمَل رَبِيَعُة بمُن َعاِمِر بمِن َماِلك  َعَلى َعاِمِر بمِن الطَُّفيمِل َفَطَعَنُه ِف َفِخِذِه فََأشم
بَـَعنَّ بِِه، َوِإنم َأِعشم َفَسَأَرى رَأمِيي  .َعَمُل َأيب بـََراء ، ِإنم َأُمتم َفَدِمَي ِلَعمِ ي َفََل يـُتـم
َحاَق، قَاَل ُموَسى ِريِ  ََنمَو ِسَياِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َبَة َعِن الزُّهم  َكانَ وَ : َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم

ر و َوِقيلَ  ِم المُمنمِذَر بمَن َعمم  .َمرمَثُد بمُن َأيب َمرمثَد  : َأِمرُي المَقوم
ُ أَ  ُ، َواَّللَّ َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ َلى بِئمِر َمُعونََة، ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم  .عمَلمُ َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  يـَبمِكي قـَتـم

َتهِ  َلى َمُعونََة فَاسم ا * لِ ي َعَلى قـَتـم َر نـَزمِر َعَلى َخيمِل الرَُّسوِل َغَداَة اَلقـَوم ِ َسحًّا َغيـم ِر * ِبَدممِع المَعنيم ُهمم َمَناََيُهمم ِبَقدم َواَلقـَتـم
اِئُن َقدم ُأِصيَب َوَأعمَنَق ِف َمِنيَِّتِه ِبَصربمِ وَكَ * ختون عقد حبلهم بغدر فياهلفى ِلُمنمِذِر ِإذم تـََوَلَّ * َأَصابـَُهُم المَفَناُء بِعقد قوم 

رو* َغَداَة َذاُكمم   ِمَن ابـمَيَض ماجد من سر َعمم
__________ 



 .مل يصب مقاتله: أشواه( 5)
)*( 
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ِر ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعِن ابمِن َعبَّاس  أَ  شم يَها ُسورََة  نَُّه َكانَ َغزمَوة بىن النَِّضري وهى الَّىِت أنزل هللا تـََعاََل ِفيَها ُسورََة اْلَم ُيَسمِ 
 .َبيِن النَِّضريِ 

، َعنم ُعرمَوَة َأنَُّه قَالَ  ِريِ  ُهر  قـَبمَل ُأُحد  : َوَحَكى المُبَخاِريُّ َعِن الزُّهم ر  ِبِستَِّة َأشم  .َكاَنتم بـَُنو النَِّضرِي بـَعمَد بَدم
َنَدُه ابمُن َأيب َحاُتِ  ِف تـَفمِسريِِه َعنم َأبِيِه، َعنم عَ  ِريِ  بِهِ َوَقدم َأسم ، َعِن الزُّهم ، َعِن اللَّيمِث، َعنم ُعَقيمل   .بمُد اَّللَِّ بمُن َصاِلح 

، َعنم مُ  َحاَق، َعنم ِهََلِل بمِن المَعََلِء، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر  الرَّقِ يِ  َبُل بمُن ِإسم ، َعنم َوَهَكَذا َرَوى َحنـم َطرِ ِف بمِن َماِزن  المَيَماين ِ
ِ َمعمَمر   تَـنيم ر  ِف َساِبَع َعَشَر َرَمَضاَن سنة ثِنـم ِريِ ، َفذََكَر َغزمَوَة بَدم  .، َعِن الزُّهم
َنمَدِق ِف َشوَّال  : قَالَ  َم اْلم ، مثَّ قَاَتَل يـَوم  .َسَنَة َأرمَبع  مثَّ َغَزا َبيِن النَِّضرِي، مثَّ َغَزا ُأُحًدا ِف َشوَّال  َسَنَة َثََلث 

ِريُّ يـَُقولُ : َهِقيُّ َوقَاَل المبَـيـم   .ِهَي قـَبمَل ُأُحد  : َوَقدم َكاَن الزُّهم
 .َوَذَهَب آَخُروَن ِإََل َأنَـَّها بـَعمَدَها، َوبـَعمَد بِئمِر َمُعونََة َأيمًضا: قَالَ 

رِِه بِئمر َمُعونَة َورُُجوع : قـُلمتُ  َم، فَِإنَُّه بـَعمَد ِذكم َحاَق َكَما تـََقدَّ ِ ِمنم َهَكَذا ذََكَر ابمُن ِإسم َلُه َذيمِنَك الرَُّجَلنيم رو ابمن ُأَميََّة َوقـَتـم َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوهِلَذَ  ِدمِهَا الَِّذي َمعمُهَما ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعرم ِبَعهم ُ َعَليمِه َبيِن َعاِمر ، َوملَم َيشم ا َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ ََأَِديـَنـَُّهَما َلقَ : " َوَسلَّمَ   ".دم قـَتَـلمَت َرُجَلنيم
َحاقَ  َتِعينـُُهمم ِف ِديَِة َذيمِنَك الم : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َبيِن النَِّضرِي َيسم ِ ِمنم َبيِن مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقِتيَلنيم

ُرو بم  ِد الَِّذي َكاَن َصلَّى هللا َعاِمر  اللََّذيمِن قـَتَـَلُهَما َعمم  (9السِ ريَة  50)ُن ُأَميََّة، ِللمَعهم

(9/571) 

 
 

ٌد َوِحلمٌف، فـَلََّما َأاَتُهمم صَ  َ َبيِن َعاِمر  َعهم َ َبيِن النَِّضرِي َوبـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاُلواَعَليمِه َوَسلََّم َأعمطَامُهَا، وََكاَن بـَنيم نـََعمم : لَّى اَّللَّ
بَـبمتَ  َيَ   .َأَِب المَقاِسِم نُِعيُنَك َعَلى َما َأحم

 .ِإنَُّكمم َلنم َتَُِدوا الرَُّجَل َعَلى ُمُثِل َحاِلِه َهِذهِ : مثَّ َخََل بـَعمُضُهمم بِبَـعمض  فـََقاُلوا
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َجنمِب ِجَدار  ِمنم بـُُيوهِتِمم َقاِعدٌ   .َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرًة َويُِرَُيَنا ِمنمهُ فَ   .َمنم رَُجٌل يـَعمُلو َعَلى َهَذا المبَـيمِت فـَيُـلمِقي َعَليمِه َصخم
، فـََقالَ  ُرو بمُن َجحَّاِش بمِن َكعمب   .َأََن ِلَذِلكَ : فَانـمُتِدَب ِلَذِلَك َعمم

َرًة َكَما قَاَل، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ر  َوُعَمُر َوَعِليٌّ،  َفَصِعَد لِيـُلمِقَي َعَليمِه َصخم َعَليمِه َوَسلََّم ِف نـََفر  ِمنم َأصمَحابِِه ِفيِهمم َأبُو َبكم
ُم، فـََقاَم َوَخَرَج رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنةِ  َبَـُر ِمَن السََّماِء مبَا َأرَاَد المَقوم  .فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ اْلم



تَـلمَبَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  ِبًَل ِمَن المَمِديَنِة، َفَسأَُلوُه َعنمُه فـََقالَ  فـََلمَّا اسم : َعَليمِه َوَسلََّم َأصمَحابَُه قَاُموا ِف طََلِبِه، فـََلُقوا رَُجًَل ُمقم
 .رََأيـمُتُه َداِخًَل المَمِديَنةَ 

ا ِإلَيم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ انـمتَـَهوم َبَل َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر ِبهِ فََأقـم َبَـَر مبَا َكاَنتم يـَُهوُد َأرَاَدتم ِمَن المَغدم بَـَرُهُم اْلم  .ِه، فََأخم
ُُروِج ِمنم ِجَوارِهِ : قَاَل المَواِقِديُّ  َلَمَة َيَمُمُرُهمم ِِبْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُمَمََّد بمَن َمسم َوبـََلِدِه، فـَبَـَعَث  فـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُل النِ َفاِق يـُثـَبِ ُتونـَُهمم َوُُيَرِ ُضونـَُهمم َعَلى المَمَقاِم َويَِعُدونـَُهمُ ِإلَيم   ِهمم َأهم
َطَب، َوبـََعثُوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َي ُحَييُّ بمُن َأخم َأنَـُّهمم اَل :  َعَليمِه َوَسلَّمَ النَّصمَر، فـََقِوَيتم ِعنمَد َذِلَك نـُُفوُسُهمم، َوْحَِ

 .خَيمُرُجوَن، َوََنبَُذوُه بِنَـقمِض المُعُهودِ 
ُُروِج ِإلَيمِهمم   .َفِعنمَد َذِلَك َأَمَر النَّاَس ِِبْلم

َلةً : قَاَل المَواِقِديُّ  َرَة لَيـم  .َفَحاَصُروُهمم مَخمَس َعشم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلتـََّهيُّ : َوقَاَل ابمُن ِإسم  .ِؤ ِْلَرمهِبِمم َوالمَمِسرِي ِإلَيمِهمم َوَأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َوَّلِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِر رَبِيع  اَأم ، َوَذِلَك ِف َشهم ُتوم  تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ابمَن ُأمِ  َمكم  .َواسم
َحاقَ  ، َونـََزَل حَتمِرميُ : قَاَل ابمُن ِإسم رِ َفَساَر َحىتَّ نـََزَل هِبِمم َفَحاَصَرُهمم ِستَّ لََيال  َمم   اْلم
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رِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِقطمِع النَِّخيِل َوالتَّحم ُصوِن، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هُ ِحيَنِئذ ، وحتصنوا ِف اْلُم َأنم ََي ُُمَمَُّد : يِق ِفيَها، فـََناَدوم
َهى َعِن المفساد وتعيب َمنم َصنَـَعُه، َفَما َِبلُ   .َقطمِع النَِّخيِل َوحَتمرِيِقَها َقدم ُكنمَت تـَنـم

ُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيب   َوَوِديَعُة َوَماِلٌك َوُسِويٌد وَ : قَالَ  َزمرَِج ِمنـم ِف بمِن اْلم ٌط ِمنم َبيِن َعوم َداِعٌس َقدم بـََعثُوا ِإََل َبيِن َوَقدم َكاَن َرهم
َنا َمَعُكمم َأِن اثـمبـُُتوا َومَتَنـَُّعوا، فَِإَنَّ لَ : النَِّضريِ  ُتمم َخَرجم رِجم ِلَمُكمم، ِإنم ُقوتِلمُتمم قَاتـَلمَنا َمَعُكمم َوِإنم ُأخم  .نم ُنسم

ُ ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمَب، َفَسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ  َعُلوا، َوَقَذَف اَّللَّ  َأنم جُيمِليَـُهمم َوَيُكفَّ َعنم فـَتَـَربَُّصوا َذِلَك ِمنم َنصمرِِهمم فـََلمم يـَفم
لَقةدِ  ِبُل ِمنم َأممَواهلم ِإالَّ اْلم  .َمائِِهمم َعَلى َأنَّ هَلُمم َما َْحََلِت اْلمِ

ِفُّ  ، َأعمَطى ُكلَّ َثََلثَة بَِعريًا يعتقبونه : َوقَاَل المَعوم قا [ و]َعِن ابمِن َعبَّاس   ( .5)وسم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

َلَمَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َوَرَوى ِمنم َطرِيِق يـَعمُقوَب بمِن ُُمَمَّد، عَ  ِريِ ، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َجعمَفِر بمِن َُممُموِد بمِن ُُمَمَِّد بمِن َمسم ن الزُّهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَعثه ِإََل َبيِن النَِّضريِ  ِه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ممَسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِء  َوَأَمَرُه َأنم  َجدِ  َلُهمم ِف اْلَم يـَُؤجِ 

 .َثََلَث لََيال  
ُ َعَليمِه َوسَ  ُرُه َأنَُّه َكاَنتم هَلُم ُديُون ُمَؤج َلة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهِقيُّ َوَغيـم  .َضُعوا َوتـََعجَُّلوا: لَّمَ َوَرَوى المبَـيـم

ِتِه َنَظرٌ   .َوِف ِصحَّ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ  قَاَل ابمنُ  َتُه َعنم جِنَاِف : ِإسم ِدُم بـَيـم ُهمم يـَهم ِبُل، َفَكاَن الرَُّجُل ِمنـم تَـَقلَّتم ِبِه اْلمِ َتَمُلوا ِمنم َأممَواهلِِمم َما اسم َِبِبِه ( 1)فَاحم



ُهمم َمنم َساَر ِإََل  بَـَر، َوِمنـم ِر بَِعريِِه فـَيَـنمَطِلُق ِبِه، َفَخَرُجوا ِإََل َخيـم ُهمم  فـََيَضُعُه َعَلى َظهم َراِف َمنم َذَهَب ِمنـم الشَّاِم، َفَكاَن ِمنم َأشم
بَـرَ  ا نـََزُلوهَ : ِإََل َخيـم َطَب، فـََلمَّ َِقيِق، َوُحَييُّ بمُن َأخم َِقيِق وَِكَنانَُة بمُن الرَّبِيِع بمِن َأيب اْلم ُم بمُن َأيب اْلم  .ا َداَن هَلُم َأهلَهاَسَلَّ

__________ 
 .ْحل المَبِعري: الوسق( 5)
ُكفَّة المَباب: النجاف( 1)  .ُأسم

)*( 
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َمموَ  َبـمَناِء َواَأم ِبُلوا ِِبلنِ َساِء َواَأم تُـقم َث َأنَـُّهُم اسم ر  َأنَُّه ُحدِ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم اِل، َمَعُهُم الدُُّفوُف َوالمَمَزاِمرُي َوالمِقَياُن َفَحدَّ
ُلُه ِْلَي   ِمَن النَّاِس ِف َزَماهِنِمم  يـَعمزِفمَن َخلمَفُهمم ِبُزَهاء   ر ، َما رؤى ِمثـم  .َوَفخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، يـَعميِن النَِّخيَل َوالمَمَزارَِع، َفَكاَنتم َلهُ : قَالَ  َممَواَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َخاصًَّة َيَضعَها َحيمُث َشاَء، َوَخلَُّوا اَأم
ًرا َفَأعمطَامُهَا، وَ فـََقسََّمَها َعَلى الممُ  َنمَصاِر، ِإالَّ َأن سهل ابمن ُحنَـيمف  َوَأَِب ُدَجانََة ذََكَرا فـَقم َوَِّلنَي ُدوَن اَأم َأَضاَف َهاِجرِيَن اَأم

َاِرَث بمَن الصِ مَّةِ   .بـَعمُضُهمم ِإلَيمِهَما اْلم
 .َحَكاُه السَُّهيمِليُّ 

َحاقَ  ِلمم ِمنم بَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِرو بمِن َجحَّاش  َوَأبُو َوملَم ُيسم يِن النَِّضرِي ِإالَّ رَُجََلِن َومَهَا ََيِمنُي بمُن ُعَمريمِ بمِن َكعمب  ابمُن َعمِ  َعمم
َرزَا َأممَواهَلَُما ، فََأحم  .َسعمِد بمُن َوهمب 

َحاقَ  َثيِن بـَعمُض آِل ََيِمنَي َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا: قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ليامنيَوَقدم َحدَّ أمل تـََر َما لِقيت ِمِن ابمِن : َّللَّ
، فـََقتَـلَ  َرو بمَن َجحَّاش  ُتَل َعمم َك َوَما َهمَّ ِبِه ِمنم َشأمين؟ َفَجَعَل ََيِمنُي ِلَرُجل  ُجعمًَل َعَلى َأنم يـَقم  .ُه َلَعَنُه اَّللَُّ َعمِ 

* * * 
َحاقَ  َمِتِه َوَما َسلََّط َعَليمِهمم فَأَنـمَزَل : قَاَل ابمُن ِإسم ِر ِبَكَماهِلَا، ِيذمُكُر ِفيَها َما َأَصابـَُهمم بِِه ِمنم نِقم شم ُ ِفيِهمم ُسورََة اْلَم ِبِه َرُسوَلُه  اَّللَّ

 .َوَما َعِمَل بِِه ِفيِهمم 
ُرَها َحاَق يـَُفسِ   .مثَّ َشرََع ابمُن ِإسم
َها ِبطُوهِلَا َمبم  َنا َعَليـم دُ َوَقدم َتَكلَّمم َمم  .ُسوطًَة ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم

ُ تـََعاََل  َرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم أَ : " قَاَل اَّللَّ َِكيُم، ُهَو الَِّذي َأخم َرمِض َوُهَو المَعزِيُز اْلم ِل سبح هلل َما ِف السََّمَوات َوَما ِف اَأم هم
ُ ِمنم َحيم المِكَتاِب ِمنم ِدََيرِِهمم َِأَوَِّل اْلمَ  ، فََأاَتُهُم اَّللَّ ُتمم َأنم خَيمُرُجوا َوظَنُّوا َأنَـُّهمم َمانَِعتـُُهمم ُحُصونـُُهمم ِمَن اَّللَِّ ِر، َما ظَنَـنـم ُث ملَم شم

َبمَصاِر، َوَلوماَل َأنم َكَتَب َُيمَتِسُبوا َوَقَذَف ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمَب، خُيمرِبُوَن بـُُيوتـَُهمم ِبَيمِديِهمم َوَأيمِدي المُمؤمِننَي، فأعتربوا َيَ   أوَل اَأم
ِخَرِة َعَذاُب النَّار نـمَيا َوهَلُمم ِف اْلم بـَُهمم ِف الدُّ ََلَء َلَعذَّ ُ َعَليمِهُم اْلَم  .اَّللَّ

 َذِلك
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َ َشِديُد المِعقَ  َ َوَرُسوَلُه، َوَمنم ُيَشاقِ  اَّللََّ فَِإنَّ اَّللَّ  .ابِ ِبَنَـُّهمم َشاقُّوا اَّللَّ
ُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوهِلَا فَِبِإذمِن هللا وليخزى المَفاِسقني   ".َما َقَطعمُتمم ِمنم لِيَنة  َأوم تـَرَكم

يع ُملوقاته العلوية والسفلية َوَأنه المَعزِيز، َوُهوَ  رب َأنه يسبح َلُه مجَِ ب  منيع اْلناسبح ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل نَفسه المَكِرُيَة، َوأخم
ِديره وتدبريه وتيسريه  يع َما خلق َومجَِيع َما قدر َوشرع، َفمن َذِلك تـَقم َِكيم ِف مجَِ َفََل ترام َعظمته وكربَيؤه، َوَأنه اْلم
ه ُسوللَرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم وعباده المُمؤمِننَي ِف ظفرهم بعدائهم الميَـُهود الَّذين شاقوا هللا َوَرُسوله وجانبوا رَ 

َهَذا وشرعه، َوَما َكاَن من السََّبب املفضى لقتاهلم َكَما تقدم، َحىتَّ َحاَصَرُهمم المُمَؤيد ِِبلرُّعمِب والرهب مسريَة شهر، َوَمَع 
َهب َحىتَّ صانعوا وصاْلوا على حقن  فأسرهم ِبحملاصرة جبُُنوده َونَفسه الشَّرِيَفة ِست  لََيال، َفذهب هبم الرعب كل َمذم

تَـَقلت ِبِه رَِكاهبمم، على َأهنم اَل يصحبون َشيمئا من السِ ََلح إهانة هَلُم واحتقاِدَمائِ  را، ِهمم َوَأن َيَمُخُذوا من َأممَواهلم َما اسم
 .َفجعُلوا خيربون بـُُيوهتم ِبَيمِديِهم وأيدي المُمؤمِننَي، فاعتربوا ََي أوَل االبصار

ء َوُهَو التسيري والنفى من جَوار الرَُّسول من المَمِديَنة الصاهبم َما ُهَو َأشد ِمنمُه من مثَّ ذكر تـََعاََل َأنه َلو مل يصبهم اْلمَل
ِخَرة من المَعَذاب االليم المُمقدر هَلُم  .المَعَذاب الدنيوي َوُهَو المَقتمل، َمَع َما ادخر هَلُم ِف اْلم

َمة َما َوقع من حتريق َُنملهمم َوترك مَ  َوُهَو " َما قطعمُتمم من ليَنة : " ا بقى هَلُم، َوَأن َذِلك ُكله َساِئغ فـََقالَ مثَّ ذكر تـََعاََل ِحكم
ِر  ُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوهلَا فبإذن هللا " َجيِ ُد التَّمم َِميَع َقدم ُأِذَن ِفيِه َشرمًعا َوَقَدرًا، َفََل َحَرَج َعَليمُكمم ِفيِه " َأوم تـَرَكم ِإنَّ اْلم

زَ  َولَِنعمَم َما ِة َوِإخم َا ُهَو ِإظمَهاٌر لِلمُقوَّ  .اٌء لِلمَكَفَرِة المَفَجَرةِ رََأيـمُتمم ِمنم َذِلَك، َولَيمَس ُهَو بَِفَساد  َكَما قَاَلُه ِشَراُر المِعَباِد، ِإَّنَّ
، َعِن  َبَة، َعِن اللَّيمِث، َعنم ََنِفع  يًعا َعنم قـُتَـيـم ِلٌم مجَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 حرق ُنل بين النَِّضري َوقطع، وهى البويرة، فَأنمزل
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ُتُموَها قَاِئَمًة على ُأُصوهلَا فبإذن هللا وليخزى المَفاِسقني : " هللا  ".َما َقطَعمُتمم ِمنم لِيَنة  َأوم تـَرَكم
ُ َعلَ َوِعنمَد المبُ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاَء، َعنم ََنِفع  يمِه َوَسلََّم حرق ُنل َبيِن َخاِريِ  ِمنم َطرِيِق ُجَويمرِيََة بمِن َأمسم

َتِطرُي فََأَجابَُه * ِة َبيِن ُلَؤي   َوَهاَن َعَلى ُسَرا: النَِّضرِي َوَقَطَع، َوِهَي المبـَُويـمَرُة، َوهَلَا يـَُقوُل َحسَّاُن بمُن ََثِبت   َحرِيٌق ِِبلمبـَُويـمَرِة ُمسم
َاِرِث يـَُقولُ  َياَن بمُن اْلم ُ َذِلَك ِمنم َصِنيع  : َأبُو ُسفم َها بسرت * َأَداَم اَّللَّ َوتعلم َأي * َوَحرََّق ِف نـََواِحيَها السَِّعرُي َستَـعمَلُم َأيُـَّنا ِمنـم

َحاقَ قَاَل ابم * * * أرضينا نضري  ُ : ُن ِإسم َرِف فَاَّللَّ َشم ََلَء َبيِن النَِّضرِي َوقـَتمَل َكعمِب بمِن اَأم َوقَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  يَذمُكُر ِإجم
ُُبوُر : َأعمَلمُ  َرهِتَا اْلم ُر ُذو َصرمف  يَُدورُ ( * 5)َلَقدم َخزَِيتم بـََغدم  َكَذاَك الدَّهم

ًما َوِعلمًما َعظِ * َوَذِلَك َأنَـُّهمم َكَفُروا ِبَرب    َوَجاَءُهُم ِمَن اَّللَِّ النَِّذيُر نَِذيٌر َصاِدٌق َأدَّى  * يم  َأممُرُه َأممٌر َكِبرُي َوَقدم ُأوتُوا َمًعا فـَهم
ق  * ِكَتاًِب  ُقيِن * ى َلَقدم َأدَّيمُت َحقَّا َوَأنمَت مبُنمَكر  ِمنَّا َجِديُر فـََقاَل بـَلَ * َوآََيت  ُمبَـيِ َنًة تُِنرُي فـََقاُلوا َما َأتـَيمَت بَِممِر ِصدم ُيَصدِ 

بَـعمُه يهد لكل رشد  َِبرُي َفَمنم يـَتـم ًرا * بِِه المَفِهُم اْلم رًا وَُكفم رِبُوا َغدم َقِ  * َومن يكفر ِبِه خيز المَكُفوُر فـََلمَّا ُأشم َوَجدَّ هِبِمم َعِن اْلم
ق   ُ النَِّبَّ ِبَرأمِي ِصدم ُ َُيمُكُم اَل جَيُوُر فَأَيََّدُه وسلطه َعَليمِهم وَكَ * النـُُّفوُر َأَرى اَّللَّ  وََكاَن نصريه نعم النصري* اَن اَّللَّ



__________ 
 .مجع حرب، وهم ُعَلَماء الميَـُهود: اْلبور( 5)
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ُهم َكعمب َصرِيًعا  ِ مثَّ َوَقدم َعَلتمهُ * فغودر ِمنـم ِبَيمِديَنا ُمَشهََّرٌة ذُُكوُر بَِممِر ُُمَمَّد  ِإذم *  فذلت بعد مصرعه النَِّضرُي َعَلى المَكفَّنيم
ر  * َدسَّ لَيمًَل  * َوَُممُموٌد َأُخو ثَِقة  َجُسوُر َفِتلمَك بـَُنو النَِّضرِي بََداِر ُسوء  * ِإََل َكعمب َأخا َكعمب يسري َفَما كره فَأَنـمَزَلُه مبَكم

تَـَرُموا المُمِبرُي  ًوا ( 5)َأَِبَرُهُم مبَا اجم ِف َرهم َُماُة ُمَؤاِزُروُه ( * 1)َغَداَة َأاَتُهُم ِف الزَّحم َو هِبِمم َبِصرُي َوَغسَّاُن اْلم * َرُسوُل اَّللَِّ َوهم
َو هَلُمم َوزِيُر فـََقاَل السِ لمُم َوُيمَُكُم َفَصدُّوا  َعمَداِء َوهم ِلُكلِ  * َأممرِِهُم َوَِباًل  َوَخاَلَف َأممَرُهُم َكِذٌب َوُزوُر َفَذاُقوا ِغبَّ * َعَلى اَأم

نُـَقاع   ُلوا َعاِمِديَن ِلَقيـم ُهمم بَِعرُي َوُأجم َحاق جواهبا لسمال الميَـُهوِديِ ، * َثََلثَة  ِمنـم ُهُم َُنمٌل َوُدوُر َوقد ذكر ابمن ِإسم َوُغوِدَر ِمنـم
ًدا َناَها َقصم  .فـَتَـرَكم

َحاقَ * * *  ، َويـَُقالُ وََكاَن ممَّا ِقيَل ِف : قَاَل ابمُن ِإسم ُل ابمِن لَُقيمم  المَعبمِسيِ  َقاهَلَا قـَيمُس بمُن حَبمِر بمِن َطرِيف  :  َبيِن النَِّضرِي قـَوم
َجِعي ِ  َشم ِلي ِفَداٌء اِلممِرئ  َغريمِ َهاِلك  : اَأم ِسيِ  المُمَزَنَِّ * َأهم  أهيضب* يَِقيُلوَن ِف مجر العضاه وبدلوا ( 9)َأَحلَّ الميَـُهوَد ِِبْلَم

َ الصَََّل َويـََرممَرِم * َفِإنم َيُك َظينِ  َصاِدقًا مبَُحمَّد  ( 7)عودا ِِبلمَوِديِ  المُمَكمَِّم  َلُه بـَنيم ا َخيـم َثَة ( 1)تـََروم َرو بمَن بـُهم يـَُؤمُّ هِبَا َعمم
رِِم َعَليمِهنَّ َأبمطَاٌل َمَساِعرُي ِف الموَ * ِإنَـُّهمم   (1)يهزون َأطمَراف الوشيج المُمَقو م * َغى َعُدوٌّ َوَما َحيٌّ َصِديٌق َكُمجم

__________ 
 .أهلكهم: أِبرهم( 5)
 .سريا سهَل: رهوا( 1)
ُهم: اْلسى( 9) م لَيمَس ِمنـم  .َما ُيسى من الطََّعام واملزَن الرجل يكون ِف المَقوم

 .أحل ُهم بَِرمض غربَة ِف غري َعَشائِرهمم : يُرِيد
 .577/  1َوانمظُر الرَّومض االنف؟ ؟ 

 .االصل مخر: مجر( 7)
 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام

 .شجر: والعضاه
 .وأهيضب َمَكان ُمرمتَفع

 .صَغار الن خل: والودى
 .الذى خرج كمامه: واملكمم

 .َموِضع: الصَل( 1)
 .ويرمرم جبل



 .شجر الرماح: الوشيج( 1)
)*( 
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ِ ُمَهنَّد   َرتـَنيم ِد ِمنم * ُوورِثمَن ِمنم َأزمَماِن َعاد  َوُجرمُهِم َفَمنم ُمبمِلٌغ َعينِ  قـَُريمًشا ِرَساَلًة تُـ * وَُكلَّ َرِقيِق الشَّفم فـََهلم بـَعمَدُهمم ِف المَمجم
َقِ  ََتم * ُمَتَكر ِِم بَِنَّ َأَخاُهمم فَاعمَلُمنَّ ُُمَمًَّدا  ُجوِن َوزَممَزِم َفِديُنوا َلُه ِِبْلم َ اْلَم نـمَيا * ُسمم أُُمورُُكمم تَِليُد النََّدى بـَنيم ُمو من الدُّ َوَتسم

َرٌة * ِإََل كل ُمعظم نىب تَلفته ِمَن اَّللَِّ َرْحمٌَة  ِري ِعبـم ر  َلَعمم أَُلوُه َأممَر َغيمب  ُمَرجَِّم فـََقدم َكاَن ِف بَدم لكم ََي قـَُريمش * َواَل َتسم
َزمرَِجيَّةِ  َرُسواًل * ِإلَيمُكمم ُمِطيًعا لِلمَعِظيِم المُمَكرَِّم ُمَعاًَن ِبُروِح المُقُدِس يـَنمِكي َعُدوَُّه * َعاِمًدا  َوالمَقِليِب المُمَلمَِّم َغَداَة َأَتى ِف اْلم

 ِمَن الرَّْحمَِن َحقًّا مبَعمَلمِ 
ُلو ِكَتابَُه  َقَّ ملَم يـَتَـَلعمَثِم َأَرى َأممَرُه يَـ * َرُسواًل ِمَن الرَّْحمَِن يـَتـم ِطن  فـََلمَّا َأََنَر اْلم ُ ُُممَكِم * زمَداُد ِف ُكلِ  َموم * * ُعُلوًّا َِأَممر  َْحَُّه اَّللَّ

َحاقَ *  ِلِمنَي، َوملَم َأَر َأَحًدا يـَعمرِفـَُها َلَعِلي   : َوقَاَل َعِليُّ بمُن َأيب طَالب، َوقَاَل ابمن ِهَشام: قَاَل ابمُن ِإسم : قَاهَلَا رجل م المُمسم
َرمَأِف * َوَأيـمَقنمُت َحقًّا َوملَم َأصمِدِف َعن المَكلم المُمحكم الَلء ِمنم * يـَعمِرِف  َعَرَفُت َوَمنم يـَعمَتِدلم  َلَدى اَّللَِّ ِذي الرَّأمَفِة اَأم

ِمِننَي  َرُس ِف المُمؤم َطِفي فََأصمَبَح َأْحمَُد ِفيَنا َعزِيًزا * َرَساِئُل تُدم ِقِف فـََيا َأيُـَّها َعزِيَز المُمقَ * هِبِنَّ اصمطََفى َأْحمََد المُمصم اَمِة َوالمَموم
ُتمم خَتَاُفوَن َأدمىَن المَعَذاِب * المُموِعُدوُه َسَفاًها  َوِف َوَأنم ُتصمَرُعوا حَتمَت * َوملَم َيَمِت َجومرًا َوملَم يـَعمُنِف َأَلسم َخم َوَما آِمُن اَّللَِّ َكاَأم

َياِفِه  َرِف َغَداةَ * َأسم َشم ُ طُغمَيانَُه  َكَمصمرَِع َكعمب  َأيب اَأم ِيَل ِف قـَتمِلِه * رََأى اَّللَّ َنِف فَأَنـمَزَل ِجربم َجم ََمِل اَأم ي  * َوَأعمَرَض َكاْلم ِبَوحم
 ِإََل َعبمِدِه ُملمَطفِ 
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ِرُف َوقـُلمَن َِأَْحمََد َمىَت يُـ * بَِبـمَيَض ِذي َهبَّة  ُمرمَهِف فـََباَتتم ُعُيوٌن َلُه ُمعمِواَلٌت * َفَدسَّ الرَُّسوُل َرُسواًل َلُه  نمَع َكعمٌب هَلَا َتذم
ُهُم مثَّ قَاَل اظمَعُنوا * َذرمََن َقِليًَل  َتِف َفَخَلَّ َلى النَِّضرَي ِإََل ُغرمبَة  * فَِإَنَّ ِمَن النـَّومِح ملَ َنشم ُنِف َوَأجم * ُدُحورًا َعَلى َرغمِم اْلم

ُرِف ِإََل َأَذرِعَ  َعَلى ُكلِ  ِذي دبر أعجف َوَتركَنا جواهبا َأيمضا من مسال الميَـُهوِدي  * ات  رَِدافًا َوُهمم وََكانُوا ِبَدار  َذِوي زُخم
 .قصدا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ * * *  َعَها َوَملََّكَها َلُه، فـََوضَ  مثَّ ذكر تـََعاََل حكم الفئ، َوَأنَُّه َحَكَم بَِممَواِل َبيِن النَِّضرِي ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ تـََعاََل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحيمُث َأرَاُه اَّللَّ  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

طَّاِب َأنَُّه قَالَ  ِمِننَي ُعَمَر بمِن اْلَم ِ، َعنم َأِمرِي المُمؤم َكاَنتم َأممَواُل َبيِن النَِّضرِي ممَّا َأفَاَء هللا على : َكَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاصَّ َرُسوله  ، َفَكاَنتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًة، َفَكاَن يـَعمِزُل ممَّا مل يوجف المُمسلُموَن َعَليمِه ِبيل َواَل رَِكاب 

ِلِه َسَنًة مثَّ جَيمَعُل َما بَِقَي ِف المُكَراِع َوالسِ ََلِح ُعدًَّة ِف َسِبيل هللا عزوجل  .نـََفَقَة َأهم
َسان  َعَلى منوا هَلُم َوطَ  َنمَصاِر َوالتَّابِِعنَي هَلُمم إبِِحم َوِلِذي المُقرمىَب : " رِيَقِتِهمم مثَّ َبني تـََعاََل حكم الفئ َوَأنَُّه لِلمُمَهاِجرِيَن َواَأم



َغمِنَياءِ  َ اَأم ِمنمُكمم، َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكمم َعنمُه  َوالميَـَتاَمى َوالمَمَساِكنِي َوابمِن السَِّبيِل، َكيم اَل َيُكوَن ُدوَلًة بـَنيم
َ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد المِعَقاِب   ".فَانـمتَـُهوا، َواتَـُّقوا اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعارٌِم َوَعفَّاُن، قَااَل : قَاَل اْلمِ عمُت َأيب يـَُقولُ : َحدَّ ثـََنا ُمعمَتِمٌر، مسَِ ، َعنم َنِبِ  اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ : َحدَّ ثـََنا َأَنُس بمُن َماِلك 
ُ، َحىتَّ فُِتَحتم عَ  ََلِت َأوم َكَما َشاَء اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأن لرجل َكاَن جَيمَعُل َلُه ِمنم َماِلِه النَّخم : َليمِه قـَُريمَظُة َوالنَِّضرُي، قَالَ اَّللَّ

 .َفَجَعَل يـَُردُّ بـَعمَد َذِلكَ 
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ُلُه َأعمُطوُه َأوم بـَعمضَ : قَالَ  أََلُه الَِّذي َكاَن َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم ُه، وََكاَن َنِبُّ اَّللَِّ َوِإن أهلى أمروين َأن آتى نىب هللا َصلَّى اَّللَّ
ََن َأوم َكَما َشاَء اَّللَُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمطَاُه ُأمَّ َأُيم  .َصلَّى اَّللَّ

َب ِف : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَأعمطَانِيِهنَّ، َفَجاَءتم ُأمُّ َأُيمََن َفَجَعَلِت الثَـّوم َكَلَّ : ُعُنِقي َوَجَعَلتم تـَُقولُ َفَسأََلِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .َواَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اَل أعطيكهن َوَقدم َأعمطَانِيِهنَّ َأوم َكَما قَاَلتم 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َلِك َكَذا وََكَذا: فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .َكَلَّ َواَّللَِّ : َوتـَُقولُ 

 .َويـَُقوُل َلِك َكَذا وََكَذا: قَالَ 
 .َكَلَّ َواَّللَِّ : َوتـَُقولُ 

 .َأممثَاِلِه َأوم قَاَل َقرِيًبا ِمنم َعَشَرِة َأممثَاِلِه َأوم َكَما قَالَ  َويـَُقوُل َلِك َكَذا وََكَذا َحىتَّ َأعمطَاَها َحِسبمُت َأنَُّه قَاَل َعَشَرةَ : قَالَ 
ِوِه ِمنم طُُرق  َعنم ُمعمَتِمر  ِبهِ  َرَجاُه بَِنحم  .َأخم

َم، َوَوَعُدوُهمُ : مثَّ قَاَل تـََعاََل  النَّصمَر فَلم يكن من َذِلك  ذاما ِللمُمَناِفقني الَّذين مالوا ِإََل بىن النَِّضرِي ِف المَباِطِن َكَما تـََقدَّ
َوَج َما َكانُوا ِإلَيمِهمم، َوَغرُّوُهمم ِمنم َأنـمُفِسِهمم فـََقالَ  َواهِنُِم الَِّذيَن  : " شئ، َبلم َخَذُلوُهمم َأحم َأملَم تـََر ِإََل الَِّذيَن َنفقو يـَُقوُلوَن ِْلِخم

رُ  ُتمم لََنخم رِجم ِل المِكَتاِب لَِئنم ُأخم َهُد َكَفُروا ِمنم َأهم ُ َيشم َجنَّ َمَعُكمم َواَل نُِطيُع ِفيُكمم َأَحًدا َأبًَدا، َوِإنم ُقوتِلمُتمم لَنَـنمُصَرنَُّكمم َواَّللَّ
رُِجوا اَل خَيمُرُجوَن َمَعُهمم، َولَِئنم ُقوتُِلوا اَل يـَنمُصُرونـَُهمم، َولَِئنم َنَصُروهُ  دِبر مثَّ اَل ينمصُروَن مم لَيـَُولُّنَّ االِإنَـُّهمم َلَكاِذبُوَن، لَِئنم ُأخم

." 
ِلِهُم النَّاِفِع، مثَّ ُضِرَب هَلُمم َمَثًَل قَ  قَاَل " ِبيًحا َشِنيًعا ِِبلشَّيمطَاِن ِحنَي مثَّ َذمَُّهمم تـََعاََل َعَلى ُجبمِنِهمم َوِقلَِّة ِعلمِمِهمم َوِخفَِّة َعقم

نمَسانِ  ُفرم فـََلمَّا َكَفَر قَالَ : ِلْلمِ َ َربَّ المَعاَلِمنَي، َفَكاَن َعاِقبَـتَـُهَما َأنَـُّهَما ِف النَّاِر َخاِلَديمِن ِإين ِ بِرئ : اكم ِمنمَك ِإين ِ َأَخاُف اَّللَّ
 ".ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء الظَّاِلمني 
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ِرو بمِن ُسعمَدى المُقَرِظيِ  ِحنَي َمرَّ َعَلى ِدََيِر َبيِن النَِّضرِي َوَقدم َصاَرتم  ، َوَقدم َكاَنتم  ِقصَُّة َعمم يـََباًِب لَيمَس هِبَا َداع  َواَل جمُِيب 
ََلِم َوَأظمَهَر ِصَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن بَنو النَِّضري أشرف مىن َبيِن قـَُريمظََة، َحىتَّ َحَداُه َذِلَك َعَلى اْلمِسم َّللَّ

 .التـَّومرَاةِ 
ثَـ  ُرو بمُن ُسعمَدى : َنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َجعمَفر ، َعنم َأبِيِه، قَالَ قَاَل المَواِقِديُّ َحدَّ َبَل َعمم َلمَّا َخَرَجتم بـَُنو النَِّضرِي ِمَن المَمِديَنِة َأقـم

َتَمُعوا فـََقاَل فََأطَاَف مبََنازهلِِمم، فـََرَأى َخَرابـََها َوَفكََّر، مثَّ رََجَع ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة فـََوَجَدُهمم ِف المَكِنيَسةِ  ، فـَنَـَفَخ ِف بُوِقِهمم فَاجم
ُر بمُن َِبطَا م مل تزل: الزُّبـَيـم  .ََي َأَِب َسِعيد  َأيمَن ُكنمَت ُمنمُذ الميَـوم

 .وََكاَن اَل يـَُفاِرُق المَكِنيَسَة وََكاَن يـََتأَلَُّه ِف الميَـُهوِديَّةِ 
َم ِعبَـًرا َقدم ُعربِ مََن هبَِ : قَالَ  ِل المَباِر رََأيمُت الميَـوم ََلِد َوالشََّرِف المَفاِضِل َوالمَعقم َوانَِنا َخالَِيًة بـَعمَد َذِلَك المِعزِ  َواْلم ِع، ا، رََأيمُت َمَناِزَل ِإخم

، َواَل َوالتـَّومرَاِة َما ُسلِ َط َهَذا َعَلى قـَوم  ُرُهمم َوَخَرُجوا ُخُروَج ُذل   َقَع َقدم تـَرَُكوا َأممَواهَلُمم َوَمَلَكَها َغيـم م  َقطُّ َّلِلَِّ هِبِمم َحاَجٌة، َوَقدم َأوم
َرفِ  َشم  قـَبمَل َذِلَك ِِببمِن اَأم

نـَُقاَع  َقَع بَِبيِن قـَيـم َنَة َسيِ ِدِهمم، َوَأوم َقَع ِِببمِن ُسنَـيـم ُل َجدِ  يـَُهوَد، وََكاِذي ِعز ِِهمم مثَّ بـَيـََّتُه ِف بـَيمِتِه آِمًنا، َوَأوم ََلُهمم َوُهمم َأهم نُوا فََأجم
ُهمم رَأمَسُه َحىتَّ َسَباُهمم وَُكلِ َم ِفيهِ  َل ُعدَّة  َوِسََلح  َوجَنمَدة ، َفَحَصَرُهمم فـََلمم خُيمرِجم ِإنمَساٌن ِمنـم ََلُهمم ِمنم َأهم مم فـَتَـرََكُهمم َعَلى َأنم َأجم

ِم َقدم رََأيـمُتمم َما رََأيـمُتمم فأطيعوين وتعالوا نتبع ُُمَمَّ  ًدا، َوهللا ِإنَُّكمم لَتَـعمَلُموَن َأنَُّه َنِبٌّ َقدم َبشََّرََن ِبِه َوبَِممرِِه ابمُن يـَثمِرَب، ََي قـَوم
، ومها أعلم يه؟ د َجاَءاََن يـَتَـوَكََّفاِن ُقُدوَمُه َوَأَمَراََن ِِبت َِباِعِه، جَ  َباِن َأبُو ُعَمريم  َوابمُن ِحَراش  َيـم اَءاََن ِمنم بـَيمِت المَمقمِدِس اهلم

ُهَما السَََّلَم، مثَّ َمااَت َعَلى ِديِنِهَما َوَدفـَنَّامُهَا حبَرَّتَِنا َهِذهِ َوَأمَ  رِئَُه ِمنـم  .َراََن َأنم نـُقم
ُهمم ُمَتَكلِ مٌ  ُم فـََلمم يـََتَكلَّمم ِمنـم َكَت المَقوم  .فََأسم

َباِء  َرمِب َوالسِ  ََلءِ مثَّ َأَعاَد َهَذا المَكََلَم َوََنمَوُه، َوَخوَّفـَُهمم ِِبْلم  .َواْلَم
ُر بمُن َِبطَا الَِّذي َقدم َوالتـَّومرَاِة قـََرأمُت ِصَفَتُه ِف ِكَتاِب َِبطَا، التـَّومرَاِة الَِِّت نـََزَلتم َعَلى ُموَسى، لَيمَس ِف المَمثَاين : فـََقاَل الزُّبـَيـم

 .أحدثنا
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 .َأَِب َعبمِد الرَّْحمَِن ِمَن ات َِباِعِه؟ قَاَل َأنمت ََي َكعمب َما َُيمنَـُعَك َيَ : فـََقاَل َلُه َكعمُب بمُن َأَسد  : قَالَ 
َنُه َقطُّ : قَاَل َكعمبٌ  َنَك َوبـَيـم  .فَِلَم؟ َوالتـَّومرَاِة َما ُحلمُت بـَيـم
رُ  ِدََن فَِإِن اتَـّبَـعمَتُه اتَـّبَـعمَناُه َوِإنم َأبـَيمَت َأبَـ : قَاَل الزُّبـَيـم ِدََن َوَعقم َناَبلم َأنمَت َصاِحُب َعهم  .يـم

رو ، َفذََكَر َما تـَُقاَواَل ِف َذِلَك، ِإََل َأنم قَاَل َعمم ُرو بمُن ُسعمَدى َعَلى َكعمب  َبَل َعمم َما : َما ِعنمِدي ِف َأممرِِه ِإالَّ َما قـُلمتُ : فََأقـم
 .َرَواُه البيهقى! َتِطيُب نـَفمِسي َأنم َأِصرَي اَتبًِعا

َحاق ِفيَما رََأيم َغزمَوَة َبيِن ِْلمَياَن الَِِّت َصلَّ  َا ذََكَرَها ابمُن ِإسم َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئِل، َوِإَّنَّ َومف بعسفان ذََكَرَها المبَـيـم ته ى ِفيَها َصََلَة اْلم
َنمَدِق َوَبيِن قُـ  َرِة بـَعمَد اْلم جم ِ ِمَن اهلِم تَـنيم ُوََل من سنة ثِنـم َبُه ممَّا ذََكَرُه رَ من َطرِيق ِهَشام  َعنم زََِيد  َعنمُه ِف مُجَاَدى اَأم يمَظَة َوُهَو َأشم

ُ َأعمَلمُ  َهِقيُّ َواَّللَّ  .المبَـيـم



َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َبَّ : َوقَاَل اْلم ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َحدَّ ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس اَأم َاِفُظ، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ُرُه، َأخم ار َوَغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم طَالًِبا ِبِدَمائِِهمم لُِيِصي: اقَاُلو  َب ِمنم َبيِن ِْلمَياَن ِغرًَّة، َلمَّا ُأِصيَب ُخبَـيمٌب َوَأصمَحابُُه َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِباِل، فـََقاَل َفَسَلَك َطرِيَق الشَّاِم لِيـَُرَي َأنَُّه اَل يُرِيُد َبيِن ِْلمَياَن َحىتَّ نـََزَل بَِرمِضهِ  مم فـََوَجَدُهمم َقدم َحِذُروا َومَتَنـَُّعوا ِف رُُءوِس اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنا َمكََّة : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفاَن َلَرَأتم قـَُريمش  َأَنَّ َقدم ِجئـم  ".َلوم َأَنَّ َهَبطمَنا ُعسم

ِ َحىتَّ َجاَءا ُكَراَع المَغِميِم َفَخَرَج ِف ِمائـََِتم رَاِكب  َحىتَّ نـََزَل عُ  َفاَن، مثَّ بـََعَث فَاِرَسنيم  .مثَّ انمَصَرفَا( 5)سم
َومف ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى بعسفان َصََلة اْلم  .َفذََكَر َأبُو َعيَّاش  الزُّرَِّقيُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .مالية َأممَيالود َأَمام عسفان بث: الغميم( 5)

رَّة ممتد ِإلَيمهِ   .بضاف ِإََل كَراع، جبل أسود ِبطرف اْلم
)*( 
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َماُم َأْحمَدُ  ، قَالَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا الثَـّومِريُّ، َعنم َمنمُصور ، َعنم جُمَاِهد ، َعنم ابمن َعيَّاش  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ُكنَّا َمَع : َحدَّ
رُِكوَن َعَليمِهمم َخاِلُد بمُن المَولِيِد َوهُ َرُسوِل  بَـَلَنا المُمشم تَـقم َفاَن فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُعسم َلِة، َفَصلَّى اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ المِقبـم نَـَنا َوبـَنيم مم بـَيـم

َر فـََقاُلوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصََلَة الظَّهم َنا غرهتمقَ : بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .دم َكانُوا َعَلى َحال  َلوم أصبـم
ن َعَليمِهم َصََلٌة ِهَي َأَحبُّ ِإلَيمِهمم ِمنم َأبـمَنائِِهمم َوَأنـمُفِسِهمم : مثَّ قَاُلوا  .أتتى اْلم

ِر َوالمَعصمرِ : قَالَ  َ الظَّهم ََيِت بـَنيم ِيُل هِبَِذِه اْلم َت : " فـَنَـَزَل ِجربم  ".هَلُُم الصَََّلَة َوِإَذا ُكنمَت ِفيِهمم فََأَقمم
ِ : قَالَ  َنا َخلمَفُه َصفَّنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَأَخُذوا السِ ََلَح، َفَصَففم ، فََأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، مثَّ رََكَع فـَرََكعمَنا َفَحَضَرتم

يًعا، مثَّ َسَجَد ِِبلصَّفِ  الَّ  يًعا، مثَّ رََفَع فـََرفـَعمَنا مجَِ َخُروَن ِقَياٌم َُيمُرُسونـَُهمم، فـََلمَّا َسَجُدوا َوقَاُموا َجَلَس مجَِ ِذي يَِليِه َواْلم
َم َهُؤاَلِء ِإََل َمَصافِ  َهُؤاَلِء، َوَجاَء َهُؤاَلِء ِإََل َمَصافِ   َخُروَن َفَسَجُدوا ِف َمَكاهِنِمم، مثَّ تـََقدَّ  .َهُؤاَلءِ اْلم

 مثَّ رََكعَ : قَالَ 
َخُروَن ِقَياٌم َُيمُرُسونـَُهمم، فـََلمَّا َجَلُسو فـَرََكُعوا مجَِ  يًعا، مثَّ سجد الصَّف  الَِّذي يَِليِه َواْلم َخُروَن يًعا مثَّ رََفَع َفرفُعوا مجَِ ا َجَلَس اْلم

 .َفَسَجُدوا، مثَّ َسلََّم َعَليمِهمم 
 .مثَّ انمَصَرفَ 

ُ َعلَ : قَالَ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ، مر ة بَِرمض عسفان، َوَمرًَّة بَِرمِض َبيِن ُسَليمم  َفَصَلَّ  .يمِه َوَسلََّم َمرَّتـَنيم
 .مثَّ َرَواُه َأْحمَُد َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َمنمُصور  بِِه، ََنمَوهُ 

َمِ  ِس، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن َعبمِد َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َسِعيِد بمِن َمنمُصور ، َعنم َجرِيِر بمِن َعبمِد اْلم يِد، َوالنََّساِئيُّ َعِن المَفَلَّ
 .الصََّمِد، َعنم ُُمَمَّد بن الممثىن، وأبندار، َعنم غُنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة َثََلثـَتـُُهمم َعنم َمنمُصور  بِهِ 



ُه َواِحدٌ  ِ، َوملَم خُيمرِجم َناٌد َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم ُهَما َوَهَذا ِإسم  .ِمنـم
َثَمَة زَُهريمِ بمِن ُمَعاِويََة، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر   ِلٌم ِمنم َطرِيِق َأيب َخيـم  َلِكنم َرَوى ُمسم
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َنَة، فـََقاتـَُلوا ِقَتااًل : قَالَ  ًما ِمَن ُجَهيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَوم َر قَاَل َغزموََن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشِديًدا، فـََلمَّا َأنم َصلَّى الظَّهم
رُِكونَ  َتَطعمَناُهمم : المُمشم َلًة اَلقـم  .َلوم ِملمَنا َعَليمِهمم َميـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَذِلَك، َوذََكَر لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِيُل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر ِجربم ِإنَُّه : َوقَاُلوا: " لََّم قَالَ  َعَليمِه َوسَ فََأخم
َوماَلِد  ِو َما تـََقدَّمَ " َسَتأمتِيِهمم َصََلٌة ِهَي َأَحبُّ ِإلَيمِهمم ِمَن اَأم َِديَث َكَنحم  .َفذََكَر اْلم

ثـََنا ِهَشاٌم، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ُ َعَليمِه : "  قَالَ َحدَّ َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رُِكوَن مثَّ قَاُلوا ، فـََهمَّ ِبِه المُمشم ل  َر بَِنخم َدُعوُهمم فَِإنَّ هَلُمم َصََلًة بـَعمَد َهِذِه الصَََّلِة ِهَي َأَحبُّ ِإلَيمِهمم : َوَسلََّم بَِصمَحاِبِه الظَّهم

 .ِمنم َأبـمَنائِِهمم 
بَـَرُه، َفَصلَّى بَِصمَحاِبِه َصََلة المَعصم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَأخم ِيُل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر، فصفهم صف ني َبني فـَنَـَزَل ِجربم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَكبـََّر وَ  َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يًعا، مثَّ سجد الَّذين َأيمديهم َرُسول هللا َوالمَعُدوُّ بـَنيم يًعا َورََكُعوا مجَِ َكبـَُّروا مجَِ
خُرونَ   يـَُلونـَُهمم َواْلم

يًعا َورََكعُ  َم َهُؤاَلِء َوأتََخََّر َهُؤاَلِء، َفَكبـَُّروا مجَِ َخُروَن، مثَّ تـََقدَّ يًعا، مثَّ َسَجَد الَِّذيَن قيام، فـََلمَّا رفعوا رؤوسهم َسَجَد اْلم وا مجَِ
َخُرونَ يلونه َواْلم   .خُروَن قيام، فـََلمَّا رفعوا رؤوسهم َسَجَد اْلم

َهَد المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحِه ِبِرَوايَِة ِهَشام  َهِذِه َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر   َتشم  .َوَقِد اسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َسِعيُد بمُن ُعبَـيم : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َحدَّ َُناِئيُّ َحدَّ ثـََنا َأبُو ( 5)د  اهلم ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َشِقيق  ، َحدَّ

رُِكونَ  َفاَن، فـََقاَل المُمشم َ َضَجَناَن َوُعسم ُ َعَليمِه َوسلم نزل بـَنيم ِإنَّ هِلَُؤاَلِء َصََلة ِهَي أحب : ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلًة َواِحَدةً  ِإلَيمِهم من أبنائهم  .وأبكارهم َوِهَي المَعصمُر، فَامجمَُعوا َأممرَُكمم َفِميُلوا َعَليمِهمم َميـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوأمره َأن يُقيم َأصمَحابه شطرين فيصلى ِيَل َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوِإنَّ ِجربم
__________ 

َبة ِإََل هناءة بن َمال: اهلنائى( 5)  .ك بن فهم بن غنم بن دوس، بطن من االزدِنسم
 .137/  9الل َباب 
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َرى فـَُيصَ  ُخم ِلَحتَـُهمم، مثَّ أتَمِت اَأم َرُهمم َوَأسم َرى َورَاَءُهمم، َولَِيأمُخُذوا ِحذم ُخم لُّوَن َمَعُه، َوَيَمُخُذ َهُؤاَلِء ببعضهم َويقدم الطَّائَِفُة اَأم
ِلَحتَـهُ  َرُهمم َوَأسم َعَتانِ ِحذم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِلَرُسوِل اَّللَِّ رَكم َعٌة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعٌة رَكم  .مم، لَِيُكوَن هَلُمم رَكم

 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد الصََّمِد بِِه، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
بَـَر، َوِإالَّ فـَُهَو ِمنم ُمرمِسََلِت الصََّحايبِ ، َواَل َيُضرُّ إِ : قـُلمتُ  ُهورِ نم َكاَن َأبُو ُهَريـمَرَة َشِهَد َهَذا فـَُهَو بـَعمَد َخيـم ُمم  .َذِلَك ِعنمَد اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِلم  َواَل ِعنمَد َأيب َداوُ  َفاَن َواَل َخاِلِد بمِن المَولِيِد، َلِكنَّ الظَّاِهَر َوملَم يُذمَكرم ِف ِسَياِق َحِديِث َجاِبر  ِعنمَد ُمسم َد الطََّياِلِسيِ  َأممُر ُعسم

 .َأنَـَّها َواِحَدةٌ 
ُهُم الشَّافِ * * *  َنمَدِق َأوم بـَعمَدَها؟ فَِإنَّ ِمَن المُعَلَماِء، ِمنـم َفاَن قـَبمَل اْلم ُم َأنَّ َصََلَة ِعيُّ، َمنم يـَزمعُ بَِقَي الشَّأمُن ِف َأنَّ َغزمَوَة ُعسم

َنمَدِق، فَِإنَـُّهمم َأخَُّروا الصَََّلةَ  ِم اْلم َا ُشرَِعتم بـَعمَد يـَوم ِف ِإَّنَّ َوم  اْلم
ُروَعًة ِإذم َذاَك َلَفَعُلوَها َوملَم  ِف َمشم َوم ِر المِقَتاِل، َوَلوم َكاَنتم َصََلُة اْلم َمِئذ  َعنم ِميَقاهِتَا ِلُعذم ُروَها، َوهِلََذا قَ يـَوم ِل يـَُؤخِ  اَل بـَعمُض َأهم

َفاَن َكاَنتم بـَعمَد َبيِن قـَُريمظَةَ : المَمَغاِزي ِف بـُُعسم َوم  .ِإنَّ َغزمَوَة َبيِن ِْلمَياَن الَِِّت َصلَّى ِفيَها َصََلَة اْلم
َناِدِه َعنم َخاِلِد بمِن المَولِيِد قَالَ  َُديمِبَيِة َلِقيَـتمُه َلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ : َوَقدم ذََكَر المَواِقِديُّ إبِِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلم َصلَّى اَّللَّ

َنا َأنم نُِغرَي  َر َأَماَمَنا، فـََهَممم َفاَن فـََوقـَفمُت إبِِزَائِِه َوتـََعرَّضمُت َلُه، َفَصلَّى بَِصمَحابِِه الظَّهم ُ بُِعسم َعَليمِه مثَّ ملَم يـُعمَزمم لََنا، فََأطمَلَعُه اَّللَّ
َومفِ َعَلى مَ  َمِ  ِبِه، َفَصلَّى بَِصمَحابِِه َصََلَة المَعصمِر َصََلَة اْلم  .ا ِف َأنـمُفِسَنا ِمَن اهلم
َنمَدِق َوَبيِن قـَُريمظََة َكَما َسَيأمِت : قـُلمتُ  َُديمِبَيِة َكاَنتم ِف ِذي المِقعمَدِة َسَنَة ِست   بـَعمَد اْلم َرُة اْلم  .َوُعمم

ِف نـََزَلتم ِف َهِذهِ َوِف ِسَياِق َحِديِث َأيب  َوم َتِضي َأنَّ آيََة َصََلِة اْلم   َعيَّاش  الزُّرَِقيِ  َما يـَقم
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َها َتَضى َذِلَك َأنَـَّها َأوَُّل َصََلِة َخومف  َصَلَّ َفاَن، فَاقـم َم ُعسم  .المَغزمَوِة يـَوم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ تـََعاََل َكيمفِ  ِتََلَف الرِ َواََيِت ِفيَها ِف ِكَتاِب َوَسَنذمُكُر ِإنم َشاَء اَّللَّ ِف َواخم َوم َكاِم المَكِبرِي " يََّة َصََلِة اْلم َحم ُ َوِبِه " اَأم ِإنم َشاَء اَّللَّ
ََلنُ   .الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم

َحاقَ  ُ َعَليمهِ : َغزمَوُة َذات الر قاع قَاَل ابمُن ِإسم َريم  مثَّ َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة بـَعمَد َغزمَوِة َبيِن النَِّضرِي َشهم
تَـعمَمَل َعَلى   .المَمِديَنِة َأَِب َذر   رَبِيع  َوبـَعمَض مُجَاَدى، مثَّ َغَزا جَنمًدا يُرِيُد َبيِن ُُمَاِرب  َوَبيِن ثـَعمَلَبَة ِمنم َغطمَفاَن َواسم

 .َماُن بمُن َعفَّانَ ُعثم : َويـَُقالُ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
َحاقَ   .َفَساَر َحىتَّ نـََزَل َُنمًَل َوِهَي َغزمَوُة َذاِت الر ِقَاعِ : قَاَل ابمُن ِإسم

 .َِأَنَـُّهمم َرقَـُّعوا ِفيَها رَاََيهِتُمم، َويـَُقاُل ِلَشَجَرة  ُهَناَك امسمَُها َذاُت الر ِقَاعِ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
 .ل  ِفيِه بـَُقٌع ُْحمٌر َوُسوٌد َوبِيضٌ جبَبَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ 

َر ِ : َوِف َحِديِث َأيب ُموَسى ِة اْلم َرِق ِمنم ِشدَّ َا مُسِ َيتم ِبَذِلَك ِلَما َكانُوا يـَرمبُطُوَن َعَلى َأرمُجِلِهمم ِمَن اْلِم  .ِإَّنَّ



َحاقَ  نَـُهمم َحرمٌب، َوَقدم َخاَف النَّاُس بـَعمُضُهمم بـَعمًضا، فـََلِقَي هِبَا مَجمًعا ِمنم َغَطَفاَن، فـَتَـَقاَرَب ال: قَاَل ابمُن ِإسم نَّاُس َوملَم َيُكنم بـَيـم
َومفِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلنَّاِس َصََلَة اْلم  .َحىتَّ َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِف َهاُهَنا َعنم َعبمِد الم  َوم َنَد ابمُن ِهَشام  َحِديَث َصََلِة اْلم ، َعنم يُوُنَس بمِن ُعبَـيمد ، َعِن َوَقدم َأسم َواِرِث بمِن َسِعيد  التـَّنُّوِريِ 
، َوَعنم َعبمِد المَواِرِث، َعنم َأيُّوَب، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، وَ  َسِن، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َعبمِد المَواِرِث، َعنم اْلَم

،  َأيُّوَب، َعنم ََنِفع 
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 .َمان  َواَل َمَكان  َعِن ابمِن ُعَمَر، َوَلِكنم ملَم يَذمُكرم ِف َهِذِه الطُُّرِق َغزمَوَة جَنمد  َواَل َذاِت الر ِقَاِع، َوملَم يـَتَـَعرَّضم ِلزَ 
د  ِلِقَتاِل َبيِن ُُمَاِرب  َوَبيِن ثـَعمَلبَ  ِن َغزمَوِة َذاِت الر ِقَاِع الَِِّت َكاَنتم بَِنجم َنمَدِق َنَظرٌ َوِف َكوم  .َة بمِن َغطََفاَن قـَبمَل اْلم

عَ  َشم َتَدلَّ َعَلى َذِلَك بَِنَّ َأَِب ُموَسى اَأم بَـَر، َواسم ِريَّ َشِهَدَها، َكَما َسَيأمِت، َوَقدم َذَهَب المُبَخاِريُّ ِإََل َأنَّ َذِلَك َكاَن بـَعمَد َخيـم
بَ  بَـَر ُصحم َا َكاَن لََيايلَ َخيـم ُ : َة َجعمَفر  َوَأصمَحابِِه، وََكَذِلَك َأبُو ُهَريـمَرَة، َوَقدم قَالَ َوَقُدوُمُه ِإَّنَّ َصلَّيمُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َومفِ   .َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوِة جَنمد  َصََلَة اْلم
َا أَ  َنمَدِق َأنَّ ابمَن ُعَمَر ِإَّنَّ َم َومِمَّا يَُدلُّ َعَلى َأنَـَّها بـَعمَد اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المِقَتاِل َأوََّل َما َأَجازَُه يـَوم َجازَُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنمَدقِ   .اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل جَنمد  َفذََكَر َصََل : َوَقدم ثـََبَت َعنمُه ِف الصَِّحيِح َأنَُّه قَالَ  َومفِ َغَزومُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َة اْلم

ُل المَواِقِدي ِ   ِإنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َخَرَج ِإََل َذاِت الر ِقَاِع ِف َأرمبَِعِماَئة  َويـَُقاُل َسبمِعِمائَة  ِمنم : َوقـَوم
َن ِمَن المُمَحرَِّم َسَنَة مَخمس   ر  َخَلوم َلَة السَّبمِت ِلَعشم  .َأصمَحابِِه لَيـم

 .ِفيِه َنَظرٌ 
َنمَدَق َكاَن ِف َشوَّال  سَ مثَّ اَل َُيم  َنمَدِق، َِأَنَّ اْلم َا ُشرَِعتم بـَعمَد اْلم ِف ِإَّنَّ َوم َنَة مَخمس  َعَلى ُصُل ِبِه جَنَاٌة ِمنم َأنَّ َصََلَة اْلم

ِل َُممَلٌص ِمنم َحِديِث ابم  ، فـََتَحصََّل َعَلى َهَذا المَقوم ُهوِر، َوِقيَل ِف َشوَّال  َسَنَة َأرمَبع  ِن ُعَمَر، َفَأمَّا َحِديُث َأيب ُموَسى المَمشم
 .َوَأيب ُهَريـمَرَة ُفََل 

َحاَق ِف َهِذِه المَغزمَوةِ  َاِرِث قَاَل ابمُن ِإسم َرِث بمِن اْلم ، : ِقصَُّة َغوم َسِن، َعن َجابر ابمن َعبمِد اَّللَِّ ُرو بمُن ُعبَـيمد ، َعِن اْلَم َثيِن َعمم َحدَّ
ِمِه ِمنم َغَطَفاَن وُماربَأنَّ رَُجًَل ِمَن َبيِن ُمَُ  َرٌث قَاَل ِلَقوم  (9 -السِ ريَة  - 55: )اِرب  يـَُقاُل َلُه َغوم
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ُتَل َلُكمم ُُمَمًَّدا؟ قَاُلوا تُـُلُه؟ قَالَ : َأاَل َأقـم  .َأفمِتُك ِبهِ : بـََلى، وََكيمَف تـَقم
ُ َعَليمِه : قَالَ  َبَل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِهِ فََأقـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِحجم  .َوَسلََّم َوُهَو َجاِلٌس، َوَسيمُف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .نعم: ََي ُُمَمَُّد، َأنمظُُر ِإََل َسيمفك َهَذا؟ قَالَ : فـََقالَ 



 .فََأخذه مثَّ جعل يهزه ويهم، فكبته اَّللَُّ 
ُ ِمنمكَ : َأَما خَتَاُفيِن َوِف يَِدي السَّيمُف؟ قَالَ : اَل، َما َأَخاُف ِمنمَك؟ َقالَ : لَ ََي ُُمَمَُّد، َأَما خَتَاُفيِن؟ قَا: مثَّ قَالَ   .اَل، َُيمنَـُعيِن اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوسلم َفرده َعَليمهِ   .مثَّ َعَمَد ِإََل َسيمِف النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ٌم َأنم يـَبمُسُطوا ِإلَيمُكمم َأيمِديـَُهمم َفَكفَّ َأيمِديـَُهمم ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اذمكُ : " فَأنمزل هللا عزوجل ُروا نِعمَمَة اَّللَِّ َعَليمُكمم ِإذم َهمَّ قـَوم

ِمُنوَن  َ َوَعَلى هللا َفليَـتَـوَكَّل المُمؤم  ( ".5)َعنمُكمم َواتَـُّقوا اَّللَّ
َحاقَ  َثيِن يَزِيُد بمُن ُروَماَن، َأنَـّهَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِرو بمِن َجحَّاش  َأِخي َبيِن النَِّضرِي َوَما َهمَّ ِبهِ َوَحدَّ َا أنزلت ِف َعمم  .ا ِإَّنَّ

ِرو بمِن ُعبَـيمد  المَقَدِريِ  رَأمِس المِفرمَقةِ * * *  َحاَق ِقصََّة َغومَرث  َهَذا َعنم َعمم  َهَكَذا ذََكَر ابمُن ِإسم
َهاالضَّالَِّة، َوُهَو َوِإنم َكاَن اليتهم بِتَـَعمُِّد ا َعِتِه َوُدَعائِِه ِإلَيـم َبِغي َأنم يـُرمَوى َعنمُه لِِبدم َِديِث ِإالَّ َأنَُّه ممَّنم اَل يـَنـم  .لمَكِذِب ِف اْلم

دُ  َمم ِه َوَّلِلَِّ اْلم ِ ِمنم َغريمِ َهَذا المَوجم َِديُث ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا اْلم
َهِقيُّ هَ  َاِفُظ المبَـيـم ِريِ  َعنم فـََقدم َأومَرَد اْلم ِ ِمنم َحِديِث الزُّهم ِة َأَماِكَن، َوِهَي ََثبَِتٌة ِف الصَِّحيَحنيم َِديِث ِمنم ِعدَّ اُهَنا طُُرقًا هِلََذا اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َوة جَنمد ، فـََلمَّا قـََفَل َرُسوُل َم َغزم ِسَناِن بمِن، َأيب ِسَنان  َوَأيب َسَلَمَة َعنم َجاِبر ، َأنَُّه َغَزا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأدمرََكتمُه المَقائَِلُة ِف َواد  َكِثرِي المِعَضاِه  َتِظلُّوَن ِِبلشََّجِر، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ( 1)اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فـَتَـَفرََّق النَّاُس َيسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم حَتمَت ظِ   .لِ  َشَجَرة فعلق هبَا َسيمفهَصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .ُسورَة المَمائَِدة( 5)
 .شجر َعِظيم َلُه شوك: العضاه( 1)

)*( 
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َناُه، َوِإَذا ِعنمَدُه َأعمرَ : قَاَل َجاِبرٌ  ُعوََن فََأَجبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَدم َمًة فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا نـَوم  َجاِلٌس، فـََقاَل َرُسوُل ايبٌّ فَِنمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َقظمُت َوُهَو ِف َيِدِه َصلمًتا : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـيـم تَـَرَط َسيمِفي َوَأََن ََنِئٌم فَاسم ؟ : فـََقالَ ( 5)ِإنَّ َهَذا اخم َمنم َُيمنَـُعَك ِمينِ 

 .اَّللَُّ : قـُلمتُ 
 .َفَشاَم السَّيمَف َوَجَلسَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم فـََعَل َذِلكَ َوملَم يـَُعاقِ   .بمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم َُيمََي بمِن َأيب   َبَة، َعنم َعفَّاَن، َعنم َأَِبن  ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم َأيمًضا، َعنم َأيب َبكم َكِثري ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َوَقدم َرَواُه ُمسم

نَ َأقـم : َجاِبر  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِبَذاِت الر ِقَاِع، وَُكنَّا ِإَذا َأتـَيـم ا َعَلى َشَجَرة  ظَِليَلة  بَـلمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِِكنَي، ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجاَءُه رَُجٌل ِمَن المُمشم َناَها ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمَعلٌَّق  تـَرَكم َوَسيمُف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تَـَرطَُه َوقَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل : خَتَاُفيِن؟ قَالَ : ِبَشَجَرة ، فَأخذ سيف َرُسول هللا فَاخم
 .كهللا ُينعىن ِمنم : َفَمنم َُيمنَـُعَك مىن؟ قَالَ : قَالَ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأغمَمَد السَّيمَف َوَعلََّقهُ : قَالَ   .فهدده َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرى: قَالَ  ُخم ِ مثَّ أتََخَُّروا، َوَصلَّى ِِبلطَّائَِفِة اَأم َعتَـنيم  َونُوِدَي ِِبلصَََّلِة، َفَصلَّى ِبطَائَِفة  رَكم

 ِ َعتَـنيم  .رَكم
َعَتانِ َفَكا: قَالَ  ِم رَكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبُع رََكَعات  َوِللمَقوم  .َنتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َزمِم َعنم َأَِبن  بِهِ   .َوَقدم َعلََّقُه المُبَخاِريُّ ِبِصيَغِة اْلم
ر ، ِإنَّ : َوقَالَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ٌد َعنم َأيب َعَوانََة َعنم َأيب ِبشم َاِرثِ  ُمَسدَّ َرُث َبني اْلم َم الرَُّجِل َغوم  .اسم

، َعنم َجاِبر  قَالَ  ر ، َعنم ُسَليمَماَن بمِن قـَيمس  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب َعَوانََة، َعنم َأيب ِبشم َنَد المبَـيـم قَاَتَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا : َوَأسم
ا ، فـََرَأوم ل  ُهمم يـَُقاُل َلهُ  َعَليمِه َوسلم َُمارب وَغطََفان بَِنخم ِلِمنَي ِغرًَّة، َفَجاَء رَُجٌل ِمنـم َاِرِث َحىتَّ قَاَم : ِمَن المُمسم َرُث بمُن اْلم َغوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلسَّيمِف َوقَالَ  ؟ قَالَ : َعَلى رَأمِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَّللَُّ : َمنم َُيمنَـُعَك ِمينِ 
 .ِدهِ َفَسَقَط السَّيمُف ِمنم يَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم السَّيمف َوقَالَ  ؟ فـََقالَ : فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَ : َمنم َُيمنَـُعَك ِمينِ   ُكنم َخيـم
__________ 

 .جُمَردا من غمده، مبَعمىن مصلت: َصلتا( 5)
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 .آِخذ  
َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ؟ قَالَ : قَالَ  م  يـَُقاتُِلوَنكَ : َتشم  .اَل، َوَلِكن أعاهدك على َأال أُقَاتَِلَك َواَل َأُكوَن َمَع قـَوم

ُتُكمم ِمنم ِعنمِد َخريمِ النَّاسِ : َفَخلَّى َسبيله، فَأتى َأصمَحابه َوقَالَ   .ِجئـم
، ِبُكلِ  طَائَِفة  َر  ِف، َوَأنَُّه َصلَّى َأرمَبَع رََكَعات  َوم ِ مثَّ ذََكَر َصََلَة اْلم َعتَـنيم  .كم

ِف ِبَذاِت الر ِقَاِع، َعنم َصاِلِح بمِن ُخوَّاِت بمِن ُجبَـريم ، عَ  َوم َهِقيُّ ُهَنا طُُرَق َصََلِة اْلم ِل بمِن َأيب َحثمَمَة، َوَقدم َأومَرَد المبَـيـم نم َسهم
د   ِف بَِنجم َوم ِريِ ، َعنم َساملِ  َعنم َأبِيِه، ِف َصََلِة اْلم  .َوَحِديَث الزُّهم

ِضُع َذِلَك ِكَتاُب االحكامَومَ   .وم
 .َوهللا َأعمَلمُ 

َحاقَ  َثيِن َعمِ ي َصَدَقُة بمُن َيَسار ، َعنم َعِقيِل بمِن َجاِبر ، : ِقصَُّة الَِّذي ُأِصيَبِت اممَرَأتُُه ِف َهِذِه المَغزمَوِة قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َحدَّ
نَ : َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوِة َذاِت الر ِقَاِع ِمنم َُنمل  فََأَصاَب رَُجٌل َخَرجم ا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاِفًَل، َأَتى زَ  رِِكنَي، فـََلمَّا انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبَ  ومُجَها وََكانَ اممَرَأَة رَُجل  ِمَن المُمشم َغائًِبا، فـََلمَّا ُأخم
َتِهي َحىتَّ يـَُهرِيَق ِف َأصمَحابِ  َبَـَر َحَلَف اَل يـَنـم  اْلم

 .ُُمَمَّد  َدًما



ُ َعَليمِه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُع َأثـََر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُؤََن : َقالَ َوَسلََّم َمنمزاًِل فَـ َفَخَرَج يـَتـم َمنم رَُجٌل َيكم
َنمَصارِ  َلتَـَنا؟ فَانـمَتَدَب َرُجٌل ِمَن المُمَهاِجرِيَن َورَُجٌل ِمَن اَأم  .لَيـم

، قَالَ : فـََقااَل   .َفُكوََن ِبَفِم الشِ عمِب ِمَن المَواِدي: ََنمُن ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ر ، فـَلَ  َنمَصاِريُّ ِللمُمَهاِجِري ِ َومُهَا َعمَّاُر بمُن ََيِسر  َوَعبَّاُد بمُن ِبشم ِفَيَكُه : مَّا َخَرَجا ِإََل َفِم الشِ عمِب قَاَل اَأم َأيُّ اللَّيمِل حتُِبُّ َأنم َأكم

ِفيِن َأوََّلهُ : َأوََّلُه َأمم آِخَرُه؟ قَالَ   .َبِل اكم
َنمَصاِريُّ ُيَصلِ ي  .فَاضمَطَجَع المُمَهاِجِريُّ فـََناَم َوَقاَم اَأم

م  َوَأتَ : قَالَ  ِم، فـََرَمى ِبَسهم َص الرَُّجِل َعَرَف َأنَُّه رَبِيَئُة المَقوم  ى الرَُّجُل فـََلمَّا رََأى َشخم
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تَـَزَعُه َوَوَضَعُه َوثـََبَت قَائًِما  .فـََوَضَعُه ِفيِه، فَانـم
م آخر فـََوضعه ِفيِه فـَنَـَزَعُه فـََوَضَعُه َوثـََبَت قَائًِما: قَالَ   .مثَّ رمى ِبَسهم
ِلسم فـََقدم أثبت: مثَّ َعاَد َلُه ِِبلثَّاِلِث فـََوَضَعُه ِفيِه فـَنَـَزَعُه فـََوَضَعُه، مثَّ رََكَع َوَسَجَد، مثَّ َأَهبَّ َصاِحَبُه فـََقالَ : قَالَ   .اجم
 .فـََوَثَب الرجل فـََلمَّا رآمها َعَرَف َأنَُّه َقدم نَِذرَا ِبِه، فـََهَربَ : قَالَ 
َماِء قَالَ َوَلمَّا رََأى الم : قَالَ  َنمَصاِريِ  ِمَن الدِ  َتيِن َأوََّل َما رََماَك؟ : ُمَهاِجِريُّ َما ِِبَأم بَـبـم ُكنمُت ِف : قَالَ ! ُسبمَحاَن اَّللَِّ َأَفََل َأهم

َرُؤَها، فـََلمم ُأِحبَّ َأنم َأقمطََعَها َحىتَّ أُنمِفَذَها، فـََلمَّا اَتَبَع َعَليَّ الرَّممَي رََكعمُت  ُ اَّللَِّ َلوماَل َأنم ُأَضيِ َع ثـَغمًرا ُسورَة  َأقـم فَآَذنـمُتَك، َواميم
ِظِه َلَقَطَع نـَفمِسي قـَبمَل َأنم َأقمَطَعَها َأوم أُنمِفذَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبِفم َحاَق ِف ! َهاَأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم

 .المَمَغاِزي
َحاَق بِهِ َوَقدم َرَواُه أَ  بَة، َعن عبد هللا ابمن المُمَباَرِك، َعِن ابمِن ِإسم  .بُو َداُوَد َعن َأىب تـَوم

، َعِن المَقاِسِم بمِن ُُمَمَّد ،  ، َعنم َأِخيِه ُعبَـيمِد اَّللَِّ ، َعنم َأبِيِه،َوَقدم ذََكَر المَواِقِديُّ َعنم َعبمِد اَّللَِّ المُعَمِريِ   َعنم َصاِلِح بمِن ُخوَّات 
ِف ِبطُوِلهِ  َوم  .َحِديَث َصََلِة اْلم

 وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: قَالَ 
َوًة، وََكاَن ِف السَِّبِم َجارِيٌَة َوِضيَئٌة، وََكاَن َزومُجهَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأَصاَب ِف َُمَاهل ِِمم ِنسم ا ُيُِبـَُّها، َفَحَلَف لَِيطمُلَُبَّ ُُمَمًَّدا اَّللَّ

َرَدُه ُُمَمَُّد بمُن إِ َواَل  َياِق ََنمَو َما َأوم َحاقَ يـَرمِجُع َحىتَّ ُيِصيَب َدًما َأوم خُيَلِ َص َصاِحبَـَتُه، مثَّ ذََكَر ِمَن السِ   .سم
ُ َعَليم : وََكاَن َجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ : قَاَل المَواِقِديُّ  َنا َأََن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم ِإذم َجاَء رَُجٌل ِمنم َأصمَحاِبِه بـَيـم

َبَل ِإلَيمِه َأبـََواُه َأوم أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنمظُُر ِإلَيمِه، َفَأقـم َحُدمُهَا َحىتَّ َطَرَح نـَفمَسُه ِف َيَدِي الَِّذي بَِفرمخ  طَائِر ، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َأَخَذ فـَرمَخُه، فـََرَأيمُت أَ  َأتـَعمَجُبوَن ِمنم َهَذا الطَّائِِر : نَّ النَّاَس َعِجُبوا ِمنم َذِلَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َسُه َرْحمًَة ِلَفرمِخِه؟ فـََواَّللَِّ َلَربُُّكمم َأرمَحُم ِبُكمم ِمنم َهَذا الطَّائِِر بفرخ ُُتم فـَرمَخُه َفَطَرَح نـَفم  ! !هَأَخذم
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َحاقَ  ، قَالَ : ِقصَُّة مَجَِل َجاِبر  ِف َهِذِه المَغزمَوِة قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُب بمُن َكيمَساَن، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َثيِن َوهم ُت : َحدَّ َخَرجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َغزمَوِة َذاِت الر ِ  ، فـََلمَّا قـََفَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاِع ِمنم َُنمل  َعَلى مَجَل  يل َضِعيف 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجَعَلِت الر ِفَاُق متَمِضي َوَجَعلمُت َأخَتَلَُّف، َحىتَّ َأدمرََكيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َمالك ََي :  َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ اَّللَّ
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأبمطَأَ يب مَجَِلي َهَذا: ُر؟ قـُلمتُ َجابِ 
 .َأُِنمهُ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ قَالَ : قَالَ   .َأعمِطيِن َهِذِه المَعَصا ِمنم َيِدَك َأِو اقمَطعم َعًصا ِمنم َشَجَرة  : فََأَُنمُتُه َوَأََنَخ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََنَخَسُه هِبَا َُنََسات  مثَّ قَالَ فـََفَعلمُت فَ   .ارمَكبم : َأَخَذَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َقِ  يـَُواِهُق ََنقـََتُه ُمَواَهَقًة   ( .5)فـَرَِكبمُت، َفَخَرَج َوالَِّذي بـََعَثُه ِِبْلم

ُ عَ : قَالَ  ثمُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َبلم َأِهُبُه َلكَ : قـُلمتُ : َأتَِبيُعيِن مَجََلَك َهَذا ََي َجاِبُر؟ َقالَ : َليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َوحَتَدَّ
ِنيِه، قَالَ : قـُلمتُ : اَل َوَلِكنم ِبعمِنيِه، قَالَ : قَالَ  ، قَالَ : َفُسمم تُُه ِبِدرمَهم  : الَ قَ ! اَل ِإًذا تـَغمِبُنيِن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمتُ : َقدم َأَخذم

ِ، قَالَ   .اَل : قـُلمتُ : فَِبِدرممَهَنيم
ُوِقيََّة، قَالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ بـََلَغ اَأم  أفقد: َفقلت: فـََلمم يـََزلم يـَرمَفُع يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تُهُ : فـَُهَو َلَك، قَالَ : نـََعمم، قـُلمتُ : رضيت؟ قَالَ   .َقدم َأَخذم
َت بـَعمُد؟ قَالَ َيَ : مثَّ قَالَ  ، قَالَ : قـُلمتُ :  َجاِبُر َهلم تـََزَوجم ًرا؟ قَالَ : نـََعمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ  .َبلم ثِيِ ًبا: قـُلمتُ : َأثِيِ ًبا َأمم ِبكم

َم أُ : قَالَ ! َأَفََل َجارِيًَة ُتََلِعبـَُها َوَتََلِعُبكَ : قَالَ  ُت قـُلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأيب ُأِصيَب يـَوم ًعا، فـََنَكحم ُحد  َوتـََرَك بـََنات  َلُه َسبـم
 .اممَرَأة َجاِمَعة َتمع رؤوسهن فـَتَـُقوُم َعَليمِهنَّ 

َنا ِصَرارًا : قَالَ  ُ، أما ِإَنَّ َلو ِجئـم َعتم بِنَ ( 1)َأَصبمَت ِإنم َشاَء اَّللَّ َمَنا َذِلَك َومسَِ َها يـَوم َنا َعَليـم ا َأَمرمََن جبَُزور  فـَُنِحَرتم فََأَقمم
 .فـَنَـَفَضتم ََّنَارِقـََها

 .َوهللا ََي َرُسول هللا مالنا ََّنَاِرقَ : َفقلت: قَالَ 
 .ِإنَـَّها َسَتُكوُن فَِإَذا َأنمَت َقِدممَت فاعمل عمَل كيسا: قَالَ 

__________ 
 .املواهقة( 5)

 .املباراة
 .َموِضع على َثََلثَة َأممَيال من المَمِديَنة: صرار( 1)

)*( 
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َها َذِلَك الميَـوم : لَ قَا ُ َعَليمِه َوَسلََّم جبزور فنحرت وأقمنا َعَليـم َنا ِصَرارًا َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم، فـََلمَّا َأممَسى فـََلمَّا ِجئـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َوَدَخلمَنا  .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ثمُت المَمرمَأَة اْلمَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَاَلتم َفَحدَّ ٌع َوطَاَعةٌ : ِديَث َوَما قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َفُدوَنَك َفَسمم
بَـلمُت ِبِه َحىتَّ َأَُنمُتُه َعَلى َِبِب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ََمِل فََأقـم ُت ِبَرأمِس اْلم ُت َأَخذم ُت ِف  َعَليمِه َوَسلَّ فـََلمَّا َأصمَبحم َم مثَّ َجَلسم

ِجِد َقرِيًبا ِمنمُه، قَالَ  ََمَل فـََقالَ : المَمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََرَأى اْلم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا : َما َهَذا؟ قَاُلوا: َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ََي ابمَن َأِخي ُخذم ِبَرأمِس مَجَِلَك فـَُهَو َلكَ : فـََقالَ : ، قَالَ فَأَيمَن َجاِبٌر، َفُدِعيُت َلهُ : مَجٌَل َجاَء ِبِه َجاِبٌر، قَالَ 

 .اذمَهبم جبَاِبر  فََأعمِطِه ُأوِقيَّةً : َوَدَعا ِبََلاًل فـََقالَ : قَالَ 
ًئا َيِسريًا: قَالَ   .َفَذَهبمُت َمَعُه فََأعمطَاين ُأوِقيًَّة َوزَاَدين َشيـم
 .ي ِعنمِدي َويرى َمَكانَُه من بـَيمنَنا َحىتَّ ُأِصيَب َأممِس ِفيَما ُأِصيَب لََنافـََواَّللَِّ َما زَاَل يـَنممِ : قَالَ 

رَّة م اْلم  .يـَعميِن يـَوم
ِب بمنِ   َوقد أخرجه َصاحب الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر المُعَمِريِ ، َعنم َوهم

ِوهِ   .َكيمَساَن، َعنم َجاِبر  بَِنحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِبَر بمَن عَ : يمِليُّ قَاَل السُّهَ  بَـَر ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِديِث ِإَشارٌَة ِإََل َما َكاَن َأخم بمِد اَّللَِّ َأنَّ اَّللََّ ِف َهَذا اْلم

َيا َواِلَدُه وََكلََّمُه فـََقاَل َلهُ   .مَتَنَّ َعَليَّ : َأحم
ُ تـََعاََل َوَذِلَك َأنَُّه َشِهيٌد َوَقدم  ِمِننَي َأنـمُفَسُهمم َوَأممَواهَلُمم : " قَاَل اَّللَّ تَـَرى ِمَن المُمؤم َ اشم ِلهِ " ِإنَّ اَّللَّ : " َوزَاَدُهمم َعَلى َذِلَك ِف قـَوم

َسُنوا اْلمسىن َوزََِيَدة  ِض فـََردَّ َعَليمِهمم أَ " لِلَِّذيَن َأحم َ المِعَوِض َوالمُمَعوَّ ُهمم فـََقالَ مثَّ مَجََع هَلُمم بـَنيم تَـَراَها ِمنـم : " رمَواَحُهُم الَِِّت اشم
نمَساِن مبَنمزَِلِة المَمِطيَِّة َكَما قَاَل َذِلَك " َواَل حَتمَسَُبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ َأممَوااًت بل َأحَياء ِعنمد َرهبم يرمزُقوَن  َوالرُّوُح ِلْلمِ

 :قَالَ ُعَمُر بمُن َعبمِد المَعزِيِز 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َجاِبر  مَجََلُه، َوُهَو َمِطيـَُّتُه، فََأعمطَاُه  تَـَرى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مَثََنُه مثَّ َردَُّه َعَليمِه َوزَاَدُه َمَع َذِلكَ فَِلَذِلَك اشم
بَـَرُه بِِه َعنم أَ : قَالَ   .بِيهِ َفِفيِه حَتمِقيٌق ِلَما َكاَن َأخم

 .َوَهَذا الَِّذي َسَلَكُه السَُّهيمِليُّ َهاُهَنا ِإَشارٌَة َغرِيَبٌة َوخَتَيٌُّل بَِديعٌ 
ُ ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َهِقيُّ ِف ِكَتابِِه  َاِفُظ المبَـيـم ِة " َوَقدم تـَرمَجَم اْلم َِديِث ِف َهِذهِ " َداَلِئِل النـُّبـُوَّ َِبب َما َكاَن َظَهَر ِف : المَغزمَوة فـََقالَ  َعَلى َهَذا اْلم
ُ َعنمهُ   .َغَزاتِِه َهِذِه ِمنم بـَرََكاتِِه َوآََيتِِه ِف مَجَِل َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ

ِتََلٌف َكِثرٌي ِف ِكم ِ  َِديُث َلُه طُُرٌق َعنم َجاِبر  َوَألمَفاٌظ َكِثريٌَة، َوِفيِه اخم رُتَِط ِف المبَـيمعِ َوَهَذا اْلم ََمِل وََكيمِفيَِّة َما اشم  .يَِّة مَثَِن اْلم
ُ َأعمَلمُ  َكاِم َواَّللَّ َحم ِتقمَصاُؤُه اَلِئٌق ِبِكَتاِب المبَـيمِع ِمَن اَأم  .َوحَتمرِيُر َذِلَك َواسم

َِها، َكَما  ِييُدُه ِبَغريم ِييُدُه هِبَِذِه المَغزمَوِة، َوَجاَء تـَقم  .َسَيأمِت َوَقدم َجاَء تـَقم
ُ َأعمَلمُ  َعٌد تـَعمَداُد َذِلَك َواَّللَّ تَـبـم  .َوُمسم
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ِخَرةِ  ر  اْلم  َغزمَوُة بَدم
َها ِمنم ُأُحد  َكَما تـََقدَّمَ  ِعُد الَِِّت تـََواَعُدوا ِإلَيـم ٌر المَموم  .َوِهَي بَدم

َحاقَ  ُ عَ : قَاَل ابمُن ِإسم َليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة ِمنم َغزمَوِة َذاِت الر ِقَاِع َأقَاَم هِبَا بَِقيََّة مُجَاَدى َوَلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيانَ  ر  ِلِميَعاِد َأيب ُسفم ِخَرِة َوَرَجًبا، مثَّ َخَرَج ِف َشعمَباَن ِإََل ِبدم ُوََل َومُجَاَدى اْلم  .اَأم

تَـعمَمَل َعَلى الم : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َمِديَنِة َعبمُد اَّللَِّ بمُن عبدا هلل بن َأىب بن َسُلولَ َواسم
َحاقَ  َيانَ : قَاَل ابمِن ِإسم َتِظُر َأَِب ُسفم رًا َوَأقَاَم َعَليمِه مَثَانًِيا يـَنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َبدم  .فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل َمكََّة َحىتَّ  َياَن ِف َأهم َرانِ َوَخَرَج َأبُو ُسفم  . نـََزَل جَمَنََّة ِمنم ََنِحَيِة الظَّهم
َفاَن مثَّ بََدا َلُه ِف الرُُّجوِع فـََقالَ : َوبـَعمُض النَّاِس يـَُقولُ  ِلُحُكمم ِإالَّ َعاٌم َخِصيٌب : َقدم بـََلَغ ُعسم ََي َمعمَشَر قـَُريمش  ِإنَُّه اَل ُيصم

َربُوَن ِفيِه اللَّ  َن ِفيِه الشََّجَر َوَتشم ب  َوِإين ِ رَاِجٌع فَارمِجُعواتـَرمَعوم  .َُبَ، فَِإنَّ َعاَمُكمم َهَذا َعاُم َجدم
ُل َمكََّة َجيمَش السَِّويِق يـَُقوُلونَ  َربُوَن السَِّويقَ : فـََرَجَع النَّاُس َفَسمَّاُهمم َأهم ُتمم َتشم َا َخَرجم  .ِإَّنَّ

ِريُّ َوَقدم َكا: قَالَ  ر و الضَّمم َرَة فـََقالَ َوَأَتى َُممِشيُّ بمُن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوِة َودَّاَن َعَلى َبيِن َضمم : َن َوادََع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َرَة، َوِإنم ِشئمَت َرَددمََن ِإلَيمَك َما َكاَن بَـ : ََي ُُمَمَُّد َأِجئمَت لِِلَقاِء قـَُريمش  َعَلى َهَذا المَماِء؟ قَالَ  َنَك نـََعمم ََي َأَخا َبيِن َضمم نَـَنا َوبـَيـم يـم

َنكَ  نَـَنا َوبـَيـم ُ بـَيـم ََنَك َحىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ  .َوَجاَلدم
 .اَل َوهللا ََي ُُمَمَّد مالنا ِبَذِلَك ِمنم َحاَجة  : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َوملَم يـَلمَق َكيمًدا  .مثَّ رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  قَاَل ابمنُ  َياَن َورُُجوِعِه بُِقَريمش  َعاَمُه َذِلكَ : ِإسم  .َوَقدم قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة يـَعميِن ِف انمِتظَارِِهمم َأَِب ُسفم

 :َوَقدم َأنمَشَدنِيَها َأبُو زَيمد  ِلَكعمِب بن َمالك: قَاَل ابمُن ِهَشام  
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رًا َياَن بَدم ََن َأَِب ُسفم تَـَنا فـََلِقيَـتَـَنا * فـََلمم جنَِدم  َوَعدم قًا َوَما َكاَن َواِفَيا فَأُقمِسُم َلوم اَلقـَيـم َت * ِلِميَعاِدِه ِصدم تَـَقدم ََأُبمَت َذِميًما َوافـم
 المَمَوالَِيا

َبَة َوابمِنِه  َنا بِِه َأومَصاَل ُعتـم ُتمم َرُسو * تـَرَكم َناُه ََثِوََي َعَصيـم ل  تـَرَكم ًرا َأَِب َجهم َوَأممرُِكُم السئ الَِّذي َكاَن * َل اَّللَِّ ُأف   ِلِديِنُكمم َوَعمم
ُتُموين َلَقاِئٌل  ِِه * َغاِوََي فَِإين ِ َوِإنم َعنـَّفم ِلي َوَمالَِيا َأطَعمَناُه ملَم نعد َلُه ِفيَنا ِبَغريم ِشَهاًِب لََنا ِف ظُلمَمِة اللَّيمِل * ِفًدى ِلَرُسوِل اَّللَِّ َأهم

َحاقَ  َهاِدََي قَالَ  َواِه * َدُعوا فـََلَجاِت الشَّاِم َقدم َحاَل ُدونـََها : َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِف َذِلكَ : ابمُن ِإسم ِجََلٌد َكَأفـم
ََواِرِك  وأنصاره َحًقا وأيدي املَلئك ِإذا سلكت للغور من بطن عاجل * ِبَيمِدي رجال َهاجُروا ََنمو َرهبم ( 5)المَمَخاِض اَأم

َنا َعَلى الرَّسِ  النـَُّزوِع مَثَانًِيا فـَقُ *  ِبُكلِ  ُكَميمت  َجومزُُه ( 1)بَِرمَعَن َجرَّار  َعرِيِض المَمَباِرِك * واَل هَلَا لَيمَس الطَّرِيُق ُهَناِلِك َأَقمم
ََواِرِك * ِنصمُف َخلمِقِه  رِفَاِت اْلم َفاِف المَمِطيِ  الرََّواِتِك * ِري ُأُصوَلُه تـََرى المَعرمَفَج المَعاِميَّ َتذم ( 9)َوُقب   ِطَوال  ُمشم َمَناِسُم َأخم

َن َهاِلِك َوِإنم تـَلمَق قـَيمَس بمَن اممِرِئ المَقيمِس بـَعمَدُه * فَِإنم تـَلمَق ِف َتطمَواِفَنا َوالمِتَماِسَنا ( 7) يـَُزدم ِف * فـَُراَت بمَن َحيَّان  َيُكنم َرهم



ُن َحاِلِك  نِِه َلوم َياَن َعينِ  ِرَساَلًة َسَواِد َلوم َياَن بمُن : فَِإنََّك ِمنم ُغرِ  الر َِجاِل الصََّعاِلِك قَالَ * فَأَبمِلغم َأَِب ُسفم فََأَجابَُه َأبُو ُسفم
َلَم ِفيَما بـَعمَد َذِلكَ  َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َوَقدم َأسم غتال اْلروق َكَذِلك َوجدك ن* َأَحسَّاُن ِإَنَّ ََي ابمَن آِكَلة الفغا : اْلم

(1) 
__________ 

 .مجع فلج، َوُهَو النَّهر الصَِّغري: الفلجات( 5)
 .االبل الَّىِت رعت االراك: واالوارك

 .المِبئمر: الرس( 1)
 .المَقرِيَبة القعر: والنزوع
َيمش ُذو الفضول: واالرعن  .اْلم

 .المفرس: المُكَميمت( 9)
 .الموسط: واْلوز
 .مجع حارك َوُهَو َأعَلى المَكاِهل: َو المفرس الضامر المَبطن واْلواركمجع أقب، َوهُ : والقب

 .شجر سهلى: العرفج( 7)
 .الذى َأَتى َعَليمِه المَعام: والعامي

 .املسرعة: والرواتك
 .شئ كالتُب: الفغا( 1)

 .القفار: واْلروق
 .نقطع: ونفتال

)*( 
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َنا َوَما تـَنمُجو الميَـَعاِفرَي بَـ  نَـَنا َخَرجم َتُه ( 5)َوَلوم َوَأَلتم ِمنَّا ِبَشد   ُمَداِرِك * يـم َنا ِمنم ُمَناخ  َحِسبـم بَـَعثـم ِل * ِإَذا َما انـم ُمَدمََّن َأهم
ِسِم المُمتَـَعاِرِك  َت َعَلى الرَّسِ  النـَُّزوِع تُرِيُدََن ( 1)المَموم ِل ِعنمَد المَمَداِرِك َعَلى ال* َأَقمم رُُكَنا ِف النَّخم لَُنا َوتـَتـم زَّرمِع متَمِشي َخيـم

َنُه ِِبلدََّكاِدِك * َورَِكابـَُنا  َ َسلمع  َوفَارِع  ( 9)َفَما َوِطَئتم َألمَصقم َنا َثََلًَث بـَنيم َِياِد َوالمَمِطيِ  الرََّواِتِك * َأَقمم ُتمم ( 7)جبُرمِد اْلم َحِسبـم
ِم ِعنمَد ِفَناِئُكمم  ِ َأرمطَاَل آُنِك َكَمأمَخذُِكمم ِِبلم ( * 1)ِجََلَد المَقوم َِياَد َوُقلم هَلَا ( 1)َعنيم َيمَل اْلم ِل * َفََل تـَبمِعِث اْلم َعَلى ََنمِو قـَوم

َلَها  رُُكمم َكاَن َأهم ُُتم هِبَا َوَغيـم َرة  ِإنم ذََكرم * المَمعمِصِم المُمَتَماِسِك َسِعدم ِر بمِن َماِلِك َفِإنََّك اَل ِف ِهجم َناِء ِفهم * تـََها فـََواِرُس ِمنم َأبـم
ِتََلِف قـََواِفيَها: قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 7)َواَل ُحُرَماِت ِديِنَها َأنمَت ََنِسُك  َها َأبـمَيااًت اِلخم َنا ِمنـم  .تـَرَكم

َوِد، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ  َسم ِريِ  َوابمِن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم َبَة َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه  ،َوَقدم ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َياَن، َوانـمبَـَعَث المُمَناِفُقوَن ِف النَّاِس يـُثـَبِ طُونـَُهمم، َفَسلَّ  ِعِد َأيب ُسفم َفَر النَّاَس ِلَموم تَـنـم ِلُموَن َوَسلََّم اسم لَِياَءُه، َوَخَرَج المُمسم ُ َأوم َم اَّللَّ



َبَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ر ، َوَأَخُذوا َمَعُهمم ِبَضاِئَع َوقَاُلواُصحم َياَن َوِإالَّ اشرتينا من :  َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بَدم ََن َأَِب ُسفم ِإنم َوَجدم
 .بضائع موسم بدر

__________ 
 .مجع يـَعمُفور َوُهَو ولد الظبية: اليعافري( 5)

 .احتمت: ووألت
 .اْلرى: والشد

 .آََثر النَّاس َوالدََّواب المموضع ِبهِ : املدمن( 1)
 .مجع دكدك، َما تكبس واستوى من الرمل، َأو َأرض ِفيَها غلظ: الدكادك( 9)
 .الَّىِت تَقارب ِف خطوها: الرواتك( 7)
 .ِعنمد قباهبم: ابمن ِهَشام( 1)

 .حول بـُُيوتُكمم : َوَرَواَها ابمن َسَلم ِف طَبَـَقات الشَُّعَراء
يَناراملَال، َوال: المعني( 1)  .ذََّهب، َوالدِ 

 .الرصاص االبيض: واْلنك
 َوقد ذكر السُّهيملي َعن ابمن

َاِرث َيان بن اْلم َيان بن َحرمب قَاَل اليب ُسفم ! ََيبمَن أخى مل َجعلتَها آنك، ِإن َكاَنت المفضة بـَيمَضاء َجيِ َدة: َسَلم َأن َأَِب ُسفم
 .َواَل حرمات الد ين َأنمت بناسك: وتروى( 7)

)*( 
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َياَن ِإََل جَمَنََّة، َورُُجوِعِه، َوِف ُمَقاَوَلِة الضَّ  َحاَق ِف ُخُروِج َأيب ُسفم ُ مثَّ ذََكَر ََنمَو ِسَياِق ابمِن ِإسم ، َوَعرمِض النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِريِ  مم
 .َعَليمِه َوسلم واملنابذة فََأىَب َذِلكَ 

َلَف َعَلى المَمِدينَ َخَرَج َرُسوُل ا: قَاَل المَواِقِديُّ  َتخم َها ِف َألمف  َومَخمِسِمائَة  ِمنم َأصمَحابِِه، َواسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيـم ِة َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعبمَد اَّللَِّ بمَن َرَواَحةَ 

تَـَهلِ  ِذي المِقعمَدِة، يـَعميِن َسَنَة َأرمَبع   َها ِف ُمسم  .وََكاَن ُخُروُجُه ِإلَيـم
بَ َوالصَِّحي َل ُموَسى بمِن ُعقم َحاَق، َأنَّ َذِلَك ِف َشعمَباَن ِمنم َهِذِه السََّنِة الرَّابَِعِة، َوَواَفَق قـَوم ُل ابمِن ِإسم َة َأنَـَّها ِف َشعمَباَن، ُح قـَوم

َها من أحد وََكاَنت ُأُحٌد : َلِكنم قَالَ  ٌم، فَِإنَّ َهِذِه توعدوا ِإلَيـم  .ِف َشوَّال  َسَنَة َثََلث  َكَما تـََقدَّمَ ِف َسَنِة َثََلث  َوَهَذا َوهم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

، فـََرَجُعوا َوَقدم َرحبُوا ِمَن : قَاَل المَواِقِديُّ  م  ِسِم الَِّذي َكاَن يـُعمَقُد ِفيَها مَثَانَِيَة َأَيَّ َة المَموم ر  ُمدَّ ِ فََأقَاُموا بَِبدم رمَهِم ِدرممَهَنيم  .الدِ 
ُ : " لبوا َكَما قَاَل هللا عزوجلفانق: َوقَاَل َغريه َواَن اَّللَِّ َواَّللَّ ُهمم ُسوٌء َواتَـّبَـُعوا ِرضم فَانـمَقَلُبوا بِِنعمَمة  ِمَن اَّللَِّ َوَفضمل  ملَم َُيمَسسم



 ( ".5)ُذو َفضمل  َعِظيم  
َرِة َقاَل ابم  جم ََواِدِث المَواِقَعِة َسَنَة َأرمَبع  ِمَن اهلِم ُوََل ِمنم َهِذِه السََّنِة َماَت َعبمُد : ُن َجرِير  فصل ِف مجَلة ِمَن اْلم َوِف مُجَاَدى اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َم، َوُهَو ابمُن ِستِ  ِسِننَي، اَّللَِّ بمُن ُعثمَماَن بن َعفَّان رضى هللا َعنُه، يعمىن ِمنم رُقـَيَُّة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمهُ َفَصلَّى َعَليمِه َرُسوُل ا َرتِِه َواِلُدُه ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َونـََزَل ِف ُحفم  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََسِد بمِن ِهََلِل بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمنِ : قـُلمتُ   َوِفيِه تـُُوِفِ َ َأبُو َسَلَمَة َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد اَأم
ُ َعَليمهِ َُممزُ  ُزوِميُّ، َوُأمُُّه بـَرَُّة بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلِب َعمَُّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم، وََكاَن َرِضيَع َرُسوِل اَّللَِّ وم  المُقَرِشيُّ المَمخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ارمَتَضَعا ِمنم ثـَُويـمَبَة َموماَلِة َأيب هَلب  .َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .577ُسورَة آل عمَران ( 5)
)*( 

(9/571) 

 
 

َرمَقِم َقِدُيًا ِف  َرمَقِم بمِن َأيب اَأم ََلُم َأيب َسَلَمِة َوَأيب ُعبَـيمَدَة َوُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن َواَأم م  َواِحد  وََكاَن ِإسم  . يـَوم
ََبَشِة َأوماَلٌد، مثَّ َهاَجَر ِمنم َمكََّة ِإََل َوَقدم َهاَجَر ُهَو َوَزومَجُتُه ُأمُّ َسَلَمَة ِإََل َأرمِض اْلمَ  َبَشِة، مثَّ َعاَد ِإََل َمكََّة َوَقدم ُوِلَد هَلَُما ِِبْلم

 .المَمِديَنِة، َوتَِبَعتمُه ُأمُّ َسَلَمَة ِإََل المَمِديَنِة َكَما تـََقدَّمَ 
رًا َوُأُحًدا، َوَماَت ِمنم آََثِر ُجرمح  ُجرَِحهُ   .بُُِحد   َوَشِهَد بَدم

ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ   .َرِضَي اَّللَّ
 ُ رِتمَجاِع ِعنمَد المُمِصيَبِة، َسَيأمِت ِف ِسَياِق تـَزمِويِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعَليمِه َوَسلََّم ِبُمِ  َسَلَمَة َقرِيًباَلُه َحِديٌث َواِحٌد ِف ااِلسم

ُ َعَليم َوِف لََيا: قَاَل ابمُن َجرِير  * * *  ُ بمُن َعِلي   ِمنم فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُسنيم َها ُوِلَد اْلم َن ِمنم َشعمَباَن ِمنـم ِه ل  َخَلوم
ُهمم  ُ َعنـم  .َوَسلََّم َوَرِضَي اَّللَّ

ِر َرَمَضاَن ِمنم َهِذِه السََّنِة تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ  َاِرِث بمِن َعبمِد َوِف َشهم ََة بمِن اْلم  َعَليمِه َوَسلََّم زَيـمَنَب بِنمَت ُخَزُيم
ََللِيَّةَ  ِرو بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن ِهََلِل بمِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، اهلِم  .اَّللَِّ بمِن َعمم

، َعنم َعِليِ  بمِن َعبمِد المعَ  ُرمَجاين ِ َأنَُّه قَالَ َوَقدم َحَكى َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المبَـرِ  َاِرثِ : زِيِز اْلم َت َميمُمونََة بِنمِت اْلم  .َكاَنتم ُأخم
تَـغمَربَُه َوقَالَ  ِهِ : مثَّ اسم  .ملَم َأرَُه ِلَغريم

َساهِنَا ِإلَ  َرِة َصَدقَاهِتَا َعَليمِهمم َوِبر َِها هَلُمم َوِإحم  .يمِهمم َوِهَي الَِِّت يـَُقاُل هَلَا ُأمُّ المَمَساِكنِي ِلَكثـم
َرَة ُأوِقيًَّة َوَنشًّا  َِتم َعشم َاِرِث َفطَلََّقَها( 5)َوَأصمَدقـََها ثِنـم َلُه ِعنمَد الطَُّفيمِل بمِن اْلم  .َوَدَخَل هِبَا ِف َرَمَضاَن، وََكاَنتم قـَبـم

ُرمَجاين ِ  ، َعنم َعِليِ  بمِن َعبمِد المَعزِيِز اْلم َها َأُخوهُ  :قَاَل َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المبَـرِ   مثَّ َخلََّف َعَليـم
َاِرِث بمِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد َمَناف    .ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم

َِثرِي ِف المَغابَةِ  م أحد: قَاَل ابمُن اَأم َها يـَوم  .َوِقيَل َكاَنتم حَتمَت َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  َفقتل َعنـم



__________ 
 .عشُرون درمهانصف ُأوِقيَّة، َوُهَو : النش( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِقيلَ : قَاَل َأبُو ُعَمرَ  َريمِن َأوم : َواَل ِخََلَف َأنَـَّها َماَتتم ِف َحَياِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ملَم تـَلمَبثم ِعنمَدُه ِإالَّ َشهم
َها ُ َعنـم  .َثََلثًَة َحىتَّ تـُُوفِ َيتم َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأمَّ َسَلَمَة بِنمَت َأيب أُ : المَواِقِديُّ  َوقَالَ   .َميَّةَ ِف َشوَّال  ِمنم َهِذِه السََّنِة تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلُه ِعنمَد َزومِجَها َأيب َأوماَلِدَها َأيب َسَلَمَة بن عبد االسد، َوقد كَ : قـُلمتُ * * *  َم، َوُجرَِح وََكاَنتم قـَبـم اَن شهد أحدا َكَما تـََقدَّ

َها نـََعًما َوَمغمَنًما َجيِ ًدا، مثَّ  َم ُأُحد  َفَداَوى ُجرمَحُه شهرا َحىتَّ بِرئ، مثَّ َخَرَج ِف َسرِيَّة  فـَغَِنَم ِمنـم َعَة َعَشَر يـَوم  َأقَاَم بـَعمَد َذِلَك َسبـم
ًما مثَّ انـمتَـَقَض َعَليمِه ُجرمَحُه َفَماتَ  ُوََل ِمنم َهِذِه السََّنةِ  يـَوم  .لَِثََلث  بَِقنَي ِمنم مُجَاَدى اَأم

ِسِه المَكِرُيَ  ِسَها بِنَـفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل نـَفم َطَّاِب فـََلمَّا َحلَّتم ِف َشوَّال  َخطَبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها ُعَمَر بمَن اْلم ِة َوبـََعَث ِإلَيـم
َغُلونـَهَ ِف َذِلك مَرارًا َياٌن َيشم ِبَيٌة، َأيم هَلَا ِصبـم َرِة َوَأنَـَّها ُمصم َرى، َأيم َشِديَدُة المَغيـم َرَأٌة َغيـم ا َعنمُه َوَُيمَتاُجوَن ِإََل ، فـََتذمُكُر َأنَـَّها امم

نَة  حَتمَتاُج َمَعَها َأنم تـَعمَمَل هَلُمم ِف ُقوهِتِمم، فـََقالَ  َيُة فَِإََل اَّللَِّ : ُمؤم  . َوِإََل َرُسوِلهِ َأمَّا الصِ بـم
ِهبـَُها َرُة فََأدمُعو اَّللََّ فـَُيذم  .َأيم نـََفَقتـُُهمم لَيمَس ِإلَيمِك، َوَأمَّا المغَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فََأِذَنتم ِف َذِلَك َوقَاَلتم ِلُعَمَر آِخَر َما قَاَلتم َلهُ   .ُقمم فـََزو ِِج النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .يُت َوَأِذنمتُ تـَعميِن َقدم َرضِ 

َد، َوَقدم مَجَعمُت ِف فـَتَـَوهََّم بـَعمُض المُعَلَماِء َأنَـَّها تـَُقوُل اِلبمِنَها ُعَمَر بمِن َأيب َسَلَمَة، َوَقدم َكاَن ِإذم َذاَك َصِغريًا اَل  يَِلي َمثـَُلُه المَعقم
َرًدا بـَيـَّنمُت ِفيِه الصََّواَب ِف َذِلكَ   .َذِلَك ُجزمًءا ُمفم

ُد َوالمِمنَّةُ َوَّلِلَِّ  َمم  . اْلم
بَـُر َوَلِدَها َدَها َعَليمِه ابـمنـَُها َسَلَمُة بمُن َأيب َسَلَمَة، َوُهَو َأكم  .َوَأنَّ الَِّذي َويلَ َعقم

َها، فلَل بن ِواَليَُة أُمِ ِه ِإَذا َكاَن َسبَـًبا هَلَا ِمنم َغريمِ ِجَهِة ا َاِع، وََكَذا ِإَذا َكاَن ُمعمِتًقا َوَساَغ َهَذا َِأَنَّ َأَِبُه ابمُن َعمِ  ِة ِِبْلمِمجم لمبـُنـُوَّ
 .َأوم َحاِكًما
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َدُه، َوَخاَلَفُه الثَََّلثَةُ  َد النِ َكاِح ِعنمَد الشَّاِفِعيِ  َوحم ِة َفََل يَِلي هِبَا َعقم  .َأبُو حنيَفة َوَمالك َوأْحد َرِْحَُهُم اَّللَُّ : فََأَما َُممُض المبـُنـُوَّ
َكاِم المَكِبريِ َولِ  َحم ِضٌع آَخُر يُذمَكُر ِفيِه، َوُهَو ِكَتاُب النِ َكاِح ِمنم اَأم ِط َهَذا َموم  .َبسم

 .ِإنم َشاَء اَّللَُّ 



َماُم َأْحمَدُ * * *  ثـََنا لَيمٌث، يـَعميِن ابمَن َسعمد ، َعنم يَزِيُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأسَ : قَاَل اْلمِ ثـََنا يُوُنُس، َحدَّ َاِد، َعنم َحدَّ اَمَة بمِن اهلم
ر و، َعِن المَمطَِّلِب، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة قَاَلتم  ِرو بمِن َأيب َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َعمم ًما ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأاَتين َأبُو َسَلَمَة يـَوم

عمُت ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فـََقالَ  ِلِمنَي ُمِصيَبٌة : " َعَليمِه َوَسلََّم قـَوماًل سررت بِِه، قَالَ  َلَقدم مسَِ اَل ُيِصيُب َأَحًدا ِمَن المُمسم
تَـرمِجُع ِعنمَد ُمِصيَبِتِه مثَّ يـَُقولُ  َها ِإالَّ فُِعَل بِِه : فـََيسم ًرا ِمنـم ُلفم يل َخيـم  ".اللَُّهمَّ أمُجرمين ِف ُمِصيَبِِت َواخم

 .َفَحِفظمُت َذِلَك ِمنمهُ : قَاَلتم ُأمُّ َسَلَمةَ 
تَـرمَجعمُت َوقـُلمتُ  َها مثَّ رجعت ِإََل نَفِسي َفقلت: فـََلمَّا تـُُوِفِ َ َأبُو َسَلَمَة اسم ًرا ِمنـم ُلفم يل َخيـم : اللَُّهمَّ أِجرمين ِف ُمِصيَبِِت َواخم

ٌر ِمنم َأيب َسَلَمَة؟ فـََلمَّا انـمَقَضتم ِعدَِّت اسم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن َأدمبُُغ ِإَهاًِب يل، ِمنم َأيمَن يل َخيـم َتأمَذَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َفَخطَبَ  ُوَها لِيٌف، فـََقَعَد َعَليـم يِن ِإََل نـَفمِسي، فـََلمَّا فـََغَسلمُت يَِدي ِمَن المَقَرِظ َوَأِذنمُت َلُه، فـََوَضعمُت َلُه ِوَساَدَة ُأُدم  َحشم

َرٌة َشِديَدٌة، فََأَخاُف َأنم تـَرَ : ِمنم َمَقالَِتِه قـُلمتُ  فـَرَغَ  ى ِمينِ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما يب َأنم اَل َتُكوَن ِبَك الرَّغمَبُة، َوَلِكينِ  اممَرَأٌة ىب َغيـم
ُ بِِه، َوَأََن اممَرَأٌة َقدم َدَخلمُت ِف السِ نِ  َوَأََن َذاُت  ُبيِن اَّللَّ ًئا يـَُعذِ   .ِعَيال  َشيـم

ُ َعنمِك، َوَأمَّا َما ذََكرمِت ِمَن السِ نِ  فـََقدم : فـََقالَ  ِهبـَُها اَّللَّ َرِة َفَسُيذم  َأمَّا َما ذََكرمِت ِمَن المَغيـم
َا ِعَياُلِك ِعَيايل   .َأَصاَبيِن ِمثمَل الَِّذي َأَصاَبِك، َوَأمَّا َما ذََكرمِت ِمَن المِعَياِل فَِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقدم سَ : فـََقاَلتم  ُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لَّمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَلتم ُأمُّ َسَلَمةَ  ًرا ِمنمُه، َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ بَِيب َسَلَمَة َخيـم  .فـََقدم َأبمَدَليِن اَّللَّ
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، َعنم ُعَمَر بمِن َأيب َسَلَمَة، َعنم أُمِ ِه ُأمِ  َسَلَمَة َعنم َأيب َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ مِ  نم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت 
 .َسَلَمَة ِبهِ 

 .َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َحَسٌن َغرِيبٌ 
 .يهَوِف ِرَوايَة  ِللنََّساِئيِ  َعنم ََثِبت  َعِن ابمِن عمر بن َأىب َسلَمة َعن َأبِ 

َبَة َعنم يَزِيَد بمِن َهاُروَن، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن ُقَداَمةَ  ِر بمِن َأيب َشيـم َُمِحيِ  َعنم َأبِيِه، َعن ُعَمَر َوَرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َأيب َبكم  اْلم
 .بمِن َأيب َسَلَمَة بِهِ 

َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ِعِد  - َصلَّى اَّللَّ ر  المَموم رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنِة  -يـَعميِن ِمنم ِبدم
رُِكوَن َوِهَي َسَنُة َأرمَبع   جََّة المُمشم جَِّة َوَويلَ تِلمَك اْلَم  .فََأقَاَم هِبَا َحىتَّ َمَضى ُذو اْلِم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَيمَد بمَن ََثِبت  َأنم يـَتَـَعلََّم ِكَتابَ  َوِف َهِذِه السََّنةِ : َوقَاَل المَواِقِديُّ   يـَعميِن َسَنَة َأرمَبع  َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .يـَُهودَ 
ًما: فـَثـََبَت َعنمُه ِف الصَِّحيِح َأنَُّه قَالَ : قـُلمتُ  ُتُه ِف مَخمَسَة َعَشَر يـَوم  .تـََعلَّمم

 .َوهللا أعلم
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َها قَاَل ابمُن ِإسمحَ  َوَِّل ِمنـم َنمَدِل ِف رَبِيع  اَأم َمِة اْلم َرِة النـََّبِويَِّة َغزمَوُة َدوم جم ُ : اقَ َسَنُة مَخمس  ِمَن اهلِم مثَّ َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَدِل  َمَة اْلم  ( .5)َعَليمِه َوَسلََّم َدوم

تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ِسَباَع بمَن ُعرمُفَطَة المِغَفاِريَّ  -يـَعميِن ِمنم َسَنِة مَخمس   -وَِّل ِف رَبِيع  اَأمَ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َواسم
َحاقَ  َها َوملَم يـَلمَق َكيمًدا، فََأقَامَ : قَاَل ابمُن ِإسم  مثَّ رََجَع ِإََل المَمِديَنِة قـَبمَل َأنم َيِصَل ِإلَيـم
 .ِتهِ ِِبلمَمِديَنِة بَِقيََّة َسنَ 

َحاقَ   .َهَكَذا قَاَل ابمُن ِإسم
َناِدِه َعنم ُشُيوِخِه َعنم مَجَاَعة  ِمَن السََّلِف قَاُلوا ُ َعَليمِه : َوَقدم قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر المَواِقِديُّ إبِِسم َأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نـَُو ِإََل َأَداين الشَّاِم، َوِقي ِإنَّ َذِلَك ممَّا يـُفمزُِع قـَيمَصَر، َوذُِكَر َلُه َأن بدومة اْلندل مجعا َكِبريا َوَأنَـُّهمم : َل َلهُ َوَسلََّم َأنم يَدم
نُوا ِمَن المَمِديَنةِ   .يظملُموَن من مر هبم، وََكاَن هَلَا ُسوٌق َعِظيٌم، َوُهمم يُرِيُدوَن َأنم يَدم

ُ َعَليمِه وَ  ُمُن النـََّهاَر، َوَمَعُه فـََنَدَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي، َفَكاَن َيِسرُي اللَّيمَل َوَيكم َسلََّم النَّاَس، َفَخَرَج ِف َألمف  ِمَن المُمسم
رََة يـَُقاُل َلُه َمذمُكوٌر، َهاد  ِخر ِيٌت   ( .1)َدلِيٌل َلُه ِمنم َبيِن ُعذم

بَـَرُه َدلِيُلهُ  َنمَدِل َأخم َمِة اْلم ، َفَساَر َحىتَّ َهَجَم َعَلى َماِشَيِتِهمم َورَِعائِِهمم، فََأَصاَب َمنم َأَصاَب  فـََلمَّا َدََن ِمنم َدوم ِبَسَوائِِم َبيِن مَتِيم 
رَب أهل دومة اْلندل فـَتَـَفرَُّقوا، ه ، َوَجاَء اْلَم  َوَهَرَب َمنم َهَرَب ِف ُكلِ  َوجم

__________ 
 .َحاب اْلَِديث يفتحوهناِبَضم الدَّال ِعنمد أهل اللَُّغة، َوَأصم : دومة( 5)

 .َكَذا ِف الصِ َحاح
ِري    .مسيت بدومى بن ِإمسمَاِعيل، وََكاَن نزهلا: قَاَل المبكم

 ( .31/  1شرح المَمَواِهب )
 .املاهر ِبهلداية: اْلريت( 1)
 ( )*(9السِ ريَة  - 51)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبسَ  ًما، َوَبثَّ السََّراََي، مثَّ َرَجُعوا َوَأَخَذ فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَحِتِهمم فـََلمم جيَِدم ِفيَها َأَحًدا، فََأقَاَم هِبَا َأَيَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَسأََلُه َعنم َأصم  ُهمم فَأََتى بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َربُوا َأممسِ هَ : َحاِبِه فـََقالَ ُُمَمَُّد بمُن َسَلَمَة َرُجًَل ِمنـم

َلَم، َورََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ََلَم فََأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنةِ فـََعَرَض َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَّللَّ
 .َسَنَة مَخمس  ( 5)اْلندل ِف ربيع اْلخر  وََكاَن ُخُروُجُه َعَليمِه السَََّلم ِإََل دومة: قَاَل المَواِقِديُّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهِذهِ : قَالَ   .المَغزمَوةِ  َوِفيِه تـُُوفِ َيتم ُأمُّ َسعمِد بمِن ُعَباَدَة، َوابـمنـَُها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ثـََنا ُمَُ : َوَقدم قَاَل َأبُو ِعيَسى الرتِ مِمِذيُّ ِف َجاِمِعهِ  ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم َحدَّ مَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغاِئٌب، َها  قـََتاَدَة، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َأنَّ ُأمَّ َسعمد  َماَتتم َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َوَقدم فـََلمَّا َقِدَم َصلَّى َعَليـم
رٌ   .َمَضى ِلَذِلَك َشهم

َقُه عَ  ًرا َفَما فـَوم َتِضي َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َغاَب ِف َهِذِه المَغزمَوِة َشهم  .َلى َما ذََكَرُه المَواِقِديُّ َرِْحَُه هللاَوَهَذا ُمرمَسٌل َجيِ ٌد، َوُهَو يـَقم
َزاِب َوَقدم أَ  َحم ُ تـََعاََل ِفيَها صدر ُسورَة االحزابَغزمَوة اْلَنمَدق َوِهَي َغزمَوُة اَأم  .نـمَزَل اَّللَّ

َها وََكاَن َييها الَِّذيَن آَمُنوا اذمُكُروا نِعمَمَة اَّللَِّ َعَليمُكمم ِإذم َجاَءتمُكمم ُجُنوٌد فََأرمَسلمَنا َعَليمِهمم ِرًُيا، َوُجنُ : " فـََقاَل تـََعاََل  وًدا ملَم تـََروم
ُ مبَا تـَعمَمُلوَن َبصِ  ََناِجَر * ريًا اَّللَّ َبمَصاُر َوبـََلَغِت المُقُلوُب اْلم َفَل ِمنمُكمم، َوِإذم زَاَغِت اَأم ِقُكمم َوِمنم َأسم ِإذم َجاُءوُكمم ِمنم فـَوم

ِمُنوَن وزلزلوا زلزاال  َوَتظُنُّوَن ِِبَّللَِّ الظنوَن، ُهَنالك ابتلى المُمؤم
__________ 

 .ربيع االول ِف : ِعنمد ابمن جرير َعن المَواِقِدي  ( 5)
َرة : " وََكَذِلَك ِف شرح المَمَواِهب جم َعة َوَأرمبَعني شهرا من اهلِم وََكاَن رُُجوعه ِإََل " وََكاَن ِف شهر ربيع االول على رَأس ِتسم

رين من ربيع اْلخر  .المَمِديَنة ِف المعشم
)*( 
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ُ َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُرورًا َوِإذم يـَُقوُل المُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِف * َشِديًدا  ُهمم ََي *  قـُُلوهِبِمم َمَرٌض َما َوَعَدََن اَّللَّ َوِإذم قَاَلتم طَائَِفٌة ِمنـم
ُهُم النَِّبَّ يـَُقوُلوَن ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعومرَ  َتأمِذُن َفرِيٌق ِمنـم َل يـَثمِرَب اَل ُمَقاَم َلُكمم فَارمِجُعوا، َوَيسم  .ةٌ َأهم

َها َوَما تـََلبـَّثُوا هِبَا ِإالَّ َيِسريًا * ومرَة  ِإنم يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا َوَما ِهَي بِعَ  َنَة َْلتـَوم * َوَلوم ُدِخَلتم َعَليمِهمم ِمنم َأقمطَارَِها مثَّ ُسِئُلوا المِفتـم
ُد  َدمَِبَر وََكاَن َعهم ُئواًل َوَلَقدم َكانُوا َعاَهُدوا اَّللََّ ِمنم قـَبمُل اَل يـَُولُّوَن اَأم ِت * اَّللَِّ َمسم َفَعُكُم المِفَراُر ِإنم فـََررمُُتم ِمَن المَموم ُقلم َلنم يـَنـم

 ُقلم َمنم َذا الَِّذي يـَعمِصُمُكمم ِمَن اَّللَِّ ِإنم َأرَادَ * َأِو المَقتمِل َوِإًذا اَل مُتَتـَُّعوَن ِإالَّ َقِليًَل 
ِقنَي ِمنمُكمم َوالمَقائِِلنَي * ُدوَن هَلُمم ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َولِيًّا َواَل َنِصريًا ِبُكمم ُسوًءا َأوم َأرَاَد ِبُكمم َرْحمًَة َواَل جيَِ  ُ المُمَعوِ  َقدم يـَعمَلُم اَّللَّ

َنا َواَل َيَمتُوَن المَبأمَس ِإالَّ قَِليًَل  َواهِنِمم َهُلمَّ ِإلَيـم ُف رََأيـمتَـهُ * ِْلِخم َوم مم يـَنمظُُروَن ِإلَيمَك َتُدوُر َأعميُـنـُُهمم  َأِشحًَّة َعَليمُكمم فَِإَذا َجاَء اْلم
ريمِ  ُف َسَلُقوُكمم ِبَلمِسَنة  ِحَداد  َأِشحًَّة َعَلى اْلَم َوم ِت فَِإَذا َذَهَب اْلم َبَط َكالَِّذي يـُغمَشى َعَليمِه ِمَن المَموم ِمُنوا فََأحم ، ُأولَِئَك ملَم يـُؤم

ُ َأعمَماهَلُمم وََكاَن َذِلَك َعَلى اَّللَِّ  َزاُب يـََودُّوا َلوم َأنَـُّهمم َِبُدوَن ِف *  َيِسريًا اَّللَّ َحم َهُبوا َوِإنم َيَمِت اَأم َزاَب ملَم يَذم َحم َُيمَسُبوَن اَأم
أَُلوَن َعنم َأنـمَباِئُكمم َوَلوم َكانُوا ِفيُكمم َما قَاتـَُلوا ِإالَّ َقِليًَل  َعمَراِب َيسم َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنم َكاَن َلَقدم َكاَن َلُكمم ِف َرُسوِل اَّللَِّ * اَأم  ُأسم

َ َكِثريًا  ِخَر َوذََكَر اَّللَّ َم اْلم َ َوالميَـوم ُ * يـَرمُجو اَّللَّ ُ َوَرُسولُُه، َوَصَدَق اَّللَّ َزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدََن اَّللَّ َحم ِمُنوَن اَأم َوَلمَّا رََأى المُمؤم
ِليًما َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهمم ِإالَّ ِإُيَاًَن وَ  ُهمم * َتسم ُهمم َمنم َقَضى ََنمَبُه َوِمنـم ِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَليمِه َفِمنـم ِمَن المُمؤم
ُلوا تـَبمِديًَل  َتِظُر َوَما بَدَّ َب المُمَناِفِقنَي ِإنم َشاَء َأوم * َمنم يـَنـم ِقِهمم َويـَُعذِ  ُ الصَّاِدِقنَي ِبِصدم ِزَي اَّللَّ َ َكاَن  لَِيجم يـَُتوَب َعَليمِهمم ِإنَّ اَّللَّ

ِمِننَي المِقَتاَل وََكاَن اَّللَُّ * َغُفورًا َرِحيًما  ُ المُمؤم ًرا وََكَفى اَّللَّ ُ الَِّذيَن َكَفُروا بِغَيمِظِهمم ملَم يـََناُلوا َخيـم َوَأنـمَزَل *  َقِوَيًّ َعزِيًزا َوَردَّ اَّللَّ
ِل  تُـُلوَن َوأتَمِسُروَن َفرِيًقا، َوَأومرََثُكمم الَِّذيَن ظَاَهُروُهمم ِمنم َأهم المِكَتاِب ِمنم َصَياِصيِهمم َوَقَذَف ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمَب، َفرِيًقا تـَقم



 ".َأرضهم ودَيرهم َوَأممَواهلمم وأرضا مل تطأوها وََكاَن هللا على كل شئ َقِديًرا 
َيَ  َنا َعَلى ُكلِ  ِمنم َهِذِه اْلم ُد َوالمِمنَّةُ َوَقدم َتَكلَّمم َمم  .ِت المَكِرُيَاِت ِف التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم
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ََلنُ  ُ َوِبِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم  .َولمَنذمُكرم َهاُهَنا َما يـَتَـَعلَُّق ِِبلمِقصَِّة ِإنم َشاَء اَّللَّ
َنمَدِق ِف َشوَّال  َسَنَة مَخم * * *  َحاَق َوُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ وقـََتاَدُة َوَقدم َكاَنتم َغزمَوُة اْلم َرِة َنصَّ َعَلى َذِلَك ابمُن ِإسم جم س  ِمَن اهلِم

ُر َواِحد  ِمَن المُعَلَماِء َسَلًفا َوَخَلًفا َهِقيُّ َوَغيـم  .والمبَـيـم
ِريِ  َأنَُّه قَالَ  َبَة َعِن الزُّهم َعُة اَأمَ : َوَقدم َرَوى ُموَسى بمِن ُعقم َزاِب ِف َشوَّال  َسَنَة َأرمَبع  مثَّ َكاَنتم َوقـم  .حم

َبل  َعنم ُموَسى بمِن َداُوَد َعنمهُ  ، ِفيَما َرَواُه َأْحمَُد بمُن َحنـم َماُم َماِلُك بمُن َأَنس   .وََكَذِلَك قَاَل اْلمِ
َهِقيُّ  َِقيَقِة، َِأَنَّ ُمَراَدُهمم َأنَّ ذَ : قَاَل المبَـيـم نَـُهمم ِف اْلم ِتََلَف بـَيـم َماِل مَخمس  َواَل اخم ِتكم  .ِلَك بـَعمَد ُمِضيِ  َأرمَبِع ِسِننَي َوقـَبمَل اسم

ر  المَعاَم المَقاِبَل، فَ  ِلِمنَي ِإََل بَدم رِِكنَي َلمَّا انمَصَرُفوا َعنم ُأُحد  َواَعُدوا المُمسم ُ َعَليمِه َواَل َشكَّ َأنَّ المُمشم َذَهَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِب َذِلَك المَعاِم، فـََلمم َيُكونُ َوَسلََّم َوَأصمَحابُ  َياَن ِبُقَريمش  ِْلَدم وا لَِيأمتُوا ِإََل ُه َكَما تـََقدََّم ِف َشعمَباَن َسَنَة َأرمَبع  َورََجَع َأبُو ُسفم

َنمَدَق ِف َشوَّال  ِمنم َسَنِة مَخمس   َريمِن، فـَتَـَعنيََّ َأنَّ اْلم  .المَمِديَنِة بـَعمَد َشهم
ُ َأعملَ   .مُ َواَّللَّ

 ِ َنمَدَق َكاَنتم بـَعمَد ُأُحد  ِبَسنَـتَـنيم ِريُّ بَِنَّ اْلم  .َوَقدم َصرََّح الزُّهم
ِل َمنم َذَهَب ِإََل َأنَّ َأوََّل التَّارِيِخ ِمنم  ، ِإالَّ َعَلى قـَوم ُُمَرَِّم الس نة الثَّانَِية ِلَسَنِة  َواَل ِخََلَف َأنَّ ُأُحًدا ِف َشوَّال  َسَنَة َثََلث 

َوَِّل ِإََل آِخرَِها، َكَما َحَكاهُ اهلمِ  َرِة ِمنم رَبِيع  اَأم جم َرِة، َوملَم يـَُعدُّوا الشُُّهوَر المَباِقَيَة ِمنم َسَنِة اهلِم َهِقيُّ جم  . المبَـيـم
رًا ِف االوَل، وأحدا ِف سنة ثِنـم  َياَن المَفَسِويُّ، َوَقدم َصرََّح بَِنَّ بَدم ِعَد ِف َشعمَباَن َوبِِه قَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ِ، َوبدر المَموم تَـنيم

َنمَدَق ِف َشوَّال  َسَنَة َأرمَبع   ، َواْلم  .َسَنَة َثََلث 
َطَّاِب َجَعَل َأوَّ  ِمِننَي ُعَمَر بمَن اْلم ُهوَر َأنَّ َأِمرَي المُمؤم ُهوِر، فَِإنَّ المَمشم ُمم ِل اْلم  لَ َوَهَذا ُُمَاِلٌف ِلَقوم
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َواُل َثََلثًَة َوا التَّارِيِخ ِمنم  َقـم َرِة، َفَصاَرِت اَأم جم َوَِّل َسَنَة اهلِم َرِة، َوَعنم َماِلك  ِمنم رَبِيع  اَأم جم ُ َأعمَلمُ ُُمَرَِّم َسَنِة اهلِم  .َّللَّ
ُهورِ  ُمم ُل اْلم َنمَدَق ِف َشوَّال  سَ : َوالصَِّحيُح قـَوم ، َوَأنَّ اْلم ُ َأعمَلمُ َأنَّ ُأُحًدا ِف َشوَّال  َسَنَة َثََلث  َرِة َواَّللَّ جم  .َنَة مَخمس  ِمَن اهلِم

، َعِن ابمِن ُعَمَر أَ  ِ ِمنم َطرِيِق ُعبَـيمِد اَّللَِّ َعنم ََنِفع  َِديُث المُمتـََّفُق َعَليمِه ِف الصَِّحيَحنيم ُعِرضمُت َعَلى َرُسوِل : نَُّه قَالَ فََأمَّا اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  َنمَدِق َوَأََن ابمُن مَخمسَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم اْلم َرَة َسَنًة فـََلمم جيُِزمين، َوُعِرضمُت َعَليمِه يـَوم  َم ُأُحد  َوَأََن ابمُن َأرمَبَع َعشم

َرَة فََأَجاَزين   .َعشم
َها  فـََقدم َأَجاَب َعنـم



َم ُأُحد   َهِقيُّ ِبَنَُّه ُعِرَض يـَوم ُهُم المبَـيـم َرةَ مَجَاَعٌة ِمَن المُعَلَماِء ِمنـم َاِمَسَة َعشم َزاِب ِف َأَواِخِر اْلم َحم َم اَأم َرَة، َويـَوم  .ِف َأوَِّل الرَّابَِعَة َعشم
َرَة َسَنَة الَّ : قـُلمتُ  َمَل مَخمَس َعشم َتكم َزاِب َكاَن َقِد اسم َحم َم اَأم ِِت جُيَاُز ِلِمثمِلَها َوَُيمَتِمُل َأنَُّه َأرَاَد َأنه ملا عرض َعَليمِه ِف يـَوم

َهاالمغِ  َقى َعَلى َهَذا زََِيَدٌة َعَليـم  .لمَماُن، َفََل يـَبـم
َِديَث قَالَ  ا بـَلََّغ ََنِفٌع ُعَمَر بمَن َعبمِد المَعزِيِز َهَذا اْلم َ الصَِّغرِي َوالمَكِبريِ : َوهِلََذا َلمَّ  .ِإن َهَذا المفرق بـَنيم

َفاِق َواعمَتَمَد َعَلى َذِلَك مُجمهُ   .وُر المُعَلَماءِ مثَّ َكَتَب ِبِه ِإََل اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُرهُ * * *  َحاَق َوَغيـم  .َوَهَذا ِسَياُق المِقصَِّة ممَّا ذََكَرُه ابمُن ِإسم
َحاقَ  َنمَدِق ِف َشوَّال  َسَنَة مَخمس  : قَاَل ابمُن ِإسم  .مثَّ َكاَنتم َغزمَوُة اْلم

َثيِن يَزِيُد بمُن ُروَماَن، َعنم ُعرمَوَة َومَ  اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  َوُُمَمَُّد بمُن َكعمب  المُقَرِظيُّ ( 5)نم اَل أهتم، َعن عبيد َفَحدَّ
ُرُهمم ِمنم ُعَلَمائَِنا ر  َوَغيـم ِريُّ، َوَعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم  .َوالزُّهم

ُث َما اَل ُُيَدِ ثُ   .بـَعمضٌ  َوبـَعمُضُهمم ُُيَدِ 
َنمَدقِ : قَاُلوا َطَب : ِإنَُّه َكاَن ِمنم َحِديِث اْلم َِقيِق النََّضِريُّ، َوُحَييُّ بمُن َأخم ُم بمُن َأيب اْلم ُهمم َسَلَّ َأنَّ نـََفًرا ِمَن الميَـُهوِد ِمنـم

َذُة بن قيس َِقيِق، َوَهوم  النََّضِريُّ، وَِكَنانَُة بمُن الرَّبِيِع بمِن َأيب اْلم
__________ 

 .عبد هللا بن َكعمب: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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، َوُهُم الَِّذينَ  ، َوَأبُو َعمَّار  المَوائِِليُّ، ِف نـََفر  ِمَن َبيِن النَِّضرِي َونـََفر  ِمنم َبيِن َواِئل  َزاَب َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  المَوائِِليُّ َحم َحزَّبُوا اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم ِإََل َحرمِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َم، َخَرُجوا َحىتَّ َقِدُموا َعَلى قـَُريمش مبَكَّة َفَدَعوم

َتأمِصَلهُ : َوقَاُلوا  .ِإَنَّ َسَنُكوُن َمَعُكمم َعَليمِه َحىتَّ َنسم
ٌر َأمم ََي َمعمَشَر يـَُهوَد ِإنَُّكمم : فـََقاَلتم هَلُمم قـَُريمشٌ  َنا َُنمَتِلُف ِفيِه ََنمُن َوُُمَمٌَّد، َأَفِدينُـَنا َخيـم َبحم َوَِّل َوالمِعلمِم مبَا َأصم ُل المِكَتاِب اَأم َأهم

َقِ  ِمنمهُ : ِديُنُه؟ قَاُلوا ََل ِِبْلم ٌر ِمنم ِديِنِه، َوَأنـمُتمم َأوم  .َبلم ِديُنُكمم َخيـم
ُ ِفيِهمم  ِبمِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن لِلَِّذيَن  " : فـَُهُم الَِّذيَن َأنـمَزَل اَّللَّ ِمُنوَن ِِبْلم َأملَم تـََر ِإََل الَِّذيَن ُأوتُوا َنِصيًبا ِمَن المِكَتاِب يـُؤم

َدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيًَل   .َكَفُروا َهُؤاَلِء َأهم
ُ، َوَمنم يلعن هللا فـََلنم َتَِد لَ  ََيت( " 5)ُه َنِصريًا ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم اَّللَّ  .اْلم

 ُ ُهمم ِإلَيمِه ِمنم َحرمِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَمُعوا ِلَذِلَك فـََلمَّا قَاُلوا َذِلَك ِلُقَريمش  َسرَُّهمم َوَنِشطُوا ِلَما َدَعوم َعَليمِه َوَسلََّم، فَاجم
 .َواتَـَّعُدوا َلهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ َخَرَج ُأولَِئَك النـََّفُر ِمنم يَـ  ُهمم ِإََل َحرمِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُهوَد َحىتَّ َجاُءوا َغَطَفاَن ِمنم قـَيمِس َعيمََلَن، َفَدَعوم



بَـُروُهمم َأنَـُّهمم َيُكونُوَن  َتَمُعوا َمَعُهمم ( 1)َوَأخم  .ِفيهِ  َمَعُهمم َعَليمِه، َوَأنَّ قـَُريمًشا َقدم اَتبـَُعوُهمم َعَلى َذِلَك َواجم
َنُة بمُن ِحصمِن بمِن ُحَذيـمَفَة بم  َياَن، َوَخَرَجتم َغطََفاُن َوقَائُِدَها ُعيَـيـم ر  ِف َبيِن فـََزارََة َفَخَرَجتم قـَُريمٌش َوقَائُِدَها َأبُو ُسفم ِن َبدم

َعُر ابمن  ِف بمِن َأيب َحارِثََة المُمرِ يُّ ِف َبيِن ُمرََّة، َوِمسم َاِرُث بمُن َعوم َمَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َواْلم َلَة بمِن نـَُويـمَرَة بمِن َطرِيِف بمِن ُسحم رَُخيـم
َجعَ  ِمِه ِمنم َأشم َجَع بمِن رَيمِث بمِن َغطََفاَن ِفيَمنم اَتبـََعُه ِمنم قـَوم  .ِهََلِل بمِن ُخََلَوَة بمِن َأشم

ُ َعَليمِه َوسَ  َع هِبِمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَدَق على المَمِديَنةفـََلمَّا مسَِ َممِر َضَرَب اْلم  .لََّم َوَما َأمجمَُعوا َلُه ِمَن اَأم
__________ 

 .ُسورَة النِ َساء( 5)
 .سيكونون: ابمن ِهَشام( 1)
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 .يـَُقاُل ِإنَّ الَِّذي َأَشاَر ِبِه َسلمَمانُ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
ََناِدقَ  :قَاَل الطَّرَبِيُّ َوالسَُّهيمِليُّ  ُر بمُن ِإيَرَج بمِن َأفمرِيُدونَ : َأوَُّل َمنم َحَفَر اْلم  .ِمُنوِشهم

 .وََكاَن ِف َزَمِن ُموَسى َعَليمِه السَََّلمُ 
َحاقَ  ِر، : قَاَل ابمُن ِإسم َجم ِلِمنَي ِف اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـَرمِغيًبا ِللمُمسم ِلُموَن، فـََعِمَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوعمل َمَعه المُمسم

َيًة بَِغريمِ ِإذمنِِه َواَل ِعلمِمِه َعَليمِه الصَََّلُة ( 5)َوخَتَلََّف طَائَِفٌة ِمَن المُمَناِفِقنَي يـَعمَتِذُروَن ِِبلضَّعمِف  ُهمم َمنم يـَنمَسلُّ ُخفم ، َوِمنـم
 .َوالسَََّلمُ 

َلهُ  ُ تـََعاََل ِف َذِلَك قـَوم ِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه، َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأممر  َجاِمع  ملَم " تـََعاََل  َوَقدم َأنـمَزَل اَّللَّ َا المُمؤم ِإَّنَّ
َتأم  ِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه، فَِإَذا اسم َتأمِذنُوُه، ِإن الَّذين يستأذنوك ُأولَِئَك الَِّذيَن يـُؤم َهُبوا َحىتَّ َيسم وَك لِبَـعمِض َشأمهِنِمم فَأمَذنم َذنُ يَذم

َ ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم  تَـغمِفرم هَلُُم اَّللَّ ُهمم َواسم َنُكمم َكُدَعاِء بـَعمِضُكمم بـَعمًضا َقدم يـَعمَلُم * ِلَمنم ِشئمَت ِمنـم اَل ََتمَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـم
ُ الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمنمُكمم ِلَواًذا َنة َأو يصيهم َعَذاٌب َألِيٌم، َأاَل ِإنَّ َّلِلَِّ اَّللَّ َذِر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعنم َأممرِِه َأنم ُتِصيبَـُهمم فتـم ، فـَلمَيحم

َم يـُرمَجُعوَن ِإلَيمِه فـَيُـنَـبِ ئـُُهمم مبَا َعمِ  َرمِض َقدم يـَعمَلُم َما َأنـمُتمم َعَليمِه، َويـَوم ُ ِبُكلِ  شئ عليم ُلوا َواَما ِف السََّمَوات َواَأم  ( ".1)َّللَّ
َحاقَ  ِلِمنَي يـَُقاُل َلُه ُجَعيمٌل مَسَّ : قَاَل ابمُن ِإسم َكُموُه، َوارمََتَُزوا ِفيِه ِبَرُجل  ِمَن المُمسم ِلُموَن ِفيِه َحىتَّ َأحم اُه َرُسوُل فـََعِمَل المُمسم

ًرا، فـََقاُلوا ِفيمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمم ًرا : ا يـَُقوُلونَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرا * مَسَّاُه ِمنم بـَعمِد ُجَعيمل  َعمم ًما َظهم وََكانُوا ( 9)وََكاَن ِللمَباِئِس يـَوم
َرا: ِإَذا قَالُوا  .َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .عمرا: قَاَل َمَعُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ظهرا: ظهرا قَاَل هَلُم: َوِإذا قَالُوا

* * * 
__________ 



 .َوجعُلوا يورون ِبلضعيف من المَعَمل: ابمن ِهَشام( 5)
 .ُسورَة النُّور( 1)
 .قـُوَّة ومعونة: ظهر( 9)
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َحاَق، َعنم ْحَُ : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو ِإسم ر و، َحدَّ ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن َعمم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد، َحدَّ عمُت َأَنًسا َحدَّ يمد ، مسَِ
َنمَصاُر َُيمِفُرونَ : قَالَ  َنمَدِق، فَِإَذا المُمَهاِجُروَن َواَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلم  ِف َغَداة  َِبرَِدة  َوملَم َيُكنم هَلُمم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُوِع قَالَ َعِبيٌد يـَعمَمُلوَن َذِلَك هَلُمم، فـََلمَّا رََأى َما هبِِ  َنمَصاِر : " مم ِمَن النََّصِب َواْلم ِخَرِة، َفاغمِفرم ِلَلم اللَُّهمَّ ِإنَّ المَعيمَش َعيمُش اْلم
َهاِد َما بَِقيَنا َأبََدا* ََنمُن الَِّذيَن َِبيـَُعوا ُُمَمًَّدا : فـََقاُلوا جمُِيِبنَي َلهُ " َوالمُمَهاِجَرهم   َعَلى اْلِم

 ِ  .ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم ُمَعاِويََة بمِن قـُرََّة َعنم َأَنس  َوِف الصَِّحيَحنيم
 .ََنمَوهُ 

ِوهِ  ، بَِنحم ِلٌم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة َعنم ََثِبت  َوُْحَيمد  َعنم َأَنس   .َوَقدم َرَواُه ُمسم
ثـََنا َعبمُد الم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو َمعمَمر ، َحدَّ َنمَصاُر : َواِرِث، َعنم َعبمِد المَعزِيِز، َعنم َأَنس  قَالَ َحدَّ َجَعَل المُمَهاِجُروَن َواَأم

ُقُلوَن التـَُّراَب َعَلى ُمُتوهِنِمم َويـَُقوُلونَ  َل المَمِديَنِة َويـَنـم َنمَدَق َحوم على االسَلم َما بَِقيَنا * ََنمُن الَِّذيَن َِبيـَُعوا ُُمَمًَّدا : َُيمِفُروَن اْلم
َنمَصاِر : " يـَُقوُل النَِّبُّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم جميبا هَلُم: َأبََدا قَالَ  ِخَرهم، فـََباِركم ِف اَأم ُر اْلم َر ِإالَّ َخيـم اللَُّهمَّ ِإنَُّه اَل َخيـم

 ".َوالمُمَهاِجَرهم 
َنُع هَلُمم إبَِِهالَ : قَالَ  َن مبِلمِء َكفِ ي ِمَن الشَِّعرِي فـَُيصم تـَوم ُم ِجَياٌع، َوِهَي َبِشَعٌة ِف ( 5)ة  َسِنَخة  يـُؤم ِم َوالمَقوم َ يََدِي المَقوم تُوَضُع بـَنيم

َلمِق َوهَلَا رِيٌح ُمنمنِتٌ  ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز بمُن : َوقَاَل المُبَخاِريُّ ! اْلم َبُة بمُن َسِعيد ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم ِل بمِن ( 1)َحدَّ ، َعنم َسهم َأيب َحازِم 
ُقُل التـَُّرابَ : د ، قَالَ َسعم  َنمَدِق َوُهمم َُيمِفُروَن، َوََنمُن نـَنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اْلم َتاِدََن ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ( 9) َعَلى َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   :فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .الودكة: االهالة( 5)
 .املتغرية الر يح المَفاِسَدة الط عمم: نخةوالس

 .َعن َأىب َحازِم: الُبَخاِري  ( 1)
 .َوُهَو َأبُو عبد المَعزِيز

ر: االكتاد( 9)  .مجع كتد، َوُهَو َما َبني المَكاِهل ِإََل الظ هم
)*( 
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ِخَرهم، فَاغمِفرم ِللمُمَهاِجرِينَ "  َنمَصاِر  اللَُّهمَّ اَل َعيمَش ِإالَّ َعيمُش اْلم  ".َواَأم
ِلٌم َعِن المَقعمَنِبِ ، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بِهِ   .َوَرَواُه ُمسم

، قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َحاَق، َعن المرَباء ابمن َعاِزب  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم ِلُم بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا ُمسم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : َحدَّ
َنمَدِق َحىتَّ َأغمَمَر َبطمَنُه، َأِو اغمبَـرَّ َبطمُنُه يـَُقولُ  َصلَّى َم اْلم ُقُل التـَُّراَب يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَنـم  :اَّللَّ

َتَديـمَنا  ُ َما اهم َنا * َواَّللَِّ َلوماَل اَّللَّ َنا فَأَنمزَِلنم َسِكيَنًة َعَليـم َنا َواَل َصلَّيـم قـم ا َوثـَبِ ِت اَأمَ * َواَل َتَصدَّ ََُل َقدم بـََغوم َنا ِإنَّ اَأم قمَداَم ِإنم اَلقـَيـم
َنا  تَهُ * َعَليـم َنا َورََفَع هِبَا َصوم َنًة َأبـَيـم َنا: ِإَذا َأرَاُدوا ِفتـم َنا، َأبـَيـم  .َأبـَيـم

ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة بِهِ   .َوَرَواُه ُمسم
ثـََنا َأْحمَُد بمُن ُعثمَماَن، : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  َثيِن َأيب، َعنم َأيب َحدَّ َحدثَنا ُشَريمح بن مسلمة، َحدََّثىن ِإبـمَراِهيم ابمن يُوُسَف، َحدَّ

ُث قَالَ  َحاَق، َعِن المبَـَراِء ُُيَدِ  ُقُل ِمنم : ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، رََأيـمُتُه يـَنـم َزاِب َوَخنمَدَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحم ُم اَأم َلمَّا َكاَن يـَوم
َنمَدِق َحىتَّ َواَرى َعينِ  التـَُّراُب ِجلمَدَة َبطمِنِه، وََكاَن َكِثرَي الشِ عمِر، َفَسِمعمُتُه يـَرمَتَُِز ِبَكلِ تُـ  َماِت َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة َوُهَو َراِب اْلم

ُقُل ِمَن التـَُّراِب يـَُقولُ  َتَديـمَنا : يـَنـم َنا َواَل تَ * اللَُّهمَّ َلوماَل َأنمَت َما اهم َنا فَأَنمزَِلنم َسِكيَنًة َعَليـم َنا َواَل َصلَّيـم َقمَداَم ِإنم * َصدَّقـم َوثـَبِ ِت اَأم
َنا  ا َعَليـم ََُل َقدم بـََغوم َنا ِإنَّ اَأم تَُه آِبِخرَِها* اَلقـَيـم َنا مثَّ ُُيَدُّ َصوم َنًة َأبـَيـم  .َوِإنم َأرَاُدوا ِفتـم

َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ  َاِعيل بن المفضلأَ : َوقَاَل المبَـيـم بَـَرََن َأْحمَُد بمُن ُعبَـيمد  الصَّفَّاُر، َحدثَنا ِإمسم بَـَرََن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن َعبمَداَن، َأخم  خم
ثـََنا ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن يُوُسَف المبَـلمِخيُّ، َحدَّ  البجلى، َحدَّ
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، َعنم زََِيِد بمِن َأيب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ضرب ِف المُمَسيَُّب بمُن َشرِيك   ِزََيد ، َعنم َأيب ُعثمَماَن، َعنم َسلمَماَن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرُه َشِقيَنا ََي َحبََّذا َرِبًّ َوَحبَّ ِديًنا َوَهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ * ِبسم اَّللَِّ َوبِِه ُهِديَنا : اْلَنمَدق َوقَالَ  ََن َغيـم ِمنم َهَذا  َوَلوم َعَبدم

هِ   .المَوجم
َماُم َأْحمَدُ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم ُمَعاِويََة بمِن قـُرََّة، َعنم َأَنس  ثـََنا ُسَليمَماُن، َحدَّ َعَليمِه َوَسلََّم  َحدَّ

َنمَدقَ  َنمَصاَر َوالمُمَهاِجَرَة اللَُّهمَّ اَل َخيـم : " قَاَل َوُهمم َُيمِفُروَن اْلم ِلِح اَأم ِخَرِة، فََأصم ُر اْلم  ".َر ِإالَّ َخيـم
ِ ِمنم َحِديِث ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبةَ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم

َحاقَ * * *  َرٌة ِف َتصمدِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َوَقدم َكاَن ِف حفر اْلَنمَدق َأَحاِديث بلغتين، من هللا ِفيَها ِعبـم يِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُمونَ   .َعَليمِه َوَسلََّم َوحَتمِقيِق نـُبـُوَّتِِه، َعاَيَن َذِلَك المُمسم

يٌَة : َفِمنم َذِلكَ  َنمَدِق ُكدم َتدَّتم َعَليمِهمم ِف بـَعمِض اْلم ُث َأنَُّه اشم َها إِ ( 5)َأنَّ َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ َكاَن ُُيَدِ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ ، َفَشَكوم
ُعَو بِ  ُ َأنم َيدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَعا إبََِِنء  ِمنم َماء  فـَتَـَفَل ِفيِه مثَّ َدَعا مبَا َشاَء اَّللَّ يَِة، َصلَّى اَّللَّ ِه، مثَّ َنَضَح المَماَء َعَلى تِلمَك المُكدم

ق ِ : فـَيَـُقوُل َمنم َحَضَرَها َحاةً  فـََوالَِّذي بـََعَثُه ِِبْلَم  .اَلنـمَهاَلتم َحىتَّ َعاَدتم َكالمَكِثيِب َما تـَُردُّ فَأمًسا َواَل ِمسم
ُ َعنمهُ  َقِطًعا َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ َحاَق ُمنـم  .َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم



ُد بمُن َُيمََي : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَُّ  ثـََنا َخَلَّ ََن، َعنم َأبِيِه، قَالَ َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَواِحِد بمُن َأُيم ِإَنَّ : َأتـَيمُت َجاِبًرا فـََقالَ : ، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا م اْلَنمَدق َنفر فعرضت كدية َشِديَدٌة َفَجاُءوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َنمَدِق، : يـَوم يٌَة َعَرَضتم ِف اْلم َهِذِه ُكدم

 .َأَن ََنزل: الَ فـَقَ 
__________ 

 .المقطَعة الصلبة من االرض اَل يعممل ِفيَها الممعول: الكدية( 5)
)*( 
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م  اَل نَُذوُق َذَواقًا  َنا َثََلثََة َأَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّ ( 5)مثَّ قَاَم َوَبطمُنُه َمعمُصوٌب حبََجر ، َولَِبثـم َم المِمعمَوَل َفَضَرَب ، فََأَخَذ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َيَم  َيَل َأوم َأهم  ( .1)فـََعاَد َكِثيًبا َأهم

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ائمَذنم يل ِإََل المبَـيمتِ : فـَُقلمتُ 
ًئا َما َكاَن ِف َذِلك َصرب، فعندك شئ؟ قَا: فـَُقلمُت اِلممَرَأِت  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشيـم ِعنمِدي َشِعرٌي : َلتم رََأيمُت ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َم ِف المبـُرمَمِة ( 9)َوَعَناٌق   ، مثَّ ِجئمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ ( 7)، َفَذحَبَِت المَعَناَق َوَطَحَنِت الشَِّعرَي َحىتَّ َجَعلمَنا اللَّحم
َََثِفِ   َ اَأم فـَُقمم َأنمَت ََي ( 1)طَُعيِ ٌم يل : َقدم َكاَدتم َأنم تـَنمَضَج، فـَُقلمتُ ( 1)َعَليمِه َوَسلََّم َوالمَعِجنُي َقِد انمَكَسَر َوالمبـُرمَمُة بـَنيم

 .َرُسوَل اَّللَِّ َوَرُجٌل َأوم َرُجََلنِ 
َز ِمَن التـَّنُّوِر َحىتَّ آِتَ : َكمم ُهَو؟ َفذََكرمُت َلُه، فـََقالَ : قَالَ  ُبـم  .َكِثرٌي طَيِ ٌب، ُقلم هَلَا اَل تـَنمزِِع المبُـرمَمَة َواَل اْلم

 .ُقوُموا: فـََقالَ 
َنمَصارُ   .فـََقاَم المُمَهاِجُروَن َواَأم
َنمَصاِر َوَمنم َمَعُهمم ! َوُيمَكِ : فـََلمَّا َدَخَل َعَلى اممَرَأتِِه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمُمَهاِجرِيَن َواَأم  .َجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .نـََعمم : َهلم َسأََلَك؟ قـُلمتُ : قَاَلتم 
ُر : الَ فـَقَ  َم َوخُيَمِ  َز َوجَيمَعُل َعَليمِه اللَّحم ُبـم ِسُر اْلم المبـُرمَمَة َوالتـَّنُّوَر ِإَذا َأَخَذ ِمنمُه، َويـَُقرِ ُب ( 7)ادمُخُلوا َواَل َتَضاَغطُوا، َفَجَعَل َيكم

 .ِإََل َأصمَحابِِه، مثَّ يـَنمزِعُ 
َز َويـَغمِرُف َحىتَّ شَ  ُبـم ِسُر اْلم  .ِبُعوا َوبَِقَي بَِقيَّةٌ فـََلمم يـََزلم َيكم

ُهمم جَمَاَعةٌ : قَالَ  ِدي، فَِإنَّ النَّاَس َأَصابـَتـم  .ُكِلي َهَذا َوَأهم
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 

ََن، َعنم َأبِيهِ * * *  ، َعنم َعبمِد المَواِحِد بمِن َأُيم َماُم َأْحمَُد، َعنم وَِكيع   َوَقدم َرَواُه اْلمِ
__________ 

 .َشيمئا من َمأمُكول َأو مشروب: ذواقا( 5)
 .السَّاِئل: االهيل َأو االهيم( 1)



 .االنثى من ولد املاعز: العناق( 9)
 .المقدر: الربمة( 7)
َها المقدر: االَثِف( 1)  .ِحَجارَة َثََلثَة تُوَضع َعَليـم
 .لتقليله: َتصمِغري َطَعام: طعيم( 1)
 .يغطى: خيمر( 7)

)*( 
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ََن اْلمَ  َجِر َعَلى َبطمِنِه المَكِرميِ َأُيم يَِة َورَبمِط اْلَم ، َعنم َجاِبر  ِبِقصَِّة المُكدم ََل َبيِن َُممُزوم   .َبِشيِ  َموم
َبَّار، َعن يُوُنَس بم  ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن عبد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئِل، َعِن اْلم َعبمِد المَواِحِد  ِن بَُكريم ، َعنم َوَرَواُه المبَـيـم

يَِة َوالطََّعامِ  ََن، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبر ، بِِقصَِّة المُكدم  .بمِن َأُيم
َدارِ : َوطُولُُه َأَُتُّ ِمنم ِرَوايَِة المُبَخاِريُّ قَاَل ِفيهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبِقم  َلمَّا َعِلَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

لِ  يًعاالطََّعاِم قَاَل ِللمُمسم  .ُقوُموا ِإََل َجاِبر  : ِمنَي مجَِ
ََياِء َما اَل يُعلمُه ِإالَّ هللا، َوقلت: فـََقاُموا، قَالَ  َلِقيُت ِمَن اْلم  .َجاَءََن ِبلق على َصاع من شعري وعناق: فـَ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ : دخلت َعَلى اممَرَأِت َأُقولُ  ِت، َجاَءِك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَضحم َنمَدِق َأمجمَِعنَي، فـََقاَلتم افـم َهلم َكاَن : َم ِِبْلم
 .نـََعمم : َسأََلَك َكمم طََعاُمَك؟ قـُلمتُ 

ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : فـََقاَلتم   .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : َفَكَشَفتم َعينِ  َغمًّا َشِديًدا، قَالَ : قَالَ  مِ خدم: َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ي َوَدِعييِن ِمَن اللَّحم

ُر َهَذا، َفَما زَاَل يـُقَ  م وخيمر َهَذا َوخُيَمِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يثرد ويغرف اللَّحم رِ ُب ِإََل النَّاِس َحىتَّ َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُر َأممََلَ َما َكاَنَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! َشِبُعوا َأمجمَِعنَي َويـَُعوُد التـَّنُّوُر َوالمِقدم ِدي: مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُكِلي َوَأهم

مَها  .فـََلمم تزل أتَمُكل وهتدى يـَوم
َبَة، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُُمَمَّد  المُمَحاِريبِ ، َعنم َعبمدِ  ِر بمُن َأيب َشيـم ََن، َعنم َأبِيِه، َعنم المَواِحِد بم  َوَقدم َرَواُه َكَذِلَك َأبُو َبكم ِن َأُيم

بَـَرين َأنَـُّهمم َكانُوا مَثَاَّنِائَة  َأوم قَالَ : َجاِبر  بِِه َوَأبمَسَط َأيمًضا، َوقَاَل ِف آِخرِهِ   .َثََلمَثِائَة  : َوَأخم
 .َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ِهَشاِم بمِن سعد، َعن أيب الزبري، َعن َجابر

 .وََكانُوا َثََلمَثِائَة  : صََّة ِبطُوهِلَا ِف الطََّعاِم فـََقطم َوقَالَ َفذََكَر المقِ 
ثـََنا َحنمظََلُة بن َأىب: مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعاِصم  ، َحدَّ ُرو بمُن َعِلي   ثـََنا َعمم  َحدَّ
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َيان، َعن َأىب الزبري، َحدثَنا ابمن ِميَناَء، عمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  ُسفم ُ : مسَِ َنمَدُق رََأيمُت ِمَن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلمَّا ُحِفَر اْلم
ُ َعَليمِه : ، فَانمَكَفأمُت ِإََل اممَرَأِت َفقلت( 5)َعَليمِه َوَسلََّم مَخًَصا  َوسلم َهل عنمدك شئ، فَِإين ِ رََأيمُت ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، فذحبتها، َفطحنت، فـََفَرَغتم ِإََل ( 1)مخصا َشِديدا؟ فأخرجت َل ِجَراًِب ِفيِه َصاٌع ِمنم َشِعري  َولََنا بـَُهيمَمٌة َداِجن 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَلتم  يِن : فـََراِغي، َوَقطَّعمتـَُها ِف بـُرمَمِتَها، مثَّ َولَّيمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اَل تـَفمَضحم

ُتُه َفَساَررمتُُه َفقلت ُ َعَليمِه َوَسلََّم َومبَنم َمَعُه، َفِجئـم ََي َرُسول هللا ذحبت هَبِيَمة لنا، وطحنت َصاًعا ِمنم : ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َشِعري  َكاَن ِعنمَدََن، فـَتَـَعاَل َأنمَت َونـََفٌر َمَعكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َفَصاَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َنمَدِق ِإنَّ َجاِبرا قد صنع سؤرا : ى اَّللَّ َل اْلم  .َفَحيـََّهَل ِبُكمم ( 9)ََي َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَل تـُنمزُِلنَّ بـُرمَمَتُكمم َواَل خَتمِبُزنَّ َعِجيَنُكمم َحىتَّ أجئ: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُدُم النَّاَس، َحىتَّ ِجئمُت اممَرَأِت فـََقاَلتم َفِجئمُت َوجَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَقم  .ِبَك َوِبكَ : اَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َقدم فـََعلمُت الَِّذي قـُلمتِ : فـَُقلمتُ 

ِبزم َمَعِك، واقدحى ادمُع : فأخرجت لنا عجينا فبسق ِفيِه َوَِبرك، مثَّ عمد ِإََل برمتنا فبسق َوَِبَرَك، مثَّ قَالَ  َخبَّازًَة فـَلمَتخم
 .من برمتك َواَل تنزلوها( 7)

 .َكَما ِهَي َوِإن عجيننا َكَما ُهوَ ( 1)وهم ألف، فأقسم ِِبَّللَّ الكلوا َحىتَّ تـَرَُكوُه َواَنمََرُفوا، َوِإنَّ بـُرمَمتَـَنا لََتِغطُّ 
ِلٌم َعنم َحجَّاِج بمِن الشَّاِعر، َعن َأىب  . َعاِصم بِِه ََنوهَوَرَواُه ُمسم

* * * 
__________ 

ُوع: اْلمص( 5)  .ضمور المَبطن من اْلم
 .ِبَضم المَباء َتصمِغري هبمة وهى الصَِّغري َومن َأوماَلد المغنم: المَبِهيَمة( 1)

 .َما يرىب ِف المبُيوت من المغنم َواَل خترج ِإََل املرعى: والداجن
َزِة، وىف : سؤرا( 9) َمم َظة فارسية، َوَهَذا َدلِيل على : اليونينية بِتَـرمِكَهايرموى ِِبهلم َوُهَو الطََّعام الذى يدعى ِإلَيمِه، وهى َلفم

 .تكلم الرَُّسول ِِبلمَفاِرِسيَّةِ 
ز َمم  .المَبِقيَّة: والسؤر ِِبهلم

 .اغرِف: اقدحى( 7)
 .تـَُفور حبَيمُث يسمع هَلَا غطيط: تغط( 1)

)*( 
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َِديَث َوِف ِسَياِقِه َغَرابٌَة ِمنم بـَعمِض المُوُجوِه فـََقالَ َوَقدم َرَوى ُمَُ  َحاَق َهَذا اْلم َثيِن َسِعيُد بمُن ِميَناَء، َعنم َجاِبِر : مَُّد بمُن ِإسم َحدَّ
، قَالَ  َنمَدِق، وَكَ : بمِن َعبمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اْلم يَنة ، قَالَ َعِملمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر ِجدِ  مسَِ : اَنتم ِعنمِدي ُشَويـمَهٌة َغيـم



 َواَّللَِّ َلوم َصنَـعمَناَها: فـَُقلمتُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًزا َوَذحَبمتُ : قَالَ  ًئا ِمنم َشِعري  َفَصنَـَعتم َلَنا ِمنمُه ُخبـم تِلمَك الشَّاَة َفَشَويـمَناَها ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َوَأَمرمُت اممَرَأِت َفَطَحَنتم لََنا َشيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ

َنمَدِق، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ااِلنمِصَراَف َعِن اْلم َنا َوَأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وَُكنَّا نـَعمَمُل ِفيِه نـََهارًا فَِإَذا أمسينا : فـََلمَّا َأممَسيـم
ًئا ِمنم ُخبمِز َهَذا : جعمَنا ِإََل َأَهالِيَنا، فـَُقلمتُ رَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َقدم َصنَـعمُت َلَك ُشَويـمَهًة َكاَنتم ِعنمَدََن َوَصنَـعمَنا َمَعَها َشيـم

 .الشَِّعرِي، فََأََن ُأِحبُّ َأنم تـَنمَصِرَف َمِعي ِإََل َمنمِزيل 
َا ُأرِيُد َأنم يَـ : قَالَ  َدهُ َوِإَّنَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوحم  .نمَصِرَف َمِعي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .نـََعمم : فـََلمَّا َأنم قـُلمُت َذِلَك َقالَ : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل بـَيمِت َجاِبِر بمِن : مثَّ َأَمَر َصارًِخا َفَصَرخَ   .َعبمِد اَّللَِّ َأِن انمَصَرُفوا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 !.ِإَنَّ َّلِلَِّ َوِإَنَّ ِإلَيمِه رَاِجُعونَ : قـُلمتُ : قَالَ 
َناَها ِإلَيمِه، : قَالَ  َرجم َبَل النَّاُس َمَعُه، َفَجَلَس َوَأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأقـم َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـَبَـرََّك َومَسَّى اَّللََّ تـََعاََل، : قَالَ فََأقـم

َها مثَّ  َنمَدِق َعنـم ُل اْلم ٌم قَاُموا َوَجاَء ََنٌس، َحىتَّ َصَدَر َأهم  .َأَكَل، َوتـََواَرَدَها النَّاُس ُكلََّما فـَرََغ قـَوم
َا َرَواُه ِمنم َطرِيِق َسِعيِد بمِن ِميَناَء، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم بم  َماَم َأْحمََد ِإَّنَّ د ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ِن َسعم َوالمَعَجُب َأنَّ اْلمِ

َلُه َسَواءً  َحاَق َعنمُه، َعنم َجاِبر  ِمثـم  .ِإسم
َحاقَ  ِت النـُّعمَماِن بمِن َبِشري  : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َنًة لَِبِشرِي بمِن َسعمد  ُأخم َث َأنَّ ابـم َثيِن َسِعيُد بمُن ِميَناَء، َأنَُّه َقدم ُحدِ  : قَاَلتم  َوَحدَّ

يب، مثَّ قَاَلتم َدَعتميِن أُ  َنًة ِمنم متَمر  ِف ثـَوم َرُة بِنمُت َرَواَحَة، فََأعمطَتميِن َحفم َأيم بـُنَـيَُّة اذمَهِب ِإََل َأبِيِك َوَخاِلِك َعبمِد اَّللَِّ بمِن : مِ ي َعمم
 .َرَواَحَة بَِغَدائِِهَما

ُت هِبَا: قَاَلتم  تـَُها َوانمطََلقم  .فََأَخذم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن َألمَتِمُس َأيب َوَخايل، فـََقالَ َفَمَررمُت بِ  ََي : قـُلمتُ : تـََعايَلم ََي بـُنَـيَُّة َما َهَذا َمَعِك؟ قَاَلتم : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََينِهِ َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا متَمٌر بـََعثـَتميِن ِبِه أُمِ ي ِإََل َأيب َبِشرِي بمِن َسعمد  َوَخايل َعبم   .ِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة يـَتَـَغدَّ

 .َهاتِيهِ : فـََقالَ 
ُتُه ِف َكفَّيم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَلتم   َفَصبَـبـم

ُهَما  .َعَليمِه َوَسلََّم َفَما َمََلَتـم
ِر َعَليمِه فـَتَـَبدََّد فـَومقَ  نمَسان  ِعنمَدهُ  مثَّ َأَمَر بِثـَومب  فـَُبِسَط َلُه، مثَّ َدَحا ِِبلتَّمم َنمَدِق َأنم : الثَـّومِب، مثَّ قَاَل ِْلِ ِل اْلم اصمُرخم ِف َأهم

 .َهُلمَّ ِإََل المَغَداءِ 
َنمَدِق َعنم  ُل اْلم َنمَدِق َعَليمِه، َفَجَعُلوا َيَمُكُلوَن ِمنمُه َوَجَعَل يَزِيُد، َحىتَّ َصَدَر َأهم ُل اْلم َتَمَع َأهم ُقطُ فَاجم ِمنم َأطمَراِف  ُه َوِإنَُّه لََيسم



 .الثَـّومبِ 
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِقِه َوملَم يَزِدم  َاِفُظ المبَـيـم َحاَق َوِفيِه انمِقطَاٌع، َوَهَكَذا َرَواُه اْلم  .َهَكَذا َرَواُه ابمُن ِإسم

َحاقَ * * *  ثمُت َعنم َسلمَماَن المَفاِرِسيِ  َأنَُّه قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َرٌة، َضَربمُت ِف ََنحِ : َوُحدِ  َنمَدِق فـََغُلَظتم َعَليَّ َصخم َية  ِمَن اْلم
َة المَمَكاِن َعَليَّ  ، فـََلمَّا رَآين َأضمِرُب َورََأى ِشدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقرِيٌب ِمينِ   نـََزَل فََأَخَذ المِمعمَوَل ِمنم َيِدي َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرى، قَالَ  َفَضَرَب ِبِه َضرمبًَة َلَمَعتم حَتمتَ  َرى فـََلَمَعتم حَتمَتُه بـُرمَقٌة ُأخم مثَّ َضَرَب ِبِه : المِمعمَوِل بـُرمَقٌة، مثَّ َضَرَب بِِه َضرمبًَة ُأخم
َرى، َقالَ  حَتمَت المِمعمَوِل َوَأنمَت  َما َهَذا الَِّذي رََأيمُت َلَمعَ ! بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمتُ : الثَّالِثََة فـََلَمَعتم بـُرمَقٌة ُأخم

 .نـََعمم : قـُلمتُ : أوقد رََأيمَت َذِلَك ََي َسلمَماُن؟ قَالَ : َتضمِرُب؟ قَالَ 
َ فـََتَح َعَليَّ َِبب الشَّ : قَالَ  ُوََل فَِإنَّ اَّللََّ فـََتَح َعَليَّ َِبب المَيَمَن، َوَأمَّا الثَّانَِيُة فَِإنَّ اَّللَّ ، َوَأمَّا الثَّالِثَُة فَِإنَّ اَم َوالمَمغمِربَ َأمَّا اَأم

ِرقَ  َ فـََتَح َعَليَّ هِبَا المَمشم  .اَّللَّ
َهِقيُّ  َوِد َعنم : قَاَل المبَـيـم َسم َبَة ِف َمَغازِيِه، َوذََكَرُه َأبُو اَأم َحاَق َقدم ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم  .ُعرمَوة َوَهَذا الَِّذي ذََكَرُه ابمُن ِإسم

(9/535) 

 
 

يِ  َوِف َحِديِثِه َنَظرٌ مثَّ َرَوى الم  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن يُوُنَس المُكَدُيِم  .بَـيـم
َعثمَمَة، َعنم َكِثرِي بمِن َعبمِد اَّللَِّ َلِكنم َرَواُه ابمُن َجرِير  ِف اَتِرخِيِه َعنم ُُمَمَِّد بمِن بشار َوبـُنمَدار، ِكََلمُهَا َعنم ُُمَمَِّد بمِن َخاِلِد بمِن 

ِه، َفذََكَر َحِديثًا ِفيِه َأنَّ  ، َعنم َأبِيِه َعنم ِجدِ  ِرو بمِن َعومف  المُمَزين ِ  بمِن َعمم
َ ُكلِ  َعَشَرة  َأرمبَِعنَي ِذرَاًعا قَالَ  َنمَدَق بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخطَّ اْلم َنمَصاُر : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتقَّ المُمَهاِجُروَن َواَأم ِف َواحم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َل المبَـيمتِ : َسلمَماَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسلمَماُن ِمنَّا َأهم
ُرو بمُن َعومف   َنمَصاِر ِف َأرمبَِعنَي ِذرَاعً : قَاَل َعمم ا، َفَحَفرمََن َحىتَّ َفُكنمُت َأََن َوَسلمَماُن َوُحَذيـمَفُة َوالنـُّعمَماُن بمُن ُمَقرِ ن  َوِستٌَّة ِمَن اَأم

َنا، َفَذَهَب َسلم  َرٌة بـَيمَضاُء َمرمَوٌة، َفَكَسَرتم َحِديَدََن َوَشقَّتم َعَليـم َماُن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ِإَذا بـََلغمَنا النََّدى َظَهَرتم لََنا َصخم
بَـَرُه عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِف قـُبَّة  تـُرمِكيَّة ، فََأخم َرة َضرمبَة َصدعَها، اَّللَّ َها، َفَجاَء فََأَخَذ المِمعمَوَل ِمنم سلَمان َفضرب الصَّخم نـم

َها  َ اَلبـَتَـيـم َها بـُرمَقٌة َأَضاَءتم َما بـَنيم ، َفَكبـََّر َرُسوُل  -يـَعميِن المَمِديَنَة  -َوبـََرَقتم ِمنـم ِف لَيمل  ُمظمِلم  َحىتَّ َكأَنَـَّها ِمصمَباٌح ِف َجوم
ِلُموَن، مثَّ َضَربـََها الثَّانَِيَة َفَكَذِلَك، مثَّ الثَّااَّللَِّ َصلَّ  ِبرَي فـَتمح  وََكبـََّر المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َتكم  .لِثََة َفَكَذِلكَ ى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسأَُلوُه َعنم  ِلُموَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَقدم َأَضاَء يل ِمَن : َذِلَك النُّوِر، فـََقالَ  َوذََكَر َذِلَك َسلمَماُن َوالمُمسم
ِيُل َأنَّ أُمَِِّت ظَاهِ  بَـَرين ِجربم َرى َكأَنَـَّها َأنـمَياُب المِكََلِب، فََأخم ريَِة َوَمَداِئُن ِكسم ُوََل ُقُصوُر اْلِم َها، َوِمَن الثَّانَِيِة َأَضاَءِت اَأم َرٌة َعَليـم

ُر ِمنم َأرمِض  ُمم َهاالمُقُصوُر اْلم ِيُل َأنَّ أُمَِِّت ظَاِهَرٌة َعَليـم بَـَرين ِجربم  .الرُّوِم َكأَنَـَّها َأنـمَياُب المِكََلِب، َوَأخم
ِيُل َأنَّ ُأمَِِّت ظَاهِ  بَـَرين ِجربم َعاَء َكأَنَـَّها َأنـمَياُب المِكََلِب، َوَأخم َها فَأَبمِشُروا، َوِمَن الثَّالِثَِة َأَضاَءتم ُقُصوُر َصنـم تَـبمَشَر َرٌة َعَليـم َواسم

ِلُموَن َوقَاُلوا ُعوٌد َصاِدقٌ : المُمسم ُد َّلِلَِّ َموم َمم  .اْلم
ِمُنونَ : قَالَ  َزاُب َقاَل المُمؤم َحم ُ َوَرُسوله َوَما زادهم ِإالَّ ِإُيَاًَن : َوَلمَّا طََلَعِت اَأم ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق اَّللَّ َهَذا َما َوَعَدََن اَّللَّ

 .وتسليما



َتُح َلُكمم، َوَأنـمُتم حَتم : اِفُقونَ َوقَاَل المُمنَ  َرى َوَأنَـَّها تـُفم ريَِة َوَمَداِئَن ِكسم ِفُروَن اْلَنمَدق اَل خُيمرِبُُكمم َأنَُّه يـُبمِصُر ِمنم يـَثمِرَب ُقُصوَر اْلِم
ُزوا  !نستطيعون َأن تربم

(9/531) 

 
 

ُ َوَرُسولُُه ِإالَّ غُرورًا  َوِإذم يـَُقوُل المُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِف " فـَنَـَزَل ِفيِهمم   ".قـُُلوهِبِمم َمَرٌض َما َوَعَدََن اَّللَّ
 .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ 

َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم الطَّبَـَراينُّ * * *  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَنِ : َوقَاَل اْلم ثـََنا َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َهاُروُن بمُن َملُّول  بمُن  َحدَّ
ر و، قَالَ  َنمَدِق َفَخنمَدَق : زََِيد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن يَزِيَد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلم َلمَّا َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََن َصَفاًة اَل : َعَلى المَمِديَنِة قَاُلوا َرَها ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ َوَجدم َتِطيُع َحفم  .َنسم
َنا َمَعُه، فـََلمَّا َأاَتَها َأَخَذ المِمعمَوَل َفَضَرَب بِِه َضرم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُقمم ًة ملَم َأمسمَعم فـََقاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ بًَة وََكبـََّر، َفَسِمعمُت َهدَّ

َلَها َقطُّ فـََقالَ   .فُِتَحتم فَاِرسُ : ِمثـم
َرى َفَكبـََّر َفَسِمعمُت هدة مل أمسع مثلَها قط ، فـََقالَ مثَّ َضَرَب أُ   .فتحت الرُّومُ : خم

َلَها َقطُّ، فـََقالَ  ًة ملَم َأمسمَعم ِمثـم َرى َفَكبـََّر َفَسِمعمُت َهدَّ يَـَر َأعمَواًَن َوَأنمَصارًا: مثَّ َضَرَب ُأخم ُ حبِمم  .َجاَء اَّللَّ
هِ َوَهَذا َأيمًضا َغرِيٌب ِمنم َهَذا الموَ   .جم

ُ َأعمَلمُ  َفمرِيِقيُّ ِفيِه َضعمٌف فَاَّللَّ  .َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن زََِيِد بمِن َأنـمُعَم اَأم
َرمِميُّ َحدثَنا َأبُو َّنيلَ : َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ َأيمًضا َثيِن َسِعيُد بمُن ُُمَمَّد  اْلم ، َحدَّ َبل  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأْحمََد بمِن َحنـم ة، َحدثَنا نعيم َحدَّ

رَِمَة َحدََّث َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َنمَدَق، َوَأصمَحابُُه َقدم : بن سعيد الغرى، َأنَّ ِعكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم تَـَفَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ احم
ُوِع، فـََلمَّا رََأى َذِلَك َرسُ  َجارََة َعَلى بُطُوهِنِمم ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َشدُّوا اْلِم َهلم َدلَلمُتمم َعَلى رَُجل  : وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلًة؟ قَاَل َرُجلٌ   .نـََعمم : يُطمِعُمَنا َأكم
مم َفُدلََّنا َعَليمهِ : قَالَ   .ِإمَّا اَل فـَتَـَقدَّ

َنمَدِق يـَُعاِلُج [ بـَيمتِ ]فَانمطََلُقوا ِإََل  ُ الرَُّجِل، فَِإَذا ُهَو ِف اْلم ، فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنِصيَبُه ِمنمُه، فََأرمَسَلِت اممَرَأتُُه َأنم ِجئم
 .َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأاَتَنَ 

َعى َوقَالَ   .بَِيب وأمى: َفَجاَء الرَُّجُل َيسم
 (9السِ ريَة  - 59)َوله معزة 

(9/539) 

 
 

َها فَـ  يـَُها فـََوَثَب ِإلَيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَمَعَها َجدم َي، َوَعَمَدِت المَمرمَأُة ِإََل : َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َدم ُي ِمنم َورَائَِها َفَذَبَح اْلم َدم اْلم
َها ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صَ  َعتَـَها فـََقرَّبـَتـم َر فـَثـََرَدتم َقصم َها َوَخبَـَزتم فََأدمرََكِت المِقدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابه، لَّ َطِحيَنة  هَلَا فـََعَجنَـتـم ى اَّللَّ



بُـَعُه ِفيَها ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأصم  فـََوَضَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم اَّللَِّ اللَُّهمَّ َِبِركم ِفيَها اطمَعُموا: َوقَالَ   .ِبسم

َها ِإالَّ ثـُُلثـَهَ  َها َحىتَّ َصَدُروا َوملَم َيَمُكُلوا ِمنـم  .ا َوبَِقَي ثـُلُثَاَهافََأَكُلوا ِمنـم
ِتُكمم  َنا ِبِعدَّ  .َفَسرََّح ُأولَِئَك المَعَشَرَة الَِّذيَن َكانُوا َمَعُه َأِن اذمَهُبوا َوَسر ُِحوا ِإلَيـم

َها َحىتَّ َشِبُعوا، مثَّ َقاَم َوَدَعا ِلَربَِّة المبَـيمِت َومَسَّ  ِل بـَيمِتَها، مثَّ ( 5)َت َفَذَهُبوا َفَجاَء ُأولَِئَك المَعَشَرُة َفَأَكُلوا ِمنـم َها َوَعَلى َأهم َعَليـم
َنمَدِق فـََقالَ  ا ِإََل اْلم َها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َمَشوم َ يََديمِه َقدم َضُعَف َعنـم َرٌة بـَنيم  اذمَهُبوا بَِنا ِإََل َسلمَماَن، َوِإَذا َصخم

 .َمنم َضَربـََها َدُعوين فََأُكوَن َأوَّلَ : َعَليمِه َوَسلَّمَ 
ِم اَّللَِّ : فـََقالَ   .ِبسم

َرى فـََوقـََعتم ِفلمَقٌة فـََقالَ : َفَضَربـََها فـََوقـََعتم ِفلمَقٌة ثـُُلثـَُها فـََقالَ  ُ : هللا أكرب ُقُصور الشَّام َوَربِ  المَكعمَبِة، مثَّ َضَرَب ُأخم اَّللَّ
بَـُر ُقُصوُر فَاِرَس َوَربِ  المَكعمَبةِ   .َأكم

 .ََنمُن ُُنَنمِدُق َعَلى َأنـمُفِسَنا َوُهَو يَِعُدََن ُقُصوَر فَاِرَس َوالرُّومِ : َها المُمَناِفُقونَ فـََقاَل ِعنمدَ 
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا ُُمَمَّ : مثَّ قَاَل اْلم بَـَرََن َأْحمَُد بمُن ُعبَـيمد  الصَّفَّاُر، َحدَّ بَـَرََن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن َعبمَداَن، َأخم ُد بمُن َغاِلِب بمِن َأخم

َثيِن المبَـَراُء بمُن َعاِزب   ِريِ ، َحدَّ َتاذ  الزُّهم ٌف، َعنم َميمُموِن بمِن ُأسم ثـََنا َعوم َذُة، َحدَّ ثـََنا َهوم ، َحدَّ َنمَصاِريُّ، قَالَ َحرمب  َلمَّا َكاَن :  اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبَ  َرٌة َعِظيَمٌة َشِديَدٌة اَل أتَمُخُذ ِحنَي َأَمَرََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَدِق َصخم َنمَدِق َعَرَض لََنا ِف بـَعمِض اْلم ِر اْلم فم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمَّا رَآَها َأَخَذ المِمعموَ  ا َذِلَك ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم اَّللَِّ َوَضَربَ : َل َوقَالَ ِفيَها المَمَعاِوُل، َفَشَكوم  ِبسم
ُ، مثَّ َضرَ : َضرمبًَة َفَكَسَر ثـُُلثـََها َوقَالَ  ُر ِإنم َشاَء اَّللَّ ُمم بَـُر ُأعمِطيُت َمَفاتِيَح الشَّاِم َواَّللَِّ ِإين ِ ََأُبمِصُر ُقُصوَرَها اْلم ُ َأكم َب اَّللَّ

بَـُر ُأعمِطيُت َمَفاتِيَح فَارِ : الثَّانَِيَة فـََقَطَع ثـُلُثًا آَخَر فـََقالَ  ُ َأكم َبـمَيَض، مثَّ َضَرَب اَّللَّ َر المَمَداِئِن اَأم َس َواَّللَِّ ِإين ِ ََأُبمِصُر َقصم
َجِر فـََقالَ : الثَّالِثََة فـََقالَ  ِم اَّللَِّ فـََقَطَع بَِقيََّة اْلَم بَـُر ُأعمِطيُت َمَفاتِيَح المَيَمنِ : ِبسم ُ َأكم  .اَّللَّ

َعاَء ِمنم مَ   .َكاين السَّاَعةَ َواَّللَِّ ِإين ِ ََأُبمِصُر َأبـمَواَب َصنـم
__________ 

 .ذكر هللا: مست( 5)
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َتاذ  َهَذا، َوُهَو َبصمِريٌّ َرَوى َعنِ   َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َأيمًضا تـََفرََّد بِِه َميمُموُن بمُن ُأسم
َرِيِريُّ  ر و، َوَعنمُه ُْحَيمٌد الطَِّويُل َواْلم َعمَرايبُّ  المبَـَراِء َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ٌف اَأم  .َوَعوم

َحاَق بمِن َمنمُصور  َعِن ابمِن َمِعني    .َكاَن ثَِقةً : قَاَل َأبُو َحاُتِ  َعنم ِإسم
ُث َعنمهُ : َوقَاَل َعِليُّ بمُن المَمِدييِن ِ   .َكاَن َُيمََي بمُن َسِعيد  المَقطَّاُن اَل ُُيَدِ 

ثـََنا ِعيَسى بمُن يُ : َوقَاَل النََّساِئيُّ  رين، َعنم َحدَّ ، َعنم َأيب سكيَنة رجل من المَبحم َباين ِ َرُة، َعنم َأيب ُزرمَعَة السَّيـم ثـََنا َضمم وُنَس، َحدَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِر اْلمَ : رَُجل  ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبَفم نمَدِق َعَرَضتم هَلُمم َلمَّا َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَخَذ المِمعمَوَل َووَ  ِر، فـََقاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َفم َ اْلم نَـُهمم َوبـَنيم َرٌة َحاَلتم بـَيـم َنمَدِق َوقَالَ َصخم : " َضَع رَِداَءُه ََنِحَيَة اْلم

اًل اَل ُمَبد ِ  قًا َوَعدم َجِر، َوَسلمَماُن المَفاِرِسيُّ قَائٌِم " َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميع المَعِليم َومتَّتم َكِلَمُة رَبِ َك ِصدم فـََنَدَر ثـُُلُث اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـُرمَقٌة، مثَّ َضَرَب الثَّانَِيَة َوقَالَ  اًل َومتَّتم َكِلَمُة رَ : " يـَنمظُُر فـَبَـَرَق َمَع َضرمبَِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قًا َوَعدم بِ َك ِصدم

َل لكلماته َوُهَو السَِّميع المَعِليم   ".اَل ُمَبدِ 
َخُر َوبـََرَقتم بـُرمَقٌة فـََرآَها َسلمَماُن، مثَّ َضَرَب الثَّالِثََة َوقَالَ  َل : " فـََنَدَر الثُـُّلُث اْلم اًل اَل ُمَبدِ  قًا َوَعدم َومتَّتم َكِلَمُة رَبِ َك ِصدم

 ".ُهَو السَِّميُع المَعِليم ِلَكِلَماتِِه وَ 
 .فـََنَدَر الثُـُّلُث المَباِقي

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَخَذ رَِداَءُه َوَجَلسَ   .َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َقةٌ ََي َرُسوَل اَّللَِّ رََأيـمُتَك ِحنَي َضَربمَت اَل تضرب َضرمبَة ِإالَّ َكاَنتم َمَعَها بـُرم : فـََقاَل َسلمَمانُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َقِ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ََي َسلمَماُن رََأيمَت َذِلَك؟ قَالَ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِإي َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم
هَلَا: قَالَ  َرى َوَما َحوم ُوََل رُِفَعتم يل َمَداِئُن ِكسم  .َوَمَداِئُن َكِثريٌَة، َحىتَّ رََأيـمتـَُها ِبَعيميِن  فَِإين ِ ِحنَي َضَربمُت الضَّرمبََة اَأم

َنا َويـَُغنِ َمَنا َذرَارِيَـُّهمم َوُُنَرِ َب ِبَيمِديَنا ِبََلَدُهمم [ اَّللََّ ]ََي َرُسوَل اَّللَِّ ادمُع : فـََقاَل َلُه َمنم َحَضَرُه ِمنم َأصمَحابِهِ  َتَحَها َعَليـم  .َأنم يـَفم
 .َفَدَعا ِبَذِلكَ 

هَلَا َحىتَّ رََأيـمتـَُهامثَّ : قَالَ    َضَربمُت الضَّرمبََة الثَّانَِيَة، ُفرِفـََعتم يل َمَداِئُن قـَيمَصَر َوَما َحوم
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 .بَِعيميِن 
َنا َويـَُغنِ َمَنا َذرَارِيَـُّهمم َوُُنَرِ َب ِبَيمِديَنا: قَاُلوا َتَحَها َعَليـم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ادمُع اَّللََّ َأنم يـَفم

 .ََلَدُهمم بِ 
 .َفَدَعا

هَلَا ِمَن المُقَرى َحىتَّ رََأيـمتُـَها: مثَّ قَالَ  ََبَشِة َوَما َحوم  .بَِعيميِن  مثَّ َضَربمُت الضَّرمبََة الثَّالِثََة فـَُرِفَعتم يل َمَداِئُن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََبَشَة َما: " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َوَدُعوُكمم َواتـمرُُكوا التـُّرمَك َما تـَرَُكوُكمم  دعوا اْلم

َا َرَوى ِمنمُه َأبُو َداُودَ  ََبَشَة َما َوَدُعوُكمم َواتـمرُُكوا التـُّرمَك َما تـَرَُكوُكمم : " َهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ ُمَطوَّاًل، َوِإَّنَّ َعنم ِعيَسى " َدُعُوا اْلم
، عَ  َباين ِ بمِن ُُمَمَّد  الرَّممِليِ  ر و السَّيـم َرَة بمِن رَبِيَعَة، َعنم َأيب ُزرمَعَة َُيمََي بمِن َأيب َعمم  .ِبهِ ( 5)نم َضمم
َحاقَ  َممَصاُر ِف َزَماِن عُ : مثَّ قَاَل ابمُن ِإسم ُم، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َأنَُّه َكاَن يـَُقوُل ِحنَي فُِتَحتم َهِذِه اَأم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ َمَر َوزََماِن َوَحدَّ

َتُحونَـ : ُعثمَماَن َوَما بـَعمَدهُ  ُتمم ِمنم َمِديَنة  َواَل تـَفم تَـَتحم ُس َأيب ُهَريـمَرَة بَِيِدِه َما افـم َتِتُحوا َما بََدا َلُكمم، فـََوالَِّذي نـَفم ِم افـم َها ِإََل يـَوم
ُ َعلَ  ُ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ  .يمِه َوَسلََّم َمَفاتِيَحَها قـَبمَل َذِلكَ المِقَياَمِة ِإالَّ َوَقدم َأعمَطى اَّللَّ

دُ  َمم ه  َوَّلِلَِّ اْلم َقِطٌع َأيمًضا، َوَقدم ُوِصَل ِمنم َغريمِ َوجم ِه ُمنـم  .َوَهَذا ِمنم َهَذا المَوجم



َماُم َأْحمَدُ  َثيِن ُعَقيمُل بمُن َخاِلد ، َعِن ا: فـََقاَل اْلمِ ثـََنا لَيمٌث، َحدَّ ثـََنا َحجَّاٌج، َحدَّ ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َأنَّ َحدَّ بمِن ِشَهاب 
ُ َعَليمِه َوسلم يـَُقولُ : َأَِب ُهَريـمَرَة قَالَ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َأََن ََنِئٌم : " مسَِ بُِعثمُت جبََواِمِع المَكِلِم َوُنِصرمُت ِِبلرُّعمِب، َوبـَيـم

 ".رمِض فـَُوِضَعتم ِف َيِدي أُتِيُت مبََفاتِيِح َخَزاِئِن اَأمَ 
َفرًِدا بِِه، َعنم َُيمََي بمِن بَُكريم ، َوَسعمِد بمِن ُعَفريم ، ِكََلمُهَا َعِن اللَّيمِث   .بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ُمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ : َوِعنمَدُه قَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  َتِثُلونـََهاَفَذَهَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأنـمُتمم تـَنـم
َماُم َأْحمَدُ  ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأىب: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعمم ثـََنا يَزِيُد، َحدَّ  َحدَّ

__________ 
َبة ِإََل سيبان، بطن من ْحري، توىف َأبُو زرمَعة سنة ( 5)  .، وََكاَن ثَِقة575ِنسم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ُهَريـمَرَة، قَالَ   ُنِصرمُت ِِبلرُّعمِب، َوُأوتِيُت َجَواِمعَ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرمِض فَـ  َنا َأََن ََنِئٌم أُتِيُت مبََفاتِيِح َخَزاِئِن اَأم ِجًدا َوَطُهورًا، َوبـَيـم َرمُض َمسم  ".تُـلَّتم ِف َيِدي المَكِلِم َوُجِعَلتم يلَ اَأم

ِلم  َوملَم خُيمرُِجوهُ  َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ َعَلى َشرمِط ُمسم  .َوَهَذا ِإسم
 ِ َرى بـَعمَدُه، َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه لَتُـ : " َوِف الصَِّحيَحنيم َرى َفََل ِكسم نمِفُقنَّ  ِإَذا َهَلَك قـَيمَصُر َفََل قـَيمَصَر بـَعمَدُه، َوِإَذا َهَلَك ِكسم

 ".ُكُنوَزمُهَا ِف َسِبيِل اَّللَِّ 
َِديِث الصَِّحيحِ  َها : " َوِف اْلم ُلُغ ُملمُك أُمَِِّت َما َزَوى يل ِمنـم َرمَض َمَشارِقـََها َوَمَغارِبـََها، َوَسيَـبـم َ َزَوى يلَ اَأم  ".ِإنَّ اَّللَّ

َحاقَ  َتَمِع َوَلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فصل قَاَل ابمُن ِإسم بَـَلتم قـَُريمٌش َحىتَّ نـََزَلتم مبُجم َنمَدِق َأقـم  َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلم
ُُرِف َوَزَغابََة ِف َعَشَرِة آاَلف  ِمنم َأَحابِيِشِهمم َوَمنم تَِبَعُهمم ِمنم َبيِن كِ  َ اْلم َياِل ِمنم ُروَمَة بـَنيم َسم ِل هِتَاَمَة، َوَأقـمبَـَلتم اَأم َنانََة َوَأهم

ِل جَنمد  َحىتَّ نـََزُلوا ِبَذَنِب نـََقَمى غَ   .ِإََل َجاِنِب ُأُحد  ( 5)طََفاُن َوَمنم تَِبَعُهمم ِمنم َأهم
ِلُموَن َحىتَّ َجَعُلوا ظُُهوَرُهمم ِإََل َسلمع   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم ِلِمنَي، ِف َثََلثَِة آاَلف  ِمَن الممُ ( 1)َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم

ِم، َوَأَمَر ِِبلذَّرَاِريِ  َوالنِ َساِء َفُجِعُلوا فَـ  َ المَقوم َنُه َوبـَنيم َنمَدُق بـَيـم َكَرُه، َواْلم طَاِم َفَضَرَب ُهَناِلَك َعسم َق اْلم  ( .9)وم
ُتوم  : قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ابمَن ُأمِ  َمكم  .َواسم

ِلِه تـََعاََل َوَهَذا َمعمىَن : قـُلمتُ  ََناِجر ) قـَوم َبمَصاُر َوبَلغت المُقُلوب اْلم َفَل ِمنمُكمم َوِإذم زَاَغِت اَأم ِقُكمم َوِمنم َأسم ِإذم َجاُءوُكمم ِمنم فـَوم
 .وتظنون ِِبَّللَّ الظنوَن

(7." ) 
__________ 

 .َموِضع من َأعمَراض المَمِديَنة( 5)



 .جبل ِِبلمَمِديَنةِ : سلع( 1)
طَا( 9) ُصون: ماْلم  .اْلُم
 .50ُسورَة االحزاب ( 7)
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ثـََنا عبيد، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم : قَاَل المُبَخاِريُّ  َبَة، َحدَّ ثـََنا ُعثمَماُن بمُن َأيب َشيـم  َحدَّ
َفَل ِمنمُكم َوِإذ زاغ: " َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ  ِقُكمم َوِمنم َأسم  ".ت االبصار ِإذم َجاُءوُكمم ِمنم فـَوم

َنمَدقِ : قَاَلتم  َم اْلم  .َذِلَك يـَوم
َبةَ * * *  نَـُهمم ُدونـَُهمم : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َل المَمِديَنِة َأغمَلَق بـَُنو قـَُريمَظَة ِحصم َزاُب َحوم َحم  .َوَلمَّا نـََزَل اَأم

َحاقَ  َطَب النََّضِريُّ َحىتَّ أَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِدِهمم َوَخَرَج ُحَييُّ بمُن َأخم ِدِهمم َوَعهم  .َتى َكعمَب بمَن َأَسد  المُقَرِظيَّ َصاِحَب َعقم
َتَح َلُه، فـََنادَ  َتأمَذَن َعَليمِه فََأىَب َأنم يـَفم ، فَاسم ِنِه ُدوَن ُحَيي   َع بِِه َكعمٌب َأغمَلَق َِبَب ِحصم  .َوُيمََك ََي َكعمُب افـمَتحم يل : اهُ فـََلمَّا مسَِ

َنُه، َوملَم َأَر ِمنم َوُيمََك ََي ُحيَ : قَالَ  ُت بَِناِقض  َما بـَيميِن َوبـَيـم ُت ُُمَمًَّدا فـََلسم ُئوٌم، َوِإين ِ َقدم َعاَهدم ، ِإنََّك اممُرٌؤ َمشم ُه ِإالَّ َوفَاًء يُّ
قًا  .َوِصدم

كَ : قَالَ   .َوُيمََك افـمَتحم يل ُأَكلِ مم
 .َما َأََن بَِفاِعل  : قَالَ 
فًا َعَلى َجِشيَشِتَك  َواَّللَِّ ِإنم َأغمَلقمتَ : قَالَ  َفَظ الرَُّجَل فـََفَتَح َلُه، فـََقالَ ( 5)ُدوين ِإالَّ َخوم َها فََأحم َوُيمََك : َأنم آُكَل َمَعَك ِمنـم

ِر َوحَبمر  طَام  ! ََي َكعمبُ  ُتَك بِِعزِ  الدَّهم  .ِجئـم
ُتَك بُِقَريمش  َعَلى قَاَدهِتَا َوَساَدهِتَا: َوَما َذاَك؟ قَالَ : قَالَ  َياِل ِمنم ُروَمَة، َوبَِغَطَفاَن َعَلى ِجئـم َسم َتَمِع اَأم ، َحىتَّ َأنـمَزلمتـُُهمم مبُجم

َرُحو  َتأمِصَل قَاَدهِتَا َوَساَدهِتَا َحىتَّ َأنـمَزلمتـُُهمم ِبَذَنِب نـََقَمى ِإََل َجاِنِب ُأُحد ، َقدم عاهدوين وعاقدوىن على َأال يـَبـم ا َحىتَّ َنسم
 .ُُمَمًَّدا َوَمنم َمَعهُ 

ِر َوجبََهام  : فـََقاَل َكعمبٌ  َتيِن َواَّللَِّ ِبُذلِ  الدَّهم َقدم هراق َماُؤُه يرعد ويربق َولَيمَس ِفيِه شئ، َوُيمََك ََي ُحَييُّ َفَدعميِن ( 1)ِجئـم
 .َوَما َأََن َعَليمِه، فإىن مل أر من ُُمَمَّد ِإالَّ َوفَاء وصدقا

__________ 
 .شيشتكِإالَّ َعن ج: ابمن ِهَشام( 5)

 .طََعام يصنع من المرب الذى طحن غليظا: واْلشيشة
 .السََّحاب الذى اَل َماء ِفيهِ : اْلهام( 1)
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َبَة، ذَكََّرُهمم ِميثَاَق َرسُ  َسَن ِفيَما ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم ُرو بمُن َسعمد  المُقَرِظيُّ، فََأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَوَقدم َتَكلََّم َعمم َّللَّ
ُه َعَلى َنصمرِِه، َوقَالَ  َدُه َوُمَعاَقَدتـَُهمم ِإَيَّ  ِإَذا ملَم : َوَعهم

 .تـَنمُصُروُه فَاتـمرُُكوُه َوَعُدوَّهُ 
َحاقَ  ِد رَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى فـََلمم يزل حَي بكعب يفتله ِف الذرمَوة َوالمَغاِرب َحىتَّ مسع َلُه، يـَعميِن ِف نـَقمِض َعهم

َد اَّللَِّ َوِميثَاَقُه لَ  َزاِب، َعَلى َأنم َأعمطَاُه ُحَييٌّ َعهم َحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِف ُُمَارَبَِتِه َمَع اَأم ِئنم َرَجَعتم قـَُريمٌش وَغطََفاُن َوملَم ُيِصيُبوا اَّللَّ
ِنَك َحىتَّ ُيِصيبَ   .يِن َما َأَصاَبكَ ُُمَمًَّدا َأنم َأدمُخَل َمَعَك ِف ِحصم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنُه َوبـَنيم د َوبَِرَئ ممَّا َكاَن بـَيـم  .فـَنَـَقَض َكعمُب بمُن َأَسد  المَعهم
َبةَ  َطَب َأنم َيَمخُ : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َذ هَلُمم ِمنم قـَُريمش وَغطََفان رهائن تكون َوَأَمَر َكعمُب بمُن َأَسد  َوبـَُنو قـَُريمَظَة ُحَييَّ بمَن َأخم

َراِفِهمم : ِعنمدهم لَِئَلَّ يـََناهَلُمم َضيمٌم ِإنم ُهمم َرَجُعوا َوملَم يـَُناِجُزوا ُُمَمًَّدا، َقالُوا ِعنَي َرُجًَل ِمنم َأشم  .َوَتُكوُن الرََّهاِئُن ِتسم
 .فـََناَزهَلُمم ُحَييٌّ َعَلى َذِلكَ 

َد َوَمزَُّقوا الصَِّحيَفَة الَِِّت َكاَن ِفيَها العقد ِإالَّ بىن سعنة، َأَسٌد َوَأِسيٌد َوثـَعمَلَبُة، فَِإنَـُّهمم َفِعنمَد َذِلَك نـَقَ   َخَرُجوا ِإََل ُضوا المَعهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ * * *  َبَـُر ِإََل : قَاَل ابمُن ِإسم ِلِمنَي بـََعَث َسعمَد بمَن ُمَعاذ ، فـََلمَّا انـمتَـَهى اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِإََل المُمسم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َزمرَِج، َوَمَعُهَما َعبمُد اَّللَِّ  َمِئذ  َسيِ ُد اْلم ِس، َوَسعمَد بمَن ُعَباَدَة َوُهَو يـَوم َوم َمِئذ  َسيِ ُد اَأم : ُن ُجبَـريم  قَالَ  بمُن َرَواَحَة َوَخوَّاُت بم َوُهَو يـَوم
َُنوا  ُهمم، فَِإنم َكاَن َحقًّا فَاْلم َم فـَتَـنمظُُروا َأَحقٌّ َما بـََلغََنا َعنـم يل ْلَمًنا َأعمرِفُُه َواَل تـَُفتُّوا ِف َأعمَضاِد انمطَِلُقوا َحىتَّ أتَمتُوا َهُؤاَلِء المَقوم

ُهُروا  ِلِمنَي َوِإنم َكانُوا َعَلى المَوفَاِء فَاجم  .بِِه لِلنَّاسِ المُمسم
ُهمم : قَالَ   .َفَخَرُجوا َحىتَّ َأتـَوم
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ِلمِف فـََقاُلوا ُهمم ِإََل المُمَواَدَعِة َوََتمِديِد اْلم نَـُهمم َفَدَعوم َبَة، َفَدَخُلوا َمَعُهمم ِحصم َن َوَقدم ُكِسَر َجَناُحَنا : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم اْلم
َرَجُهمم، يُرِيُدوَن َبيِن ال  .نَِّضريِ َوَأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجَعَل َسعمُد بمُن ُعَباَدَة ُيَشامتُُهمم َفَأغمَضُبوُه   ِإَنَّ : فـََقاَل َلُه َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َوََنُلوا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـُر ِمَن المُمَشامَتَةِ  نَـَنا َأكم َنا هِلََذا، َوَلَما بـَيـم  .َواَّللَِّ َما ِجئـم

ِم َبيِن :  ََنَداُهمم َسعمُد بمُن ُمَعاذ  فـََقالَ مثَّ  َنُكمم ََي َبيِن قـَُريمظََة، َوَأََن َخاِئٌف َعَليمُكمم ِمثمَل يـَوم نَـَنا َوبـَيـم ُتُم الَِّذي بـَيـم  ِإنَُّكمم َقدم َعِلمم
 .النَِّضرِي َأوم َأَمرَّ ِمنمهُ 

 .َأَكلمَت َأيـمَر َأبِيكَ : فـََقاُلوا
ُر هَ : فـََقالَ  َسنَ َغيـم ِل َكاَن َأمجمََل ِبُكمم َوَأحم  .َذا ِمَن المَقوم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَاُلوا: َوقَاَل ابمُن ِإسم َد بـَيمنَنا َوَبني ُُمَمَّد: ََنُلوا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ اَل َعهم  .َمنم َرُسوُل اَّللَِّ



نَـَنا : ُه، وََكاَن رَُجًَل ِفيِه ِحدة، فـََقاَل َلُه سعد ابمن ُعَباَدةَ َفَشامَتَُهمم َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َوَشامَتُو  ، َلَما بـَيـم دَعم َعنمَك ُمَشامَتَتَـُهمم
نَـُهمم َأرمىَب ِمَن المُمَشامَتَةِ   .َوبـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفسَ  َبَل السَّعمَداِن َوَمنم َمَعُهَما ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعَضٌل َوالمَقارَةُ : لَُّموا َعَليمِه مثَّ قَاُلوامثَّ َأقـم
رِِهمم بَِصمَحاِب الرَِّجيِع ُخبَـيمب  َوَأصمَحابِهِ   .َأيم َكَغدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلِمنيَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـُر َأبمِشُروا ََي َمعمَشَر المُمسم ُ َأكم  .اَّللَّ
َبَـُر َعنم َبيِن قـَُريمَظَة، فَ : َبةَ قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم  بِِه ِحنَي َجاَءُه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِثـَوم َطَجَع مثَّ تـََقنََّع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اضم

ُه اضمَطَجَع، َوَعَرُفوا َأنَُّه  ُف ِحنَي رََأوم َوم َتدَّ َعَلى النَّاِس المَبََلُء َواْلم  .ملَم َيَمتِِه َعنم َبيِن قـَُريمَظَة خريَوَمَكَث َطِويًَل، فَاشم
 .َأبمِشُروا بَِفتمِح اَّللَِّ َوَنصمرِهِ : مثَّ ِإنَّه رفع رَأسه َوقَالَ 

َجارَةِ  نَـُهمم رَممٌي ِِبلنـَّبمِل َواْلِم ُم بـَعمُضُهمم ِمنم بـَعمض  وََكاَن بـَيـم َبُحوا َدََن المَقوم  .فـََلمَّا َأنم َأصم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : يَّبِ قَاَل َسِعيُد بمُن المُمسَ  َدَك َوَوعمَدَك، اللَُّهمَّ ِإنم َتَشأم اَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أَُلَك َعهم اللَُّهمَّ ِإين ِ َأسم

 .تـُعمَبدم 
* * * 
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ُف، َوَأاَتُهمم  َوم َتدَّ اْلم َحاَق َوَعُظَم ِعنمَد َذِلَك المَبََلُء َواشم ُهمم، َحىتَّ َظنَّ  قَاَل ابمُن ِإسم َفَل ِمنـم ِقِهمم َوِمنم َأسم َعُدوُُّهمم ِمنم فـَوم
ِرو بمِن َعومف   ، َوجَنََم النِ َفاُق، َحىتَّ قَاَل ُمَعتِ ُب بمُن ُقَشريم  َأُخو َبيِن َعمم ِمُنوَن ُكلَّ َظن   َكاَن ُُمَمٌَّد يَِعُدََن َأنم َنَمُكَل ُكُنوَز  : المُمؤم

َرى َوقـَيمَصَر،  ِكسم
َهَب ِإََل المَغاِئطِ وَ  ِسِه َأنم يَذم ُس بمُن قـَيمِظي ِ ! َأَحُدََن اَل َيَمَمُن َعَلى نـَفم ، : َوَحىتَّ َقاَل َأوم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعومرٌَة ِمَن المَعُدوِ 

ِمِه، فَأمَذنم لََنا َأنم نـَرمِجَع ِإََل َدارِ   .ََن فَِإنَـَّها َخارٌِج ِمَن المَمِديَنةِ َوَذِلَك َعنم َمََل  ِمنم رَِجاِل قـَوم
ِلِه تـََعاََل : قـُلمتُ  ُ َوَرُسولُُه ِإالَّ : َوِإذم يـَُقوُل المُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِف قـُُلوهِبِمم َمَرضٌ : " َهُؤاَلِء َوَأممثَاهُلُُم المُمَراُدوَن بَِقوم َما َوَعَدََن اَّللَّ

ُهُم النَِّبَّ يـَُقوُلوَن ِإنَّ بـُيُ  َوِإذم قَاَلتم طَائَِفةٌ * ُغُرورًا  َتأمِذُن َفرِيٌق ِمنـم َل يـَثمِرَب اَل ُمَقاَم َلُكمم فَارمِجُعوا، َوَيسم ُهمم ََي َأهم رٌَة ِمنـم وتـََنا َعوم
 ".َوَما ِهَي بَِعومرَة  ِإنم يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا 

َحاقَ  َلًة َقرِيًبا فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا: قَاَل ابمُن ِإسم رِيَن لَيـم رُِكوَن ُُيَاِصُرونَُه ِبضمًعا َوِعشم  َعَليمِه َوسلم ُمَراِبطًا، َوَأقَاَم المُمشم
نَـُهمم َحرمٌب ِإالَّ الرَِّميَّا ِِبلنـَّبملِ  ر ، َوملَم َيُكنم بـَيـم  .ِمنم َشهم

َتدَّ َعَلى النَّاِس المَبََلُء بـََعَث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َوَمنم اَل فـََلمَّا اشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َكَما َحدَّ ى اَّللَّ
َاِرِث بمِن َعومف  المُمرِ يِ ، ومها قائدا غطفان وأعطامها ثُـ  َنَة بمِن ِحصمن  َواْلم ، ِإََل ُعيَـيـم ِريِ  ُم، َعِن الزُّهم ُلَث مثَاِر المَمِديَنِة، َأهتَِّ

نَـُهُم الصُّلمُح، َحىتَّ َكتَـُبوا المِكَتاَب َعَلى أَ  َنُه َوبـَيـم َوملَم تـََقِع الشََّهاَدُة َواَل نم يـَرمِجَعا مبَنم َمَعُهَما َعنمُه َوَعنم َأصمَحابِِه، َفَجَرى بـَيـم
 .َعِزُيَُة الصُّلمِح، ِإالَّ المُمَراَوَضةُ 



ُ َعَليم  َتَشاَرمُهَا ِفيهِ فـََلمَّا َأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَل َذِلَك بـََعَث ِإََل السَّعمَديمِن َفذََكَر هَلَُما َذِلَك، َواسم  .ِه َوَسلََّم ِإنَّ يـَفم
ُ بِِه البد لََنا ِمَن المَعَمِل بِِه، َأمم شَ : فـََقااَل  ًئا َأَمَرَك اَّللَّ نَـُعُه، َأمم َشيـم ًئا تَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأممًرا حتُِبُُّه فـََنصم نَـُعُه لنا؟يـم  صم
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س  َواِحَدة  وََكالَ : فـََقالَ  َنُع َذِلَك ِإالَّ الىن رََأيمُت المَعَرَب َرَمتمُكمم َعنم قـَوم نَـُعُه َلُكمم، َواَّللَِّ َما َأصم ُبوُكمم ِمنم ُكلِ  بل شئ َأصم
ِسَر َعنمُكمم ِمنم َشومَكِتِهمم ِإََل َأممر  َما ، فََأَردمُت َأنم َأكم  .َجاِنب 

ََثِن، اَل نـَعمُبُد اَّللََّ َواَل نـَعمرِفُُه، وَ : فـََقاَل َلُه سعد بن مَعاذ َوم ُهمم اَل َيرسول هللا قد ُكنَّا َوَهُؤاَلء َعَلى الشِ رمِك ِِبَّللَِّ َوِعَباَدِة اَأم
ًعا، َأَفِحنَي أَ  َها مَثََرة َواِحَدًة ِإالَّ ِقًرى َأوم بـَيـم ََلِم َوَهَداََن َلُه َوَأَعزَََّن ِبَك َوبِِه، نعطيهم َيطمَمُعوَن َأنم َيَمُكُلوا ِمنـم سم ُ ِِبْلمِ َرَمَنا اَّللَّ كم

نَـَنا َوبـَيـم  ُ بـَيـم ُ َعَليمهِ ! نَـُهمم َأممَوالَنا؟ مالنا هِبََذا ِمنم َحاَجة ، َواَّللَِّ اَل نـُعمِطيِهمم ِإالَّ السَّيمَف، َحىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .َأنمَت َوَذاكَ : َوَسلَّمَ 

 .ليجهدوا علينا: فـَتَـَناَوَل َسعمُد بمُن ُمَعاذ  الصَِّحيَفَة َفَمَحا َما ِفيَها من المكتاب، مثَّ قَالَ 
نَـُهمم َوبَـ : قَالَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه ُُمَاَصرِيَن، َوملَم َيُكنم بـَيـم ِهمم ِقَتاٌل ِإالَّ َأنَّ فـََواِرَس فََأقَاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َ َعُدوِ  نيم

رَِمُة بمُن َأيب  ، َوِعكم ، َأَحُد َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   ُرو بمُن َعبمِد ُودِ  بمِن َأيب قـَيمس  ُهمم َعمم ، ِمنـم َرُة بمُن َأيب ِمنم قـَُريمش  ، َوُهبَـيـم ل   َجهم
طاب ُزوِميَّاِن، َوِضَراُر بن اْلم ر ، تـََلبَُّسوا ِللمِقَتاِل مثَّ َخَرُجوا َعَلى َخيمِلِهمم  َوهمب  المَمخم ابمن ِمرمَداس  َأَحُد َبيِن ُُمَاِرِب بمِن ِفهم

مَ : َحىتَّ َمرُّوا مبنازل بىن كَنانَة فـََقاُلوا  .هتيأوا ََي َبيِن ِكَنانََة ِللمَحرمِب، َفَستَـعمَلُموَن َمِن المُفرمَساُن الميَـوم
بَـُلوا تُـ  ُه قَاُلوامثَّ َأقـم َنمَدِق فـََلمَّا رََأوم ُلُهمم َحىتَّ َوقـَُفوا َعَلى اْلم  .َواَّللَِّ ِإنَّ َهِذِه َلَمِكيَدٌة َما َكاَنِت المَعَرُب َتِكيُدَها: عمِنُق هِبِمم َخيـم

َلُهمم فَاقـمَتَحَمتم ِمنمُه، َفجَ  َنمَدِق َضيِ ًقا، َفَضَربُوا َخيـم ، َوَخَرَج مثَّ تـََيمَُّموا َمَكاًَن ِمَن اْلم َنمَدِق َوَسلمع  َ اْلم اَلتم هِبِمم ِف السَّبمَخِة بـَنيم
ِلِمنَي َحىتَّ َأَخُذوا َعَليمِه الثُـّغمَرَة الَِِّت َأقمَحُموا ِمنـم  بَـَلِت المُفرمَساُن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِف نـََفر  َمَعُه ِمَن المُمسم َلُهمم َوَأقـم َها َخيـم

 .تـُعمِنُق ََنمَوُهمم 
َم ُأُحد ،وَ  َهدم يـَوم َراَحُة فـََلمم َيشم بَـتَـتمُه اْلِم ر  َحىتَّ َأثـم َم بَدم ُرو بمُن َعبمِد ُود   َقدم َقاَتَل يـَوم  َكاَن َعمم
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ُلُه قَالَ  َنمَدِق َخَرَج ُمعمِلًما لِيـَُرى َمَكانَُه، فـََلمَّا خرج ُهَو َوَخيـم ُم اْلم فـَبَـَرَز َلُه َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َمنم يـَُباِرُز؟ : فـََلمَّا َكاَن يـَوم
ُ َعنمُه، فـََقاَل َلهُ  تـََها : َرِضَي اَّللَّ ِ ِإالَّ َأَخذم َدى َخلَّتَـنيم ُعوَك رَُجٌل ِمنم قـَُريمش  ِإََل ِإحم َت اَّللََّ اَل يَدم ُرو ِإنََّك ُكنمَت َعاَهدم ََي َعمم

 .ِمنمهُ 
 .َأَجلم : قَالَ 

 :قَاَل َلُه َعِليٌّ 
ََلمِ فَِإين ِ أَ  سم  .دمُعوَك ِإََل اَّللَِّ َوِإََل َرُسوِلِه َوِإََل اْلمِ



 .اَل َحاَجَة يل ِبَذِلكَ : قَالَ 
 .فَِإين ِ َأدمُعوَك ِإََل النِ َزالِ : قَالَ 

تـَُلكَ : قَاَل َلهُ  تـَُلكَ  َلِكينِ  َواَّللَِّ ُأِحبُّ : قَاَل َلُه َعِليٌّ ! مل ََي بن َأِخي، فـََواَّللَِّ َما ُأِحبُّ َأنم َأقـم  .َأنم َأقـم
َبَل َعَلى َعِلي   فـَتَـَنازَ  َهُه، مثَّ َأقـم َتَحَم َعنم فـََرِسِه فـََعَقَرُه َوَضَرَب َوجم ٌرو ِعنمَد َذِلَك، فَاقـم اَل َوََتَاَواَل فـََقتَـَلُه َعِليٌّ َفَحِمَي َعمم

ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ
َتَحَمتم  َهزَِمًة َحىتَّ اقـم ُلُهمم ُمنـم َنمَدِق َهارِبَةً  َوَخَرَجتم َخيـم  .ِمَن اْلم

َحاَق َوقَاَل َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِف َذِلكَ  َجارََة ِمنم سفاهة رَأميه : قَاَل ابمُن ِإسم ونصرت رب ُُمَمَّد بصواب * َنَصَر اْلِم
اًل  ُتُه ُمَتَجدِ  َ دََكاِدك  * فصدرت ِحنَي تـَرَكم ذمِع بـَنيم ُكنمُت المُمَقطََّر بـَزَّين * نم َأثـمَوابِِه َوَلَو انَّيِن َوَرَوايب َوَعَففمُت عَ ( 5)َكاْلِم

َزاِب قَاَل ابمُن ِهَشام  * َأثـمَوايب اَل حَتمَسُُبَّ اَّللََّ َخاِذَل ِديِنِه  َحم ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر َيُشكُّ ِفيَها : َونَِبيِ ِه ََي َمعمَشَر اَأم ثـَُر َأهم َوَأكم
 .َلَعِلي   

ر و، فـََقاَل ِف َذِلَك َحسَّاُن بمُن ََثِبت  : ام  قَاَل ابمُن ِهشَ  َهزٌِم َعنم َعمم َمِئذ  َوُهَو ُمنـم رَِمُة ُرُممَُه يـَوم فـَرَّ َوَألمَقى لََنا ُرُممَُه : َوَألمَقى ِعكم
ِو الظلي *  َعِل َوَولَّيمَت تـَعمُدو َكَعدم رَِم ملَم تـَفم َتأمِنًسا م َما ِإن ُيور َعن الممعدل َومل ت* َلَعلََّك ِعكم َرَك ُمسم َكَأنَّ قـََفاَك * لو َظهم

 .صَغار الضباع: الفراعل: قـََفا فـُرمُعِل قَاَل ابمن ِهَشام
__________ 

 .مجع دكداك، َوُهَو الرمل اللني: الدكادك( 5)
)*( 
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َحاق ِف مَ  ِة َعِن ابمن ِإسم َهِقيُّ ِف َداَلِئِل النـُّبـُوَّ َاِفُظ المبَـيـم ُرو بمُن َعبمِد ُود   َوُهَو : وِضع آخر من السِ ريَِة قَالَ َوذََكَر اْلم َخَرَج َعمم
َِديِد فـََناَدى  .َأََن هَلَا ََي َنِبَّ اَّللَِّ : َمنم يـَُباِرُز؟ فـََقاَم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  فـََقالَ : ُمَقنٌَّع ِِبْلم

ِلسم : فـََقالَ  ٌرو، اجم  .ِإنَُّه َعمم
ٌرو  اَل رَُجلٌ أَ : مثَّ ََنَدى َعمم

ُرُز؟ َفَجَعَل يـَُؤن ِبـُُهمم َويـَُقولُ  ِليٌّ َأيمَن َجنـَُّتُكُم الَِِّت تـَزمُعُموَن َأنَُّه َمنم قُِتَل ِمنمُكمم َدَخَلَها؟ َأَفََل تـُربمُِزوَن ِإيَلَّ َرُجًَل؟ فـََقاَم عَ : يـَبـم
؟ فـََقالَ : فـََقالَ  ِلسم : َأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ  .اجم

ِقَف المِقرمِن : ء ْلمعهم* َوَلَقد حبحت من الندا : ثَّالِثََة فـََقالَ مثَّ ََنَدى ال َهل من مبارز ووقفت ِإذم جُب املشجع َموم
ََزاِهزم * المُمَناِجزم َوِلَذاَك ِإين ِ ملَم َأَزلم  ُوَد ِمنم َخريمِ المَغَرائِ * ِإنَّ الشََّجاَعَة ِف المَفىَت ( 5)ُمَتَسر ًِعا ِقَبَل اهلم فـََقاَم َعِليٌّ : ِز قَالَ َواْلم

ُ َعنمُه فـََقالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَنَ : َرِضَي اَّللَّ
ٌرو، فـََقالَ : فـََقالَ  ًرا: ِإنَُّه َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمَشى ِإلَيمِه َحىتَّ َأَتى َوُهَو يـَُقولُ ! َوِإنم َكاَن َعمم اَل : فََأِذَن َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َر َعاِجزم ِف نِيَّة  َوَبِصريَة  * عمَجَلنَّ فـََقدم َأاَت تَـ  ِتَك َغيـم ُق ُمنمِجي ُكلَّ َفائِزم ِإين ِ ََأَرمُجو َأنم أُِقي * َك جمُِيُب َصوم َم َعَليمَك * َوالصِ دم



ََزاِهزم فـََقاَل لَ  ُرَها ِعنمَد اهلم ََنائِزم ِمنم َضرمبَة  جَنمََلَء يبمقى ِذكم ٌروََنِئَحَة اْلم ؟ : َأََن َعِليٌّ، قَالَ : َمنم َأنمَت؟ قَالَ : ُه َعمم ابمُن َعبمِد َمَناف 
 .َأََن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  : قَالَ 

رِيَق َدَمَك؟ فـََقاَل َلُه َعِليٌّ : فـََقالَ  َرُه َأنم ُأهم َرُه َأنم َلِكينِ  َواَّللَِّ : ََيبمَن أخى من َأعمَماِمَك َمنم ُهَو َأَسنُّ ِمنمَك فَِإين ِ َأكم  اَل َأكم
رِيَق َدَمكَ   فـََغِضَب فَنزل وسل َسيمفه َكأَنَّهُ ! ُأهم

__________ 
 .الدََّواِهي والشدائد: اهلزاهز( 5)

)*( 
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رو ِف درقته فـََقدََّها َوَأثـم  َبَل ََنمَو َعِلي   ُمغمَضًبا واستقبله على بدرقته، َفَضربُه َعمم َبَت ِفيَها السَّيمَف َوَأَصاَب ُشعمَلُة ََنر ، مثَّ َأقـم
َع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا ِبري رَأمَسُه َفَشجَُّه، َوَضَربَُه َعِليٌّ َعَلى َحبمِل َعاتِِقِه َفَسَقَط، َوََثَر المَعَجاُج، َومسَِ ُ َعَليمِه َوسلم التَّكم َّللَّ

 :َفعرفَنا َأن عليا قد قَتله، فثم يـَُقول على
َتِحُم  م ُينعىن المِفَراَر َحِفيَظِِت * المَفَواِرُس َهَكَذا َأَعَليَّ تـَقم ُهمم َأخَُّروا َأصمَحايب الميَـوم ٌم ِف الرَّأمِس لَيمَس بَِنايب * َعينِ  َوَعنـم َوُمَصمِ 

َجارََة ِمنم َسَفاَهِة رَأمِيِه : ِإََل َأنم قَالَ  ُت َربَّ ُُمَمَّد  ِبَصَواِب ِإََل آِخرِ * َعَبَد اْلِم  .َهاَوَعَبدم
ُهُه يـَتَـَهلَُّل، فـََقاَل َلُه ُعَمُر بم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَوجم َبَل َعِليٌّ ََنمَو َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َطَّابِ مثَّ َأقـم َتُه : ُن اْلم تَـَلبـم َهَلَّ اسم

َها؟ فـََقالَ  ٌر ِمنـم ُتُه : ِدرمَعُه، فَِإنَُّه لَيمَس ِللمَعَرِب ِدرمٌع َخيـم ُلَبهُ َضَربـم يَـيمُت ابمَن َعمِ ي َأنم َأسم َتحم َأتِِه، فَاسم  .فَاتَـَّقاين ِبَسوم
َنمَدقِ : قَالَ  َتَحَمتم ِمَن اْلم َهزَِمًة َحىتَّ اقـم  .َوَخَرَجتم ُخُيولُُه ُمنـم

، َأنَّ َعِليًّا طََعَنُه ِف تـَرمقـَُوتِهِ * * *  َهِقيُّ َحاَق ِفيَما َحَكاُه َعن المبَـيـم َرَجَها ِمنم َمَراقِ ِه، َفَماَت ِف  َوذََكَر ابمُن ِإسم َحىتَّ َأخم
تَـُروَن ِجيَفَتُه بَِعَشَرةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيشم رُِكوَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَدِق، َوبـََعَث المُمشم ، فـََقالَ  اْلم ُهَو َلُكمم اَل َنَمُكُل : آاَلف 

َماُم أَ  َتى َوقَاَل اْلمِ ، َأنَُّه قَالَ : ْحمَدُ مَثََن المَموم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ََكِم، َعنم ِمقمَسم  ، َعِن اْلم ثـََنا َحجَّاج  ، َحدَّ ُر بمُن َِبب  ثـََنا َنصم : َحدَّ
رِِكنَي َفُأعمطُوا جبِيَفِتِه َمااًل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َنمَدِق َرُجًَل ِمَن المُمشم َم اْلم ِلُموَن يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ لَّ قـََتَل المُمسم ادمفـَُعوا : " ى اَّللَّ

يَِة  ِيَفِة َخِبيُث الدِ  ًئا" ِإلَيمِهمم ِجيَفَتُه، فَِإنَُّه َخِبيُث اْلم ُهمم َشيـم َبلم ِمنـم  .فـََلمم يـَقم
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َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم حجاج، َوُهَو ابمُن َأرمطَاةَ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َوَقدم َرَواُه المبَـيـم ََكِم، َعنم ِمقمَسم  : ، َعِن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َزاِب فـَبَـَعثُوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحم َم اَأم رِِكنَي قُِتَل يـَوم َنا جبسده ونعطيهم َأنَّ رَُجًَل ِمَن المُمشم َم َأِن ابـمَعثم ِإلَيـم

 .اثـميَنم َعَشَر َألمًفا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرسُ  َر ِف َجَسِدِه َواَل ِف مَثَِنِه : " وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اَل َخيـم



، عَ  ََكِم، َعنم ِمقمَسم  َلى، َعِن اْلم ، َعِن ابمِن َأيب لَيـم َياَن الثَـّومِريِ  ، َوقَالَ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم : ِن ابمِن َعبَّاس 
 .َغرِيبٌ 

َفِل بمِن َعبمِد اَّللَِّ الم  َا بـََعثُوا َيطمُلُبوَن َجَسَد نـَوم رِِكنَي ِإَّنَّ َبَة َأنَّ المُمشم ُزوِميِ  ِحنَي قُِتَل َوَعَرُضوا َعَليمِه َوَقدم ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم َمخم
يََة فـََقالَ  ُ َوَلَعنَ : " الدِ  يَِة، فـََلَعَنُه اَّللَّ  .ِديـََتهُ  ِإنَُّه َخِبيٌث َخِبيُث الدِ 

ِفُنوُه  َنا َّنَمنَـُعُكمم َأنم َتدم  ".َفََل َأَرَب لََنا ِف ِديَِتِه، َوَلسم
َحاَق قَالَ  َفُل بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمِغريَِة املخزومى َفَسَأَل المُمَباَرزََة، َفَخَرَج ِإلَيمِه : َوذََكَر يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم َوَخَرَج نـَوم

ِ، َحىتَّ َفلَّ ِف َسيمِفِه َفَلًّ َوانمَصَرَف َوُهَو يـَُقولُ ال ُر بمُن المَعوَّاِم َفَضَربَُه َفَشقَُّه ِِبثـمنَـتَـنيم َتمِ : زُّبـَيـم ي َوَأحم َعِن * ي ِإين ِ اممُرٌؤ َأْحِم
َنمَدِق َرَماُه النَّا َفًَل َلمَّا تـََورََّط ِف اْلم ُمِ ي َوَقدم ذََكَر ابمُن َجرِير  َأنَّ نـَوم َجارَِة َفَجَعَل يـَُقولُ النَِّبِ  المُمصمَطَفى اَأم َلٌة : ُس ِِبْلِم ِقتـم

َسَن ِمنم َهِذِه ََي َمعمَشَر المَعَربِ   .َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلثََّمِن فََأىَب َعَليمِهمم فـَنَـَزَل ِإلَيمِه َعِليٌّ فـََقتَـ  رُِكوَن رِمََّتُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم  َلُه، َوطََلَب المُمشم َأنم َيَمُخَذ ِمنـم

ِذِه ِإلَيمِهمم  نَـُهمم ِمنم َأخم ًئا َوَمكَّ  .َشيـم
 ِ َهنيم  .َوَهَذا َغرِيٌب ِمنم َوجم

َم : يق َْحَّاد بن يزِيد، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، قَالَ َوَقدم روى البيهقى من َطرِ  ُجِعلمُت يـَوم
ُطُِم َوَمِعي ُعَمُر بمُن َأيب َسَلَمَة، َفَجَعَل يُطَأمِطُئ يل فََأصمعَ  َياِن ِف اَأم َنمَدِق َمَع النِ َساِء َوالصِ بـم رِِه فَأَنمظُُر قَالَ ُد َعلَ اْلم : ى َظهم

 فـََنَظرمُت ِإََل َأيب َوُهَو َُيمِملُ 
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ُطُِم، قـُلم  َم َوَما : تُ َمرًَّة َهاُهَنا َوَمرًَّة َهاُهَنا، َفَما يـَرمتَِفُع َلُه شئ ِإالَّ َأاَتُه، فـََلمَّا َأممَسى َجاَءََن ِإََل اَأم ََي َأَبِت رََأيـمُتَك الميَـوم
 .َتصمَنعُ 

 .نـََعمم : َورََأيـمَتيِن ََي بـُيَنَّ؟ قـُلمتُ : الَ قَ 
 ! * * *ِفًدى َلَك َأيب َوُأمِ ي: قَالَ 

َحاقَ  َنمَصاِريُّ َأُخو َبيِن َحارِثَ : قَاَل ابمُن ِإسم ل  اَأم ِل بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َسهم َلى، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسهم َثيِن َأبُو لَيـم  َة، َأنَّ َعاِئَشةَ َوَحدَّ
َرِز ُحُصوِن المَمِديَنةِ  َنمَدِق، وََكاَن ِمنم َأحم َم اْلم ِمِننَي َكاَنتم ِف ِحصمِن َبيِن َحارِثََة يـَوم  .ُأمَّ المُمؤم

صمنِ : قَالَ   .وََكاَنتم ُأمُّ َسعمِد بمِن ُمَعاذ  َمَعَها ِف اْلِم
 .قَاَلتم َعاِئَشةُ 

َجابُ  َنا اْلِم َرَب َعَليـم  .َوَذِلَك قـَبمَل َأنم ُيضم
َها ِذرَاُعُه ُكلَُّها، َوِف َيِدِه َحرمبـَُتُه يرفل هِبَا َويَـ : قَاَلتم  َهِد : ُقولُ َفَمرَّ َسعمٌد َوَعَليمِه ِدرمٌع ُمَقلََّصٌة َقدم َخَرَجتم ِمنـم لَبِ ثم َقِليًَل َيشم

َيمَجا َْحَلم  ََجلم ( * 5)اهلم ِت ِإَذا َحاَن اَأم َقم بـُيَنَّ فـََقدم َواَّللَِّ َأخَّرمتَ : ُأمُّهُ فـََقاَلتم َلُه ! اَل بَمَس ِِبلمَموم  .اْلم
َبَغ ممَّا ِهيَ : فـَُقلمُت هَلَا: قَاَلتم َعاِئَشةُ   .ََي ُأمَّ َسعمد  َواَّللَِّ َلَوِددمُت َأنَّ ِدرمَع َسعمد  َكاَنتم َأسم



ُم ِمنمهُ : قَاَلتم  ُت َعَليمِه َحيمُث َأَصاَب السَّهم  .َوِخفم
َحلَ  فـَُرِمَي َسعمُد بمنُ  َكم م  فـََقَطَع ِمنمُه اَأم  .ُمَعاذ  ِبَسهم

َحاقَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ، فـََلمَّا : َحدَّ َرَماُه ِحبَّاُن بمُن قـَيمِس بمِن المَعرَِقِة َأَحُد َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي  
َها ِمينِ  َوَأََن ابم : َأَصابَُه قَالَ   .ُن المَعرَِقةِ ُخذم

ًئا فَأَبمِقيِن هَلَا، فَإِ : فـََقاَل َلُه َسعمدٌ  َهَك ِف النَّاِر، اللَُّهمَّ ِإنم ُكنمَت َأبـمَقيمَت ِمنم َحرمِب قـَُريمش  َشيـم ُ َوجم َم َأَحبُّ َعرََّق اَّللَّ نَُّه اَل قـَوم
بُوُه َوأَ  ا َرُسوَلَك وََكذَّ م  آَذوم َرُجوهُ ِإيَلَّ َأنم ُأَجاِهَد ِمنم قـَوم  .خم

َعلمَها يل َشَهاَدًة َواَل مُتِتميِن َحىتَّ تـََقرَّ  نَـُهمم فَاجم نَـَنا َوبـَيـم َرمَب بـَيـم  .عيىن من بىن قـَُريمَظةاللَُّهمَّ َوِإنم ُكنمَت َوَضعمَت اْلم
__________ 

 .مجل َوُهَو حَتمرِيف: االصل( 5)
ُزمء 51َوقد مر َهَذا الش طمر ِف صفحة   .من َهَذا اْلم

 .َوانمظُر ِفيَها خَتمِرجيه
م اْلَنمَدق: 130/  7قَاَل ِف اَتج المَعُروس   .َوقد متثل بِِه سعد بن مَعاذ يـَوم
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َحاقَ  ، َأنَُّه َكاَن يـَُقولُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُم، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ َمِئذ  ِإالَّ َأبُو  َما َأَصابَ : َوَحدَّ َسعمًدا يـَوم
رَِمَة بمِن َأيب  ، َوَقدم قَاَل َأبُو ُأَساَمَة ِف َذِلَك ِشعمًرا قَاَلُه ِلِعكم َُشِميُّ َحِليُف َبيِن َُممُزوم  ل  ُأَساَمَة اْلم َتيِن ِإذم :  َجهم رُِم َهَلَّ ُلمم َأِعكم

 ِفَداَك آِبطَاِم المَمِديَنِة َخاِلد* تـَُقوُل يل 
َ َأثـمَناِء المَمَراِفِق َعانُِد * سمت الذى ألزمت َسعمدا مريشة َألَ  َها ُسَعيمٌد فََأعمَوَلتم ( 5)هَلَا بـَنيم َعَليمِه َمَع * َقَضى ََنمَبُه ِمنـم

ِط المَعَذاَرى النـََّواِهُد َوَأنمَت الَِّذي َدافـَعمَت َعنمُه َوَقدم َدَعا  ُهُم ِإذم * الشُّمم ُيَكاِبُد َعَلى ِحنِي َما ُهمم َجائٌِر َعنم  ُعبَـيمَدُة مَجمًعا ِمنـم
َحاقَ * َطرِيِقِه  ِد قَاِصُد قَاَل ابمُن ِإسم ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ : َوآَخُر َمرمُعوٌب َعِن المَقصم  .َواَّللَّ

 .َويـَُقاُل ِإنَّ الَِّذي رََمى َسعمًدا َخَفاَجُة بمُن َعاِصِم بمِن ِحبَّانَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  
َنُه َفَحَكَم ِفيهِ : قـُلمتُ  ُ َعيـم ُ َدعمَوَة َولِيِ ِه َسعمِد بمِن ُمَعاذ  ِف َبيِن قـَُريمظََة، َأقـَرَّ اَّللَّ َتَجاَب اَّللَّ رَتِِه َوتـَيمِسريِِه، َوَجَعَلُهمم َوَقِد اسم مم ِبُقدم

 .ُهُم الَِّذيَن َيطملُُبوَن َذِلكَ 
 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَحَكَم بَِقتم  ِم اَّللَِّ َفوق : ِل ُمَقاتَِلِتِهمم َوَسِبِم َذرَارِيِ ِهمم، َحىتَّ قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َت ِفيِهمم حبُكم َلَقدم َحَكمم
 ( .1)سبع َأرمِقَعة  

َحاقَ * * *  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد : قَاَل ابمُن ِإسم َكاَنتم َصِفيَُّة بِنمُت َعبمِد : اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه َعبَّاد  قَالَ َوَحدَّ
، ِحصمِن َحسَّاَن بمِن ََثِبت    .المُمطَِّلِب ِف فَارِع 



صمِن، َوَقدم َحارََبتم بـَُنو وََكاَن َحسَّاُن َمَعَنا ِفيِه َمَع النِ َساِء َوالصبيان، َفَمرَّ بَِنا رَُجٌل ِمنم يـَُهوَد َفَجَعَل يُطِ : قَاَلتم  يُف ِِبْلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َولَيمَس بـَيمنَنا َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـَها َوبـَنيم  قـَُريمَظَة َوَقَطَعتم َما بـَيـم

__________ 
 .َساَل َفلم يرقأ: ِعنمد المعرق( 5)
َعة( 1)  .السََّماَوات، مجع رقيع: اال رقـم

 .سبع مساوات: ِحيحَوِرَوايَة الصَّ 
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ِلُموَن ِف َُنُوِر َعُدو ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم َفُع َعنَّا، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـُهمم َأَحٌد يَدم َتِطيُعوَن َأن ينصرفوا َوبـَيـم ِهمم اَل َيسم
َنا، ِإذم َأاَتََن آت  فـَُقلمتُ  ُهم ِإلَيـم صمِن، َوِإين ِ َواَّللَِّ َما آَمُنُه َأنم يَُدلَّ ََي َحسَّاُن إِ : َعنـم نَّ َهَذا الميَـُهوِديَّ َكَما تـََرى يُِطيُف ِِبْلِم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُهُ  رَتَِنا َمنم َورَاَءََن ِمنم يـَُهوَد، َوَقدم ُشِغَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .، فَانمِزلم ِإلَيمِه فاقتلهَعَلى َعوم
 يغمفر هللا َلك ََي بنت: الَ قَ 

 .َواَّللَِّ َلَقدم َعَرفمِت َما َأََن ِبَصاِحِب َهَذا! َعبمِد المُمطَِّلبِ 
ِن ِإلَ : قَاَلتم  صم ُت َعُموًدا مثَّ نـََزلمُت ِمَن اْلِم َتَجزمُت مثَّ َأَخذم ًئا، احم ُتُه فـََلمَّا قَاَل يل َذِلَك َوملَم َأَر ِعنمَدُه َشيـم ِِبلمَعُموِد يمِه َفَضَربـم

 .ََي حسان انمِزلم فاستلبه فَِإنَُّه ملَم َُيمنَـعميِن ِمنم َسَلِبِه ِإالَّ َأنَُّه رجل: َحىتَّ قـَتَـلمُتُه فـََلمَّا فـََرغمُت ِمنمُه َرَجعمُت ِإََل اْلمصن َفقلت
َبةَ ( ! * * * 5)ماَل بسلبه َحاَجة َيبنة عبد الممطلب : قَالَ  ِلِمنَي َحىتَّ وَ : َقاَل ُموَسى بمُن ُعقم رُِكوَن ِِبلمُمسم َأَحاَط المُمشم

َلًة، َوَأَخُذوا ِبُكل ََنحَية، َحىتَّ اَل  رِيَن لَيـم ( 1)يدرى أُت  جعلوهم ِف مثل اْلمصن من َكَتائِِبِهمم، َفَحاَصُروُهمم َقرِيًبا ِمنم ِعشم
 .َأمم اَل 
ًما ِإََل اللَّيمِل، فـََلمَّا َحاَنتم َصََلُة َوَوجَُّهوا ََنمَو َمنمِزِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ   َعَليمِه َوَسلََّم َكِتيَبًة َغِليَظًة فـََقاتـَُلوُهمم يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل َأَحٌد ِمنم َأصمَحابِِه الَّ  ِدِر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِر َدَنِت المَكِتيَبُة فـََلمم يـَقم َأنم ُيَصلُّوا الصَََّلَة ِذيَن َكانُوا َمَعُه المَعصم
ُ َعَليم  َشَغُلوََن َعنم َصََلِة : " ِه َوَسلََّم قَالَ َعَلى ََنمِو َما َأرَاُدوا، فَانمَكَفَأِت المَكِتيَبُة َمَع اللَّيمِل، فـََزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ بُطُونـَُهمم َوقـُُلوبـَُهمم، َوِف رِ  ِر َمََلَ اَّللَّ  ".َوقـُُبوَرُهمم، ََنرًا : َوايَة  المَعصم
__________ 

َقطع االسناد( 5)  .ذكر السُّهيملي َأن بعض المعلَماء دفع َهَذا َوأنمكرُه َوَذِلَك َأنه َحِديث ُمنـم
ُهم َلو َصحَّ َهَذا هلجن ِبِه حسان، فَِإنَُّه َكاَن يهاجن الشَُّعَراء وََكانُوا يناقضونه ويردون َعَليمِه، َفمَ : َوقَالَ  ا عريه أحد ِمنـم

 .جبُب َواَل ومسه بِهِ 
َحاق  .َفدلَّ َهَذا على ضعف َحِديث ابمن ِإسم

 .537/  1الرَّومض 



 .َكَذا ِبالصل( 1)
 ( )*(9السِ ريَة  - 57)
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َتدَّ المَبََلُء ََنَفَق ََنٌس َكِثرٌي َوَتَكلَُّموا ِبَكََلم  قَِبيح    .فـََلمَّا اشم
ُرُهمم فـََلمَّا رََأى َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما ِِبلنَّاِس ِمَن المَبََلِء َوالمَكرمِب َجَعَل يـَُبشِ   وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َن ِمَن الشِ دَِّة، َوِإين ِ ََأَرمُجو َأنم َأطُوَف ِِبلمبَـيمِت : " َويـَُقولُ  يِق آِمًنا، َوَأنم المَعتِ َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه لَيُـَفرََّجنَّ َعنمُكمم َما تـََروم
َرى َوقـَيمَصَر َولَتـُنمِفُقنَّ ُكُنوَزمُهَا ِف  ُ ِكسم ِلَكنَّ اَّللَّ ُ ِإيَلَّ َمَفاتِيَح المَكعمَبِة، َولَيـُهم َفَع اَّللَّ  ! ".َسِبيِل اَّللَِّ يَدم

ثـََنا ِهَشاٌم، َعنم : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َرومٌح، َحدَّ َحاُق، َحدَّ ثـََنا ِإسم ، َعِن النَِّبِ  ( 5)ُُمَمَّد ، َعنم ُعبَـيمَدَة  َحدَّ ، َعنم َعِلي  
َنمَدقِ  َم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه قَاَل يـَوم َطى : " َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِهمم بـُُيوتـَُهمم َوقـُُبوَرُهمم ََنرًا، َكَما َشَغُلوََن َعِن الصَََّلِة المُوسم َمََلَ اَّللَّ

ُس َحىتَّ َغاَبِت ال  ".شَّمم
، َعن ِهَشام بن حسان، َعن ُُمَمَّد ابمن ِسريِيَن، عَ  ََماَعِة ِإالَّ ابمُن َماَجهم ِمنم طُُرق  نم َعِبيَدَة، َعنم َعِلي   َوَهَكَذا َرَواُه بَِقيَُّة اْلم

 .بِهِ 
ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َطرِيِق َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـَتَ  َعمَرِج، َعنم َعِبيَدَة، َعنم َعِلي   بِهِ َوَرَواُه ُمسم  .اَدَة، َعِن َأيب َحسَّاَن اَأم

 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
ثـََنا ِهَشاٌم، َعنم َُيمََي، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َجاِبِر بمنِ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا المَمكِ يُّ بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ، َأنَّ ُعَمَر  َحدَّ َعبمِد اَّللَِّ

ُس َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قـَُريمش  َوقَالَ  َنمَدِق بعد َما َغَرَبِت الشَّمم َم اْلم َطَّاِب َجاَء يـَوم ُت َأنم ُأَصلِ َي : بمَن اْلم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما ِكدم
ُس َأنم تـَغمُرَب قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  تـَُها : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ َحىتَّ َكاَدِت الشَّمم ُ " َواَّللَِّ َما َصلَّيـم فـَنَـَزلمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُس، مثَّ َصلَّى بـَعمَدَها الممَ ( 1)َعَليمِه َوَسلََّم بُطمَحاَن   .غمِربَ فـَتَـَوضَّأَ لِلصَََّلِة َوتـََوضَّأمََن هَلَا، َفَصلَّى المَعصمر بعد َما َغَرَبِت الشَّمم
، َعنم َُيمََي بمِن َأيب َكِثري   ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم ُطُرق   .، َعنم َأيب َسلَمة بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم

__________ 
رو السلماىن الكوىف، َكَما ضَ ( 5)  .بطه القسطَلىنُعبَـيمَدة ِبَفتمح المعني وَكسر المُمَوحَدة، ابمن َعمم

 .َواد ِِبلمَمِديَنةِ : بطحان( 1) 911/  1إرشاد السارى 
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َماُم َأْحمَدُ  رَِمَة،: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِهََلٌل، َعنم ِعكم ثـََنا ََثِبٌت، َحدَّ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َحدَّ  َحدَّ
، قَالَ  َر َعنم َوقمِتَها، فـََلمَّا رََأى قَاَتَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ : َعِن ابمِن َعبَّاس  ُهمم َحىتَّ َأخََّر المَعصم  َعَليمِه َوَسلََّم َعُدوًّا فـََلمم يـَفمرُغم ِمنـم



َطى فَاممََلم بـُُيوتـَُهمم ََنرًا، َواممََلم قـُُبوَرُهمم ََنرًا : " َذِلَك قَالَ   ".اللَُّهمَّ َمنم َحَبَسَنا َعِن الصَََّلِة المُوسم
ُح َلهُ َوََنمَو َذلِ  ُرهُ َك تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد، َوُهَو ِمنم ِرَوايَِة ِهََلِل بمِن َخبَّاب  المَعبمِديِ  المُكوِفِ ، َوُهَو ثَِقٌة ُيَصحِ   . الرتِ مِمِذيُّ َوَغيـم
ِن الصَََّلِة الم * * *  ََحاِديِث َعَلى َكوم َتَدلَّ طَائَِفٌة ِمَن المُعَلَماِء هِبَِذِه اَأم َطى ِهَي َصََلُة المَعصمِر، َكَما ُهَو َمنمُصوٌص َوَقِد اسم ُوسم

َِديثِ  َهَب الشَّاِفِعيِ  هِبََذا ِلِصحَِّة اْلم ََحاِديِث، َوَألمَزَم المَقاِضي المَماَورمِديُّ َمذم  .َعَليمِه ِف َهِذِه اَأم
ِلِه تـََعاََل  اَلاًل ِعنمَد قـَوم ِتدم ًَل َواسم َطى َوقوُموا هلل قَانِِتنَي حَ : " َوَقدم َحرَّرمََن َذِلَك نـَقم ( 5)اِفُظوا َعَلى الصََّلَوات َوالصَََّلة المُوسم

." 
َهُب مَ  ِر المِقَتاِل، َكَما ُهَو َمذم َتَدلَّ طَائَِفٌة هِبََذا الصَِّنيِع َعَلى َجَواِز أتَمِخرِي الصَََّلِة ِلُعذم ُحول واالوزاعيَوَقِد اسم  .كم

َم َأَمَرُهمم ِِبلذََّهاِب ِإََل َبيِن قـَُريمظَ َوقد بوب الُبَخاِري  َذِلَك َواسم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِلِه َصلَّى اَّللَّ َِديِث َوِبَقوم   -َة َتَدلَّ هِبََذا اْلم
َر ِإالَّ ِف َبيِن قـَُريمَظَة : " -َكَما َسَيأمِت  ُهمم َمنم ملَم وََكاَن ِمَن النَّاِس َمنم َصلَّى المَعصم " اَل ُيَصلِ نَيَّ َأَحٌد المَعصم َر ِف الطَّرِيِق، َوِمنـم

َتَدلَّ مبَا ذَكَ  ِ، َواسم َرُه َعِن الصََّحابَِة َوَمنم َمَعُهمم ِف ُيَصلِ  ِإالَّ ِف َبيِن قـَُريمَظَة بـَعمَد المُغُروِب، َوملَم يـَُعنِ فم َواِحًدا ِمَن المَفرِيَقنيم
رِيَن ِف َزَمِن عُ  تَـَر َسَنَة ِعشم ِر المِقَتال واقرتاب فتح اْلمصنِحَصاِر ُتسم ِس ِلُعذم  .َمَر، َحيمُث َصلَُّوا الصُّبمَح بـَعمَد طُُلوِع الشَّمم

__________ 
 .195ُسورَة المبَـَقَرة آيَة ( 5)
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ُهُم الشَّاِفِعيُّ  ُهوُر، ِمنـم ُمم مَ : َوقَاَل آَخُروَن ِمَن المُعَلَماِء َوُهُم اْلم َنمَدقِ  َهَذا الصَِّنيُع يـَوم  اْلم
ُروَعًة ِإذم َذاَك َفِلَهَذا َأخَُّروَها  ِف بـَعمَد َذِلَك، فَِإنَـَّها ملَم َتُكنم َمشم َوم َمِئذ  َمنمُسوٌخ ِبَشرمِعيَِّة َصََلِة اْلم  .يـَوم

 .َوُهَو ُمشكل
َحاقَ  ُ َعَليمِه وَ : قَاَل ابمَن ِإسم َفاَن، َوَقدم ذََكَرَها ابمُن َومَجَاَعًة َذَهُبوا ِإََل َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِف ِبُعسم َوم َسلََّم َصلَّى َصََلَة اْلم

َنمَدقِ  َنمَدِق، وََكَذِلَك َذاُت الر ِقَاِع ذََكَرَها قـَبمَل اْلم َحاَق َوُهَو ِإَماٌم ِف المَمَغاِزي قـَبمَل اْلم  .ِإسم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ِكٌل، ِإنَّ أتَمِخرَي الصَّ : َوَأمَّا الَِّذيَن قَاُلوا ِلم  َعنم بـَعمِض النَّاِس، فـَُهَو ُمشم َياًَن، َكَما َحَكاُه ُشرَّاُح ُمسم َنمَدِق َوَقَع ِنسم َم اْلم ََلِة يـَوم
ِة ِحرمِصِهمم على ُُمَافَظة الصَََّلِة، َكيمَف َوَقدم ُرِوَي أَ  ُعُد َأنم يـََقَع َهَذا ِمنم مَجمع  َكِبري  َمَع ِشدَّ َر نَـُّهمم تـَرَكُ ِإذم يـَبـم َمِئذ  الظُّهم وا يـَوم

َِميَع ِف َوقت المعَشاء، من ِرَوايَة َأىب ُهَريـمَرة وأىب سعيد َر َوالمَمغمِرَب َحىتَّ َصلَُّوا اْلم  .َوالمَعصم
َماُم  ثـََنا َيزِيُد َوَحجَّاٌج، قَااَل [ : َأْحمَدُ ]قَاَل اْلمِ ، عَ : َحدَّ رُبِيِ  ، َعِن المَمقم ثـََنا ابمُن َأيب ِذئمب  نم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َسِعيد  َحدَّ

ِريِ ، َعنم َأبِيهِ  ُدم  .اْلم
َنمَدِق َحىتَّ َذَهَب َهِويٌّ ِمَن اللَّيمِل َحىتَّ ُكِفيَنا: قَالَ  َم اْلم َنا يـَوم  .ُحِبسم

لُهُ  ُ َقِوَيًّ َعزِيًزا: " َوَذِلَك قـَوم ِمِننَي المِقَتاَل وََكاَن اَّللَّ ُ المُمؤم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبََلاًل : قَالَ "  وََكَفى اَّللَّ َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َها َكَذِلَك،  َر َكَما َكاَن ُيَصلِ يَها ِف َوقمِتَها، مثَّ َأَقاَم المَعصمَر َفَصَلَّ َها َكَذِلَك، فََأَمَرُه فََأقَاَم َفَصلَّى الظُّهم مثَّ َأقَاَم المَمغمِرَب َفَصَلَّ
َها َكَذِلَك َوَذِلَك قـَبمَل َأنم يـُنَـزَّلَ مثَّ   .َأقَاَم المِعَشاَء َفَصَلَّ

ِف : قَاَل َحجَّاجٌ  َوم ُتمم فرجاال َأو ركباَن " ِف َصََلِة اْلم  ".فَِإن ِخفم
ِس، َعنم َُيمََي المَقطَّاِن، َعِن ابمِن َأيب ِذئمب  بِهِ   .َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َعِن المَفَلَّ

ِر َحىتَّ َغَرَبِت الشَّممسُ : قَالَ  َنمَدِق َعنم َصََلِة الظُّهم َم اْلم رُِكوَن يـَوم  .َشَغَلَنا المُمشم
 .َفذََكَرهُ 

ثـََنا َأبُو الزُّبـَريمِ، َعنم ََنِفِع بمِن ُجبَـريم ، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمنِ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا ُهَشيمٌم، َحدَّ ُعود ، َعنم َأبِيِه َأنَّ َمسم  َحدَّ
مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم رِِكنَي َشَغُلوا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  المُمشم
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َنمَدِق َعنم َأرمَبِع َصَلَوات  َحىتَّ َذَهَب ِمَن اللَّيمِل َما َشاَء اَّللَُّ   .اْلم
 فََأَمَر ِبََلاًل فََأذََّن مثَّ َأقَامَ : قَالَ 
َر، مثَّ َأقَاَم َفَصلَّى المَعصمَر، مثَّ َأقَاَم َفَصلَّى المَمغمِرَب، مثَّ َأقَاَم َفَصلَّى المِعَشاءَ َفَصلَّ   .ى الظُّهم

ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ثَـ : َوقَاَل اْلم ثـََنا ُمَؤمٌَّل يـَعميِن ابمَن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َمعمَمر ، َحدَّ َنا َْحَّاٌد، يـَعميِن ابمَن َسَلَمَة، َحدَّ
، َأنَّ النَِّبَّ  َم َعنم َعبمِد المَكِرمِي، يـَعميِن ابمَن َأيب المُمَخاِرِق، َعنم جُمَاِهد ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُشِغَل يـَوم َصلَّى اَّللَّ

ِر َوالمَعصمرِ  َنمَدِق َعنم َصََلِة الظُّهم َر، مثَّ َأَمَرُه فََأذََّن َوَأقَاَم َفصَ  اْلم لَّى َوالمَمغمِرِب َوالمِعَشاِء، َفَأَمَر ِبََلاًل فََأذََّن َوَأقَاَم َفَصلَّى الظُّهم
 .المَعصمَر، مثَّ َأَمَرُه فََأذََّن َوَأقَاَم َفَصلَّى المَمغمِرَب، مثَّ َأَمَرُه فََأذََّن َوَأقَاَم َفَصلَّى المِعَشاءَ 

رُُكمم : " مثَّ قَالَ  َ ِف َهِذِه السَّاَعِة َغيـم ٌم يَذمُكُروَن اَّللَّ َرمِض قـَوم ِه اَأم  ".َما َعَلى َوجم
هِ : تـََفرََّد ِبِه المبَـزَّاُر، َوقَالَ   .اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم

 .يب ُعبَـيمَدَة َعنم َعبمِد اَّللَِّ َوَقدم َرَواُه بـَعمُضُهمم َعنم َعبمِد المَكِرمِي َعنم جُمَاِهد  َعنم أَ 
َباِب ِلَرُسوِلِه َصلَّى اَّللَُّ  ِتحم َزاِب وََكيف صرفهم هللا حبوله وقوته، اسم َحم  َعَليمِه َوَسلََّم َفصمٌل ِف ُدَعائِِه َعَليمِه السَََّلُم َعَلى اَأم

 .َأرمَسَل َعَليمِهُم الر ِيَح الشَِّديَدَة فـََزلمَزَل َأبمَدانـَُهمم َوِصَيانًَة ِْلَومزَتِِه الشَّرِيَفِة، فـََزلمَزَل قـُُلوبـَُهمم، مثَّ 
َماُم َأْحمَدُ  ُر : قَاَل اْلمِ ثـََنا الزُّبـَيـم ثـََنا َأبُو َعاِمر ، َحدَّ ، َعنم َأبِيِه،  -يـَعميِن ابمَن َعبمِد اَّللَِّ  -َحدَّ ِريِ  ُدم ثـََنا رُبـَيمُح بمُن َأيب َسِعيد  اْلم َحدَّ

َنمَدقِ قـُلمنَ : قَالَ  َم اْلم ََناِجرَ : ا يـَوم تـُرم : نـََعمم : " َقالَ ! ََي َرُسول هللا َهل من شئ نـَُقولُُه؟ فـََقدم بـََلَغِت المُقُلوُب اْلم اللَُّهمَّ اسم
َعاتَِنا   ".َعومرَاتَِنا َوآِمنم َروم

 .َفَضَرَب هللا ُوُجوه أعدائه ِِبلر ِيحِ : قَالَ 
 َعن -( 5)َوُهَو العقدى  -ِف تـَفمِسريِِه َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َعاِمر  َوَقدم َرَواُه ابمُن َأيب َحاُتِ  

__________ 
رو العقدى( 5)  .ُهَو َأبُو َعامر عبد المملك بن َعمم



 .يرموى َعن ُشعمَبة
 .577/  1الل َباب 
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ََل ُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن، َعنم  رُبـَيمِح بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َسِعيد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َسِعيد ، َفذََكَرُه  الزُّبـَريمِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ َموم
 .َوَهَذا ُهَو الصََّوابُ 
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم رَُجل  ِمنم َبيِن َسَلَمَة، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمدِ : َوقَاَل اْلمِ ٌ، َعِن ابمِن َأيب ِذئمب  ثـََنا ُحَسنيم ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  َحدَّ اَّللَِّ

ُعو َعَليمِهمم  ا يَدم َزاِب فـََوَضَع رَِداَءُه َوقَاَم َورََفَع يََديمِه َمدًّ َحم ِجَد اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَتى َمسم  .َوملَم ُيَصل ِ  اَّللَّ
 .مثَّ َجاَء َوَدَعا َعَليمِهمم َوَصلَّى: قَالَ 

ِ ِمنم  ىَف قَالَ  َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َأوم ُ َعَليمِه : َحِديِث ِإمسم َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َزاِب فـََقالَ  َحم َزاَب، اللَُّهمَّ : " َوَسلََّم َعَلى اَأم َحم زِِم اَأم َساِب اهم ُمم  اللَُّهمَّ ُمنمِزَل المِكَتاِب َسرِيَع اْلِم زِممُهمم َوزَلمزهلم : َوِف ِرَوايَة  " اهم

زِممُهمم َوانمُصرمََن َعَليمِهمم   .اللَُّهمَّ اهم
رُبِيِ  َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َأنَّ  َبَة، َعِن اللَّيمِث، َعنم َسِعيد  المَمقم ُ َعَليم َوَرَوى المُبَخاِريُّ َعنم قـُتَـيـم ِه َوَسلََّم  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدُه، َفََل شئ بـَعمَدُه : " َكاَن يـَُقولُ  َزاَب َوحم َحم َدُه، َأَعزَّ ُجنمَدُه َوَنَصَر َعبمَدُه َوَغَلَب اَأم ُ َوحم  ".اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ِة لَِتظَاُهِر َوَأَقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف َوالشِ دَّ َوم ُ ِمَن اْلم ُه ِفيَما َوَصَف اَّللَّ

ُهمم  َفَل ِمنـم ِقِهمم َوِمنم َأسم ُهمم ِمنم فـَوم َياهِنِمم ِإَيَّ ِهمم َعَليمِهمم َوِإتـم  .َعُدوِ 
ُعوِد بمِن َعاِمِر بمِن أُنـَيمِف بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن قنفذ بن: قَالَ  َجَع بمِن رَيمِث بمِن  مثَّ ِإنَّ نـَُعيمَم بمَن َمسم ِهََلل بن خَلوة ابمن َأشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ََلِمي، : َغطََفاَن، َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمي ملَم يـَعمَلُموا إبِِسم ُت َوِإنَّ قـَوم َلمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َقدم َأسم
 .َفُمرمين مبَا ِشئمتَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعٌة : "  َصلَّى اَّللَّ َرمَب َخدم َتطَعمَت، فَِإنَّ اْلم لم َعنَّا ِإِن اسم َا َأنمَت ِفيَنا َرُجٌل َواِحٌد، َفَخذِ   ".ِإَّنَّ

َاِهِليَِّة، فَـ  ُعود  َحىتَّ َأَتى َبيِن قـَُريمَظَة، وََكاَن هَلُمم َنِدُيًا ِف اْلم ُكمم : َقالَ َفَخَرَج نـَُعيمُم بمُن َمسم ُتمم ُودِ ي ِإَيَّ ََي َبيِن قـَُريمظََة َقدم َعَرفـم
َنُكمم   .َوَخاصََّة َما بـَيميِن َوبـَيـم

َت ِعنمَدََن مبُتـََّهم  : قَاُلوا  .َصَدقمَت َلسم
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ِدُروَن َعَلى َأنم تـََتَحوَُّلوا ِإنَّ قـَُريمًشا َوَغَطَفاَن لَيمُسوا َكأَنـمُتمم، المبَـَلُد بـََلدُُكمم ِفيِه َأمموَ : فـََقاَل هَلُمم  اُلُكمم َوَأبـمَناؤُُكمم َوِنَساؤُُكمم اَل تـَقم
ِِه، َوِإنَّ قـَُريمًشا َوَغطََفاَن َقدم َجاُءوا ِْلَرمبِ   ِمنمُه ِإََل َغريم



َزًة َأَصابُوَها، َوِإنم  ُُمَمَّد  َوَأصمَحابِِه، َوَقدم ظَاَهرممُتُوُهمم َعَليمِه، َوبـََلُدُهمم َوِنَساُؤُهمم َوَأممَواهُلُمم  ا نـُهم ِِه، فـََليمُسوا َكأَنـمُتمم فَِإنم رََأوم بَِغريم
َ الرَُّجِل بِبَـَلدُِكمم، َواَل طَاَقَة َلُكمم بِِه إِ  َنُكمم َوبـَنيم ا بـَيـم ُر َذِلَك ْلَُِقوا بِِبََلِدِهمم َوَخلَّوم ِم َكاَن َغيـم نم َخََل ِبُكمم، َفََل تـَُقاتُِلوا َمَع المَقوم

َراِفِهمم َيُكونُوَن ِبَيمِديُكمم ثَِقًة َلُكمم َعَلى َأنم تـَُقاتُِلوا َمَعُهمم ُمَُ حَ  ًنا ِمنم َأشم ُهمم َرهم  .مًَّدا َحىتَّ تـَُناِجُزوهُ ىتَّ أتَمُخُذوا ِمنـم
 .َلَقدم َأَشرمَت ِِبلرَّأميِ : قَاُلوا

َياَن  َقدم َعَرفـمُتمم ُودِ ي َلُكمم َوِفَراِقي ُُمَمًَّدا، : بمِن َحرمب  َوَمنم َمَعُه ِمنم رَِجاِل قـَُريمش  مثَّ َخَرَج َحىتَّ َأَتى قـَُريمًشا، فـََقاَل َِأَيب ُسفم
ُتُموا َعينِ    .َوِإنَُّه َقدم بـََلَغيِن َأممٌر َقدم رََأيمُت َعَليَّ َحقًّا َأنم أُبـَلِ َغُكُموُه ُنصمًحا َلُكمم فَاكم

 .نـَفمَعلُ : قَاُلوا
َ ُُمَمَّد ، َوَقدم َأرمَسُلوا ِإلَيمهِ  تـَعمَلُموا: قَالَ  نَـُهمم َوبـَنيم َأَنَّ َقدم َنِدممَنا َعَلى َما : َأنَّ َمعمَشَر يـَُهوَد َقدم َنِدُموا َعَلى َما َصنَـُعوا ِفيَما بـَيـم

ِ ِمنم قـَُريمش  َوَغطََفاَن رَِجااًل  ِرَب َأعمَناقـَُهمم، فـََعلمَنا، فـََهلم يـُرمِضيَك َأنم َنَمُخَذ َلَك ِمَن المَقِبيَلتَـنيم َراِفِهمم فـَنـُعمِطَيَكُهمم فـََتضم  ِمنم َأشم
َتأمِصَلُهمم  ُهمم َحىتَّ َتسم  .مثَّ َنُكوَن َمَعَك َعَلى َمنم بَِقَي ِمنـم

 .َأنم نـََعمم : فََأرمَسَل ِإلَيمِهمم 
ًنا ِمنم رَِجاِلُكمم  فـَُعوا ِإلَيمِهمم ِمنمُكمم َرُجًَل َواِحًدا فَِإنم بـََعَثتم ِإلَيمُكمم يـَُهوُد يـَلمَتِمُسوَن ِمنمُكمم َرهم  .َفََل َتدم

 .ََي َمعمَشَر َغَطَفاَن ِإنَُّكمم َأصمِلي َوَعِشرَيِت َوَأَحبُّ النَّاِس ِإيَلَّ َواَل َأرَاُكمم تـَتَِّهُموين : مثَّ َخَرَج َحىتَّ َأَتى َغطََفاَن فـََقالَ 
 .تـََّهم  َصَدقمَت َما َأنمَت ِعنمَدََن مبُِ : قَاُلوا
ُتُموا َعينِ  : قَالَ   .فَاكم
َرُهمم : قَاُلوا َعُل مثَّ قَاَل هَلُمم ِمثمَل َما قَاَل ِلُقَريمش  َوَحذََّرُهمم َما َحذَّ  .نـَفم

، وََكاَن ِمنم َصِنيع اَّللَِّ تـََعاََل ِلَرُسوِلِه َصلَّى اَّللَُّ  َلُة السَّبمِت ِمنم َشوَّال  َسَنَة مَخمس   َعَليمِه َوَسلََّم َأن أرسل َأبُو فـََلمَّا َكاَنتم لَيـم
ل  ِف نـََفر  ِمنم قـَُريمش  َوَغطََفاَن، فَـ  رَِمَة بمَن َأيب َجهم َيان بن َحرمب ورؤوس َغَطَفاَن ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة ِعكم ِإَنَّ لسنا : َقاَل هَلُمُسفم

َاِفُر،  بدار مَقام، َهَلَك اْلمُفُّ َواْلم
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َنهُ فََأِعدُّوا لِ  نَـَنا َوبـَيـم  .لمِقَتاِل َحىتَّ نـَُناِجَز ُُمَمًَّدا َونـَفمرُُغ ممَّا بـَيـم
َدَث ِفيِه بـَعمُضَنا َحَدًَث فََأَصابـَهُ : فََأرمَسُلوا ِإلَيمِهمم  ًئا، َوَقدم َكاَن َأحم ٌم اَل نـَعمَمُل ِفيِه َشيـم ُم السبت، وهم يـَوم َم يـَوم  مم َما ملَم ِإنَّ الميَـوم

َنا َمَع َذِلَك ِِبلَِّذيِن نـَُقاِتُل َمَعُكمم ُُمَمًَّدا َحىتَّ تـُعمطُوََن رُُهًنا ِمنم رَِجاِلُكمم َيُكونُوَن بَِ خَيمَف َعَليمكُ  يمِديَنا ثَِقًة لََنا َحىتَّ مم، َوَلسم
َتدَّ َعَليمُكُم المِقَتاُل  َرمُب َواشم رُُكوََن َوالرَُّجَل ِف ِبََلِدََن نـَُناِجَز ُُمَمًَّدا، فَِإَنَّ َُنمَشى ِإنم َضرََّستمُكُم اْلم َأنم تـَنمَشِمُروا ِإََل ِبََلدُِكمم َوتـَتـم

 .َواَل طَاَقَة لََنا ِبَذِلَك ِمنمهُ 
َثُكمم نـَُعيم : فـََلمَّا َرَجَعتم ِإلَيمِهُم الرُُّسُل مبَا قَاَلتم بـَُنو قـَُريمَظَة قَاَلتم قـَُريمٌش َوَغَطَفانُ  ُعود  َْلَقٌّ َواَّللَِّ ِإنَّ الَِّذي َحدَّ  .ُم بمُن َمسم

ُرُجوا : فََأرمَسُلوا ِإََل َبيِن قـَُريمَظةَ  ُتمم تُرِيُدوَن المِقَتاَل فَاخم َفُع ِإلَيمُكمم رَُجًَل َواِحًدا ِمنم رَِجالَِنا، فَِإنم ُكنـم  .فـََقاتُِلواِإَنَّ َواَّللَِّ اَل َندم
ُم ِإالَّ َأنم : الرُُّسُل هِبََذا فـََقاَلتم بـَُنو قـَُريمَظَة ِحنَي انـمتَـَهتم ِإلَيمِهمُ  ُعود  َْلَقٌّ، َما يُرِيُد المَقوم ِإنَّ الَِّذي ذََكَر َلُكمم نـَُعيمُم بمُن َمسم



َنكُ  ا بـَيـم ُر َذِلَك انمَشَمُروا ِإََل ِبََلِدِهمم َوَخلَّوم َ الرَّ تـَُقاتُِلوا فَِإنم رََأوما فـُرمَصًة انـمتَـَهُزوَها َوِإنم َكاَن َغيـم  .ُجِل ِف بـََلدُِكمم مم َوبـَنيم
 .ِإَنَّ َواَّللَِّ َما نـَُقاِتُل َمَعُكمم َحىتَّ تـُعمطُوََن رُُهًنا: فََأرمَسُلوا ِإََل قـَُريمش  َوَغطََفانَ 

َلة   ُ الر ِيَح ِف لَيـم نَـُهمم َوبـََعَث اَّللَّ ُ بـَيـم ا َعَليمِهمم َوَخذََّل اَّللَّ َفأُ ُقُدوَرُهمم وتطرح َشاتَِية  َشِديَدِة المبَـرمِد، فَ ( 5)فَأَبـَوم َجَعَلتم َتكم
 .آنيتهم
َبةَ * * *  َسُن ممَّا ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم ُعود  َأحم َحاَق ِمنم ِقصَِّة نـَُعيمِم بمِن َمسم  .َوَهَذا الَِّذي ذََكَرُه ابمُن ِإسم

َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئِل، فَِإنَُّه ذََكَر َما حَ  َرَدُه َعنمُه المبَـيـم َِديِث، : اِصُلهُ َوَقدم َأوم َمُعُه ِمَن اْلم ُعود  َكاَن يُِذيُع َما َيسم َأنَّ نـَُعيمَم بمَن َمسم
م   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذاَت يـَوم  فَاتَـَّفَق َأنَُّه َمرَّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .لََيال: ابمن ِهَشام( 5)

)*( 
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 .نم تـََعالَ ِعَشاًء، فََأَشاَر ِإلَيمِه أَ 
ُهمم َأنم خيرُجوا ِإلَيمِهم فيناجزوك، : َما َورَاَءَك؟ فـََقالَ : َفَجاَء فـََقالَ  ِإنَُّه َقدم بـََعَثتم قـَُريمٌش َوَغطََفاُن ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة َيطمُلُبوَن ِمنـم

 نـََعمم فََأرمِسُلوا: فـََقاَلت قـَُريمَظةَ 
َنا ِِبلرُُّهنِ   .ِإلَيـم

َطَب ِبَشرمِط َأنم َيَمتِيَـُهمم ِبَرَهاِئَن َتُكوُن ِعنمدَ : ا تـََقدَّمَ َوَقدم ذََكَر ِفيمَ  َد َعَلى يََديم ُحَييِ  بمِن َأخم َا نـََقُضوا المَعهم ثَِقةً َأنَـُّهمم ِإَّنَّ  .ُهمم تـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ئً : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ا َفََل َتذمُكرمهُ ِإين ِ ُمِسرٌّ ِإلَيمَك َشيـم
ُعوَنيِن ِإََل الصُّلمِح َوَأرُدُّ َبيِن النَِّضرِي ِإََل ُدورِِهمم َوَأممَواهلِِمم : قَالَ   .ِإنَـُّهمم َقدم َأرمَسُلوا ِإيَلَّ َيدم

ُعود  َعاِمًدا ِإََل َغطََفانَ   .َفَخَرَج نـَُعيمُم بمُن َمسم
ُ َعَليمهِ  ُ لََنا : " َوَسلَّمَ  َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَع اَّللَّ َعٌة َوَعَسى َأنم َيصم َرمُب َخدم  ".اْلم

رَِمَة َومجََ  ُم َوَأرمَسُلوا ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة ِعكم َلَة فَأََتى نـَُعيمٌم َغطََفاَن َوقـَُريمًشا َفَأعمَلَمُهمم، فـََباَدَر المَقوم اَعًة َمَعُه، َواتَـَّفَق َذِلَك لَيـم
ُهمم َأنم خَيمُرُجوا لِلمِقَتاِل َمَعُهمم فَاعمتَـلَِّت الميَـُهوُد ِِبلسَّبمِت، مثَّ َأيمًضا طََلُبوا الرُُّهَن تَـ السَّبمِت، َيطم  نَـُهمم لُُبوَن ِمنـم ُ بـَيـم َقَع اَّللَّ ثَِقًة فََأوم وم

تَـَلُفوا  .َواخم
ُ َعَليمِه َوَقدم َُيمَتِمُل َأنم َتُكوَن قـَُريمَظُة َلمَّا يَِئُسوا ِمِن انمتِ : قـُلمتُ  ظَاِم َأممرِِهمم َمَع قـَُريمش  َوَغَطَفاَن بـََعثُوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلََّم يُرِيُدوَن ِمنمُه الصُّلمَح َعَلى َأنم يـَُردَّ َبيِن النَِّضرِي ِإََل المَمِديَنةِ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ * * *  تَـَلَف ِمنم َأممرِِهمم َوَما فرق هللا من فـََلمَّا انـمتَـ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما اخم َهى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُم لَيمًَل   .مجعهم، َدَعا ُحَذيـمَفَة بمَن المَيَماِن فـَبَـَعَثُه ِإلَيمِهمم لِيَـنمظَُر َما فـََعَل المَقوم



َحاقَ  َثيِن يَزِيُد بم : قَاَل ابمُن ِإسم ِل المُكوَفِة ِْلَُذيـمَفَة بمِن : ِن ِزََيد  َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  المُقَرِظيِ  قَالَ َفَحدَّ قَاَل رَُجٌل ِمنم َأهم
ُ َعَليمِه َوسلم وصحبتموه؟ قَالَ : المَيَمانِ   .نعم ََيبمَن َأِخي: ََي َأَِب َعبمِد اَّللَِّ َأرََأيـمُتمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَـُعوَن؟ قَالَ َفكَ : قَالَ  ُتمم َتصم  .َواَّللَِّ لقد كد جَنمَتِهدُ : يمَف ُكنـم
َرمِض َوَْلََملمَناُه َعَلى َأعمَناِقَنا: قَالَ  َناُه َُيمِشي َعَلى اَأم َناُه َما تـَرَكم  !َواَّللَِّ َلوم َأدمرَكم
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َنمَدِق، َوَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ََيبمَن َأِخي َواَّللَِّ َلَقدم رََأيـمتـَُنا مَ : فـََقاَل ُحَذيـمَفة: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلم َع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهِوَيًّ ِمَن اللَّيمِل مثَّ المتَـَفَت ِإلَيـم  :اَّللَّ

ُم مثَّ يـَرمجِ  َأُل اَّللََّ َأنم َمنم رَُجٌل يـَُقوُم فـَيَـنمُظُر لََنا َما فـََعَل المَقوم َعَة، َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الرَّجم ُع؟ َفَشَرَط َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَّةِ   .َيُكوَن رَِفيِقي ِف اْلم

ُوِع َوالمبَـرمِد، فـََلمَّا ملَم يـَُقمم َأَحٌد َدَعاين، فـََلمم يَ  ِة اْلم ِف َوِشدَّ َوم ِة اْلم ُكنم يل بُدٌّ ِمَن المِقَياِم ِحنَي َدَعاين، َفَما قَاَم َرُجٌل ِمَن ِشدَّ
ًئا َحىتَّ أتَمتِيَـَنا: فـََقالَ  َعُلوَن َواَل حُتمِدَثنَّ َشيـم ِم فَانمظُرم َماَذا يـَفم  .ََي ُحَذيـمَفُة اذمَهبم فَادمُخلم ِف المَقوم
ِم َوالر ِيُح َوُجُنوُد اَّللَِّ تـَفمعَ : قَالَ  رًا َواَل ََنرًا َواَل بَِناًء، فـََقاَم َأبُو َفَذَهبمُت َفَدَخلمُت ِف المَقوم َعُل، اَل تُِقرُّ هَلُمم ِقدم ُل هِبِمم َما تـَفم

َياَن فـََقالَ   .ََي َمعمَشَر قـَُريمش  لِيَـنمظُِر اممُرٌؤ َمنم َجِليُسهُ : ُسفم
ُت بَِيِد الرَُّجِل الَِّذي َكاَن ِإََل َجنمِب فـَُقلمتُ : قَاَل ُحَذيـمَفةُ  ََي َمعمَشَر قـَُريمش  : نم َأنمَت؟ قَاَل فََلن بن فََلن، مثَّ قَالَ مَ : فََأَخذم

َنا بـَُنو قـَُريمظََة وَ  َلَفتـم ، َلَقدم َهَلَك المُكَراُع َواْلمُفُّ َوَأخم ُتمم ِبَداِر ُمَقام  َرُه، َوَلِقيَنا ِمنم ِإنَُّكمم َواَّللَِّ َما َأصمَبحم ُهُم الَِّذي َنكم بـََلغََنا َعنـم
ِة الر ِ  ِسُك لََنا بَِناٌء، فَارمحتَُِلوا فَإِ ِشدَّ َتمم ٌر َواَل تـَُقوُم لََنا ََنٌر َواَل َيسم َن، َما َتطمَمِئنُّ لََنا ِقدم  .ين ِ ُمرمحتَِلٌ يِح َما تـََروم

 .ِعَقاَلُه ِإالَّ َوُهَو قَائِمٌ  مثَّ قَاَم ِإََل مَجَِلِه َوُهَو َمعمُقوٌل َفَجَلَس َعَليمِه مثَّ ضربه فـََوَثَب بِِه على َثََلث، َفَما َأطمَلقَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل حتدث َشيمئا َحىتَّ أَتتِييِن : َوَلوماَل َعهم

م    .َلَقتَـلمُتُه ِبَسهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهوَ : قَاَل ُحَذيـمَفةُ  قَائٌِم يصلى ِف مرط لَبعض ِنَسائِِه مرحل، فـََلمَّا رَآين  فـََرَجعمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َليمِه َوَطَرَح َعَليَّ َطَرَف المِمرمِط، مثَّ رََكَع َوَسَجَد َوِإين ِ َلِفيِه، فـََلمَّا َسلََّم َأخم  َبَـرَ َأدمَخَليِن ِإََل رِجم  .بَـرمتُُه اْلم
َعتم َغطََفاُن مبَا فـََعَلتم قـَُريمٌش فَانمشَ   .َمُروا رَاِجِعنَي ِإََل ِبََلِدِهمم َومسَِ

هِ  َقِطٌع ِمنم َهَذا المَوجم  .َوَهَذا ُمنـم
جَّاِج ِف َصِحيِحِه، ِمنم َحِديث االعمش َعن ِإبـمَراِهيم ِلُم بمُن اْلَم َِديَث ُمسم  َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاتـَلمُت : ُحَذيـمَفَة فـََقاَل َلُه رَُجلٌ ُكنَّا ِعنمَد : ابمن يَزِيَد التـَّيمِميِ  َعنم َأبِيِه، قَالَ  ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلوم َأدمرَكم
 .َمَعُه َوَأبـمَليمتُ 

َعُل َذِلَك؟ َلَقدم : فـََقاَل َلُه ُحَذيـمَفةُ   َأنمَت ُكنمَت تـَفم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُ رََأيـمتـَُنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلة  َذاِت رِيح  َشِديَدة  َوقـُر  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َزاِب ِف لَيـم َحم َلَة اَأم َم لَيـم

َم المِقَياَمِة؟ فـََلمم جيُِبمُه ِمنَّا َأَحٌد، مثَّ الثَّانِيَ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم َيُكوُن َمِعي يـَوم َلهُ َة َأاَل رَُجٌل َيَمتِييِن ِبَرَبِ المَقوم  .مثَّ الثَّالِثََة ِمثـم
ي َأنم َأُقوَم، فـََقالَ : مثَّ قَالَ  ا ِإذم َدَعاين ِِبمسِم ِم، فـََلمم َأِجدم بُدًّ َعرمُهمم : ََي ُحَذيـمَفُة ُقمم فَأمتَِنا ِبَرَبِ المَقوم ِم َواَل َتذم ائمِتيِن ِبَرَبِ المَقوم

 .َعَليَّ 
َا َأممِشي ِف : قَالَ  ِسي َفَمَضيمُت َكَأَّنَّ ًما ِف َكِبِد قـَوم َرُه ِِبلنَّاِر، فـََوَضعمُت َسهم َياَن َيصمِلي َظهم تـُُهمم، فَِإَذا َأبُو ُسفم َْحَّام  َحىتَّ َأتـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعرمُهمم َعَليَّ : َوَأَردمُت َأنم َأرمِمَيُه مثَّ ذََكرمُت قـَوم  .اَل َتذم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ َوَلوم رَ  ، فَأَتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا َأممِشي ِف َْحَّام  ُتُه، فـََرَجعمُت َكَأَّنَّ ُتُه ََأََصبـم َم فََأَصاَبيِن المبَـرمُد ِحنَي رََجعمُت َميـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَألمَبَسيِن مِ  بَـرمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل َعَباَءة  َكاَنتم َعَليمِه يصلى ِفيَها، َفلم َأبـمَرح ََنئًِما َوُقِررمُت، فََأخم نم َفضم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُت قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمانُ : َحىتَّ الصُّبمِح، فـََلمَّا َأنم َأصمَبحم َاِفُظ ! * * * ُقمم ََي نـَوم َاِكُم َواْلم َوَقدم َرَوى اْلم

َهِقيُّ ِف ا رَِمَة بمِن َعمَّار ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ الدَُّؤيل ِ المبَـيـم َِديَث َمبمُسوطًا ِمنم َحِديِث ِعكم اَلِئِل َهَذا اْلم ، َعنم َعبمِد المَعزِيِز لدَّ
ُ َعَليمهِ : بمِن َأِخي ُحَذيـمَفَة قَالَ  َأَما َواَّللَِّ َلوم ُكنَّا : َوَسلََّم فـََقاَل ُجَلَساُؤهُ  ذََكَر ُحَذيـمَفُة َمَشاِهَدُهمم َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََن َذِلَك َلُكنَّا فـََعلمَنا َوفـََعلمَنا  .َشِهدم
قَـ : فـََقاَل ُحَذيـمَفةُ  َيان َومن َمَعه فـَوم َزاِب َوََنمُن َصافُّوَن قـُُعوٌد، َوَأبُو ُسفم َحم َلَة اَأم ا َذِلَك، َلَقدم رََأيـمتـَُنا لَيـم ا، َوقـَُريمظَُة نَ اَل مَتَنـَّوم

َلٌة َقطُّ َأَشدُّ ظُلمَمًة َواَل َأَشدُّ  َنا لَيـم َفَل ِمنَّا َُنَافـُُهمم َعَلى َذرَارِي َِنا َوَما َأَتتم َعَليـم َها ِف َأصمَواِت ِرُِيَها َأممثَاُل الميَـُهوُد َأسم  ِرًُيا ِمنـم
بـَُعهُ   .الصََّواِعِق، َوِهَي ظُلمَمٌة َما يـََرى َأَحُدََن ُأصم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويـَُقولُونَ فَ  َتأمِذنُوَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعومرٌَة َوَما ِهيَ : َجَعَل المُمَناِفُقوَن َيسم
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 .بَِعومرَة  
ُهمم ِإالَّ َأِذَن َلُه، َوَيَمَذن هَلُم ويتسللون، َوَنن َثََلمثِا َتأمِذنُُه َأَحٌد ِمنـم بَـَلَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َفَما َيسم تَـقم ئَة َأو ََنمو َذِلَك، ِإِذ اسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَُجًَل رَُجًَل َحىتَّ َأَتى َعَليَّ َوَما َعَليَّ ُجنَّةٌ   اَّللَّ
َبِِت، َقالَ  َبِِت فـََقالَ فََأاَتين : ِمَن المَعُدوِ  َواَل ِمَن المبَـرمِد ِإالَّ ِمرمٌط اِلممَرَأِت َما جُيَاِوُز رُكم : َمنم َهَذا؟ فـَُقلمتُ :  َوَأََن َجاث  َعَلى رُكم

 .ُحَذيـمَفةُ 
 .بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـَتَـَقاَصرمُت لَلرض فـَُقلمتُ ! ُحَذيـمَفةُ : فـََقالَ 

 .َكَراِهَيَة َأنم أقوم
ُت فـََقالَ  ِم َخبَـٌر فَأمِتيِن ِبَرَبِ المَقوم : فـَُقمم  .مِ ِإنَُّه َكاِئٌن ِف المَقوم



ِهمم قـُرًّا: قَالَ   .َوَأََن ِمنم َأَشدِ  النَّاِس فـََزًعا َوَأَشدِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ُت فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ يََديمِه َوِمنم َخلمِفِه، َوَعنم َُيِيِنِه َوَعنم مِشَاِلِه، : " َفَخَرجم َفظمُه ِمنم بـَنيم اللَُّهمَّ احم

ًئا: قَالَ " ِقِه َوِمنم حَتمِتِه َوِمنم فـَوم  ِف َفَما َأِجُد ِفيِه َشيـم ِف ِإالَّ َخَرَج ِمنم َجوم ُ فـََزًعا َواَل قـُرًّا ِف َجوم : قَالَ ! فـََواَّللَِّ َما َخَلَق اَّللَّ
ًئا َحىتَّ أتَمتَِييِن : فـََلمَّا َولَّيمُت قَالَ  ِم َشيـم  .ََي ُحَذيـمَفُة اَل حُتمِدَثنَّ ِف المَقوم

ٌم يـَُقولُ : الَ قَ  ِء ََنر  هَلُمم تـََوقَُّد، َوِإَذا رَُجٌل َأدمَهُم َضخم م نظرت َضوم َكر المَقوم ُت َحىتَّ ِإَذا َدنـَومت من َعسم  بَِيَديمِه َعَلى َفَخَرجم
 .الرَِّحيَل الرَِّحيلَ : النَّاِر َوَُيمَسُح َخاِصَرَتُه َويـَُقولُ 
َياَن قَـ  ِسي َِأَرمِمَيُه ِبِه ِف َوملَم َأُكنم َأعمِرُف َأَِب ُسفم ًما ِمنم ِكَناَنِِت َأبيض الريش فأضعه ِف َكِبِد قـَوم بمَل َذِلَك، فَانـمتَـَزعمُت َسهم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِء النَّاِر، َفذََكرمُت قـَوم ًئا َحىتَّ أتَمتَِييِن : َضوم  .اَل حُتمِدَثنَّ ِفيِهمم َشيـم
َكَر، فَِإَذا َأدمىَن النَّاسِ فََأممسَ  ِمي ِإََل ِكَناَنِِت، مثَّ ِإين ِ َشجَّعمُت نـَفمِسي َحىتَّ َدَخلمُت المَعسم ُت َوَرَددمُت َسهم  ِمينِ  بـَُنو َعاِمر  كم

 .ََي آَل َعاِمر  الرَِّحيَل الرَِّحيَل اَل ُمَقاَم َلُكمم : يـَُقوُلونَ 
َكرِِهمم َما َجارَِة ِف رَِحاهلِِمم وفرشهم، الر يح تضرب  َوِإَذا الر ِيُح ِف َعسم َت اْلِم ًرا، فـََواَّللَِّ ِإين ِ ََأَمسمَُع َصوم َكُرُهمم ِشبـم َُتَاِوَز َعسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمَّا انـمَتَصَفتم يبَ الطَّرِيُق َأوم ََنم  ُت ََنمَو َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ و  ِمنم ٌو ِمنم ذَ هبَا، مثَّ إىن َخَرجم ِلَك ِإَذا َأََن بَِنحم
نَي فـََقاُلوا رِيَن فَاِرًسا َأوم ََنمِو َذِلَك ُمعمَتمِ  َ َقدم َكَفاهُ : ِعشم رِبم َصاِحَبَك َأنَّ اَّللَّ  .َأخم

َتِمٌل ِف مَشمَلة  ُيَصلِ ي، فَـ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُمشم  َواَّللَِّ فـََرَجعمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَليمِه وَ  َمأَ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َما َعَدا َأنم َرَجعمُت رَاَجَعيِن المُقرُّ َوَجَعلمُت أُقـَرمِقُف، فََأوم َسلََّم بَِيِدِه َوُهَو ُيَصلِ ي، َفَدنـَوم
َبَل َعَليَّ مَشمَلَتُه، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ِمنمُه فََأسم  لَّى اَّللَّ

 .ِإَذا َحَزبَُه َأممٌر َصلَّى
تـُُهمم يـَرمَحُلونَ  بَـرمتُُه َأين ِ تـَرَكم ِم، َأخم بَـرمتُُه َخبَـَر المَقوم  .فََأخم

ٌد فََأرمَسلمَنا َعَليمِهمم ِرًُيا َوُجُنوًدا ملَم َييها الَِّذيَن آَمُنوا اذمُكُروا نِعمَمَة اَّللَِّ َعَليمُكمم ِإذم َجاَءتمُكمم ُجُنو : " َوأنزل هللا تـََعاََل : قَالَ 
َها وََكاَن هللا مبَا تـَعمَمُلوَن َبصريًا  ِلهِ " تـََروم ََيِت ُكلََّها ِإََل قـَوم ًرا وََكَفى : " يـَعميِن اْلم ُ الَِّذيَن َكَفُروا بِغَيمِظِهمم ملَم يـََناُلوا َخيـم َوَردَّ اَّللَّ

ِمِننَي المِقتَ  ُ المُمؤم ُ َقِوَيًّ َعزِيًزا اَّللَّ ُُنوِد ِمَن " اَل وََكاَن اَّللَّ ُهمم َعُدوَُّهمم ِِبلر ِيِح الَِِّت َأرمَسَلَها َعَليمِهمم َواْلم ُ َعنـم َأيم َصَرَف اَّللَّ
ُ ِإلَيمِهمم  ِِهُم الَِِّت بـََعثـََها اَّللَّ ِمِننَي المِقَتاَل " المَمََلِئَكِة َوَغريم ُ المُمؤم ملَم َُيمَتاُجوا ِإََل ُمَنازَلَِتِهمم َوُمَباَرَزهِتِمم َبلم صرفهم  َأيم " وََكَفى اَّللَّ

ِلِه َوقـُوَّتِهِ   .المَقِويُّ المَعزِيُز حبَوم
ِ َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : هِلََذا ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم الَّ هللا َوحده، اَل ِإَله إِ : " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدُه، َفََل شئ بـَعمَدُه  َزاَب َوحم َحم  ".صدق وعده َوَنصره َعبمَدُه، َوَأَعزَّ ُجنمَدُه، َوَهَزَم اَأم
ِلهِ * * *  ِمِننَي المِقَتاَل : " َوِف قـَوم ُ المُمؤم نَـُهمم " وََكَفى اَّللَّ نَـُهمم َوبـَيـم َرمِب بـَيـم  .ِإَشارٌَة ِإََل َوضمِع اْلم

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ َوَهَكَذا وَ  ِلِمنَي، َكَما قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُل : َقَع، َوملَم تـَرمِجعم قـَُريمٌش بـَعمَدَها ِإََل َحرمِب المُمسم فـََلمَّا انمَصَرَف َأهم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـََلَغَنا َنمَدِق قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَدِق َعِن اْلم َلنم تـَغمُزوَُكمم قـَُريمٌش بـَعمَد َعاِمُكمم َوَلِكنَُّكمم تغزوهنم : " اْلم
." 

ُ َعَليمِه َمكَّةَ : قَالَ   .َفلم تغز قـَُريمٌش بـَعمَد َذِلَك، وََكاَن يـَغمُزوُهمم بـَعمَد َذِلَك َحىتَّ فـََتَح اَّللَّ
َحاقَ   .َوَهَذا َبََلٌغ ِمِن ابمِن ِإسم

َماُم َأْحمَدُ  ُ َعنمُه يـَُقولُ حَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ عت ُسَليمَمان ابمن ُصَرد  َرِضَي اَّللَّ َحاَق، مسَِ َثيِن َأبُو ِإسم َياَن، َحدَّ ثـََنا َُيمََي َعنم ُسفم : دَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َن نـَغمُزوُهمم َواَل يغزوننا: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اْلم
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َحاقَ َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ  ِريِ  ِكََلمُهَا َعنم َأيب ِإسم َياَن الثَـّوم َرائِيَل َوُسفم  ِمنم َحِديِث ِإسم
، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ُصَرد  بِهِ   .السَِّبيِعيِ 

َحاقَ  َهِل، َوُهمم َسعمُد بمنُ : قَاَل ابمُن ِإسم َشم م اْلَنمَدق َثََلثٌَة ِمنم َبيِن َعبمِد اَأم هَد من المُمسلمني يـَوم تشم َوَسَتأمِت  -ُمَعاذ   َواسم
، َوالطَُّفيمُل بمُن النـُّعمَماِن، َوثـَعمَلَبُة بم  -َوفَاتُُه َمبمُسوطًَة  ل  ر و، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َسهم ِس بمِن َعِتيِك بمِن َعمم ُن َغَنَمَة َوَأَنُس بمُن َأوم

َُشِميَّاِن السََّلِميَّاِن، وََكعمُب بمُن زَيمد  النَّجَّاِريُّ،  ٌم َغرمٌب فـََقتَـَلهُ اْلم  .َأَصابَُه َسهم
رِِكنَي َثََلثٌَة َوُهمم : قَالَ  ٌم َفَماَت ِمنمُه : َوقُِتَل ِمَن المُمشم اِر، َأَصابَُه َسهم ُمنَـبِ ُه بمُن ُعثمَماَن بمِن ُعبَـيمِد بمِن السَّبَّاِق بمِن َعبمِد الدَّ

َفُل بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمِغريَ  َنمَدَق بَِفَرِسِه فـَتَـَورََّط ِفيِه فـَُقِتَل ُهَناَك َوطََلُبوا َجَسَدُه بَِثَمن  َكِبري  مبَكََّة، َونـَوم َتَحَم اْلم  .ِة اقـم
 .َكَما تـََقدَّمَ 

ُرو بمُن َعبمِد ُود   المَعاِمِريُّ، قـَتَـَلُه َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب    .َوَعمم
َثيِن الثِ َقُة َأنَّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِريِ  َأنَُّه َقالَ َوَحدَّ َل بمَن : ُه َحدََّث َعِن الزُّهم َرو بمَن َعبمِد ُود   َوابـمَنُه ِحسم َمِئذ  َعمم قـََتَل َعِليٌّ يـَوم

ر و  .َعمم
ُرو بمُن َعبمِد ُود   : قَاَل ابمن ِهَشام  .َويـَُقال َعمم

ُرو بمُن عبد  .َويـَُقاُل َعمم

(9/111) 

 
 

ِخَرِة ِمَن المَعَذابِ  َفصمٌل ِف َغزمَوِة َبيِن قـَُريمَظةَ  ُ هَلُمم ِف اْلم ُ تـََعاََل هِبِمم ِمَن المَبأمِس الشَِّديِد َمَع َما َأَعدَّ اَّللَّ َلِيمِ َوَما َأَحلَّ اَّللَّ  . اَأم
ُ َعلَ  َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـُهمم َوبـَنيم َزاَب َعَليمِه، َفَما َوَذِلَك ِلُكفمرِِهمم َونـَقمِضِهُم المُعُهوَد الَِِّت َكاَنتم بـَيـم َحم يمِه َوَسلََّم َومُمَاََأَهِتُِم اَأم

نـمَيا َواْلم  َاِسَرِة ِف الدُّ َقِة اْلم ًئا، َوَِبُءوا بَِغَضب  ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوالصَّفم ُهمم َشيـم َدى َذِلَك َعنـم  .ِخَرةِ َأجم
ُ تـََعاََل  ُ الَِّذيَن كَ : " َوَقدم قَاَل اَّللَّ ُ َقِوَيًّ َعزِيًزا َوَردَّ اَّللَّ ِمِننَي المِقَتاَل وََكاَن اَّللَّ ُ المُمؤم ًرا، وََكَفى اَّللَّ * َفُروا بَِغيمِظِهمم ملَم يـََناُلوا َخيـم

ِل المِكَتاِب ِمنم   َوَأنـمَزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهمم ِمنم َأهم



تُـُلوَن وَ   .أتَمِسُروَن َفرِيًقاَصَياِصيِهمم َوَقَذَف ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمَب َفرِيًقا تـَقم
 ( ".5)وأورثكم َأرضهم ودَيرهم َوَأممَواهلمم وأرضا مل تطأوها، وََكاَن هللا على كل شئ َقِديًرا 

،: قَاَل المُبَخاِريُّ  َبَة، َعنم َساملِ  َوََنِفع  ثـََنا ُموَسى بمُن ُعقم ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُمَقاِتل  ، َأنَّ  َحدَّ َعنم َعبمِد اَّللَِّ
َرِة يـَبمَدأُ فـَُيَكربِ ُ  جِ  َوالمُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قـََفَل ِمَن المَغزمِو َواْلَم َدُه اَل : "  مثَّ يـَُقولُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َوحم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َمم  ُ َشرِيَك َلُه َلُه المُملمُك َوَلُه اْلم ُد َوُهَو َعَلى كل شئ َقِديٌر، آيُِبوَن اَتئُِبوَن َعاِبُدوَن َساِجُدوَن ِلَرب َِنا َحاِمُدوَن، َصَدَق اَّللَّ
َدُه  َزاَب َوحم َحم  ".َوعمَدُه َوَنَصَر َعبمَدُه َوَهَزَم اَأم

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ * * *  َبَح َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َنمَدِق رَاِجًعا ِإََل َوَلمَّا َأصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم انمَصَرَف َعِن اْلم  َصلَّى اَّللَّ
 .المَمِديَنِة واملسلمون َوَوَضُعوا السِ ََلح

__________ 
 )*( 17 - 11ُسورَة االحزاب ( 5)
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ُ َعلَ  ِيُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر َأَتى ِجربم َرق  َعَلى فـََلمَّا َكاَنِت الظُّهم تَـبـم ِريُّ، ُمعمَتِجًرا ِبِعَماَمة  ِمنم ِإسم َثيِن الزُّهم يمِه َوَسلََّم، َكَما َحدَّ
، فـََقالَ  َها َقِطيَفٌة ِمنم ِديَباج  َها رَِحاَلٌة َعَليـم ؟ َقالَ : بـَغمَلة  َعَليـم  .نـََعمم : َأَوَقدم َوَضعمَت السِ ََلَح ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ِيلُ  َ َيَمُمُرَك ََي ُمَُ َما : فـََقاَل ِجربم ِم، ِإنَّ اَّللَّ َن ِإالَّ ِمنم طََلِب المَقوم مَُّد ِِبلمَمِسرِي َوَضَعِت المَمََلِئَكُة السِ ََلَح بـَعمُد َوَما َرَجعمُت اْلم
 .ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة، فَِإين ِ َعاِمٌد ِإلَيمِهمم َفُمَزلمِزٌل هِبِمم 

َر ِإالَّ ِف َبيِن :  َعَليمِه َوَسلََّم ُمَؤذِ ًَن فََأذََّن ِف النَّاسِ فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َمنم َكاَن َساِمًعا ُمِطيًعا َفََل ُيَصلِ نَيَّ المَعصم
 .قـَُريمظَةَ 

ُتوم  : قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ابمَن ُأمِ  َمكم  .َواسم
َثيِن عَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َحدَّ ثـََنا ابمُن َّنَُريم ، َعنم ِهَشام  َبَة، َحدَّ َلمَّا رََجَع النَِّبُّ : بمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َشيـم

َنمَدِق َوَوَضَع السِ ََلحَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلم  َصلَّى اَّللَّ
ِيُل فـََقالَ  ُرج ِإلَيمِهم، قَالَ ! َواَّللَِّ َما َوَضعمَناهُ ! َضعمَت السِ ََلحَ َقدم وَ : َواغمَتَسَل َأاَتُه ِجربم  .َها ُهَنا: فَإََل َأيمن؟ قَالَ : فَاخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َوَأَشاَر ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة َفَخَرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ثـََنا َْحَّاُد بمنُ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا َحَسٌن، َحدَّ ُ  َوَحدَّ َسَلَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِيل فرأيته من خلل المبَـيمت َقدم َعَصَب  َزاِب َدَخَل املغتسل ليغتسل، َوَجاء ِجربم َحم رَأمَسُه المغَُباُر، َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا فـَرََغ ِمَن اَأم
ِلَحتَـَنا بـَعمُد، انـمَهدم ِإََل َبيِن قـَُريمظَةَ : َوضعَنا أسلحتنا، فـََقالَ : ََي ُُمَمَُّد أوضعتم أسلحتكم؟ فـََقالَ : لَ فـََقا  .ِإَنَّ مل نضع َأسم

، َعنم َأَنِس : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم ُْحَيمِد بمِن ِهََلل  ثـََنا َجرِيُر بمُن َحازِم  ثـََنا ُموَسى، َحدَّ َكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل : بمِن َماِلك  قَالَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِيَل، ِحنَي َساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . ِإََل َبيِن قـَُريمَظةَ المغَُباِر َساِطًعا ِف زُقَاِق َبيِن َغنمم  َمومِكَب ِجربم

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُمَُ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  َاء ، َعنم َحدَّ ثـََنا ُجَويمرِيَُة بمُن َأمسم َاء ، َحدَّ  مَِّد بمِن َأمسم
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، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  َزابِ : ََنِفع  َحم َم اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َر ِإالَّ ِف َبيِن : " َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل ُيَصلِ نَيَّ َأَحٌد المَعصم
ُر ِف الطَّرِيِق، فـََقاَل بـَعمُضُهمم " قـَُريمَظَة  َبلم ُنَصلِ ي ملَم : اَل ُنَصلِ ي المَعصمَر َحىتَّ َنَمتِيَـَها، َوقَاَل بـَعمُضُهمم : فََأدمَرَك بـَعمَضُهُم المَعصم

 .يُرِدم ِمنَّا َذِلكَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم يـَُعنِ فم َواِحًدا ِمنـم   .ُهمم َفذكر َذِلك النَِّب َصلَّى اَّللَّ

َاء  بِهِ  ِلٌم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن َأمسم  .َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َسِن المَقاِضي قَااَل : َوقَاَل اْلم ر  َأْحمَُد بمُن اْلَم َاِفُظ َوَأبُو َبكم ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُمَُ : َحدَّ مَُّد َحدَّ

بَـَرين  ِريُّ، َأخم ثـََنا الزُّهم ثـََنا ُُمَمَُّد بن َخاِلد بن على، َحدثَنا بشر بن َحرمب، َعنم َأبِيِه، َحدَّ  َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ
بَـَرُه َأنَّ َرُسولَ  ، َأنَّ َعمَُّه ُعبَـيمَد اَّللَِّ َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َرَجَع ِمنم طََلِب  َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمب  بمِن َماِلك  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِيُل َعَليمِه السَََّلُم فـََقالَ  مَمَة َواغمَتَسَل واستحم، فـَتَـَبدَّى َلُه ِجربم َزاِب َوَضَع َعنمُه الَلَّ َحم  !َعِذيَرَك ِمنم ُُمَاِرب  : اَأم
مَمَة َوَما وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفزًِعا فـََعَزَم َعَلى النَّاِس َأال : قَالَ ! َضعمَناَها بـَعمدُ َأاَل َأرَاَك َقدم َوَضعمَت الَلَّ فـََوَثَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .يصلوا َصََلة المَعصمر ِإالَّ ِف َبيِن قـَُريمَظةَ 
ِس، فـََقاَل فـََلِبَس النَّاُس السِ ََلَح فـََلمم َيَمتُوا َبيِن قـَُريمَظَة َحىتَّ َغَرَبِت ال: قَالَ  َتَصَم النَّاُس ِعنمَد ُغُروِب الشَّمم ُس، فَاخم شَّمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَزَم علينا َأال ُنَصلِ َي َحىتَّ َنَمِتَ َبيِن قـَُريمظََة، َفِإَّنََّ : بـَعمِضِهمم  ا ََنمُن ِف َعِزُيَِة َرُسوِل اَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا ِإمثمٌ  َصلَّى اَّللَُّ   .َعَليمِه َوَسلََّم فـََليمَس َعَليـم

َها ُس َفَصلَّوم ُهُم الصَََّلَة َحىتَّ َغَرَبِت الشَّمم ِتَساًِب، َوتـَرََكتم طَائَِفٌة ِمنـم ِحنَي َجاُءوا َبيِن قـَُريمَظَة  َوَصلَّى طَائَِفٌة ِمَن النَّاِس احم
ِتَساِبً   .احم

ِ  فـََلمم يـَُعنِ فم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِحًدا ِمَن المَفرِيَقنيم  .اَّللَّ
، َعِن المَقاِسِم بمِن ُمَُ  ، َعنم َأِخيِه ُعبَـيمِد اَّللَِّ َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َعبمِد اَّللَِّ المُعَمِريِ  مَّد ، َعنم َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ مثَّ َرَوى المبَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َنا َرُجٌل َوَنن ِف َصلَّى اَّللَّ  (9السِ ريَة  - 51)َم َكاَن ِعنمَدَها َفَسلََّم َعَليـم
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َيَة المَكلمِب ِ  ُت ِف َأثَرِِه فَِإَذا ِبِدحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفزًِعا َوُقمم ِيُل َأَمَرين َأنم : ، َقالَ لبيت، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا ِجربم
ََسدِ : َهَب ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة َوقَالَ َأذم  رِِكنَي َحىتَّ بـََلغمَنا َْحمَراَء اَأم َنا المُمشم  .َقدم َوَضعمُتُم السِ ََلَح َلِكنَّا ملَم َنَضعم، طََلبـم

َنمَدِق، فـََقاَم َرُسوُل ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفزًِعا َوقَاَل َوَذِلَك ِحنَي رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفٌة عزمت َعَليمُكم َأال ُتَصلُّوا َصََلَة المَعصمِر َحىتَّ أتَمتُوا َبيِن قـَُريمَظَة، فغربت الشَّممس قبل َأن َيتوهم، قَاَلت طَائِ : َِأَصمَحابِهِ 

ِلِمنيَ  اِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : ِمَن المُمسم  . َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يُرِدم َأنم َتَدُعوا الصَََّلَة َفَصلَّوم
َنا ِمنم ِإمثم  : َوقَاَلتم طَائَِفةٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَما َعَليـم  .َواَّللَِّ ِإَنَّ َلِفي َعِزُيَِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ِتَساًِب َوتـَرَ  ؟ طَائَِفٌة ِإُيَاًَن َواحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِحًدا ِمَن َفَصلَّتم ِتَساًِب، َوملَم يـَُعنِ فم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكتم طَائَِفٌة ِإُيَاًَن َواحم
 ِ  .المَفرِيَقنيم

َ َبيِن قـَُريمظََة فـََقا َنُه َوبـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمرَّ مبََجاِلَس بـَيـم َنا : َهلم َمرَّ ِبُكمم َأَحٌد؟ فـََقاُلوا: لَ َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمرَّ َعَليـم
َيُة المَكلمِبُّ َعَلى بـَغمَلة    ِدحم

َباَء حَتمَتُه َقِطيَفُة ِديَباج    .َشهم
ِذَف ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمبَ : فـََقالَ  ِيُل ُأرمِسَل ِإََل َبيِن قـَُريمظََة لِيـَُزلمزهَِلُمم َويـَقم  .َذِلَك ِجربم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوأمر َأصمَحابه َأن يسرتوه ِبْلجف َفَحاَصَرهُ  َوَة : َحىتَّ يسمع َكََلمهم، فـََناَداُهمم ( 5)ُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ََي ِإخم
ََنازِيرِ   .المِقَرَدِة َواْلم

 .ََي َأَِب المَقاِسِم ملَم َتُكنم َفحَّاًشا: فـََقاُلوا
ىَب دراريهم َفَحاَصَرُهمم َحىتَّ نـََزُلوا َعَلى  َتَل ُمَقاتَِلتـُُهمم َوُتسم ِم َسعمِد بمِن ُمَعاذ  وََكانُوا ُحَلَفاَءُه، َفَحَكَم ِفيِهمم َأنم تـُقم ُحكم

 .َوِنَساُؤُهمم 
َِها َِديِث ُطُرٌق َجيِ َدٌة َعنم َعاِئَشَة َوَغريم  .َوهِلََذا اْلم

تَـَلَف المُعَلَماُء ِف المُمِصيِب ِمَن الصَّ * * *  ِ َمأمُجوٌر َوَقِد اخم َاُع َعَلى َأنَّ ُكَلًّ ِمَن المَفرِيَقنيم َمِئذ  َمنم ُهَو؟ َبِل اْلمِمجم َحابَِة يـَوم
ُر معنف  .َوَمعمُذوٌر َغيـم
__________ 

 .مجع حجفة: اْلجف( 5)
 .وهى الرتس من جلد ِبََل خشب َواَل عقب

)*( 
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َها ِف َبيِن قـَُريمَظَة ُهُم المُمِصيُبوَن، الَِّذيَن : فـََقاَلتم طَائَِفٌة ِمَن المُعَلَماءِ  ِر هَلَا َحىتَّ َصلَّوم َمِئذ  َعنم َوقمِتَها المُمَقدَّ َأخَُّروا الصَََّلَة يـَوم
َممِر هِبَا ِف َوقمِتَها المُمَقدَّ  ُم َعَلى ُعُموِم اَأم ، فـَيـَُقدَّ َمِئذ  بَِتأمِخرِي الصَََّلِة َخاصٌّ  .ا َشرمًعاِر هلََ َِأَنَّ َأممَرُهمم يـَوم

َر ِإالَّ ِف َبيِن قـَُريمَظَة َوَلوم بـَعمَد : قَاَل َأبُو ُُمَمَِّد بمُن َحزمم  الظَّاِهِريُّ ِف كتاب السِ ريَةِ  ُ َأَنَّ َلوم ُكنَّا ُهَناَك ملَم ُنَصلِ  المَعصم َوَعِلَم اَّللَّ
م   ُل ِمنمُه َماش  َعَلى َقاِعَدتِِه اَأمَ ! َأَيَّ ِذ ِِبلظَّاِهرِ َوَهَذا المَقوم َخم ِليَِّة ِف اَأم  .صم

َرى ِمَن المُعَلَماءِ  ُهمم َوُهمم ِف َمِسريِِهمم ُهُم المُمِصيُبوَن، : َوقَاَلتم طَائَِفٌة ُأخم َبِل الَِّذيَن َصلَُّوا الصَََّلَة ِف َوقمِتَها َلمَّا َأدمرََكتـم
َا ُهَو تـَعمجِ  الَِّة َعَلى َِأَنَـُّهمم َفِهُموا َأنَّ المُمَراَد ِإَّنَّ َِدلَِّة الدَّ َتَضى اَأم َعِمُلوا مبُقم يُل السَّريمِ ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة اَل أتَمِخرُي الصَََّلِة، فـَ

ُهمم َوملَم  ِمِهمم َعِن الشَّارِِع َما َأرَاَد، َوهِلََذا ملَم يـَُعنِ فم مم إبَِِعاَدِة الصَََّلِة ِف َوقمِتَها  َيَمُمرمهُ َأفمَضِليَِّة الصَََّلِة ِف َأوَِّل َوقمِتَها، َمَع فـَهم
َمِئذ    الَِِّت ُحوِ َلتم ِإلَيمِه يـَوم

ثـَُر َما َكانُوا يُـ  ِعيِه ُأولَِئَك، َوَأمَّا ُأولَِئَك الَِّذيَن َأخَُّروا فـَُعِذُروا حبََسِب َما َفِهُموا، َوَأكم َمُروَن ِِبلمَقَضاِء َوَقدم فـََعُلوهُ َكَما َيدَّ  .ؤم



َتجَّ َعَلى َذِلكَ َوَأمَّا عَ  ِر المِقَتاِل، َكَما َفِهَمُه المُبَخاِريُّ َحيمُث احم ِل َمنم جُيَوِ ُز أتَمِخرَي الصَََّلِة ِلُعذم حبَِديِث ابمِن ُعَمَر  َلى قـَوم
َم َأيمًضا َكاَل َعَلى َمنم َأخََّر َواَل َعَلى َمنم َقدَّ ِم ِف َهَذا، َفََل ِإشم  .المُمتَـَقدِ 

ُ أَ   .عمَلمُ َواَّللَّ
َحاقَ * * *  َتَدَرَها النَّ : مثَّ قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َوَمَعُه رَايـَُتُه َوابـم  .اسُ َوَقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِري ِ  َبَة ِف َمَغازِيِه َعِن الزُّهم َنَما َرُسولُ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ُمغمَتَسِلِه َكَما يـَزمُعُموَن َقدم رَجََّل  فـَبَـيـم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَ  ِضِع اْلم ِجِد ِعنمَد َموم ِيُل َعَلى فـََرس  َعَليمِه ََأمَمُتُه َحىتَّ َوَقَف بَِباِب المَمسم  ائِِز، َفَخَرَج ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َأَحَد ِشقَّيمِه َأاَتُه ِجربم

ِيل ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلُه ِجربم  :َصلَّى اَّللَّ
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ِيلُ : قَالَ ! غفر هللا َلك َأو قد َوَضعمَت السِ ََلَح؟  َلِكنَّا ملَم َنَضعمُه ُمنمُذ نـََزَل ِبَك المَعُدوُّ َوَما زِلمُت ِف طََلِبِهمم : نـََعمم فـََقاَل ِجربم
 ُ ِيَل ََأَثـََر المغَُباِر : ُقوُلونَ َويَـ  -َحىتَّ َهَزَمُهُم اَّللَّ ِه ِجربم ِيلُ  -ِإنَّ َعَلى َوجم ِإنَّ اَّللََّ َقدم َأَمَرَك ِبِقَتاِل َبيِن قـَُريمَظَة : فـََقاَل َلُه ِجربم

ُرجم ِِبلنَّاسِ  ُصوَن، فَاخم  .فََأََن َعاِمٌد ِإلَيمِهمم مبَنم َمِعي من المَمََلِئَكة نزلزل هِبُِم اْلُم
َتِظُرونَ َفَخَرَج رَ  ِيَل َفَمرَّ َعَلى جَممِلِس َبيِن َغنمم  َوُهمم يـَنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأثَِر ِجربم ُ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنا : َمرَّ َعَليمُكمم فَاِرٌس آنًِفا؟ قَاُلوا: َعَليمِه َوَسلََّم َفَسَأهَلُمم فـََقالَ  َيُة المَكلمِبُّ َعَلى فـََرس  َأبـمَيَض حَتمَتُه َّنٌََط َأوم َقِطيَفُة َمرَّ َعَليـم ِدحم
مَمةُ   .ِديَباج  َعَليمِه الَلَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُ : َفذََكُروا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِيُل، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيَة َذاَك ِجربم َشبِ ُه ِدحم
ِيَل، فـََقالَ  َُقوين بَِبيِن قـَُريمَظَة َفَصلُّوا ِفيِهُم المَعصمرَ : المَكلمِبَّ جبِربم  .اْلم

ِر َوُهمم ِبِ  ِلِمنَي فَانمطََلُقوا ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة، َفَحاَنتم َصََلُة المَعصم ُ ِمَن المُمسم  لطَّرِيِق،فـََقاُموا َوَما َشاَء اَّللَّ
َر ِف َبيِن : ُروا الصَََّلَة فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  َفذَكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمرَُكمم َأنم ُتَصلُّوا المَعصم َأملَم تـَعمَلُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .قـَُريمظَةَ 
 .ِهَي الصَََّلةُ : َوقَاَل آَخُرونَ 

ٌم َوَأخََّرتم طَائِفَ  ُهمم قـَوم ُس، َفذََكُروا لَرُسول هللا صلى َفَصلَّى ِمنـم َها ِف َبيِن قـَُريمَظَة بـَعمَد َأنم َغاَبِت الشَّمم ٌة الصَََّلَة َحىتَّ َصلَّوم
ُ َعَليمهِ  ُهُم الصَََّلَة َوَمنم َأخََّرَها، َفذََكُروا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نِ فم َواِحًدا ِمَن  َوَسلََّم مل يـُعَ هللا َعَليمِه َوسلم من َعجََّل ِمنـم

 ِ  .المَفرِيَقنيم
ِبًَل تـََلقَّاُه َوقَالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمقم َ  : فـََلمَّا رََأى َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ارمِجعم ََي َرُسوَل اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللَّ

 .َكاِفيَك الميَـُهودَ 
عَ  مَ  وََكاَن َعِليٌّ َقدم مسَِ ُهن، فكره َأنم َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأزمَواِجِه رضى هللا َعنـم ُهمم قـَوماًل َسيِ ًئا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َع َذِلَك ِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهم ملَ أتَم : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمُرين ِِبلرُُّجوِع؟ َفَكَتَمُه َما مسع ِمنـم



عمتَ : فـََقالَ  ًئا ممَّا مسَِ ين ملَم يـَُقوُلوا َشيـم ُهمم َأًذى، َفاممِض فَِإنَّ َأعمَداَء اَّللَِّ َلوم رََأوم عت ِف ِمنـم  .َأظُنك مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبِصمنِ   ِهمم، وََكانُوا ِف َأعمََلُه، ََنَدى بَِعمَلىفـََلمَّا نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َراِفِهمم َحىتَّ َأمسمََعُهمم فـََقالَ  تِِه نـََفًرا ِمنم َأشم َوَة المِقَرَدِة، قد نزل بكم خزى هللا عزوجل: َصوم  .َأِجيُبوا ََي َمعمَشَر يـَُهوَد ََي ِإخم
ُ َعلَ  َطَب َحىتَّ َدَخَل َفَحاَصَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ُحَييَّ بمَن َأخم َلًة، َوَردَّ اَّللَّ َرَة لَيـم َع َعشم ِلِمنَي ِبضم يمِه َوَسلََّم ِبَكَتاِئِب المُمسم

َصاُر، َفَصَرُخوا بَِيب لُبَ  َتدَّ َعَليمِهُم اْلِم ُ ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمَب، َواشم وََكانُوا  -َعبمِد المُمنمِذِر  ابََة بمنِ ِحصمَن َبيِن قـَُريمظََة، َوَقَذَف اَّللَّ
َنمَصاِر  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَل َأبُو لَُبابَةَ  -ُحَلَفاَء اَأم  .اَل آتِيِهمم َحىتَّ َيَمَذَن يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َقدم َأِذنمُت َلكَ : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا ِإلَيمِه َوَقالُوافََأاتَ   .ََي َأَِب لَُبابََة َماَذا تـََرى َوَماَذا أتَمُمُرََن؟ فَِإنَُّه اَل طَاَقَة لََنا ِِبلمِقَتالِ : ُهمم َأبُو لَُبابََة فـََبَكوم

 .المَقتملُ فََأَشاَر َأبُو لَُبابََة بَِيِدِه ِإََل َحلمِقِه َوَأَمرَّ َعَليمِه َأَصابَِعُه، يُرِيهم َأَّنا يـَُراد هبم 
َنٌة َعِظيَمٌة، فـََقالَ  ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : فـََلمَّا انمَصَرَف َأبُو لَُبابََة ُسِقَط ِف يَِدِه، َورََأى َأنَُّه َقدم َأَصابـَتمُه ِفتـم َواَّللَِّ اَل َأنمظُُر ِف َوجم

بًَة َنُصوًحا يـَعم  ِدَث َّلِلَِّ تـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ُأحم ُ ِمنم نـَفمِسياَّللَّ  .َلُمَها اَّللَّ
ِجدِ   .فـََرَجَع ِإََل المَمِديَنِة فـََرَبَط يََديمِه ِإََل ِجذمع  ِمنم ُجُذوِع المَمسم

َلةً  رِيَن لَيـم  .َوَزَعُموا َأنَُّه ارمتـََبَط َقرِيًبا ِمنم ِعشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحني َغاَب َعَليمهِ  َأَما فـَرََغ َأبُو لَُبابََة من حلفائه؟ َفذكر َلُه َما فعل، : َأبُو لَُبابَةَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـغمَفرمُت َلُه، َوِإذم َقدم فـََعَل َهَذا فـََلنم ُأَحر َِكُه ِمنم مَ : فـََقالَ  َنٌة َوَلوم َجاَءين اَلسم ُ ِفيِه َلَقدم َأَصابـَتمُه بـَعمِدي ِفتـم َكانِِه َحىتَّ يـَقمِضَي اَّللَّ
 .َشاءُ َما يَ 

َوِد، َعنم ُعرمَوةَ  َسم  .َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم
، َوِمثمِل  ِريِ  َبَة َعِن الزُّهم َحاَق ِف َمَغازِيِه ِف ِمثمِل ِسَياِق ُموَسى بمِن ُعقم َوِد َعنم ُعرمَوةَ وََكَذا ذََكَرُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َسم  .ِرَوايَِة َأيب اَأم

* * * 
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َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بِئمر  ِمنم آَِبِر َبيِن قـَُريمَظَة ِمنم ََنِحَيِة َأممَواهلِِ : قَاَل ابمُن ِإسم مم يـَُقاُل هَلَا بِئمر َونـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
صَ  َلًة َحىتَّ َجَهَدُهُم اْلِم رِيَن لَيـم  .اُر َوقذف ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمبَ َأىن، َفَحاَصَرُهمم مَخمًسا َوِعشم

ُهمم قـَُريمٌش َوَغَطَفاُن َوفَاًء ِلَكعمِب بم  نَـُهمم ِحنَي َرَجَعتم َعنـم َطَب َدَخَل َمَعُهمم ِحصم ِن َأَسد  مبَا َكاَن َعاَهَدُه َوَقدم َكاَن ُحَييُّ بمُن َأخم
ُهمم َحىتَّ يـَُناِجَزُهمم قَاَل َكعمُب بمُن َأَسد  َعَليمِه، فـََلمَّا َأيـمَقُنوا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُر ُمنمَصِرف  َعنـم ََي َمعمَشَر :  َعَليمِه َوَسلََّم َغيـم

َن، َوِإين ِ َعاِرٌض َعَليمُكمم ِخََلاًل  ِر َما تـََروم َمم  .يـَُهوَد َقدم نـََزَل ِبُكمم ِمَن اَأم



َها ُتمم ِمنـم  .َثََلًَث َفُخُذوا مبَا ِشئـم
قُُه، فـََواَّللَِّ َلَقدم تـَبَـنيََّ َلُكمم َأنَُّه لََنِبٌّ ُمرمَسٌل َوَأنَُّه لَلَِّذي َتَِ : َوَما ُهنَّ؟ قَالَ  :قَاُلوا ُدونَُه ِف ِكَتاِبُكمم، نـَُتاِبُع َهَذا الرَُّجَل َوُنَصدِ 

 .فـََتأمَمُنوَن بِِه َعَلى ِدَماِئُكمم َوَأممَواِلُكمم َوَأبـمَناِئُكمم َوِنَساِئُكمم 
َرهُ : قَاُلوا تَـبمِدُل ِبِه َغيـم َم التـَّومرَاِة َأبًَدا َواَل َنسم  .اَل نـَُفاِرُق ُحكم
ُتلم َأبـمَناَءََن َوِنَساَءََن، مثَّ َُنمُرجم ِإََل ُُمَمَّد  َوَأصمَحابِ : قَالَ  ُتمم َعَليَّ َهِذِه فـََهُلمَّ فـَلمنَـقم ِلِتنَي ِِبلسُُّيوِف فَِإَذا َأبـَيـم ، ( 5)ِه رَِجااًل ُمصم

رُ  ِلكم َوملَم نـَتـم ِلكم نـَهم َ ُُمَمَّد ، فَِإنم نـَهم نَـَنا َوبـَنيم ُ بـَيـم ُركم َورَاَءََن ثـََقًَل َحىتَّ َُيمُكَم اَّللَّ ًَل َُنمَشى َعَليمِه، َوِإنم َنظمَهرم ملَم نـَتـم كم َورَاَءََن َنسم
َبـمَناءَ  ِري لََنِجَدنَّ النِ َساَء َواَأم  .فـََلَعمم

ُتلُ : قَاُلوا ُر المَعيمِش بـَعمَدُهمم؟  َأنـَقم َلُة السَّبمِت، َوِإنَُّه : قَالَ ! َهُؤاَلِء المَمَساِكنَي؟ َفَما َخيـم َلُة لَيـم ُتمم َعَليَّ َهِذِه، َفاللَّيـم فَِإنم َأبـَيـم
 .مَّد  َوَأصمَحابِِه ِغرَّةً َعَسى َأنم َيُكوَن ُُمَمٌَّد َوَأصمَحابُُه َقدم َأِمُنوََن ِفيَها، فَانمزُِلوا َلَعلََّنا ُنِصيُب ِمنم ُمَُ 

َت فََأَصابَُه َما ملَم : قَاُلوا تَـَنا َوَُنمِدُث ِفيِه َما ملَم ُُيمِدثم ِفيِه َمنم َكاَن قـَبملَنا ِإالَّ َمنم َقدم َعِلمم  خَيمَف َعنمَك ِمَن َأنـُفمِسُد َسبـم
 .المَمسمخِ 

ر حازما َما َِبَت رَُجٌل ِمنمُكمم ُمنمُذ َوَلَدتمُه أُمُّهُ : فـََقالَ  َلة من الدَّهم  .لَيـم
__________ 

 .مصلتني السيوف: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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َنا َأَِب لَُبابََة بمَن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأِن ابـمَعثم ِإلَيـم ِرو بمِن عَ مثَّ ِإنَـُّهمم بـََعثُوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعبمِد المُمنمِذِر َأَخا َبيِن َعمم ومف 
َتِشريُُه ِف َأممِرَنَ  ِس، َنسم َوم  .وََكانُوا ُحَلَفاَء اَأم

ُه قَاَم ِإلَيمِه الر َِجاُل َوَجَهَش ِإلَيمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رََأوم ِهِه،  فََأرمَسَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياُن يـَبمُكوَن ِف َوجم النِ َساُء َوالصِ بـم
ِم ُُمَمَّد ؟ قَالَ : َوقَاُلوا فـََرقَّ هَلُمم   .نـََعمم : ََي َأَِب لَُبابََة َأتـََرى َأنم نـَنمِزَل َعَلى ُحكم

بمحُ   .َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإََل َحلمِقِه َأنَُّه الذَّ
 .اَّللََّ َوَرُسوَلهُ  فـََواَّللَِّ َما زَاَلتم َقَدَماَي ِمنم َمَكاهِنَِما َحىتَّ َعَرفمُت َأين ِ َقدم ُخنمتُ : قَاَل َأبُو لَُبابَةَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َحىتَّ ارمتَـ  ِهِه، َوملَم َيَمِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد ِإََل َعُمود  ِمنم مثَّ انمطََلَق َأبُو لَُبابََة َعَلى َوجم َبَط ِف المَمسم
 .ا صنعتاَل َأبـمَرُح َمَكاين َحىتَّ يـَُتوَب هللا على ممَّ : ُعُمِدِه، َوقَالَ 

َ َوَرُسوَلهُ   وأعاهد هللا َأال َأطَأَ َبيِن قـَُريمَظَة َأبًَدا َواَل ُأَرى ِف بـََلد  ُخنمُت اَّللَّ
 .ِفيِه َأبًَدا

َنَة، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعن عبد هللا ب: قَاَل ابمُن ِهَشام   َياُن بمُن ُعيَـيـم ُ، ِفيَما قَاَل ُسفم ََي : " ن َأىب قـََتاَدةَوَأنـمَزَل اَّللَّ
َ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا أماَنتكم َوَأنـمُتم تعلُموَن   ( ".5)َأيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل خَتُونُوا اَّللَّ



، أتَمتِيِه اممَرَأتُُه ِف َوقمِت ُكلِ  َصََلة  فـََتُحلُُّه َحىتَّ يـَتَـ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َوضَّأَ َوُيَصلِ َي، مثَّ يـَرمتَِبُط، َحىتَّ َأقَاَم ُمرمتَِبطًا ِستَّ لََيال 
ِلِه تـََعاََل  بـَُتُه ِف قـَوم ُ َأنم يـَُتوَب َعَليمِهمم ِإنَّ : " نـََزَلتم تـَوم َوآَخُروَن اعمتَـَرُفوا ِبُذنُوهِبِمم َخَلطُوا َعَمًَل َصاِْلًا َوآَخَر َسيِ ًئا َعَسى اَّللَّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم   ( ".5)اَّللَّ
ُل مُ  َلة مرتبطا بِهِ َوقـَوم رِيَن لَيـم َبَة ِإنَُّه َمَكَث ِعشم  .وَسى بمِن ُعقم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
بـََتُه َعَلى َرُسوِلِه ِمنم آِخِر اللَّيمِل َوُهَو ِف بَيت أم َحاَق َأنَّ اَّللََّ َأنـمَزَل تـَوم  َوذََكَر ابمُن ِإسم

__________ 
 .ُسورَة االنفال( 5)

)*( 
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َتأمَذنـَتمُه َأنم َسَلَمَة،  بَِة اَّللَِّ َعَلى َأيب لَُبابََة، فَاسم بَـَرَها بِتَـوم َتِسُم َفَسأَلَتمُه ُأمُّ َسَلَمَة فََأخم َرُه فََأِذَن هَلَا، َفَخَرَجتم َفَجَعَل يـَبـم  تـَُبشِ 
ُرونَُه، َوَأرَاُدوا َأنم ُيَِلُّوُه ِمنم  ُ َعَليمِه : ِرَِبِطِه فـََقالَ فـََبشََّرتمُه، فـَثَاَر النَّاُس ِإلَيمِه يـَُبشِ  َوهللا اَل ُيلىن ِمنمُه ِإالَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلَّمَ 
ِر َحلَُّه ِمنم ِرَِبِطِه َرِضَي اَّللَُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َصََلِة المَفجم  . َعنمُه َوَأرمَضاهُ فـََلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ قَ * * *  ل  لَيمُسو : اَل ابمُن ِإسم ا ِمنم َبيِن مثَّ ِإنَّ ثـَعمَلَبَة بمِن َسعمَيَة َوُأَسيمِد بمِن َسعمَيَة َوَأَسِد بمَن ُعبَـيمد ، َوُهمم نـََفٌر ِمنم َبيِن َهدم
َلُموا ِف  ِم، َأسم َق َذِلَك ُهمم بـَُنو َعمِ  المَقوم ِم  قـَُريمَظَة َواَل النَِّضرِي، َنَسبـُُهمم فـَوم َلِة الَِِّت نـََزَلتم ِفيَها قـَُريمَظُة َعَلى ُحكم تِلمَك اللَّيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوسَ  ُرو بمُن ُسعمَدى المُقَرِظيُّ َفَمرَّ حبََرِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلة َعمم َلَمَة لََّم َوَعلَ َوَخَرَج ِف تِلمَك اللَّيـم يمِهمم ُُمَمَُّد بمُن َمسم

َلَة، فـََلمَّا رَآُه قَالَ  ُرو بمنُ : َمنم َهَذا؟ قَالَ : تِلمَك اللَّيـم  َأََن َعمم
 .ُسعمَدى

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  رِِهمم ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخَل َمَع َبيِن قـَُريمَظَة ِف َغدم ٌرو َقدم َأىَب َأنم يَدم  .اَل َأغمِدُر مبَُحمَّد  َأبًَدا: الَ َم َوقَ وََكاَن َعمم
َلَمَة ِحنَي َعَرَفهُ   .اللَُّهمَّ اَل حَتمرِمميِن ِإقَاَلَة َعثـََراِت المِكَرامِ : فـََقاَل ُُمَمَُّد بمُن َمسم

ُ َعلَ  ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهِه َحىتَّ َِبَت ِف َمسم َلة، مثَّ ذهب مثَّ َخلَّى َسِبيَلُه َفَخَرَج َعَلى َوجم يمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة تِلمَك اللَّيـم
ُ َعَليمِه وَ  ِمِه َهَذا َفذُِكَر َشأمنُُه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمِض ِإََل يـَوم َر َأيمَن تـََوجََّه ِمَن اَأم ُ : َسلََّم فـََقالَ مل يُدم َذاَك رَُجٌل جَنَّاُه اَّللَّ

 .بوفائه
َر َأيمَن َذَهَب، لنَّاِس يـَزمُعُم َأنَُّه َكاَن ُأوِثَق ِبُرمَّة  ِفيَمنم ُأوِثَق ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة، فََأصمَبَحتم رُمَُّتُه ُملمَقاًة َوملَم َوبـَعمُض ا: قَالَ   يُدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيِه تِلمَك المَمَقاَلةَ   .فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأعمَلُم أَ   .يُّ َذِلَك َكانَ َواَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ابمُن ِإسمَحاق ِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بُحوا نـََزُلوا َعَلى ُحكم  .فـََلمَّا َأصم
ُس فـََقاُلوا َوم َزمرَِج، َوَقدم فـََعلمَت ِف َموَ : فـَتَـَواثـََبِت اَأم َممِس َما َقدم ََي َرُسوَل هللا ِإنَـُّهم َكانُوا َمَوالِيَنا ُدوَن اْلم َوانَِنا ِِبَأم ايل ِإخم

نُـَقاَع ِحنَي َسأََلُه ِفيِهمم َعبمُد هللا ابمن ُأيَب    َوُه َعنم َبيِن قـَيـم َت، يـَعمُنوَن َعفم  .َعِلمم
 .َكَما تـََقدَّمَ 
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َحاقَ  ُس قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم َوم َن َأنم َُيمُكَم : َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََلمَّا َكلََّمتمُه اَأم ِس َأاَل تـَرمَضوم َوم ََي َمعمَشَر اَأم
 .بـََلى: ِفيِهمم َرُجٌل ِمنمُكمم؟ قَاُلوا

 .َفَذِلَك ِإََل َسعمَد بمَن ُمَعاذ  : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َجَعَل َسعمَد بمَن ُمَعاذ  ِف خَ  ِجِدِه وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم يـَُقاُل هَلَا رُفـَيمَدُة ِف َمسم يمَمة  اِلممَرَأة  ِمنم َأسم

ُمُه َفَحَمُلوُه على ْحَار قد وطأوا َلُه بِ  َرمَحى، فـََلمَّا َحكََّمُه ِف َبيِن قـَُريمَظَة َأاَتُه قـَوم ، وََكاَن وََكاَنتم تَُداِوي اْلم ِوَساَدة  ِمنم َأَدم 
يًَل، ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهمم يـَُقوُلونَ  رَُجًَل َجِسيًما مجَِ بَـُلوا َمَعُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسنم ِف َمَوالِيَك، : مثَّ َأقـم ر و َأحم ََي َأَِب َعمم

ِسَن ِفيِهمم  َك َذِلَك لُِتحم َا َوالَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَّنَّ  .فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ثـَُروا َعَليمِه قَالَ فـََلمَّا أَ  َمُة اَلئِم  : كم ِمِه ِإََل َداِر َبيِن َعبمِد ! قد آن لسعد َأال أتَمُخَذُه ِف اَّللَِّ َلوم فـََرَجَع بـَعمُض َمنم َكاَن َمَعُه ِمنم قـَوم

َهِل فـَنَـَعى هَلُمم رَِجاَل َبيِن  َشم  اَأم
َع ِمنمهُ قـَُريمَظَة قـَبمَل َأنم َيِصَل ِإلَيمِهمم َسعمٌد َعنم َكِلمَ   .ِتِه الَِِّت مسَِ

ِلِمنَي قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلمَّا انـمتَـَهى َسعمد  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُقوُموا ِإََل : ى اَّللَّ
 .َسيِ دُِكمم 

َنمَصاُر فـَيَـُقوُلونَ : ُلونَ فََأمَّا المُمَهاِجُروَن ِمنم قـَُريمش  فـَيَـُقو  َنمَصاَر، َوَأمَّا اَأم َا َأرَاَد اَأم ُ َعَليمِه : ِإَّنَّ َقدم َعمَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنيَ   .َوَسلََّم المُمسم

 .فـََقاُموا ِإلَيمهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : فـََقاُلوا ر و َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكَم ِفيِهمم ََي َأَِب َعمم َر َمَوالِيَك لَِتحم َك َأمم  .َقدم َوالَّ

ُت؟ قَاُلوا: فـََقاَل َسعمدٌ  َم ِفيِهمم َلَما َحَكمم ُكم ُد اَّللَِّ َوِميثَاقُُه َأنَّ اْلم  .نـََعمم : َعَليمُكمم ِبَذِلَك َعهم
 .َوَعَلى َمنم َهاُهَنا: قَالَ 

ََلاًل َلهُ ِف النَّاِحَيِة الَِِّت ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُمعمِرٌض َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .نـََعمم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتَل الر َِجاُل َوتـُقمسَ : قَاَل َسعمدٌ  ُكُم ِفيِهمم َأنم يـُقم ىَب الذَّرَاِريُّ َوالنِ َساءُ فَِإين ِ َأحم َممَواُل َوُتسم  .َم اَأم
َحاقَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َعنم عبد الرَّْحمَن بن عمر بن سعد ابمن ُمَعاذ ، َعنم َعلمَقَمَة بمِن : قَاَل ابمُن ِإسم َفَحدَّ

، قَالَ  ُ َعَليمِه َوسلم ِلَسعمد  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا: َوقَّاص  اللَّيمِثيِ  َعِة َأرمِقَعة  : َّللَّ ِق َسبـم ِم اَّللَِّ ِمنم فـَوم َت ِفيِهمم حبُكم  .َلَقدم َحَكمم
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ِل المِعلمِم َأنَّ َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َصاَح َوُهمم ُُمَاِصُرو َبيِن قـُرَ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   َثيِن َمنم َأِثُق ِبِه ِمنم َأهم ََي َكِتيَبَة : يمظَةَ َحدَّ
ُيَانِ   .اْلمِ

ُر بمُن المَعوَّاِم َوقَالَ  َم ُهَو َوالزُّبـَيـم نَـُهمم : َوتـََقدَّ َتِحُم ِحصم  .َواَّللَِّ ََأَُذوَقنَّ َما َذاَق َْحمَزُة َأوم َأقـم
ِم َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : فـََقاُلوا  .ََي ُُمَمَُّد نـَنمِزُل َعَلى ُحكم
مَ * * *  ،: اُم َأْحمَدُ َوَقدم قَاَل اْلمِ ل  عمُت َأَِب أَُماَمَة بمَن َسهم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َسعمِد بمِن ِإبـمَراِهيَم، مسَِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ  َحدَّ

ِريَّ، قَالَ  ُدم عمُت َأَِب َسِعيد  اْلم ِم َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : مسَِ ُل قـَُريمَظَة َعَلى ُحكم  .نـََزَل َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َسعمد  فََأاَتُه َعَلى ِْحَار ، فـََلمَّا َدََن َقرِيًبا ِمَن الم فََأرم : قَالَ  ِجِد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َسَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .نـََزُلوا على حكمك ِإنَّ َهُؤاَلءِ : ُقوُموا ِلَسيِ دُِكمم َأوم َخريمُِكمم مثَّ قَالَ : َصلَّى اَّللَّ
 .نقمتل ُمَقاتَلتهمم ونسِب ُذر ِيَـّتَـُهمم : قَالَ 
 فـََقالَ : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم اَّللَِّ : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َقَضيمَت حبُكم
َا قَالَ  ِم المَمِلكِ : َوُرمبَّ  .َقَضيمَت حبُكم

 .َوِف ِرَوايَة  المَمَلكِ 
َرَجاُه ِف الصَّ  ِ ِمنم طُُرق  َعنم ُشعمَبةَ َأخم  .ِحيَحنيم

َماُم َأْحمَدُ  ٌ َويُوُنُس، قَااَل : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُحَجنيم ثـََنا اللَّيمُث بمُن َسعمد ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َأنَُّه َقالَ : َحدَّ : َحدَّ
َزاِب َسعمُد بمُن ُمَعا َحم َم اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبلنَّار فَانـمتَـَفَختم يَُدُه رُِمَي يـَوم َحَلُه، َفَحَسَمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ذ  فـََقطَُعوا َأكم

 .اللَُّهمَّ اَل خُتمرِجم نـَفمِسي َحىتَّ تُِقرَّ َعيميِن ِمنم َبيِن قـَُريمظَةَ : فـَنَـَزَفُه، فـََلمَّا رََأى َذِلَك قَالَ 
َسَك ِعرمقُ  َتمم ىَب فَاسم َتَل رَِجاهُلُمم َوُتسم ِم َسعمد ، فََأرمَسَل ِإلَيمِه َفَحَكَم َأنم تـُقم  ِنَساُؤُهمم ُه َفَما َقَطَر َقطمَرًة َحىتَّ نـََزُلوا َعَلى ُحكم

ِلُمونَ  َتِعنُي هِبُِم المُمسم  .َوَذرَارِيُِّهمم َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َم اَّللَِّ ِفيِهمم َأَصبم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َت ُحكم

 .وََكانُوا َأرمبـََعِمائَة  
 .فـََلمَّا فـَرََغ ِمنم قـَتمِلِهمم انـمَفَتَق ِعرمقُُه َفَماتَ 

َبَة، َعِن اللَّيمِث ِبهِ  يًعا َعنم قـُتَـيـم  .َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ مجَِ
 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
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َماُم َأْحمَدُ  بَـَرين َأيب، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : َوقَاَل اْلمِ ، َأخم ثـََنا ابمَن َُّنريم ، َعنم ِهَشام  ُ َعَليمِه : َحدَّ َلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِيُل َوَعَلى رَ  َنمَدِق َوَوَضَع السِ ََلَح َواغمَتَسَل فََأاَتُه ِجربم َقدم َوَضعمَت السِ ََلَح فـََواَّللَِّ َما : أمِسِه المغَُباُر فـََقالَ َوَسلََّم ِمَن اْلم

ُرجم ِإلَيمِهمم قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوَضعمتـَُها اخم  .َهاُهَنا: فَأَيمَن؟ قَالَ : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَأَشاَر ِإََل َبيِن قـَُريمظَةَ 

 . َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيمِهمم َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
َم ِفيِهمم إِ : قَاَل ِهَشامٌ  ُكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََردَّ اْلم ِم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ بَـَرين َأيب َأنَـُّهمم نـََزُلوا َعَلى ُحكم ُكُم : ََل َسعمد  قَالَ فََأخم فَِإين ِ َأحم

ىَب النِ سَ  َتَل المُمَقاتَِلُة َوُتسم  .اُء َوالذُّر ِيَُّة َوتـُقمَسَم َأممَواهُلُمم َأنم تـُقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : قَاَل َأيب : قَاَل ِهَشامٌ  رِبمُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم اَّللَِّ : فَُأخم َت ِفيِهمم حبُكم  .َلَقدم َحَكمم

ثـََنا زََكِرَيَّ بمُن َُيمََي، َحدَّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ِهَشاٌم َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َحدَّ ُأِصيَب َسعمٌد : ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َّنَُريم ، َحدَّ
َحِل، َفَضَرَب النَِّبُّ  َكم َنمَدِق، َرَماُه رَُجٌل من قـَُريمش يـَُقال َلُه حَبان ابمن المَعرَِقِة، رََماُه ِف اَأم َم اْلم ُ َعَليم يـَوم ِه َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلمَ  ، فـََلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد لِيَـُعوَدُه ِمنم َقرِيب  نمَدِق َوَضَع السِ ََلَح َواغمَتَسَل، َخيمَمًة ِف المَمسم
ُفُض رَأمَسُه ِمَن المغَُباِر فـََقالَ  ِيُل َوُهَو يـَنـم ُرجم ِإلَيمِهمم َقدم َوضَ : فََأاَتُه ِجربم  .عمَت السِ ََلَح؟ َواَّللَِّ َما َوَضعمُتُه اخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فَأَيمَن؟ فََأَشاَر ِإََل َبيِن قـَُريمظَةَ : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِمِه، فـََردَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَنَـَزُلوا َعَلى ُحكم َم ِإََل َسعمد  فََأاَتُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكم  .اْلم

َسَم َأممَواهُلُمم : قَالَ  ىَب النِ َساُء َوالذُّر ِيَُّة َوَأنم تـُقم َتَل المُمَقاتَِلُة َوَأنم ُتسم ُكُم ِفيِهمم َأنم تـُقم  .فَِإين ِ َأحم
بَـَرين َأيب َعنم َعاِئَشَة َأنَّ َسعمًدا قَالَ : قَاَل ِهَشامٌ  َأنَُّه لَيمَس َأَحٌد َأَحبَّ ِإيَلَّ َأنم ُأَجاِهَدُهمم ِفيَك ِمنم  اللَُّهمَّ ِإنََّك تـَعمَلمُ : فََأخم

نَـُهمم، نَـَنا َوبـَيـم َرمَب بـَيـم َرُجوُه، اللَُّهمَّ فَِإين ِ َأُظنُّ َأنََّك َقدم َوَضعمَت اْلم بُوا َرُسوَلَك َوَأخم م  َكذَّ فَِإنم َكاَن بقى من َحرمب قـَُريمش  قـَوم
ِت ِفيَها شئ فَأَبمِقيِن َلُه َحىتَّ  َعلم َموم َرمَب فَافمُجرمَها َواجم  .ُأَجاِهَدُهمم ِفيَك، َوِإنم ُكنمَت َوَضعمَت اْلم

 فَانـمَفَجَرتم ِمنم لَبَِّتِه فـََلمم يـَُرعمُهمم َوِف 
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ُم َيِسيُل ِإلَيمِهمم، فـََقاُلوا ِجِد َخيمَمٌة ِمنم َبيِن ِغَفار  ِإالَّ الدَّ َل اْلمَ : المَمسم يمَمِة َما َهَذا الذى َيتينا من قبلُكمم؟ فَِإذا سعد ََي َأهم
َها  .يغذو جرحه َدًما َفَماَت ِمنـم

ِلٌم ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َّنَُريم  بِهِ   .َوَهَذا َرَواُه ُمسم
َعاِء قـَبمَل َأنم َُيمُكَم ِف َبيِن قـَُريمظََة، َوهلَِ : قـُلمتُ   .َواَل مُتِتميِن َحىتَّ تُِقرَّ َعيميِن ِمنم َبيِن قـَُريمَظةَ : َذا قَاَل ِفيهِ َكاَن َدَعا َأوَّاًل هِبََذا الدُّ

َعاِء َفَجَعَلَها اَّللَُّ  ُ َلُه، فـََلمَّا حكم فيهم َوأقر هللا عينه َأي قـََرار  َدَعا ََثنًِيا هِبََذا الدُّ َتَجاَب اَّللَّ ُ َعنمُه فَاسم  َلُه َشَهاَدًة َرِضَي اَّللَّ
 .َوَأرمَضاهُ 

ُر َوفَاتِِه َقرِيًبا ِإنم َشاَء اَّللَُّ   .َوَسَيأمِت ِذكم
ا َوِفيِه فـََوائُِد فـََقالَ * * *  ه  آَخَر َعنم َعاِئَشَة ُمَطوَّاًل ِجدًّ َماُم َأْحمَُد ِمنم َوجم  :َوَقدم َرَواُه اْلمِ



ر و، َعنم َأبِيِه، َعنم جَ  ثـََنا يَزِيُد، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َعمم ، قَالَ َحدَّ ِه َعلمَقَمَة بمِن َوقَّاص  بَـَرتميِن َعاِئَشُة قَاَلتم : دِ  َم : َأخم ُت يـَوم َخَرجم
َرمِض َورَاِئي، فَِإَذا َأََن ِبَسعمِد بمِن ُمَعاذ  َوَمَعُه ابمُن َأِخيهِ  َنمَدِق َأقـمُفو النَّاَس َفَسِمعمُت َوئِيَد اَأم َاِرُث بمُن َأومس  َُيمِمُل جِمَنَّهُ اْلم   اْلم

َها َأطمَرافُُه، فََأََن َأخَتَوَّ : قَاَلتم  َرمِض َفَمرَّ َسعمٌد َوَعَليمِه ِدرمٌع ِمنم َحِديد  َقدم َخَرَجتم ِمنـم ُت ِإََل اَأم ُف َعَلى َأطمَراِف َسعمد ، َفَجَلسم
َيمَجا َْحَلم : ولُ وََكاَن َسعمٌد ِمنم َأعمَظِم النَّاِس َوَأطمَوهلِِمم، َفَمرَّ َوُهَو يـَرمَتَُِز َويـَقُ : قَاَلتم  ِرِك اهلم َسَن * لَبِ ثم َقِليًَل يُدم َما َأحم

ََجلم قَاَلتم  َت ِإَذا َحاَن اَأم طاب َوِفيِهمم : المَموم ُت َحِديَقًة َفِإَذا نفر من المُمسلمني، فَِإذا ِفيَها عمر بن اْلم َتَحمم ُت فَاقـم فـَُقمم
ِمُنِك َأنم َيُكوَن َبََلٌء َأوم َيُكوَن حَتَوُّزٌ : ُعَمرُ  رجل َعَليمِه سبغة َلُه، تـَعميِن المِمغمَفَر، فـََقالَ   .َما َجاَء ِبِك َواَّللَِّ ِإنَِّك َْلَرِيَئٌة َوَما يـُؤم

ِهِه فَِإَذا ُهَو طَلمَحُة بم  ُن َفَما زَاَل يلومين َحىتَّ متنيت َأن االرض فتحت ساعتئذ َفدخلت ِفيَها َفرفع الرجل السبغة َعنم َوجم
ِم َوَأيمَن التََّحوُُّز َأِو المِفَراُر ِإالَّ ِإََل هللا عزوجل:  فـََقالَ ُعبَـيمِد اَّللَِّ  ثـَرمَت ُمنمُذ الميَـوم  .ََي ُعَمُر َوُيمََك ِإنََّك َقدم َأكم

َها َوَأََن ابمُن العرقة: َويـَرمِمي َسعمًدا رَُجٌل ِمنم قـَُريمش  يـَُقاُل َلُه ابمُن المَعرَِقِة َوَقالَ : قَاَلتم   .ُخذم
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َ َسعمٌد فـََقالَ  َحَلُه فـََقَطَعُه، َفَدَعا اَّللَّ  .اللَُّهمَّ اَل مُتِتميِن َحىتَّ تُِقرَّ َعيميِن ِمنم َبيِن قـَُريمظَةَ : فََأَصاَب َأكم
َاِهِليَّةِ : قَاَلتم   .وََكانُوا ُحَلَفاَءُه َوَمَوالَِيِه ِف اْلم

 ُ ُ َقِوَيًّ َعزِيًزاقَاَلتم فـََرقَأَ َكلمُمُه َوبـََعَث اَّللَّ ِمِننَي المِقَتاَل وََكاَن اَّللَّ ُ المُمؤم رِِكنَي وََكَفى اَّللَّ  .الر ِيَح َعَلى المُمشم
د   ر  َوَمنم َمَعُه بَِنجم َنُة بمُن بَدم َياَن َوَمنم َمَعُه بِِتَهاَمَة، َوْلََِق ُعيَـيـم  .فـََلِحَق َأبُو ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َوَأَمَر ِبُقبَّة  ِمنم َأَدم   َورََجَعتم بـَُنو قـَُريمَظَة فـََتَحصَُّنوا ، ِف َصَياِصيِهمم، َورََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجد  .َفضربت على سعد ِف المَمسم

ُع المغَُباِر فـََقالَ : قَاَلت ِيُل َوِإنَّ َعَلى ثـََناََيُه لَنَـقم اَل َواَّللَِّ َما َوَضَعِت المَمََلِئَكُة السِ ََلَح ! سِ ََلحَ َأَقدم َوَضعمَت ال: فَجاء ِجربم
َقاتِلمُهمم  ُرجم ِإََل َبيِن قـَُريمَظَة فـَ  .بـَعمُد، اخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأُمَِّتِه َوَأذََّن ِف النَّاِس ِِبلرَِّحيِل َأنم : قَاَلتم   فـََلِبَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلُه فـََقالَ  خَيمُرُجوا، َفَمرَّ  ِجِد َحوم ، َوُهمم ِجريَاُن المَمسم َيُة : َمنم َمرَّ ِبُكمم؟ قَاُلوا: َعَلى َبيِن َغنمم  َيُة المَكلمِبُّ، وََكاَن ِدحم َمرَّ بَِنا ِدحم

ِيَل َعَليمِه السَََّلمُ  ُهُه ِجربم ِبُه ِْلميَـُتُه َوِسنُُّه َوَوجم  .المَكلمِبُّ ُتشم
َتدَّ المبَ فََأاَتُهمم َرُسوُل اَّللَِّ  َتدَّ َحصمُرُهمم َواشم َلًة، فـََلمَّا اشم رِيَن لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَحاَصَرُهمم مَخمًسا َوِعشم : ََلُء ِقيَل هَلُمُ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .انمزِلُوا َعَلى ُحكم
بمُح قَاُلوا فاستشاروا َأَِب لَبابَة ابمن َعبمدِ  ِم َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : المُمنمِذِر فََأَشاَر ِإلَيمِهمم َأنَُّه الذَّ  .نـَنمِزُل َعَلى ُحكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .انمزُِلوا َعَلى ُحكم
ُمُه، فـََقاُلوا فَُأِتَ بِِه َعَلى ِْحَار  َعَليمِه ِإَكاٌف ِمنم  َل َعَليمِه َوَحفَّ ِبِه قـَوم ُل : لِيف  َقدم ْحُِ ر و ُحَلَفاُؤَك َوَمَوالِيَك َوَأهم ََي َأَِب َعمم

 .النِ َكايَِة، َوَمنم َقدم َعِلممتَ 
ًئا َواَل يـَلمَتِفُت ِإلَيمِهمم، َحىتَّ ِإَذا َدََن ِمنم ُدورِِهمُ : قَاَلتم  ِمِه فـََقالَ  َواَل يـَرمِجُع ِإلَيمِهمم َشيـم َقدم آَن َل َأال أِبَل ِف : المتَـَفَت ِإََل قـَوم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل َأبُو َسِعيد  : قَاَلت! هللا لومة الئم  .ُقوُموا ِإََل َسيِ دُِكمم فَأَنمزُِلوهُ : فـََلمَّا طََلَع قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َسيِ ُدََن اَّللَُّ : قَاَل ُعَمرُ 

 .أنزلوه: الَ قَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُكمم ِفيِهمم فـََقاَل َسعمدٌ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىَب َذرَارِيُـُّهمم : احم َتَل ُمَقاتَِلتـُُهمم َوُتسم ُكُم ِفيِهمم َأنم تـُقم فَِإين ِ َأحم

 َوتـُقمَسمَ 
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 .َأممَواهُلُمم 
ِم َرُسوِلهِ :  َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِم اَّللَِّ َوُحكم َت ِفيِهمم حبُكم  .َلَقدم َحَكمم

َنُه : مثَّ َدَعا َسعمٌد فـََقالَ  َرمَب بـَيـم ًئا فَأَبمِقيِن هَلَا، َوِإنم ُكنمَت َقطَعمَت اْلم اللَُّهمَّ ِإنم كنت أبقيت على نبيك ِمنم َحرمِب قـَُريمش  َشيـم
نَـُهمم فَاقمبِ   .ضميِن ِإلَيمكَ َوبـَيـم

ُرمِص : قَاَلتم  ، َورََجَع ِإََل قـُبَِّتِه الَِِّت َضَرَب َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ ( 5)فَانـمَفَجَر َكلمُمُه وََكاَن َقدم بَِرَئ َحىتَّ اَل يـَُرى ِمنمُه ِإالَّ ِمثمُل اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ

ر  َوُعَمُر، قَاَلتم َفَحَضَرُه َرُسو : قَاَلتم َعاِئَشةُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم فـََوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه ِإين ِ ََأَعمِرُف : ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرِت، وََكانُوا َكَما قَاَل هللا ر  َوَأََن ِف ُحجم  ( ".1)رْحاء بَينهم : " بَُكاَء ُعَمَر ِمنم بَُكاِء َأيب َبكم

َنُع؟ قَاَلتم : فـَُقلمتُ : لمَقَمةُ قَاَل عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيصم  :ََي ُأمَّهم َفَكيمَف َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمُع َعَلى َأَحد   ُنُه اَل َتدم  .َكاَنتم َعيـم

َيِتهِ  َا ُهَو آِخٌذ بِِلحم  .َوَلِكنَُّه َكاَن ِإَذا َوَجَد فَِإَّنَّ
َنادُ  َِديُث ِإسم ِمهِ َوَهَذا اْلم ، َمرًَّة قـَبمَل ُحكم ِ  ِف َبيِن ُه َجيِ ٌد َوَلُه َشَواِهُد ِمنم ُوُجوه  َكِثريَة ، َوِفيِه التَّصمرِيُح ِبُدَعاِء َسعمد  َمرَّتـَنيم

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .قـَُريمَظَة َوَمرًَّة بـَعمَد َذِلَك، َكَما قـُلمَناُه َأوَّاًل َوَّلِلَِّ اْلم
ُ َعنمُه َوَأرمَضاُه بـَعمَد فـََراِغَنا ِمَن المِقصَّةِ  َوَسَنذمُكُر َكيمِفيَّةَ  َلُه ِف َذِلَك َرِضَي اَّللَّ َنُه َوَفضم  .َوفَاتِِه َوَدفـم

َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة ِف َداِر بِنمتِ : قَاَل ابمُن ِإسم تـُنمزُِلوا، َفَحَبَسُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِرِث اممَرَأة   مثَّ اسم اْلم
 .من بىن النجار

، وََكاَنتم حَتمَت ُمَسيمِلَمَة المَكذَّاِب، مثَّ َخلَ : قلت َاِرِث بمِن ُكرمِز بمِن َحِبيِب بمِن َعبمِد مَشمس  َها عبد ِهَي نسيبة ابمنة اْلم َف َعَليـم
 .هللا بن َعامر ابمن كريز

__________ 
رص( 5) لَقة الصَِّغريَة م: اْلم  .ن اْللىاْلم
يَة ( 1)  .13ُسورَة المَفتمح اْلم

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ُسوِق المَمِديَنِة َفَخنمَدَق هِبَا َخَناِدَق، مثَّ بـََعَث ِإلَيمِهمم فَ  ََناِدِق، مثَّ َخَرَج َصلَّى اَّللَّ َضَرَب َأعمَناقـَُهمم ِف تِلمَك اْلم
عُ َفُخرَِج هِبِمم ِإلَيمِه َأرم  ِم َوُهمم ِستُِّمائَة  َأوم َسبـم َطَب وََكعمُب بمُن َأَسد  رَأمُس المَقوم ِمائَة ، َوالمُمَكثِ ُر َسااًل، َوِفيِهمم َعُدوَّ اَّللَِّ ُحَييُّ بمُن َأخم

ِعِمائَةِ : هَلُمم يـَُقولُ  َ الثََّماَّنِائَِة َوالتِ سم  .َكانُوا َما بـَنيم
َم ِفيَما رَ : قـُلمتُ  ُ َأعمَلمُ َوَقدم تـََقدَّ  .َواُه اللَّيمُث َعنم َأىَب الزُّبـَريمِ َعنم َجاِبر  َأنَـُّهمم َكانُوا َأرمبـََعِمائَة  فَاَّللَّ

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَسااًل : قَاَل ابمُن ِإسم َهُب هِبِمم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َكعمُب َما : َوَقدم قَاُلوا ِلَكعمِب بمِن َأَسد  َوُهمم يُذم
َنُع بَِنا؟ قَالَ  ِطن  اَل تـَعمِقُلونَ : تـََراُه ُيصم اِعَي اَل ينمزع َومن ُذِهَب ِبِه ِمنمُكمم اَل يـَرمِجُع، ُهَو َواَّللَِّ ! َأِف ُكلِ  َموم َن الدَّ َأاَل تـََروم

ُهمم، َوُأِتَ حبُيَ ! المَقتملُ  أمَب َحىتَّ ُفرَِغ ِمنـم َطَب َوَعَليمِه ُحلٌَّة َلهُ فـََلمم يـََزلم َذِلَك الدَّ  يِ  بمِن َأخم
َلبَـَها، جَممُموَعًة يََداُه ِإََل ُعُنِقِه حبَبم ( 5)فـُقَّاِحيٌَّة  َُلة  لَِئَلَّ ُيسم َر ُأَّنم  .ل  َقدم َشقََّها َعَليمِه ِمنم ُكلِ  ََنِحَية  َقدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َ خُيمَذلم : َم قَالَ فـََلمَّا َنَظَر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ ! َأَما َوهللا ماملت نـَفمِسي ِف َعَداَوِتَك، َوَلِكنَُّه َمنم خَيمُذِل اَّللَّ
َبَل َعَلى النَّاِس فـََقالَ  ُ َعَلى َبيِن إِ : َأقـم ، ِكَتاٌب َوَقَدٌر َوَملمَحَمٌة َكتَـبَـَها اَّللَّ َرائِيلَ َأيُـَّها النَّاُس، ِإنَُّه اَل بَمَس بَِممِر اَّللَِّ مثَّ َجَلَس ! سم

 .َفُضرَِبتم ُعنـُُقهُ 
َسُه : فـََقاَل َجَبُل بمُن جوال الثَـّعمَلِب   َطَب نـَفم َوَلِكنَُّه َمنم خَيمُذِل اَّللََّ خُيمَذِل َْلَاَهَد َحىتَّ َأبـمَلَغ النـَّفمَس * لعمرك ماالم ابمُن َأخم

َرَها   (1)َوقـَلمَقَل يبغى المِعز  كل مقلقل * ُعذم
__________ 

 .الزهر ِإذا انشقت أكمته: الفقاح( 5)
مَرة  .َوالممَراد َأنَـَّها َكاَنت تضرب ِإََل اْلم

 .ضرب من الوشى: فقاحبة: قَاَل ابمن ِهَشام
 .سعى وحترك: قلقل( 1)

)*( 
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َحاَق ِقصََّة الزُّبـَريمِ بمِن َِبطَا، وََكاَن َشيخا َكِبريا قد عمى، وَكَ  َم بـَُعاث  َعَلى ََثِبِت بمِن قـَيمِس بمِن َوذكر ابمُن ِإسم اَن َقدم َمنَّ يـَوم
ُم َأرَاَد َأنم يَُكاِفَئُه َفَجاَءُه فـََقالَ  َوَهلم : َهلم تـَعمرُِفيِن ََي َأَِب َعبمِد الرَّْحمَِن؟ قَالَ : مَشَّاس  َوَجزَّ ََنِصيَـَتُه، فـََلمَّا َكاَن َهَذا الميَـوم

 .جَيمَهُل ِمثمِلي ِمثـمَلكَ 
 .ُأرِيُد َأنم ُأَكاِفَئكَ : َقاَل َلُه ََثِبتٌ فَـ 

 .ِإنَّ المَكِرمَي جَيمِزي المَكِرميَ : فـََقالَ 
َتطمَلَقُه فََأطمَلَقُه َلُه، مثَّ َجاَءُه فَأَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاسم بَـَرُه فـََقالَ َفَذَهَب ََثِبٌت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل َشيمٌخ َكِبرٌي اَل : خم َلُه ]َأهم



ََياةِ ( [ 5) َنُع ِِبْلم َتطمَلَق َلُه اممَرَأتَُه َوَوَلَدُه، فََأطمَلَقُهمم ! َواَل َوَلَد، َفَما َيصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاسم َفَذَهَب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َلهُ 

َجاِز اَل َماَل هَلُمم : مثَّ َجاَءُه فـََقالَ  ُل بـَيمت  ِِبْلِم ُ َعَليمِه َأهم ، َفَما بـََقاُؤُهمم َعَلى َذِلَك؟ فَأََتى ََثِبٌت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتطمَلَق َماَل الزُّبـَريمِ بمِن َِبطَا، فََأطمَلَقُه َلهُ   .َوَسلََّم فَاسم

بَـَرُه فـََقاَل َلهُ  ُههُ : مثَّ َجاَءُه فََأخم  ِمرمآًة ِصيِنيًَّة تـَتَـَراَءى ِفيَها عذارى ََي ََثِبُت َما فـََعَل الَِّذي َكاَن َوجم
 .قُِتلَ : ، َكعمَب بمَن َأَسد ؟ َقالَ ( 1)حى 
َطَب؟ قَالَ : قَالَ  َاِضِر َوالمَباِدي ُحَييُّ بمُن َأخم  .قُِتلَ : َفَما فـََعَل َسيِ ُد اْلم
َمتُـَنا ِإَذا َشَددمََن َوَحاِميَـتُـَنا ِإَذا فـََررمَنَ : قَالَ  َأَل : َفَما فـََعَل ُمَقدِ   .قُِتلَ : ؟ قَالَ ( 9)َعزَّاُل بمُن مَشَوم
ِرو بمِن قـَُريمظَةَ : قَالَ  ِلَساِن؟ يـَعميِن َبيِن َكعمِب بمِن قـَُريمَظَة َوَبيِن َعمم  .َفَما فـََعَل المَمجم
 .َذَهُبوا قُِتُلوا: قَالَ 
َتيِن : قَالَ  َقم أَُلَك ََي ََثِبُت بَِيِدي ِعنمَدَك ِإالَّ َأْلم ِم، فـََواَّللَِّ َما ِف المَعيمِش بـَعمَد َهُؤاَلِء ِمنم َخريم ، َفَما َأََن ِبَصاِبر  َّلِلَِّ فَِإين ِ َأسم  ِِبلمَقوم

َلَة   .َدلمو  ََنِضح َحىتَّ ألمقى االحبة( 7)فـَيـم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .عذارى اْلى: ابمن ِهَشام( 1)
 .مسوال ِِبلسِ ني: ابمن ِهَشام( 9)
 .فتلة ِِبلتَّاءِ : ذمُكور ِف ابمن ِهَشام َوالرَّومض االنف لِلسَُّهيمِليالممَ ( 7)

 .َوَلَعلَّه حَتمرِيف فيهَما، َما َداَم ابمن كثري قد َضبطه ِبْلروف
)*( 
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ُقهُ  َمُه ََثِبٌت َفُضرَِبتم ُعنـُ  .فـََقدَّ
لُهُ  يَق قـَوم ر  الصِ دِ  َِحبََّة َألمَقى ا: " فـََلمَّا بـََلَغ َأَِب َبكم قَاَل ابمُن ! يـَلمَقاُهمم َواَّللَِّ ِف ََنِر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها ُُمَلًَّدا: قَالَ " َأم

َحاقَ  َلُة : " ِإسم ، ِِبلمَقاِف َوالمَباِء المُمَوحََّدةِ " فـَيـم َفَل َوقَاَل ابمُن ِهَشام   .ِِبلمَفاِء َوالمَياِء المُمثـَنَّاِة ِمنم َأسم
لِ : النَّاِضحُ : ام  َوقَاَل ابمُن ِهشَ  ِي النَّخم  .المَبِعرُي الَِّذي يستقى َعَليمِه المَماَء ِلَسقم

َراَغُة َدلمو  : َوقَاَل َأبُو ُعبَـيمَدةَ   .َمعمَناُه ِإفـم
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأَمَر ِبَقتمِل ُكلِ  َمنم أَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُهمم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نـمَبَت ِمنـم

، قَالَ  جَّاِج، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن ُعَمريم ، َعنم َعِطيََّة المُقَرِظيِ  َثيِن ُشعمَبُة بمُن اْلَم  :َفَحدَّ
َتَل ِمنم َبيِن قـَُريمظََة ُكلُّ َمنم َأنـمَبَت مِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأَمَر َأنم يـُقم ُهمم، وَُكنمُت ُغََلًما، فـََوَجُدوين ملَم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـم



ا َسِبيِلي  .أُنمِبتم َفَخلَّوم
َرمبـََعِة ِمنم َحِديِث َعبمِد المَمِلِك بمِن ُعَمريم ، َعنم َعِطيََّة المُقَرِظيِ  ََنمَوهُ  ُل السَُّنِن اَأم  .َوَرَواُه َأهم

َتَدلَّ ِبِه َمنم َذَهَب ِمَن المُعَلَماِء ِإََل  َل المَفَرِج َدلِيٌل َعَلى المبـُُلوِغ، َبلم ُهَو بـُُلوٌغ ِف َوَقِد اسم ِشِن َحوم  َأنَّ ِإنـمَباَت الشَّعمِر اْلَم
يلَِ الشَّاِفِعي ِ   .َأَصحِ  قـَوم

ِِهمم  مَِّة، فـََيُكوُن بـُُلوًغا ِف َحقِ ِهمم ُدوَن َغريم ِل الذِ  َياِن َأهم َ ِصبـم ِلَم َقدم يَتَأذَّى بذلك َوِمَن المُعَلَماِء َمنم يـَُفرِ ُق بـَنيم ، َِأَنَّ المُمسم
 .ملقصد

َتطمَلَقتم ِمنم رَ  َحاَق َعنم َأيُّوَب بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َأنَّ َسلمَمى بِنمَت قـَيمس  ُأمَّ المُمنمِذِر اسم ُ َوقد روى ِإسم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َلَغ َفََلَذ هِبَا، وََكاَن يـَعمرِفـُُهمم قـَبمَل َذِلَك فََأطمَلَقُه هَلَا، وََكاَنتم قَاَلتم َعَليمِه َوَسلََّم رِفَاَعَة بن مشوال، وََكاَن َقدم بَـ 

ََملِ   .ِإنَّ رِفَاَعَة يـَزمُعُم َأنَُّه َسُيَصلِ ي َوَيَمُكُل ْلَمَم اْلم
 .فََأَجابـََها ِإََل َذِلَك فََأطمَلَقهُ 

 (9السِ ريَة  - 51)
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َحاقَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : قَاَل ابمُن ِإسم َتلم ِمنم ِنَسائِِهمم ِإالَّ اممَرَأٌة : َوَحدَّ ملَم يـُقم
ًرا َوَبطمًنا: َواِحَدٌة قَاَلتم  ُتُل رَِجاهَلَا ِف  َواَّللَِّ ِإنَـَّها ِلِعنمِدي حَتَدَُّث َمِعي َتضمَحُك َظهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَقم َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َأيمَن ُفََلنَُة؟ قَاَلتم   .َأََن َواَّللَِّ : السُّوِق ِإذم َهَتَف َهاِتٌف ِِبمسِم
َتلُ : َويلك َمالك؟ قَاَلتم : قلت هَلَا: قَاَلت َدثـمتُ : َوملَ؟ َقاَلتم : قـُلمتُ ! أُقـم  .هُ ِْلََدث  َأحم
 .فَانمطُِلَق هِبَا َفُضرَِبتم ُعنـُُقَها: قَاَلتم 

َتلُ : وََكاَنتم َعاِئَشُة تـَُقولُ  َرَة َضِحِكَها َوَقدم َعَرَفتم َأنَـَّها تـُقم ِسَها وََكثـم َها ِطيَب نـَفم َوَهَكَذا َرَواُه ! فـََواَّللَِّ َما َأنمَسى َعَجًبا ِمنـم
َماُم َأْحمَُد، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـم  َحاَق ِبهِ اْلمِ  .َراِهيَم، َعنم َأبِيِه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

َحاقَ  ِد بمِن ُسَويمد  فـََقتَـَلتمهُ : قَاَل ابمُن ِإسم  .ِهَي الَِِّت َطَرَحِت الرََّحا َعَلى َخَلَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِهِ   .يـَعميِن فـََقتَـَلَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاَق  ِضع  آَخرَ قَاَل ابمُن ِإسم ََكِم المُقَرِظي ِ : ِف َموم  .َومَسَّاَها نـَُباَتَة اممَرَأَة اْلم
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقَسَم َأممَواَل َبيِن قـَُريمَظَة َوِنَساَءُهمم َوَأبـمَناَءُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم َعَلى  مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِمنَي بـَعم  ًما ِللالمُمسم ًما ِلَراِكِبِه َوَسهم ِ ِللمَفَرِس َوَسهم َمنيم ، َسهم ُهم  ُُمَس، َوَقَسَم ِللمَفاِرِس َثََلثََة َأسم َرَج اْلم رَّاِجِل، وََكاَنِت َد َما َأخم
َمِئذ  ِستًّا َوَثََلِثنيَ  َيمُل يـَوم  .اْلم

َماُن َومُخِ سَ : قَالَ   .وََكاَن أول فئ َوقـََعتم ِفيِه السُّهم
َحاقَ قَاَل ابم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم سعيد بمَن زَيمد  ِبَسَباََي ِمَن َبيِن قـَُريمَظَة ِإََل جَنمد  فَا: ُن ِإسم بـمَتاَع هِبَا َخيمًَل َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوِسََلًحا



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِد اصمطََفى ِمنم ِنَسا ِرو بمِن وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدى ِنَساِء َبيِن َعمم ِرو بمِن ُخَناَفَة ِإحم ئِِهمم َرُيمَانََة بِنمَت َعمم
ُ َعَليمهِ  ُهَما َوِهَي ِف ِملمِكِه، َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َحىتَّ توىف َعنـم ََلَم  قـَُريمظََة، وََكاَن َعَليـم َها اْلمِسم َوَسلََّم َعَرَض َعَليـم

ََلِمَهافَاممتَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم إبِِسم َلَمتم بـَعمَد َذِلَك َفُسرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  نَـَعتم مثَّ َأسم
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َهَل َعلَ  َتِمرَّ َعَلى الرِ قِ  لَِيُكوَن َأسم َتاَرتم َأنم َتسم َها َأنم يـُعمِتَقَها َويـَتَـَزوََّجَها فَاخم َها فَـ َوَقدم َعَرَض َعَليـم َلمم تـََزلم ِعنمَدُه َحىتَّ تـُُوِفِ َ يـم
 .َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ 

َزاِب، وَ  َحم َنمَدِق ِمنم َأوَِّل ُسورَِة اَأم ََيِت ِف ِقصَِّة اْلم َحاَق َعَلى َما نـََزَل ِمَن اْلم تَـقمًصى ِف مثَّ َتَكلََّم ابمُن ِإسم َقدم ذََكرمََن َذِلَك ُمسم
ُد َوالمِمنَّةُ  تـَفمِسريَِها َوَّلِلَِّ  َمم  .اْلم

َحاقَ  َزمرَِجيُّ : َوَقدم قَاَل ابمُن ِإسم ر و اْلم ُد بمُن ُسَويمِد بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َعمم َم َبيِن قـَُريمَظَة َخَلَّ ِلِمنَي يـَوم ِهَد ِمَن المُمسم ُتشم طُرَِحتم َواسم
ًخا َشِديًدا، فـََزَعُموا َأنَّ َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َعَليمِه رًَحا َفَشَدَختمُه َشدم َر َشِهيَديمِن : " وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَّ َلُه ََأَجم

ُرَها: قلت َتلم ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة اممَرَأٌة َغيـم  َكاَن الذى ألمقى َعَليمِه الرََّحى تِلمَك المَمرمَأُة الَِِّت ملَم يـُقم
 .َكَما تـََقدَّمَ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ  قَالَ  ُ َعَليمهِ : ابمُن ِإسم ََة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم َوَماَت َأبُو ِسَناِن بمُن ُِممَصِن بمِن ُحرمََثَن ِمنم َبيِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم
مَ  بَـَرهِتُِم الميَـوم  .ُُمَاِصٌر َبيِن قـَُريمَظَة َفُدِفَن ِف َمقم

 ُ َحَلُه، َفَحَسَمُه َرسُ َوفَاة سعد بن مَعاذ َرِضَي اَّللَّ م  فََأَصاَب َأكم ُ َرَماُه ِبَسهم َم َأنَّ ِحبَّاَن بمَن المَعرَِقِة َلَعَنُه اَّللَّ وُل َعنمُه َقدم تـََقدَّ
ُرمُح، وََكاَن َسعمٌد قد َدَعا هللا َأال ُُيِيتَ  َسَك اْلم َتمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكيًّا ِِبلنَّاِر فَاسم َنُه ِمنم َبيِن قـَُريمظََة،  هُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحىتَّ يُِقرَّ َعيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم المُعُهوِد َوالم  َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـُهمم َوبـَنيم َماِم َوَماُلوا َعَليمِه َمَع َوَذِلَك ِحنَي نـََقُضوا َما َكاَن بـَيـم َمَواثِيِق َوالذِ 
َزاِب، فـََلمَّا َذَهَب اَأمَ  َحم نـم اَأم َاِسَرِة ِف الدُّ َقِة اْلم ِه َوالصَّفم َزاُب َوانـمَقَشُعوا َعِن المَمِديَنِة َوَِبَءتم بـَُنو قـَُريمَظَة ِبَسَواِد المَوجم َيا حم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم لُِيَحاِصَرُهمم َكَما تـََقدََّم، فـََلمَّا  ِخَرِة، َوَساَر ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يََّق َعَليمِهمم َوَأَخَذُهمم ِمنم ُكلِ  ضَ َواْلم
ُ َعَليمِه َوسلم فَيحكم فيهم مبَا َأرَاَدُه اَّللَُّ  ِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِفيِهمم ِإََل َجاِنب  َأََنبُوا َأنم يـَنمزُِلوا َعَلى ُحكم ُكم ، فـََردَّ اْلم

َا ِس وََكانُوا ُحَلَفاَءُهمم ِف اْلم َوم  ِهِليَِّة،رَئِيِس اَأم
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 .َوُهَو َسعمُد بمُن ُمَعاذ ، فـََرُضوا ِبَذِلكَ 
َسانِِه َوَميمِلِه ِإلَيمِهمم، وَ : َويـَُقالُ  ِه َعَليمِهمم َوِإحم ِم َسعمد  ِلَما يـَرمُجوَن ِمنم ُحنـُوِ  ملَم يـَعمَلُموا ِبَنَـُّهمم َأبـمَغُض َبلم نـََزُلوا ابمِتَداًء َعَلى ُحكم

ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ ِإلَيمِه ِمنم  يِقيَِّتِه َرِضَي اَّللَّ ِة ِإُيَانِِه َوِصدِ  ََنازِيِر ِلِشدَّ  .َأعمَداِدِهمم ِمَن المِقَرَدِة َواْلم



ِجد النـََّبِوي ، فِجئ ِبهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن ِف َخيمَمة  ِف المَمسم ار  حَتمَتُه ِإَكاٌف َقدم  َعَلى ِْحَ فـَبَـَعَث ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َعَليمِه السَََّلمُ   . َمنم ُهَناَك ِِبلمِقَياِم َلهُ ُوطِ َئ حَتمَتُه ِلَمَرِضِه، َوَلمَّا َقاَرَب َخيمَمَة الرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ

ِقريًا َلُه حبَ : ِقيلَ  ِة َمَرِضِه، َوِقيَل تـَوم ِمهِ لِيَـنمِزَل ِمنم ِشدَّ ُكوِم َعَليمِهمم لَِيُكوَن َأبـمَلَغ ِف نـُُفوِذ ُحكم َرِة المَمحم  .ضم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُهمم َوَعاَد ِإََل َخيمَمِتهِ  رَُه ِمنـم َنُه َوَشَفى َصدم ُ َعيـم َبةَ  فـََلمَّا َحَكَم ِفيِهمم ِِبلمَقتمِل َوالسَِّبِم َوَأقـَرَّ اَّللَّ ِجِد النـََّبِويِ  ُصحم َرُسوِل  ِمَن المَمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا هللا عزوجل َأنم َتُكونَ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َلُه َما ِعنمده فانفجر جرحه من اللَّيمل، فـََلمَّا يـََزلم خَيمُرُج ِمنمُه الدَُّم َحىتَّ مَ  َتاَر اَّللَّ ُ َعنمهُ َلُه َشَهاَدٌة، َواخم  .اَت َرِضَي اَّللَّ
َحاقَ   .فـََلمَّا انـمَقَضى َشأمُن َبيِن قـَُريمَظَة انـمَفَجَر ِبَسعمِد بمِن ُمَعاذ  ُجرمُحُه َفَماَت ِمنمُه َشِهيًدا: قَاَل ابمُن ِإسم

َثيِن ُمَعاُذ بمُن رَِفاَعَة الزُّرَِقيُّ قَالَ  ِمي: َحدَّ َثيِن َمنم ِشئمُت ِمنم رَِجاِل قـَوم ِيَل َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َحدَّ  َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ ِجربم
، فـََقالَ  َرق  تَـبـم ِف اللَّيمِل ُمعمَتِجًرا ِبِعَماَمة  ِمنم ِإسم ََي ُُمَمَُّد َمنم َهَذا المَميِ ُت الَِّذي فُِتَحتم : ِحنَي قُِبَض َسعمُد بمُن ُمَعاذ  ِمنم َجوم

تَـزَّ َلُه المَعرمُش؟ قَالَ  بَُه ِإََل َسعمد  فـََوَجَدُه َقدم فـََقاَم َرُسو : َلُه َأبـمَواُب السََّماِء َواهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم سربعا جَيُرُّ ثـَوم ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمهُ   .َماَت َرِضَي اَّللَّ

َحاَق َرَْحه هللا  .َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم
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َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا َأبُو : َوَقدم قَاَل اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد َحدَّ ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ َعبمِد اَّللَِّ اْلم
ثـََنا َأيب َوُشَعيمُب بمُن اللَّيمِث، قَااَل  ََكِم، َحدَّ َا: بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمُن َعبمِد اْلم ثـََنا اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم يَزِيَد بمِن اهلم ِد، َعنم ُمَعاِذ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : بمِن رِفَاَعَة، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  ِيُل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنم َهَذا المَعبمُد الصَّاِلُح : َجاَء ِجربم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَِإَذا َسعمُد بمُن : ؟ قَالَ الَِّذي َماَت فتحت َلُه َأبـمَواُب السََّماِء َوحَتَرََّك َلُه المَعرمشُ  َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَما ُهَو َجاِلٌس ِإذم قَالَ : ُمَعاذ ، قَالَ  َفُن، فـَبَـيـم ِِه َوُهَو يُدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى قـَربم " ُسبمَحاَن اَّللَِّ : " َفَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُم، مثَّ قَالَ مَ  ِ، َفَسبََّح المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " هللا أكرب هللا أكرب : " رَّتـَنيم م، مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِجبمُت : " َفكرب المَقوم

ِِه َحىتَّ َكاَن َهَذا ِحنَي فـُر َِج َلهُ  َد َعَليمِه ِف قـَربم  ". هِلََذا المَعبمِد الصَّاِلِح ُشدِ 
َاِد، َماُم َأْحمَُد والنََّساِئيُّ ِمنم َطرِيِق يَزِيُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأَساَمَة بمِن اهلم  َوَرَوى اْلمِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَسعمد  يَـ : َوَُيمََي بمِن َسِعيد  َعنم ُمَعاِذ بمِن رِفَاَعَة َعنم َجاِبر ، قَالَ  فنقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َماَت َوُهَو يدم : وم
َد َعلَ "  ُ َعنمُه ُسبمَحاَن هللا هلََذا الصَّاِلِح الَِّذي حَتَرََّك َلُه َعرمُش الرَّْحمَِن َوفُِتَحتم َلُه َأبـمَواُب السََّماِء، ُشدِ   ".يمِه مثَّ فـَرََّج اَّللَّ

َحاقَ  َثيِن ُمَعاُذ بمُن رَِفاَعةَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َُموِح، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد َحدَّ رو ابمن اْلم ، َعنم َُممُموِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَن بن َعمم
ُ عَ : اَّللَِّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسبََّح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َح النَّاُس َليمِه َوَسلََّم َفَسبَّ َلمَّا ُدِفَن َسعمٌد َوََنمُن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َت؟ قَالَ : َمَعُه، مثَّ َكبـََّر َفَكبـََّر النَّاُس َمَعُه فـََقاُلوا َلَقدم َتَضاَيَق على َهَذا الَعبمد الصَّاحل َقربه َحىتَّ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِممَّ َسبَّحم



ُ َعنمُه   ".فرج اَّللَّ
َماُم َأْحمَُد، َعنم يـَعمُقوَب بمنِ  َحاَق ِبهِ  َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ  .ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمد ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ِإسم
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ُل َعاِئَشةُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َِديِث قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوجَمَاُز َهَذا اْلم ِإنَّ لِلمَقربمِ َضمًَّة َلوم َكاَن َأَحٌد : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َنَ   ".ِجًيا َلَكاَن َسعمَد بمَن ُمَعاذ  ِمنـم

َماُم َأْحمَدُ : قـُلمتُ  َِديُث َقدم َرَواُه اْلمِ ، َعنم َعاِئَشَة، َعِن : َوَهَذا اْلم ثـََنا َُيمََي، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َسعمِد بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم ََنِفع  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقالَ  َها لََنَجا َسعمُد بمُن ُمَعاذ  إِ : " النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  ".نَّ ِللمَقربمِ َضغمَطًة، َوَلوم َكاَن َأَحٌد ََنِجًيا ِمنـم

َماَم َأْحمََد َرَواُه َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبةَ  ِ، ِإالَّ َأنَّ اْلمِ َِديُث َسَنُدُه َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم ، َعنم َسعمِد بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعن َوَهَذا اْلم
 .ِإنمَسان، َعن َعاِئَشة بِهِ 

، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  َاِفُظ المبَـزَّاُر َعنم ََنِفع  ثـََنا َداُوُد، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن، : َوَرَواُه اْلم َعمَلى بمُن َْحَّاد ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَأم َحدَّ
، َعِن ابمنِ  ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ََنِفع  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ُعَمَر قَالَ  َحدَّ َم َماَت : َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَقدم َهَبَط يـَوم

ُر َضمَّةً  ِبطُوا قـَبمَل َذِلَك، َوَلَقدم َضمَُّه المَقبـم َرمِض ملَم يـَهم ُعوَن َألمَف َمَلك  ِإََل اَأم  .َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َسبـم
 !مثَّ َبَكى ََنِفعٌ 

َناٌد َجيِ ٌد، َلِكنم قَاَل المبَـزَّارُ َوَهَذا إِ  ُرُه َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َعنم ََنِفع  ُمرمَسًَل : سم  .َرَواُه َغيـم
، َعنم سكني بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الرَّ  ، َعنم َأيب َعتَّاب  طَّاِب، ْحمَِن بمِن زيد بمِن اْلمَ مثَّ َرَواُه المبَـزَّاُر، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َسيمف 

، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعنم ََنِفع  ُعوَن َألمَف : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِت َسعمِد بمِن ُمَعاذ  َسبـم َلَقدم نـََزَل ِلَموم
َلَها  َرمَض قـَبـم َها َسعمٌد  ُسبمَحاَن اَّللَِّ َلوِ : " َوقَاَل ِحنَي ُدِفنَ " َمَلك  َما َوِطُئوا اَأم  ".انـمَفَلَت َأَحٌد ِمنم َضغمَطِة المَقربمِ اَلنـمَفَلَت ِمنـم

ثـََنا َعطَاُء بمُن السَّاِئِب، َعنم جُمَاِهد ، َعِن ابمِن ُعمَ : َوقَاَل المبَـزَّار ، َحدَّ َاِعيل بن َحفمص، َعن ُُمَمَُّد بمُن ُفَضيمل  َر َحدثَنا ِإمسم
تَـزَّ المَعرمُش ِْلُبِ  : قَالَ   .ِلَقاِء اَّللَِّ َسعمَد بمَن ُمَعاذ  اهم

َا يـَعميِن السَّرِيَر : َفقيل  .تفتحت َأعمَواُدهُ : قَالَ " َوَرَفَع َأبـََويمِه َعَلى المَعرمِش " ِإَّنَّ
ُتِبَس فـََلمَّا َخَرَج ِقيَل َلهُ : قَالَ  َرُه فَاحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبـم ُضمَّ : َرُسوَل اَّللَِّ َما َحَبَسَك؟ قَالَ  َيَ : َوَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ فكشف َعنهُ  ُت اَّللَّ  .َسعمٌد ِف المَقربمِ َضمًَّة َفَدَعوم
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 .تـََفرََّد ِبِه َعطَاُء بمُن السَّاِئبِ : قَاَل المبَـزَّارُ 
 .َوُهَو ُمَتَكلٌَّم ِفيهِ : قـُلمتُ 

ُ بـَعم  َهِقيُّ َرِْحَُه اَّللَّ ُ َعنمُه ِف المَقربمِ َأثـًَرا َغرِيًبا فـََقالَ َوَقدم ذََكَر المبَـيـم ثـََنا: َد ِرَوايَِتِه َضمََّة َسعمد  َرِضَي اَّللَّ  .َحدَّ



ثـََنا يُوُنسُ  َبَّاِر، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ َحاَق، حَ َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َثيِن ُأَميَُّة بمُن ، َعِن ابمِن ِإسم دَّ
،  .َعبمِد اَّللَِّ

ِل َسعمد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهَذا؟ فـََقاُلوا: َأنَُّه َسَأَل بـَعمَض َأهم ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ذُِكَر لََنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َما بـََلَغُكمم ِمنم قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسِئَل عَ  لِ : نم َذِلَك فـََقالَ َصلَّى اَّللَّ  .َكاَن يـَُقصِ ُر ِف بـَعمِض الطُُّهوِر ِمَن المبَـوم

َعمَمِش، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َعِن اَأم ُل بمُن مساور، َحدَّ ثـََنا المَفضم ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المُمثـَىنَّ َياَن، َحدَّ َأيب ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َعنم َجاِبر  قَالَ  عمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِت َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : مسَِ تَـزَّ المَعرمُش ِلَموم  .اهم

َلهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمثـم ، َعنم َجاِبر ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ثـََنا َأبُو َصاِلح  َعمَمِش، َحدَّ  .َوَعِن اَأم
تَـزَّ السَّرِيُر؟ : ر ؟ فَِإنَّ المبَـَراَء بمَن َعاِزب  يـَُقولُ فـََقاَل رَُجٌل ِْلَابِ  ِ [ فـََقالَ ]اهم َيـَّنيم َ َهَذيمِن اْلم  ِإنَُّه َكاَن بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  عمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِت َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : َضَغاِئُن مسَِ تَـزَّ َعرمُش الرَّْحمَِن ِلَموم  .اهم
ر و النَّاِقِد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِإدمرِيَس َوابمُن َماَجهم، َعنم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َوَروَ  ِلٌم، َعنم َعمم َأيب ُمَعاِويََة، ِكََلمُهَا َعِن اُه ُمسم

َعمَمِش ِبهِ   .اَأم
َعمَمِش َعنم َأيب َصاِلح  َعنم َجابِ  ِل اَأم  .ر  َولَيمَس ِعنمَدمُهَا زََِيَدُة قـَوم

َع َجابر ابمن َعبمِد اَّللَِّ يَـ : َوقَاَل َأْحمَدُ  بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، َأنَُّه مسَِ ، َأخم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َعِن ابمُن ُجَريمج  عمُت َرُسوَل : ُقولُ َحدَّ مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َوِجَنازَُة َسعمِد بمِن ُمَعاذ  بَـ  َ َأيمِديِهمم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـزَّ هَلَا َعرمُش الرَّْحمَنِ : نيم  .اهم

ِلٌم َعنم َعبمِد بمِن ُْحَيمد ، َوالرتِ مِمِذيُّ َعنم َُممُموِد بمِن َغيمََلَن ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد الرَّزَّا  .ق بِهِ َوَرَواُه ُمسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـَنَ : قَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َحدَّ عمتُ َحدَّ َرَة، مسَِ ثـََنا َأبُو َنضم ٌف، َحدَّ  ا َعوم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِت َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : َأَِب َسِعيد  َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ تَـزَّ المَعرمُش ِلَموم  .اهم
 .َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َُيمََي بِهِ 

ثـََنا َعبمُد المَوهَّاِب، َعنم َسِعيد ، قَاَل قـََتاَدةُ : ْحمَدُ َوقَاَل أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َحدَّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََنا َأَنِس بمِن َماِلك  َحدَّ
ُضوَعةٌ  تَـزَّ هَلَا َعرمُش الرَّْحمَنِ : قَاَل َوِجَنازَتُُه َموم  .اهم
ِلٌم َعنم ُُمَمَّ   .ِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ االزدي، َعنم َعبمِد المَوهَّاِب ِبهِ َوَرَواُه ُمسم

، َقالَ  َسِن المَبصمِريِ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث المُمعمَتِمِر بمِن ُسَليمَماَن، َعنم َأبِيِه، َعِن اْلَم تَـزَّ َعرمُش الرَّْحمَِن َفرحا : َوَقدم َرَوى المبَـيـم اهم
 .ِبُروِحهِ 

َاِفظ المبَـزَّ  ثـََنا َمعمَمٌر، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنس  قَالَ : ارُ َوقَاَل اْلم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ُر بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ثـََنا زَُهيـم َلمَّا ْحَُِلتم : َحدَّ
ِمِه ِف َبيِن قـَُريمَظةَ ! َما َأَخفَّ ِجَنازَتَهُ : ِجَنازَُة َسعمد  قَاَل المُمَناِفُقونَ   .َوَذِلَك ِْلُكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َفسُ   .اَل َوَلِكن المَمََلِئَكة حتملته: ِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناد جيد  .ِإسم



عمُت المبَـَراَء بم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َحاَق، مسَِ ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا غُنمَدٌر، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ : َن َعاِزب  يـَُقولُ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُحلَُّة َحرِير ، َفَجَعَل َأصمَحابُُه َُيَسُّونـََها َويـَعمَجُبوَن مِ  ِدَيتم لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َأتـَعمَجُبوَن ِمنم : " نم لِيِنَها، فـََقالَ ُأهم

َها َأوم  ٌر ِمنـم  ".َألمنَيُ ِلنِي َهِذِه؟ َلَمَناِديُل َسعمِد بمِن ُمَعاذ  َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : مثَّ قَالَ  عمَنا َأَنًسا َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِريُّ، مسَِ  .َرَواُه قـََتاَدُة َوالزُّهم

ثـََنا َعبمُد المَوهَّاِب، َعنم َسِعيد ، ُهَو ابمُن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َمالِ : َوقَاَل َأْحمَدُ  َمَة َحدَّ ، َأنَّ ُأَكيمِدَر َدوم ك 
َرِيِر، فـََلِبسَ  َهى َعِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُجبًَّة َوَذِلَك قـَبمَل َأنم يـُنـم َدى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها فـََقالَ َأهم : َها فـََعِجَب النَّاُس ِمنـم

َنَّ "  َسُن ِمنم َهِذِه َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلَمَناِديُل َسعمد  ِف اْلم  ".ِة َأحم
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َا ذََكَرُه المُبَخاِريُّ تـَعمِليًقا ِ َوملَم خُيمرُِجوُه، َوِإَّنَّ َناٌد َعَلى َشرمِط الشَّيمَخنيم  .َوَهَذا ِإسم
ِرو بم : َوقَاَل َأْحمَدُ  َثيِن َواِقُد بمُن َعمم ر و، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعمم ثـََنا يَزِيُد، َحدَّ وََكاَن َواِقٌد ِمنم : ِن َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، قَاَل ُُمَمَّدٌ َحدَّ

َسِن النَّاِس َوَأعمَظِمِهمم َوَأطمَوهلِِمم، قَالَ  ِرو بمِن : َمنم َأنمَت؟ قـُلمتُ : َدَخلمُت َعَلى َأَنِس بمِن َماِلك  فـََقاَل يل : َأحم َأََن َواِقُد بمُن َعمم
 .َسعمِد بمِن ُمَعاذ  

 .ِبَسعمد  َلَشِبيهٌ  ِإنَّكَ : فـََقالَ 
ثـََر المُبَكاَء َوقَالَ   .َكاَن ِمنم َأعمَظِم النَّاِس َوَأطمَوهلِِمم ! َرْحمَُة اَّللَِّ َعَلى َسعمد  : مثَّ َبَكى َوَأكم

َمَة، َفَأرمَسَل : مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجيمًشا ِإََل ُأَكيمِدِر َدوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَم على رَب َوجلَس فـََلمم يـََتَكلَّمم مثَّ  جبُبَّة  ِمنم ِديَباج  َمنمُسوج  ِفيَها الذََّهُب، فـََلِبَسَها َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ المِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ نـََزَل، َفَجَعَل النَّاُس يـَلممَ  َها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُبََّة َويـَنمظُُروَن ِإلَيـم َها؟ َلَمَناِديُل : " ُسوَن اْلم َأتـَعمَجُبوَن ِمنـم
َن  َسُن ممَّا تـََروم َنَِّة َأحم  ".َسعمِد ابمن ُمَعاذ  ِف اْلم

ر و بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ والنََّساِئيُّ ِمنم   .َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن َعمم
 :َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
 .َحَسٌن َصِحيحٌ 

ِتَزاِز المَعرمِش ِلَمومِت سعد ابمن ُمَعاذ  * * *  ِر اهم َحاَق بـَعمَد ِذكم َنمَصارِ : قَاَل ابمُن ِإسم تَـزَّ : َوِف َذِلَك يـَُقوُل رَُجٌل ِمَن اَأم َوَما اهم
ِت  ر و قَالَ * َهاِلك  َعرمُش اَّللَِّ ِمنم َموم عمَنا بِِه ِإالَّ ِلَسعمد  َأيب َعمم َوقَاَلتم أُمُُّه، يـَعميِن ُكبَـيمَشَة بِنمَت رَاِفِع بمِن ُمَعاِويََة بمِن ُعبَـيمِد : مسَِ

ُتِمَل َسعمٌد َعَلى نـَعمِشِه تـَنمُدبُهُ  َزمرَِجيََّة ِحنَي احم رِيََّة اْلم ُدم ُدًدا َوجَممَدا * َسعمد  َسعمَدا َويمُل امِ  : بمِن ثـَعمَلَبَة اْلم ا َوُسؤم * َصَراَمًة َوَحدَّ
 يقدها ماقدا* وفارسا معدا سد ِبِه مسدا 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ِذُب ِإالَّ ََنِئَحَة َسعمِد بمِن ُمَعاذ  : " يـَُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوفَاتُُه بـَعمَد  َكاَنتم : قـُلمتُ ! " ُكلُّ ََنِئَحة  َتكم
َزاِب ِف َشوَّال  َسَنَة مَخمس  َكَما تـََقدَّ  َحم َلة، ِإذم َكاَن ُقُدوُم اَأم رين لَيـم ِو من مخس َوعشم َم فََأقَاُموا َقرِيًبا انمِصَراِف االحزاب بَِنحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ْلَِِصاِر َبيِن  ر  مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلًة، مثَّ نـََزُلوا َعَلى ِمنم َشهم رِيَن لَيـم  قـَُريمظََة، فََأقَاَم َعَليمِهمم مَخمًسا َوِعشم
، فـََيُكوُن َذِلَك ِف َأَواِخِر ِذي المَقعمَدِة َأوم َأَواِئِل ِذي ِمِه َعَليمِهمم ِبَقِليل  ِم َسعمد  َفَماَت بـَعمَد ُحكم جَِّة ِمنم َسَنِة مَخمس   ُحكم اْلِم

ُ َأعم   .َلمُ َواَّللَّ
َحاقَ  جَّةِ : َوَهَكَذا قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِر ِذي اْلِم  .ِإنَّ فـَتمَح َبيِن قـَُريمَظَة َكاَن ِف ِذي المَقعمَدِة َوَصدم

رُِكونَ : قَالَ  جََّة المُمشم  .َوَويلَ تِلمَك اْلِم
َحاقَ  ُ َعنمهُ َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  يـَرمِثي َسعمَد بمَن ُمعَ : قَاَل ابمُن ِإسم  :اذ  َرِضَي اَّللَّ

َرٌة  ُعُيوٌن * قَِتيٌل ثـََوى ِف َمعمَرك  ُفِجَعتم بِِه ( 5)َوُحقَّ ِلَعيميِن َأنم َتِفيَض َعَلى َسعمد  * َلَقدم َسَجَمتم ِمنم َدممِع َعيميِنَ َعبـم
ِد  رم المَوفمد فَِإن َتُك قد وعدتنا * ة  َعَلى ِملَِّة الرَّْحمَِن َواِرِث َجنَّ ( 1)َذَواِري الدَّممِع َداِئَمُة المَوجم َمَع الشَُّهَداِء َوفمُدَها أكم

تَـَنا  َهد  * َوتـَرَكم ِد فَأَنمَت الَِّذي ََي َسعمُد أُبمَت مبَشم َراَء ُمظمِلَمِة اللَّحم ِمَك * َوَأممَسيمَت ِف َغبـم َكِرمي  َوَأثـمَواِب املكارم َوالممجد حبُكم
ُمَك ِفيِهُم * لَِّذي ِف َحيَّيم قـَُريمَظَة ِبِ  َم اَّللَِّ ُحكم ِد فـََواَفَق ُحكم ُ ِفيِهمم َما َقَضيمَت َعَلى َعمم رمَت َما  * َقَضى اَّللَّ َوملَم تـَعمُف ِإذم ذُكِ 

ََُل  ِر َأممَضاَك ِف اَأم ِد فَِإنم َكاَن رَيمُب الدَّهم ُلمدِ * َكاَن ِمنم َعهم نـمَيا جبَنَّاهِتَا اْلم ا َهِذِه الدُّ * فَِنعمَم َمِصرُي الصَّاِدِقنَي ِإَذا ُدُعوا  َشَروم
ًما للوجاهة َوالمَقصمد  ِإََل هللا يـَوم

__________ 
 .فاضت: سجمت( 5)
 .غزيرته: ذواري الدمع( 1)

)*( 
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َنمَدِق َوَبيِن قـَُريمَظَة قَاَل المُبَخاِريُّ  َعاِر ِف اْلم َشم ٌل ِفيَما ِقيَل ِمَن اَأم ثـََنا : َفصم ثـََنا َحدَّ ثـََنا ُشعمَبُة، َحدَّ ، َحدَّ َهال  َحجَّاُج بمُن ِمنـم
َع المبَـَراَء بمَن َعاِزب  قَالَ  ، َأنَُّه مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَسَّانَ : َعِديُّ بمُن ََثِبت  ِيُل : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُجُهمم َأوم َهاِجِهمم َوِجربم اهم

 .َمَعكَ 
، َعِن المبَـَراِء بمِن َعاِزب  قَالَ وَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َعِديِ  بمِن ََثِبت  َباين ِ َماَن، َعِن الشَّيـم قَاَل النَِّبُّ : زَاَد ِإبـمَراِهيُم بمُن َطهم

َم قـَُريمظََة ِْلَسَّاَن بمِن ََثِبت   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِيَل َمعَ : َصلَّى اَّللَّ رِِكنَي فَِإنَّ ِجربم ُج المُمشم  .كَ اهم
ِلٌم َوالنََّساِئيُّ ِمنم طُُرق  َعنم ُشعمَبَة ِبُدوِن الز ََِيَدِة الَِِّت ذََكرَ  َم َبيِن قـَُريمَظةَ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم  .َها المُبَخاِريُّ يـَوم

َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  طاب بن مرداس َأُخو: قَاَل ابمُن ِإسم َنمَدقِ  َوقَاَل ِضَراُر بمُن اْلم ِم اْلم ر  ِف يـَوم  .بين َُمارب ابمن ِفهم
ََلِمهِ : قـُلمتُ   :َوَذِلَك قـَبمَل ِإسم

ِفَقة  َتُظنُّ بَِنا الظُُّنوََن  ََن َعَرنمَدَسًة َطُحوًَن * َوُمشم َبَدتم َأرمَكانُُه ِللنَّاِظرِيَنا تـََرى * َكَأنَّ زَُهاَءَها ُأُحٌد ِإَذا َما ( 5)َوَقدم ُقدم



َبمَدا ِبَغات  اَأم ِصيَنا * َن ِفيَها ُمسم َبمطَاِل َوالميَـَلِب اْلَم َاِطِئيَنا * َوُجرمًدا َكالمِقَداِح ُمَسوََّمات  ( 1)َعَلى اَأم ( 9)نـَُؤمُّ هِبَا المُغَواَة اْلم
ِ ُمَصاِفُحوََن ُأََنٌس اَل نـََرى ِفيِهمم رَ * َكأَنَـُّهُم ِإَذا َصاُلوا َوُصلمَنا  َنمَدقـَنيم َنا رَاِشِديَنا * ِشيًدا بَِباِب اْلم َوَقدم َقالُوا َأَلسم
َجرمََنُهُم شهرا كريتا  قهم كالقاهرينا * فََأحم  (7)وَُكنَّا فـَوم

__________ 
 .المقوي: العرندس( 5)

لَكة: والطحون  .الممهم
 .يُرِيد الكتيبة

 .مجع بدن َوِهي الدرمع القصرية: االبدان( 1)
 .واليلب

لدالرتسة َأو الدروع م: ُمركة  .ن اْلم
َيل: اْلرد( 9)  .السباق: مجع أجرد َوُهَو من اْلم

 .املعلمات َأو املرسَلت: واملسومات
 .حصرَنهم: أحجرَنهم( 7)

 .التَّام: والكريت
)*( 
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م   َكَأنَّ ( 5)نـَُقدُّ هِبَا المَمَفاِرَق َوالشُُّئوََن * اٌت َعَليمِهمم ِف السِ ََلِح ُمَدجَِّجيَنا بَِيمِديَنا َصَوارُِم ُمرمَهفَ * نـَُراِوُحُهمم َونـَغمُدو ُكلَّ يـَوم
ِلِتيَنا َوِميُض َعِقيَقة  َلَمَعتم بَِليمل  * َوِميَضُهنَّ ُمَعرَََّيت   َتِبيَنا * ِإَذا اَلَحتم ِبَيمِدي ُمصم فـََلوماَل ( 1)تـََرى ِفيَها المَعَقاِئَق ُمسم
َنا * َعَليمِهمم َأمجمَِعيَنا َوَلِكنم َحاَل ُدونـَُهُم وََكانُوا َلَدمَّرمََن * َخنمَدٌق َكانُوا َلَديمِه  ِذيَنا فَِإنم نـَرمَحلم فَِإَنَّ َقدم تـَرَكم ِفَنا ُمتَـَعوِ  بِِه ِمنم َخوم

عت نوًحا *  َف * َلَدى َأبـمَياِتُكمم َسعمًدا َرِهيَنا ِإَذا َجنَّ الظَلم مسَِ َِنيَنا َوَسوم عمَن اْلم َكَما * نـَُزورُُكمم َعمَّا َقرِيب  َعَلى َسعمد  يـَُرجِ 
ع  ِمنم ِكَنانََة َغريمِ ُعزمل   ِد المَغاِب ِإذم َْحَِت المَعرِيَنا* ُزرمََنُكُم ُمتَـَواِزرِيَنا جبَمم  َكُأسم

ُ َعنمُه فـََقالَ : قَالَ  َنا َصاِبرِيَنا * َما َلِقيَـَنا  َوَسائَِلة  ُتَساِئلُ : فََأَجابَُه َكعمُب بمُن َماِلك  َأُخو َبيِن َسِلَمَة َرِضَي اَّللَّ َوَلوم َشِهَدتم رََأتـم
اًل  ق  * َصبَـرمََن اَل نـََرى َّلِلَِّ ِعدم ِليَنا وََكاَن لََنا النَِّبُّ َوزِيَر ِصدم ِبِه نـَعمُلو المرَبِيََّة َأمجمَِعيَنا نـَُقاِتُل َمعمَشًرا * َعَلى َما ََنبـََنا ُمتَـوَكِ 

َنا وََكا* ظََلُموا َوَعقُّوا  ِبَضرمب  يـُعمِجُل المُمَتَسر ِِعيَنا تـََراََن ِف َفَضاِفَض * نُوا ِِبلمَعَداَوِة ُمرمِصِديَنا نـَُعاِْلُُهمم ِإَذا نـََهُضوا ِإلَيـم
رَاِن المَمََل ُمَتَسرمبِِليَنا * َسابَِغات   َانَِنا بِيٌض ِخَفاٌف ( 9)َكُغدم  هبَا نشفي مراح الشاغبينا* َوِف َأُيم

__________ 
 .جممع المِعظَام ِف الرَّأمس: مجع َشأمن: الشئون( 5)
 .من المبَـرمق َما يبمقى ِف السََّحاب من شعاعه: المَعِقيَقة( 1)



 .مجع فضفاضة َوِهي الدرمع الواسعة: الفضافض( 9)
 .مجع َغِدير: والغدران

 .الصَّحَراء: واملَل
)*( 
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ِ َكَأنَّ ُأسم  َنمَدقـَنيم َعمَداِء ُشوًسا ُمعمِلِميَنا * َشَواِبُكُهنَّ َُيمِمنَي المَعرِيَنا فـََواِرُسَنا ِإَذا َبَكُروا َورَاُحوا * ًدا بَِباِب اْلم ( 5)َعَلى اَأم
ُل َمكََّة ِحنَي َساُروا * لِنَـنمُصَر َأَْحًَدا َواَّللََّ َحىتَّ  ق  ُُممِلِصيَنا َويـَعمَلَم َأهم َزابٌ * َنُكوَن ِعَباَد ِصدم ا ُمَتَحز ِبِيَنا بَِنَّ اَّللََّ  َوَأحم َأتـَوم

تُـُلوا َسعمًدا َسَفاًها * لَيمَس َلُه َشرِيٌك  ِمِنيَنا فَِإمَّا تـَقم ََل المُمؤم ِخُلُه ِجَناًَن طَيِ َبات  * َوَأنَّ اَّللََّ َموم ُر المَقاِدرِيَنا َسُيدم َ َخيـم * فَِإنَّ اَّللَّ
ًرا * دم َردَُّكمم َفَلًّ َشرِيًدا َتُكوُن ُمَقاَمًة ِللصَّاِْلِيَنا َكَما قَ  ُُتم َأنم َتُكونُوا * ِبغَيمِظُكُم َخَزاََي َخائِِبيَنا َخَزاََي ملَم تـََناُلوا مثَّ َخيـم وَِكدم

ِهيَنا * َداِمرِيَنا ِبرِيح  َعاِصف  َهبَّتم َعَليمُكمم  ُتمم حَتمتَـَها ُمَتَكمِ   (1)َفُكنـم
َحاقَ * * *  َنمَدقِ َوَقا: قَاَل ابمُن ِإسم ِم اْلم ِميُّ ِف يـَوم  .َل َعبمُد اَّللَِّ بمُن الز ِبـَعمَرى السَّهم

ِلمَ : قـُلمتُ  َها : َوَذِلَك قـَبمَل َأنم ُيسم ََيَر َُمَا َمَعاِرَف َرمسِم َا َكَتَب الميَـُهوُد ُرُسوَمَها * َحيِ  الدِ  َقاِب َفَكَأَّنَّ َحم طُوُل المِبَلى َوتـََراُوُح اَأم
َطمَناِب ِإالَّ المَكِني*  ًرا َكأَنََّك ملَم َتُكنم تـَلمُهو هِبَا ( 9)َف َوَمعمِقَد اَأم ُركم َتذَكَُّر َما َمَضى ِمنم * قـَفم َراِب فَاتـم ِف نِعمَمة  بََِواِنس  َأتـم

ُكرمُهُم * ِعيَشة   َنمَصاِب َساُروا بَِمجمَعِ * َوَُمَلَّة  َخَلِق المُمَقاِم يـََباِب َواذمُكرم َبََلَء َمَعاِشر  َواشم  (7)ِهمم َمِن اَأم
__________ 

 .عميا اَل تبصرون: متكمهينا( 5)
 .مجع أشوس َوُهَو الَِّذي ينظر مبؤخر عينه كربا: الشوس( 1)

َرمب: واملعلم  .الَِّذي جعل لَنفِسِه َعَلَمة ِف اْلم
 .يعرف هبَا

 .اْلظرية: الكنيف( 9)
َبل الَِّذي تشد: واالطناب َيمَمة َوََنموَها مجع طُنب َوُهَو اْلم  .ِبِه اْلم

رم: االنصاب ُهَنا( 7) َجارَة الَِِّت يعلم هبَا اْلم  .اْلِم
)*( 
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َفل  َجبمَجاِب * َأنمَصاِب َمكََّة َعاِمِديَن لِيَـثمِرَب  ُُزوَن َمَناِهًجا َمعمُلوَمًة ( 5)ِف ِذي َغَياِطَل َجحم ز  ظَاِهر  * َيدَُع اْلم ِف ُكلِ  َنشم
َِياُد َشَواِزٌب جَممُنوبٌَة ( 1)اِب َوِشعَ  َقـمَراِب * ِفيَها اْلم َرَد َسلمَهب  ( 9)ُقبُّ المُبطُوِن َلَواِحُق اَأم َكالسِ يِد * ِمنم ُكلِ  َسلمَهَبة  َوَأجم



َلَة الرُّقَّاِب  َنُة قَاِصٌد بِِلَوائِِه ( 7)َِبَدَر َغفم َزا* َجيمٌش ُعيَـيـم َحم ٌر قَاِئُد اَأم َبَح ِفيِهَما ِفيِه َوَصخم رَيمِن َأصم َغيمُث * ِب قـَرمَماِن َكالمَبدم
ا  ُرَّاِب َحىتَّ ِإَذا َوَرُدوا المَمِديَنَة َوارمَتَدوم ًرا قَاِهرِيَن ُُمَمًَّدا * المَفِقرِي َوَمعمِقُل اهلم ًرا َوَعشم ِت ُكلَّ جُمَرَّب  َقضَّاِب َشهم * ِللمَموم

ُر ِصَحا َرمِب َخيـم  بِ َوِصَحابَُه ِف اْلم
َلِتِهمم َصِبيَحَة قـُلمُتُم  ا ِبرِحم ََناِدُق َغاَدُروا ِمنم مَجمِعِهمم * ََنَدوم ُيَّاِب َلوماَل اْلم ََن َنُكوُن هِبَا َمَع اْلم َلى لطري سغب وذَئب * ِكدم قـَتـم

ُ َعنمُه فـََقالَ : قَالَ  ُم َداِرَسِة الممُ : فََأَجابَُه حسان ن بمُن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ ٌر َعَفا * َقاِم يـََباِب َهلم َرسم ُمَتَكلِ ٌم ِلُمَحاِور  جبََواِب قـَفم
ُُلوَل يُزِينـُُهمم ( 1)َوُهُبوُب ُكلِ  ُمِطلَّة  ِمرمَِبِب * رَِهُم السََّحاِب ُرُسوَمُه  بيض المُوُجوه ثواقب االحساب * َوَلَقدم رََأيمُت هِبَا اْلم

َر ُكلِ  َخرِيَدة   ََيَر َوِذكم َلِه َوَما تـََرى بـَيم * فدع الدِ  ُُموَم ِإََل اْلمِ ُك اهلم َِديِث َكَعاِب َواشم من معشر ظلُموا * َضاَء آِنَسِة اْلم
 أهل المقرى وبوادي االعراب* الرَُّسول غضاب َساُروا بمجعهم ِإلَيمِه وألبوا 

__________ 
 .االصوات املختلطة: الغياطل( 5)

َيمش واْلحفل َرة اْلم َيمش : يُرِيد َكثـم  .المكثرياْلم
 .المكثري: واْلبجاب

 .مجع حزن َوُهَو َما ارمتَفع من االرض: اْلزون( 1)
 .والنشز َكَذِلك

َهج َوُهَو الطَّرِيق المَواِضح: واملناهج  .مجع َمنـم
 .الضوامر: الشوازب( 9)

 .الَِِّت تقاد: واجملنوبة
َيل: والقب  .مجع أقب َوُهَو الضامر من اْلم

 .الضامرة: واللواحق
 .مجع قرب، َوُهَو اْلاصرة: ابواالقر 

 .الطَِّويَلة: السلهبة( 7)
ائِم: الرهم( 1)  .مجع رمهة، َوُهَو المَمَطر الضَِّعيف الدَّ

 .الدائمة: واملرِبب
)*( 
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َنُة َوابمُن َحرمب  ِفيِهُم  َزاِب * َجيمٌش ُعيَـيـم َحم ا َحىتَّ ِإَذا َوَرُدوا الم ( 5)ُمَتَخمِ طُوَن حبَلمَبِة اَأم قـَتمَل الرَُّسوِل َوَمغمَنَم * َمِديَنَة َوارمََتَوم
َنا قَاِدرِيَن ِبَيمِدِهمم  ا َعَليـم ََلِب َوَغَدوم َسم َعمَقاِب * اَأم َوُجُنوِد رَبِ َك * هِبُُبوِب ُمعمِصَفة  تـَُفرِ ُق مَجمَعُهمم ( 1)رُدُّوا بَِغيمِظِهُم َعَلى اَأم

لَ  َرمَِبِب َفَكَفى اْلمِ ِمِننَي ِقَتاهَلُمم َسيِ ِد اَأم َر ثـََواِب ِمنم بـَعمِد َما قـََنطُوا فـََفرََّق مَجمَعُهمم * ُه المُمؤم ِر َخيـم َجم تـَنمزِيُل * َوَأََثبـَُهمم ِف اَأم



ِر َمِليِكَنا المَوهَّابِ   َنصم
َ ُُمَمَّد  َوِصَحابِِه  َثـمَواِب * ُمَوقَّع  ِذي رِيَبة   َوَأَذلَّ ُكلَّ ُمَكذِ ب  ُمرماَتِب َعاِت المُفَؤادِ * َوَأقـَرَّ َعنيم ِر لَيمَس ِبطَاِهِر اَأم ِف المُكفم

َقاِب * َعِلَق الشََّقاُء بَِقلمِبِه فـَُفَؤاُدُه  َحم ِر آِخَر َهِذِه اَأم ُ َعنمُه َأيمًضا : قَالَ * * * ِف المُكفم َوَأَجابَُه َكعمُب بمُن َماِلك  َرِضَي اَّللَّ
ُُروِب بَِقيًَّة  َأبـمَقى لََنا َحَدثُ : فـََقالَ  رَِفِة الذَُّرى َوَمَعاِطًنا * اْلم ُُذوِع َغزِيَرَة * ِمنم َخريمِ َِنمَلِة رَب َِنا المَوهَّاِب بـَيمَضاَء ُمشم ُحمَّ اْلم

ََلِب  َحم َعَلُف * ى هِبَا ونزائعا مثل السراج َّنََ ( 7)ِللمَجاِر َوابمن المعم واملنتاب * َكاللُّوِب يـُبمَذُل مَجَُّها َوَحِفيُلَها ( 9)اَأم
َها َوَأرمَدَف ََنمَضَها ( 1)الشَِّعرِي َوَجزَُّة المِمقمَضاِب  رَاب * َعِرَي الشََّوى ِمنـم  (1)ُجرمَد المُمُتوِن َوَسائِِر اْلم

__________ 
 .ُمتلطون: متخمطون( 5)
 .المُقوَّة: االيد( 1)
 .د املَاء شبهها مبعاطن االبل َوِهي مباركها ِعنمد املَاءيـَعميِن منابت الن خل ِعنم : قَاَل السُّهيملي: املعاطن( 9)

ُُذوع: َوَقوله َها : حم اْلم وصفَها ِبْلمة َوِهي السَواد الهنا تضرب ِإََل السَواد من اْلضرة َوالنعمَمة، َوشبه َما جيتىن ِمنـم
 .غزيرة االحَلب: ِبْللب فـََقالَ 

 .107/  1الرَّومض 
 .رَّة، َوِهي َأرض َذات ِحَجارَة سودمجع لوبة َوِهي اْلم : اللوب( 7)

ل، َوجيوز َأن يكون شبهها ِبلنحل ِف كثرهتا: واللوب َأيمضا  .النَّحم
َها: ومجها وحفيلها  .َأرَاَد المكثري ِمنـم

 .الزائر امللم: واملنتاب
َيل الَِِّت َتلب ِإََل غري بَلدها، يُرِيد َأهنم استلبوها من االعداء: النزائع( 1)  .اْلم

َها للخيل: مزرعة َكَما قَاَل السُّهيملي، وجزهتا: ملقضابوا  .َما جيز ِمنـم
 .القوائم: الشوى( 1)

م: والنحض  .اللَّحم
 .املفاصل َواِحدَها إرب: واْلراب

)*( 
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ًدا تـََراُح ِإََل الصِ َياِح ِإَذا َغَدتم  ِب * قـَوم ََيِر َواَترًَة َوحَتُوُط سَ ( 5)ِفعمَل الضِ َراِء تـََراُح لِلمَكَلَّ تردى العدى وتؤوب * ائَِمَة الدِ 
ََلبِ  َسم  ِِبَأم

جنمَاِب * ُحوَش المُوُحوِش ُمطَارًَة ِعنمَد المَوَغى  َس المَبِضيِع * ُعِلَفتم َعَلى َدَعة  َفَصاَرتم بُدًََّن ( 1)ُعبمَس اللِ َقاِء ُمِبيَنَة اْلمِ ُدخم
َقمَصاِب  َرَصات  ِف الثِ َقاِف ِصَياِب * غمِف المُمَضاَعِف َشكُُّه يـَغمُدوَن ِِبلزَّ ( 9)َخِفيَفَة اَأم َوَصَوارِم  نـَزََع الصََّياِقُل ( 7)َومبُتـم



َنمَساِب * َعلمبَـَها  َرَق ِف َوَأَغرَّ َأزم ( 1)وُِكَلتم َوِقيَعُتُه ِإََل َخبَّاِب * َيِصُل المَيِمنَي مبَاِرن  ُمتَـَقاِرب  ( 1)َوِبُكلِ  َأرمَوَع َماِجِد اَأم
ُء ِشَهاِب * المَقَناِة َكأَنَُّه  َيِة الظَّلمَماِء َضوم َجأمَوى ( 5)َوتـَُردُّ َحدَّ قـََواِحِز النُّشَّاِب * وََكِتيَبة  يـَنمِفي المِقَراَن قَِتريَُها ( 7)ِف ُطخم

ِلَمة  َكَأن رماحها  ( 50)ِف صعدة اْلطى فئ ُعَقاِب * اِء َكأَنَُّه أتَمِوي ِإََل ِظلِ  اللِ وَ ( 3)ِف كل جممعة صرُية َغاِب * ُمَلمم
َعمَراِب * َأعمَيتم َأَِب َكرمب  َوَأعمَيتم تـُبـًَّعا  َدى هبَا ( 55)َوَأَبتم َبَسالَتـَُها َعَلى اَأم بِِلَسان َأزمَهر طيب * َوَمَواِعٌظ ِمنم رَب َِنا نـُهم

 االثواب
__________ 

 .الطَوال االعناق: المقود( 5)
 .المكَلب الضاربة: اءَوالضَّرَّ 

 .مجع كالب َوُهَو َصاحب المكَلب الَِّذي يصيد هبَا: َوالمكَلب
ن  قد ضربت ِفيَها ويسموهنا : اْلوش( 1) الوحشية، َوَأصله من االبل اْلوشية َوِهي الَِِّت يـَزمعُموَن َأن فحول نعم اْلِم

 .اْلوش
 .املستخفة: واملطارة* جرت رحاَن من ِبََلد اْلوش : * قَاَل رؤبة
 .مجع عبوس: والعبس

م املستطيل: البضيع( 9)  .اللَّحم
م  .المكثري: والدخيس من اللَّحم

 .مجع قصب َوُهَو املعي: واالقصاب
 .الدروع الواسعة: الزغف( 7)

لق والنسج: َوالشَّك    .اْلم
 .احملكمة، يـَعميِن الرماح املثقفة: واملرتصات
 .المُمِصيَبة: والصياب

 .ها وتثلمهاخشونت: علبها( 1)
 .اللني: املارن( 1)

 .صقله: ووقيعته
 .اسمم صيقل: وخباب

 .يُرِيد الرممح: أغر َأزمَرق( 7)
 .شدهتا: وطخية الظلماء

 .اقرتان النبل واجتماعه: المقَران( 5)
 .رُُءوس مسامري الدرمع: والقتري

م ِإذا َرَماه فـََوقع َبني يََديمهِ : القواحز  .قحز السهم
 .ِِت خيالط غربهتا ْحَرةالَّ : اْلأوى( 3)

 .اجملتمعة: وامللملمة



 .المَقَناة املستوية: الصعدة( 50)
ط، َموِضع َكاَنت تَباع ِفيهِ : واْلطى  .الرماح املنسوبة ِإََل اْلم

 .الظل: والفئ
 .من ُمُلوك الميمن قبل االسَلم: َأبُو كرب َوتبع( 55)

)*( 
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َنا ذِ  تَـَهيـم َنا فَاشم َرَها ُعِرَضتم َعَليـم َهُمَها * ِمنم بـَعمِد َما عرضت على االحزاب حكما يـََراَها اجملرمون برعمهم * كم َحَرًجا َويـَفم
َلمَباِب َجاَءتم َسِخيَنُة َكيم تـَُغاِلَب رَبَـَّها  بِ * َذُوو اَأم ثَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  ! فـََليُـغمَلَُبَّ ُمَغاِلُب المَغَلَّ َثيِن َمنم َأِثُق ِبِه، َحدَّ يِن َحدَّ

ُ َعَليمِه  َع ِمنمُه َهَذا َعبمُد المَمِلِك بمُن َُيمََي بمِن َعبَّاِد بمِن َعبمِد هللا ابمن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم قَاَل َلُه َلمَّا مسَِ
ِلَك َهَذا : " المبَـيمتَ  ُ ََي َكعمُب َعَلى قـَوم  ".َلَقدم َشَكَرَك اَّللَّ
ِلِهُم الطََّعاَم السُّخم : قـُلمتُ  َرِة َأكم يِهمم ِبَذِلَك ِلَكثـم َا َكاَنِت المَعَرُب ُتَسمِ  ِِهمم َوُمَراُدُه ِبَسِخيَنَة قـَُريمٌش، َوِإَّنَّ َن الَِّذي اَل يـَتَـَهيَّأُ ِلَغريم

ِل المبَـَواِدي  .َغالًِبا ِمنم َأهم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َحاقَ * * *  َرِق * َمنم َسرَُّه َضرمٌب ُُيَعمِمُع بـَعمُضُه : َكعمُب بمُن َماِلك  َأيمًضا  َوَقالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ََِبِء المُمحم بـَعمًضا َكَمعمَمَعِة اَأم
َنمَدِق * فـَلمَيأمِت َمأمَسَدًة َتُسنُّ ُسُيوفـََها ( 5) َ جذع اْلم َ المَمَذاِد َوبـَنيم َلُموا( 1)بـَنيم ُمَهَجاِت *  َدرِبُوا ِبَضرمِب المُمعمِلِمنَي َوَأسم

َلُه نَِبيَُّه  َبة  َنَصَر اْلمِ ِرِق ِف ُعصم ِي َهبَّتم * هِبَُم وََكاَن بَِعبمِدِه َذا َمرمَفِق ِف ُكلِ  سابغة ختط ُفُضوهُلَا * َأنـمُفِسِهمم ِلَربِ  المَمشم َكالنـَّهم
ََناِدِب َذاَت َشك   ُموَثِق  َحَدقُ * بـَيمَضاَء ُُممَكَمًة َكَأنَّ قَِتريََها ( 9)ِرُُيُه المُمتَـَرقمِرِق  * جدالء ُيفزها جناذ مهند ( 7)اْلم

 (1)صاِف اْلديدة صارم ِذي رونق 
__________ 

 .َصوت النَّار ِفيَما عظم وكثف من القصباء: املعمعة( 5)
 .المقصب واحدهتا إِبءة: واالِبء

 .االَنء: َوِف االصل
 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام

 .ِضع ِِبلمَمِديَنِة َحيمُث حفر اْلَنمَدقَمو : املذاد( 1)
 .الدرمع الوافية: السابغة( 9)

 .أطرافها: وفضوهلا
ي  .الغدير: َوالنـَّهم

ي: واملرتقرق  .صفة للنـَّهم



 .رُُءوس مسامري الدرمع: القتري( 7)
ََناِدب ََراد: َواْلم  .اْلم

 .النسج: َوالشَّك  
 .الدرمع القوية الفتل: اْلدالء( 1)

 .فعها، َوَذِلَك َأن الدرمع ِإذا طَاَلتم فضوهلا ربطوها بنجاد سيفير : وُيفزها
 .ْحائل السَّيمف: والنجاد

 ( )*(9السِ ريَة  - 57)
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َدِق َنِصُل السُُّيوَف ِإَذا َقَصرمَن ِبَطمِوََن * تِلمُكمم َمَع التـَّقمَوى َتُكوُن لَِباَسَنا  َِياِج وَُكلَّ َساَعِة َمصم َم اهلم ُقُدًما َونـُلمِحُقَها ِإَذا * يـَوم
ََماِجَم َضاِحًيا َهاَماتـَُها  َمة  َملمُموَمة  * ملَم تـَلمَحِق فـَتَـَرى اْلم َُكفَّ َكأَنَـَّها ملَم خُتمَلِق نـَلمَقى المَعُدوَّ بَِفخم ُُموَع  * بـَلمَه اَأم تـَنمِفي اْلم

َعمَداِء ُكلَّ ُمقَ  ِرِق َونُِعدُّ ِلَلم ِد رََأِس المُمشم ِعنمَد * تـَرمِدي بُِفرمَسان  َكَأنَّ ُكَماتـَُهمم ( 5)َورمد  َوَُممُجوِل المَقَوائِِم َأبـمَلِق * لَّص  َكَقصم
َِياِج ُأُسوُد َطل   ُملمِثِق  َلُه ِبَربمطِ ( 9)حَتمَت المَعَمايَِة ِِبلمَوِشيِج المُمزمِهِق * ُصُدق  يـَُعاطُوَن المُكَماَة ُحُتوفـَُهمم ( 1)اهلم َها َأَمَر اْلمِ

ِه  ُر ُمَوفِ ِق لَِتُكوَن َغيمظًا ِللمَعُدوِ  َوُحيَّطًا * ِلَعُدوِ  َرمِب ِإنَّ اَّللََّ َخيـم ُ المَعزِيُز * ِف اْلم اِر ِإنم َدَلَفتم ُخُيوُل النـُّزَِّق َويُِعينُـَنا اَّللَّ لِلدَّ
ة   َر نَ * بُِقوَّ ِق الصَّربمِ َساَعَة نـَلمَتِقي َونُِطيُع َأمم َوِإَذا َدَعا ِلَكرِيَهة  مل نسبق َوَمىت يـَُنادي للشدائد َنَمهِتَا * ِبيِ َنا َوجنُِيُبُه ِمنمُه َوِصدم

َل النَِّبِ  فَِإنَُّه *  َماِت ِفيَها نـُعمِنِق َمنم يـَتَِّبعم قـَوم َوم ِق فَِبَذاَك يـَنمُصُرََن َويُظمِهُر عِ * َوَمىَت نـََرى اْلم َممِر َحقُّ ُمَصدَّ * زَََّن فَيَنا ُمطَاُع اَأم
بُوَن ُُمَمًَّدا  َحاقَ * َوُيِصيبُـَنا ِمنم نـَيمِل َذاَك مبِرمَفِق ِإنَّ الَِّذيَن يَُكذِ  َوقَاَل َكعمُب : َكَفُروا َوَضلُّوا َعنم َسِبيِل المُمتَِّقي قَاَل ابمُن ِإسم

 :بمُن َماِلك  َأيمًضا
َزاُب ِحنَي أَتَلَُّبوا  َحم َنا وَ * َلَقدم َعِلَم اَأم ُروا * رَاُموا ِدينَـَنا َما نـَُوادُِع َأَضاِميُم ِمنم قـَيمِس بمِن َعيمََلَن َأصمَفَقتم َعَليـم َوِخنمِدَف ملَم يَدم

 (7)مبَا ُهَو َواقع 
__________ 

َِفيف: املقلص( 5)  .المفرس اْلم
 .تسرع: تردى( 1)

 .المَمَطر الضَِّعيف: والطل
نيَما يكون َعن الطل من زلق وطني، واال: واللثق  .سد أجوع َما تكون وأجرأ ِف َذِلك اْلِم

 .ظلَمة المغَُبار: العماية( 9)
 .الرماح: والوشيج
 .المَقاِتل: واملزهق

 .واحدهتا أضمامة، َوُهَو كل شئ جُممَتمع: االضاميم( 7)



تمعت: وأصفقت  .اجم
)*( 
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ِر َوال* يَُذوُدونـََنا َعنم ِديِنَنا َونَُذوُدُهمم  ٌر ِمَن اَّللَِّ * رَّْحمَُن رَاء  َوَساِمُع ِإَذا َغاَيظُوََن ِف َمَقام  َأَعانـََنا َعِن المُكفم َعَلى َغيمِظِهمم َنصم
ُلُه  ُظ اَّللَِّ ِفيَنا َوَفضم َتارَُه لََنا * َواِسُع َوَذِلَك ِحفم َقِ  َواخم ُ َضاِئُع َهَداََن ِلِديِن اْلم َنا َوَمنم ملَم َُيمَفِظ اَّللَّ َق الصَّانِِعنَي َوَّلِلَِّ * َعَليـم  فـَوم

َبـمَياُت ِف َقِصيَدة  َلُه : قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 5)َصَناِئُع  َحاقَ * * *  -يـَعميِن َطِويَلًة  -َوَهِذِه اَأم َوقَاَل َحسَّاُن بمُن : قَاَل ابمُن ِإسم
َتِل َبيِن قـَُريمظَةَ  ِسَوى َما * ا َوَجَدتم ِلُذل   ِمنم َنِصرِي َأَصابـَُهُم َبََلٌء َكاَن ِفيِه َومَ * َلَقدم َلِقَيتم قـَُريمَظة َما ساءها : ََثِبت  ِف َمقم

ِوي ِإلَيمِهمم  َبٌة تـََعاَدى * َقدم َأَصاَب َبيِن النَِّضرِي َغَداَة َأاَتُهُم يـَهم َها  * َرُسوُل اَّللَِّ َكالمَقَمِر المُمِنرِي َلُه َخيمٌل جُمَنـَّ ِبُفرمَسان  َعَليـم
ُر ِفيِهُم * م َوَما ظفروا بشئ كالصقور تركناه َها َكالمَعِبرِي فـَُهمم َصرمَعى حَتُوُم الطَّيـم َكَذاَك يَُداُن ُذو المِعنمِد * ِدَماُؤُهُم َعَليـم

َلَها ُنصمًحا قـَُريمًشا   ِمَن الرَّْحمَِن ِإنم قَِبَلتم نَِذيِري* المَفُجوِر فَأَنمِذرم ِمثـم
َولَيمَس هَلُمم بِبَـلمَدهِتِمم َنِصرُي ُهُم ُأوتُوا * تعاقد َمعمَشٌر َنَصُروا قـَُريمًشا : َأيمًضا ِف بين قـَُريمظَة َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  : قَالَ 

ٌي ِمَن التـَّومرَاِة بُوُر َكَفرمُُتم ِِبلمُقَراِن َوَقدم أُتِيُتمم * المِكَتاَب َفَضيـَُّعوُه  يُر فـََهاَن َعَلى َسَراِة بَِتصمِديِق الَِّذي قَاَل النَّذِ * َوُهمم ُعمم
َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََقالَ * َبيِن ُلَؤي    َياَن بمُن اْلم َتِطرُي فََأَجابَُه َأبُو ُسفم ُ َذِلَك ِمنم َصِنيع  : َحرِيٌق ِِبلمبـَُويـمَرِة ُمسم * َأَداَم اَّللَّ

 َوَحرََّق ِف َطَوائِِفَها السعري
__________ 

 .صانع: االصل( 5)
 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام

. )*( 
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َها بِنـُزمه   َنا َتِضرُي * َستَـعمَلُم َأيُـَّنا ِمنـم : َلَقاُلوا اَل ُمَقاَم َلُكمم َفِسريُوا قـُلمتُ * فـََلوم َكاَن النَِّخيُل هِبَا رَِكاًِب ( 5)َوتـَعمَلُم َأيَّ َأرمَضيـم
َياَن بمُن اْلمَ  َبـمَياتِ َوَهَذا قَاَلُه َأبُو ُسفم َم ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  بـَعمُض َهِذِه اَأم ِلَم، َوَقدم تـََقدَّ  .اِرِث قـَبمَل َأنم ُيسم

ًدا َناُه َقصم َحاَق َجَواَب َحسَّاَن ِف َذِلَك ِْلََبِل بمِن َجوَّال  الثَـّعمَلِبِ  تـَرَكم  .َوذََكَر ابمُن ِإسم
َحاقَ  َم بين قـَُريمَظةَوقَاَل َحسَّاُن بمُن : قَاَل ابمُن ِإسم ِهَد يـَوم ُتشم َأال َيلقومي َهلم ِلَما : ََثِبت  َأيمًضا يـَبمِكي َسعمًدا َومَجَاَعًة ممَِّن اسم

ًرا َقدم َمَضى فـَتَـَهافـََتتم * ُحمَّ َداِفُع  َشا َوانـمَهلَّ ِمينِ  * َوَهلم َما َمَضى ِمنم َصاِلِح المَعيمِش رَاِجُع َتذَكَّرمُت َعصم بـََناُت اْلَم
َوًة  د  ذَكََّرتميِنَ ِإخم َِناِن َوَأومَحَشتم * المَمَداِمُع َصَبابَُة َوجم ا ِف اْلم َلى َمَضى ِفيَها طَُفيمٌل َورَاِفُع َوَسعمٌد فََأضمَحوم َمَنازهُِلُمم * َوقـَتـم

ُهمم َبََلِقُع  َرمُض ِمنـم قـَُهمم ( 1)فَاَأم ر  لِلرَُّسوِل َوفـَوم َم بَدم ا يـَوم َمَناََي َوالسُُّيوُف اللََّواِمُع َدَعا فََأَجابُوُه حبَق   وَُكلُُّهمم ِظََلُل الم * َوفـَوم



 ُمِطيٌع َلُه ِف ُكلِ  َأممر  َوَساِمعُ * 
ا مَجَاَعًة  َجاَل ِإالَّ المَمَصارُِع َِأَنَـُّهُم يـَرمُجوَن ِمنمُه َشَفاَعًة * َفَما َنَكُلوا َحىتَّ تـََواَلوم َطُع اْلم  َيُكنم ِإالَّ النَِّبيُّوَن ِإَذا ملَم * َواَل يـَقم

َر المِعَباِد َبََلُؤََن  ُوََل ِإلَيمَك َوَخلمُفَنا * َشاِفُع َفَذِلَك ََي َخيـم ُت ََنِقُع لََنا المَقَدُم اَأم َِأَوَّلَِنا ِف ِملَِّة اَّللَِّ اَتِبُع * ِإَجابـَتـَُنا َّلِلَِّ َوالمَموم
َدهُ   َوَأنَّ َقَضاَء اَّللَِّ اَل بُد َواقع*  َونـَعمَلُم َأنَّ المُملمَك َّلِلَِّ َوحم

__________ 
 .الَعبمد: النزه( 5)

 .املقفرة: البَلقع( 1)تضريه : وتضري
)*( 
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بَـَر، وََكاَن اتَ  ُ ِف َقصمر  َلُه ِف َأرمِض َخيـم َِقيِق الميَـُهوِديُّ َلَعَنُه اَّللَّ ُم بمُن َأيب اْلم َجاِز ِجًرا َمشم مقتل أيب رَافع َسَلَّ ُهورًا بَِرمِض اْلِم
َحاقَ  ،: قَاَل ابمُن ِإسم َِقيِق، َوُهَو َأبُو رَاِفع  ُم بمُن َأيب اْلم َنمَدِق َوَأممُر َبيِن قـَُريمظََة، وََكاَن َسَلَّ ِفيَمنم َحزََّب  َوَلمَّا انـمَقَضى َشأمُن اْلم

ُ َعَليمِه َوسَ  َزاَب َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحم َتأمَذَن اَأم َرِف فَاسم َشم ُس قـَبمَل ُأُحد  َقدم قـَتَـَلتم َكعمَب بمَن اَأم َوم لََّم، وََكاَنِت اَأم
بَـَر فَأَ  َِقيِق َوُهَو ِبَيـم ِم بمِن َأيب اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف قـَتمِل َسَلَّ َزمرَُج َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِذَن هَلُمم اْلم

َحاقَ  ، قَالَ فَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِريُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  ِلم  الزُّهم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُمسم ُ ِلَرُسوِلِه : َحدَّ وََكاَن ممَّا َصَنَع اَّللَّ
َنمَصارِ  ِ ِمَن اَأم َيـَّنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ َهَذيمِن اْلم َزمرَِج، َكاَنَ : َصلَّى اَّللَّ ِس َواْلم َوم ُ َعَليمِه اَأم  يـََتَصاَواَلِن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه  ًئا ِفيِه َغَناٌء َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُس َشيـم َوم َنُع اَأم ِ، اَل َتصم َلنيم َزمرَجُ َوَسلََّم َتَصاُوَل المَفحم َواَّللَِّ : َوَسلََّم ِإالَّ َوقَاَلت اْلم
َهُبوَن هبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ اَل يَذم َنا ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًَل َعَليـم  .ِذِه َفضم

َلَها تَـُهوَن َحىتَّ يُوِقُعوا ِمثـم  .َفََل يـَنـم
ُس ِمثمَل َذِلكَ  َوم ًئا قَاَلِت اَأم َزمرَُج َشيـم  .َوِإَذا فـََعَلِت اْلم

َرفِ : قَالَ  َشم ُس َكعمَب بمَن اَأم َوم َزمرَجُ  َوَلمَّا َأَصاَبِت اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلِت اْلم َواَّللَِّ اَل : ِف َعَداَوتِِه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا َأبًَدا قَالَ  َهُبوَن هِبَا َفضمًَل َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَعَداَوِة َكابمنِ : يَذم  فـََتَذاَكُروا َمنم رَُجٌل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  َتأمذنُوا الرَُّسول َصلَّى اَّللَّ رَب، فَاسم َِقيِق َوُهَو ِبَيـم َرِف؟ َفذََكُروا ابمَن َأيب اْلم َشم  . قـَتمِلِه فََأِذَن هَلُماَأم
َزمرَِج ِمنم َبيِن َسِلَمَة مَخمَسُة نـََفر   ُعوُد : َفخرج ِمَن اْلم ، َوَمسم ،َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعِتيك   بمُن ِسَنان 
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َوَد َحِليٌف هَلُمم ِمنم أَ  ، َوُخَزاِعيُّ بمُن َأسم َاِرُث بمُن رِبمِعي   ، َوَأبُو قـََتاَدَة اْلم َلَم، َفَخَرُجوا َوَأمََّر َعَليمِهمم َرُسوُل َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن أُنـَيمس  سم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعبمَد اَّللَِّ بم  تُـُلوا َولِيًدا َأِو اممَرَأةً اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َونـََهاُهمم َأنم يـَقم  .َن َعِتيك 



ًتا ِف الدَّار حَ  َِقيِق لَيمًَل، فـََلمم يََدُعوا بـَيـم ا َداَر ابمِن َأيب اْلم بَـَر َأتـَوم ِلهِ َفَخَرُجوا َحىتَّ ِإَذا َقِدُموا َخيـم  .ىتَّ َأغمَلُقوُه َعَلى َأهم
َها َعَجَلٌة وََكاَن ِف ُعلِ يَّة  لَ : قَالَ  َتأمَذنُوا، َفَخَرَجتم ِإلَيمِهُم اممَرَأتُُه، : قَالَ ( 5)ُه ِإلَيـم َها َحىتَّ قَاُموا َعَلى َِبِبِه فَاسم َنُدوا ِإلَيـم فََأسم

 .ُأََنٌس ِمَن المَعَرِب نـَلمَتِمُس المِمريَةَ : َمنم َأنـمُتمم؟ قَاُلوا: فـََقاَلتم 
 .وا َعَليمهِ َذاُكمم َصاِحُبُكمم فَادمُخلُ : قَاَلتم 

نَـَنا َرَة خَتَوُّفًا َأنم َيُكوَن ُدونَُه جُمَاَوَلٌة حَتُوُل بـَيـم ُجم َنا َوَعَليمِه اْلم َنا َعَليـم َنهُ  فـََلمَّا َدَخلمَنا َأغمَلقم  .َوبـَيـم
َياِفَنا، : قَالَ  فـََواَّللَِّ َما يَُدلَُّنا َعَليمِه ِف َسَواِد اللَّيمِل ِإالَّ بـََياُضُه  َفَصاَحِت اممَرَأتُُه فـَنَـوََّهتم بَِنا، فَابـمَتَدرمََنُه َوُهَو َعَلى ِفَراِشِه بَِسم

 .ُملمَقاةٌ ( 1)َكأَنَُّه قـُبمِطيٌَّة 
َفُه مثَّ يَذمُكُر نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ صَ : قَالَ  َها َسيـم َعَليمِه َوَسلََّم فـََيُكفُّ  لَّى اَّللَُّ فـََلمَّا َصاَحتم بَِنا اممَرَأتُُه َجَعَل الرَُّجُل ِمنَّا يـَرمَفُع َعَليـم

َها بَِليمل    .يََدُه، َوَلوماَل َذِلَك َلَفَرغمَنا ِمنـم
َياِفَنا حَتَاَمَل َعَليمِه َعبمُد اَّللَِّ بمُن أُنـَيمس  ِبَسيمِفِه ِف َبطمِنِه َحىتَّ َأنـمَفَذهُ : قَالَ  َناُه بَِسم  .َقطميِن َقطميِن : َوُهَو يـَُقولُ  فـََلمَّا َضَربـم
 .َحسمِب َحسمِب  َأيم 
َنا وََكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن عِتيك َسيِ َئ المَبَصِر، قَالَ : قَالَ  ، َوَْحَلمَناُه ( 9)فـََوَقَع ِمَن الدََّرَجِة فـَُوثَِئتم يَُدُه َوثـمًئا َشِديًدا : َوَخَرجم

ُخَل ِفيهِ  َهًرا ِمنم ُعُيوهِنِمم فـََندم  .َحىتَّ َنَمِتَ ِبِه َمنـم
َقُدوا تَـنَـُفوُه َوُهَو يـَقمِضي فََأوم ه  َيطملُُبونـََنا، َحىتَّ ِإَذا يئسوا رجُعوا ِإلَيمِه فَاكم َتدُّوا ِف ُكلِ  َوجم  .النِ ريَاَن َواشم

 :فـََقاَل َرُجٌل ِمنَّا: َكيمَف لََنا بَِنم نـَعمَلَم بَِنَّ َعُدوَّ اَّللَِّ َقدم َماَت؟ َقالَ : فـَُقلمَنا: قَالَ 
 .نمظُُر َلُكمم َأََن َأذمَهُب فَأَ 

- يـَعميِن اممَرَأته  -فـََوَجدهتَا : فَانمطََلَق َحىتَّ َدَخَل ِف النَّاِس قَالَ 
__________ 

 .الدرج من الن خل: والعجلة: الغرفة: المعلية( 5)
 .ثَِياب بيض َكاَنت تصنع مبصمر: المقبمِطيَّة( 1)
(9. ) 

 .فكت، َأو َأَصابـََها وجع ِبََل كسر: وثئت
 .َوثَبت: االصلَوِف 

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
)*( 
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َباُح تـَنمُظُر ِف َوجهه وحتدثهم َوتقول َلُه َوِف يَِدَها المِمصم َت ابمِن َعِتيك  مثَّ : َورَِجاُل يـَُهوَد َحوم عمُت َصوم أما َوهللا قد مسَِ
َذبمُت نـَفمِسي َوقـُلمتُ  ِهِه فـََقاَلتم ! المِبََلدِ  َأىنَّ ابمُن َعِتيك  هِبَِذهِ : َأكم  .َوِإَلِه يـَُهودَ ( 5)فَاَظ : مثَّ َأقبلت َعَليمِه تـَنمظُُر ِف َوجم



َها عمُت َكِلَمًة َكاَنتم َأَلذَّ َعَلى نَفِسي ِمنـم  .َفَما مسَِ
َتَملمَنا َصاِحبَـَنا َوَقِدممَنا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى: قَالَ  ربََن فَاحم ،  مثَّ َجاَءََن فَأخم بَـرمََنُه بَِقتمِل َعُدوِ  اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَأخم اَّللَّ

َنا ِعنمَدُه ِف قـَتمِلِه ُكلَُّنا يَدَِّعيهِ  تَـَلفم  .َواخم
َياَفُكمم : فـََقالَ : قَالَ   .َهاتُوا َأسم

َها، فـََقاَل ِلَسيمِف َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس   َنا هِبَا فـََنَظَر ِإلَيـم  .قـَتَـَلُه، َأَرى ِفيِه َأثـََر الطََّعامِ َهَذا : َفِجئـم
َحاقَ  تَـُهمم : فـََقاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِف َذِلكَ : قَاَل ابمُن ِإسم َرِف * َّلِلَِّ َدرُّ ِعَصابَة  اَلقـَيـم َشم َِقيِق َوَأنمَت ََيبمَن اَأم ََي ابمَن اْلم

َِفاِف ِإلَيمُكُم  ُروَن ِِبلمِبيِض اْلم فسقوكم حتفا ببيض * َحىتَّ َأتـَومُكم ِف َُمل ِبََلدُكمم ( 1)رين مغرف مرحا كأسد ِف ع* َيسم
ِر ِديِن نَِبيِ ِهمم  تَـبمِصرِيَن لَِنصم َحاَق * ذفف ُمسم َماُم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َتصمِغرِيَن ِلُكلِ  َأممر  جُممِحِف َهَكَذا َأومَرَد َهِذِه المِقصََّة اْلمِ ُمسم

 .َرِْحَُه اَّللَُّ 
َماُم َأبُو َعبمِد اَّللَِّ المُبَخاِريُّ َوقَ * * *  ثـََنا ابمُن َأيب زَائَِدَة، َعنم : دم قَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم، َحدَّ َحاُق بمُن َنصمر ، َحدَّ ثـََنا ِإسم َحدَّ

َحاَق، َعِن المبَـَراِء بمِن َعاِزب  قَالَ   :َأبِيِه، َعنم َأيب ِإسم
َتُه لَيمًَل َوُهَو ََنئِ بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  طًا ِإََل َأيب رَاِفع  َفَدَخَل َعَليمِه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعِتيك  بـَيـم  .ٌم فـََقتَـَلهُ  َعَليمِه َوَسلََّم َرهم

 َحدثَنا يُوُسف بن ُموَسى، َحدثَنا عبد هللا بن ُموَسى، َعن: قَاَل المُبَخاِريُّ 
__________ 

 .َماتَ : فاظ( 5)
 .ُذو شجر كثري ملتف: مغرف( 1)

)*( 
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َحاَق، َعِن المبَـَراِء قَالَ  َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأيب رَاِفع  الميَـُهوِديِ  رَِجااًل ِمَن : ِإسم بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَصاِر َوَأمََّر َعَليمِهمم َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعتِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويُِعنُي َعَليمِه، وََكاَن ِف اَأم ِذي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، وََكاَن َأبُو رَاِفع  يـُؤم يك 

ُس َورَاَح النَّاُس ِبَسرمِحِهمم قَاَل َعبمدُ  ا ِمنمُه َوَقدم َغَرَبِت الشَّمم َجاِز، فـََلمَّا َدنـَوم َمَكانُكمم َفِإين ِ  اجلسوا: هللا ِحصمن  َلُه بَِرمِض اْلِم
 .منطلق متلطف ِللمبَـوَّاِب َلَعلِ ي َأنم َأدمُخلَ 

بِِه َكأَنَُّه يـَقمِضي َحاَجَتُه َوَقدم َدَخَل النَّاُس، فـََهَتفَ  ََي َعبمَد اَّللَِّ ِإنم ُكنمَت : ِبِه المبَـوَّابُ  فََأقـمَبَل َحىتَّ َدََن ِمَن المَباِب مثَّ تـََقنََّع بِثـَوم
ُخَل فَادمُخلم فَِإين ِ ُأرِيُد َأنم ُأغمِلَق المَبابَ  تُرِيُد َأنم   .َتدم

ََغالِيَق َعَلى َود    ُت ِإََل االقاليد وأخذهتا : قَالَ ( 5)َفَدَخلمُت َفَكَمنمُت، فـََلمَّا َدَخَل النَّاُس َأغمَلَق المَباَب مثَّ َعلََّق اَأم فـَُقمم
مَ  ُت ِإلَيمِه، َفَجَعلمُت ُكلََّما : ُر ِعنمَدُه وََكاَن ِف َعََليلَّ َلهُ َوفتحت المَباَب، وََكاَن َأبُو رَاِفع  ُيسم ُل مَسَرِِه َصِعدم فـََلمَّا َذَهَب َعنمُه َأهم

، فـَُقلمتُ  ُت َعَليَّ ِمنم َداِخل  ُت َِبًِب َأغمَلقم َم نَِذُروا يب : فـََتحم تُـَلهُ ( 1)ِإنَّ المَقوم  .ملَم خَيمُلُصوا ِإيَلَّ َحىتَّ َأقـم
َط ِعَياِلِه اَل َأدمِري َأيمَن ُهَو ِمَن المبَـيمِت قـُلمتُ فَ   .َأَِب رَاِفع  : انـمتَـَهيمُت ِإلَيمِه فَِإَذا ُهَو ِف بـَيمت  ُمظمِلم  َوسم



 .َمنم َهَذا؟: قَالَ 
ًئا، َوَصاحَ  َويمت ََنمو الصَّومت فأضربه ِِبلسَّيمِف َضرمبَة َوَأََن َدِهٌش، َفَما َأغمنَـيمُت َشيـم َر  فََأهم ُت ِمَن المبَـيمِت فََأممُكُث َغيـم َفَخَرجم

؟ فـََقالَ : بَِعيد ، مثَّ َدَخلمُت ِإلَيمِه فـَُقلمتُ  ُت ََي َأَِب رَاِفع  قـَبمُل ( [ 7)َضَرَبيِن ]َِأُمِ َك المَويمُل ِإنَّ رَُجًَل ِف المبَـيمِت : َما َهَذا الصَّوم
 .ِِبلسَّيمفِ 

رِِه، فـََعَرفمُت َأين ِ قـَتَـلمُتُه، ( 9)َومل َأقتلُه، مثَّ وضعت صبيب  فََأضمرِبُُه َضرمبًَة أثخنته: قَالَ  السَّيمِف ِف َبطمِنِه َحىتَّ َأَخَذ ِف َظهم
لي َوَأَن أرى َأىن قد انـم  َبـمَواَب َِبًِب َِبًِب َحىتَّ انـمتَـَهيمُت ِإََل َدَرَجة  َلُه فـََوَضعمُت رجم َتُح اَأم َلة  تَـَهيمت، فـََوقـَعم َفَجَعلمُت َأفـم ُت ِف لَيـم

ِمَرة  فَانمَكَسَرتم   ُمقم
ُت َعَلى المَباِب فـَُقلمتُ  تـَُها ِبِعَماَمة  َحىتَّ انمطََلقمُت َحىتَّ َجَلسم َلَة َحىتَّ َأعمَلَم َأقـَتَـلمُتهُ : َساِقي فـََعَصبـم ُرُج اللَّيـم  .اَل َأخم

يُك قَاَم النَّاِعي َعَلى السُّوِر فـََقالَ   عى َأَِب رَافع ََنِصر أهلأن: فـََلمَّا َصاَح الدِ 
__________ 

 .الوتد، أدغم التَّاء بعد َقلبَها َداال: الود( 5)
 .علُموا: نذروا( 1)

 .سدروا يل: َوِف االصل
 .157/  1َوَما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  

 .طرف السَّيمف: الصبيب( 9)
 .151/  1من َصِحيح الُبَخاِري  ( 7)

)*( 
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َجا  .زِ اْلِم
ُ َأَِب رَاِفع  : فَانمطََلقمُت ِإََل َأصمَحايب فـَُقلمتُ   .النََّجاَء فـََقدم قـََتَل اَّللَّ

ثته فـََقالَ  َلكَ : فَانـمتَـَهيمُت ِإََل النَِّبِ  صلى هللا َعَليمِه َوسلم َفَحدَّ  .ابمُسطم رِجم
َا ملَم أشتكها قط   ِلي َفَمَسَحَها َفَكَأَّنَّ  .فـََبَسطمُت رِجم

ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن يُوُسَف، َعنم : َل المُبَخاِريُّ قَا* * *  ثـََنا ُشَريمٌح، َحدَّ َومِديُّ، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن ُعثمَماَن بمِن َحِكيم  اَأم َأبِيِه،  َحدَّ
عمُت المرَباء، قَالَ  َحاَق مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعنم َأيب ِإسم ِإََل َأيب رَاِفع  َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعِتيك  َوَعبمَد اَّللَِّ  بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقاَل هَلُمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعِتيك   صمِن، فـَ ا ِمَن اْلِم َبَة ِف ََنس  َمَعُهمم، فَانمطََلُقوا َحىتَّ َدنـَوم اممُكثُوا َأنـمُتمم َحىتَّ َأنمطَِلَق َأََن : بمَن ُعتـم
 .فَأَنمظُرَ 

صمَن، فـََفَقُدوا ِْحَارًا هَلُمم َفَخَرُجوا بَِقَبس  َيطملُُبونَهُ فـَتَـلَ : قَالَ   .طَّفمُت َحىتَّ َأدمُخَل اْلِم
ُت َكَأين ِ َأقمِضي َحاَجًة فـََقاَل : َفَخِشيُت َأنم ُأعمَرَف قَالَ : قَالَ  ُخلم ( : 5)فـََغطَّيمُت رَأمِسي َوَجَلسم ُخَل فـَلمَيدم َمنم َأرَاَد َأنم يَدم



 .ُأغمِلَقهُ  قـَبمَل َأنم 
ا ِعنمَد َأيب رَاِفع  وحتدثوا َحىتَّ ذه صمِن، فـَتَـَعشَّوم تَـَبأمُت ِف َمرمِبِط ِْحَار  ِعنمَد َِبِب اْلِم ب َساَعٌة ِمَن اللَّيمِل، مثَّ َفَدَخلمُت مثَّ اخم

 .رََجُعوا ِإََل بـُُيوهِتِمم 
َصمَواُت َواَل َأمسمَُع َحرََكًة خَ   .َرجمتُ فـََلمَّا َهَدَأِت اَأم

تُهُ : قَالَ  صمِن ِف َكوَّة ، فََأَخذم َتاَح اْلِم  .َورََأيمُت َصاِحَب المَباِب َحيمُث َوَضَع ِمفم
ِن قَالَ  صم ُت ِبِه َِبَب اْلِم ُم انمطََلقمُت َعَلى َمَهل  : قـُلمتُ : فـََفَتحم  .ِإنم نَِذَر يبَ المَقوم

ُت ِإََل َأبـمَواِب بـُُيوهِتِمم فـََغلَّقم   تـَُهامثَّ َعَمدم
 .َعَليمِهمم ِمنم ظَاِهر  

ُت ِإََل َأيب رَاِفع  ِف ُسلَّم  فَِإَذا المبَـيمُت ُمظمِلٌم َقدم طَِفَئ ِسَراُجُه، فـََلمم َأدمِر َأيمَن الرَّجُ   .ََي َأَِب رَاِفع  : ُل، فـَُقلمتُ مثَّ َصِعدم
ِت فََأضمرِبُُه، َوَصاحَ : قَالَ  ُت ََنمَو الصَّوم  .فـََلمم تـُغمِن َشيمئا َمنم َهَذا؟ فـََعَمدم
 .َمالك ََي َأَِب رَافع: مثَّ ِجئمته َكَأين ِ أغيثه َفقلت: قَالَ 

 .َدَخَل َعَليَّ رَُجٌل َفَضَرَبيِن ِِبلسَّيمفِ ! َِأُمِ َك المَويملُ ( 1)اَل ُأعمِجُبَك : وغريت صوت قَالَ 
 فعمدت ِإلَيمهِ : قَالَ 

__________ 
 .ب المَبابفـََناَدى َصاح: الُبَخاِري  ( 5)
 .َأال أعمجبك: الُبَخاِري  ( 1)

)*( 
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ُلهُ  ًئا، َفَصاَح َوقَاَم َأهم َرى فـََلمم تـُغمِن َشيـم  .َأيمًضا فََأضمرِبُُه ُأخم
رِِه فََأَضُع السَّيمَف ِف َبطمنِ  تَـلمق  َعَلى َظهم َئِة المُمِغيِث فَِإَذا ُهَو ُمسم ِت َكَهيـم عمُت مثَّ ِجئمُت َوَغيـَّرمُت َصوم ِه مثَّ َأنمَكِفُئ َعَليمِه َحىتَّ مسَِ
ََلَعتم رِ  ُقُط ِمنمُه، فَاُنم ُت َدِهًشا َحىتَّ َأتـَيمُت السُّلََّم ُأرِيُد َأنم َأنمِزَل فََأسم َت المَعظمِم، مثَّ َخَرجم تـَُها، مثَّ َأتـَيمُت َصوم ِلي فـََعَصبـم جم

ُجلُ   .َأصمَحايب َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفِإين ِ اَل َأبـمَرُح َحىتَّ َأمسمََع النَّاِعَيةَ انمطَِلُقوا فـََبش ِ : فـَُقلمتُ   .ُروا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِه الصُّبمِح َصِعَد النَّاِعَيُة فـََقالَ   .َأنـمَعى َأَِب رَاِفع  : فـََلمَّا َكاَن ِف َوجم
ُت َأممِشي َما يب قـََلَبٌة : قَالَ  ُت َأصم ( 5)فـَُقمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََبشَّرمتُهُ فََأدمرَكم  .َحايب قـَبمَل َأنم َيَمتُوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياقَاِت من َبني َأصمَحاب المكتب السِ تَّة  .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ هِبَِذِه السِ 
ِري  : مثَّ قَالَ  رَبِ فـََقالَ  فـََقِدُموا َعَلى َرُسولِ : قَاَل أيب بن َكعمب  : قَاَل الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى المِمنـم : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأفـمَلَحِت المُوُجوهُ 



ُهَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَاُلوا  .َأفـمَلَح َوجم
 .نـََعمم : أفتكتموه؟ قَاُلوا: قَالَ 
 .ََنِولميِن السَّيمفَ : قَالَ 

 .ب السَّيمفأجل َهَذا طََعامه ِف ُذِبَ : َفَسلَُّه فـََقالَ 
رجله، ( 1)َُيمَتِمُل َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعِتيك  َلمَّا َسَقَط ِمنم تِلمَك الدَّرََجِة انـمَفكَّتم َقَدُمُه وانكسرت َساقه ووثئت : قـُلمتُ 

ِر المَباِهِر، َوَلمَّا َأرَاَد ا َمم َتَكنَّ َما ِبِه ِلَما ُهَو ِفيِه ِمَن اَأم َهاد فـََلمَّا َعَصبَـَها اسم َي ُأِعنَي َعَلى َذِلَك ِلَما ُهَو ِفيِه ِمَن اْلِم لمَمشم
ُسُه ََثَورَُه المَوَجُع ِف  تَـَقرَّتم نـَفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواسم َلهُ النافع، مثَّ ملا َوَصَل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِه، فـََلمَّا َبَسَط رِجم   رِجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذَهَب ماكان هِبَا ِمنم بَمس  ِف المَماِضي َوملَم يـَبمَق هِبَا َوَجٌع يـُتَـَوقَُّع ُحُصولُُه ِف  َوَمَسَح َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ َهِذِه الرِ َوايَِة َوالَِِّت تـََقدََّمتم  َبِل، مَجمًعا بـَنيم تَـقم  .المُمسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ََماَعَة الَِّذيَن َذَهُبوا ِإلَيمِه َكَما ذََكرَ َهَذا، َوَقدم ذََكَر ُموَسى بمُن عُ  َحاَق، َومَسَّى اْلم َبَة ِف َمَغازِيِه ِمثمَل ِسَياِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ُه ابمُن قم
َحاق َوِإبـمَراِهيم َوَأبُو عبيد  .ِإسم

__________ 
 .المعلَّة والداء: القلبة( 5)
 .َوثَبت: االصل( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
)*( 
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َتِل َأيب رَ  اَلِئِل تِلمَو َمقم َهِقيُّ ِف الدَّ َاِفُظ المبَـيـم َُذيلِ  ذََكَرُه اْلم َيان بن نـُبَـيمح  اهلم  .اِفع  مقتل َخاِلد بن ُسفم
َماُم َأْحمَدُ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعم : قَاَل اْلمِ َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأيب، َعِن ابمِن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ َفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعِن ابمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َحدَّ

، َعنم َأبِيِه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : أُنـَيمس  َُذيلَّ : َدَعاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَن بمِن نـُبَـيمح  اهلم ِإنَُّه َقدم بـََلَغيِن َأنَّ َخاِلَد بمَن ُسفم
تُـلمهُ جَيمَمُع يلَ النَّاس ليغ  .زوين َوُهَو بعرنة، فائته فَاقـم

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ انـمَعتمُه يل َحىتَّ َأعمرَِفهُ : قـُلمتُ : قَالَ 
َت َلُه ُقَشعمرِيَرةً : قَالَ   .ِإَذا رََأيـمَتُه َوَجدم
ُت ُمتَـَوشِ ًحا َسيمِفي َحىتَّ َوقـَعمُت َعَليمِه َوُهَو بُِعَرنََة َمَع ظُُعن  يـَرم : قَالَ  اَتُد هَلُنَّ َمنمزاًِل َوِحنَي َكاَن َوقمُت المَعصمِر، فـََلمَّا َفَخَرجم

بَـلمُت ََنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المُقَشعمرِيَرِة، فََأقـم ُت َما َوَصَف يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُه َوَخِشيُت َأنم َيُكوَن بـَيميِن رََأيـمُتُه َوَجدم
غَ  َنُه جُمَاَوَلٌة َتشم : ِإلَيمِه قَالَ  ُليِن َعِن الصَََّلِة، َفَصلَّيمُت َوَأََن َأممِشي ََنمَوُه، ُأوِمُئ ِبَرأمِسي لِلرُُّكوِع َوالسُُّجوِد، فـََلمَّا انـمتَـَهيمتُ َوبـَيـم
ِعَك هِلََذا الرَُّجِل َفَجاَءَك ِلَذِلكَ : َمِن الرَُّجُل؟ قـُلمتُ  َع ِبَك َوجبَمم  .َرُجٌل ِمَن المَعَرِب مسَِ



 .َأَجلم ِإَنَّ ِف َذِلكَ : قَالَ 
ُت ظََعائَِنُه : قَالَ  ًئا َحىتَّ ِإَذا َأممَكَنيِن َْحَلمُت َعَليمِه السَّيمف َحىتَّ قتلته، مثَّ خرجث َوتـَرَكم  .ُمِكبَّات  َعَليمهِ َفَمَشيمُت َمَعُه َشيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَـ  هُ : َرآين َقالَ فـََلمَّا َقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَح المَوجم  .َأفـم
 .قـَتَـلمُتُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمتُ : قَالَ 
 .َصَدقمتَ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَخَل ِف : قَالَ   مثَّ قَاَم َمِعي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َد اَّللَِّ بمَن أُنـَيمس  َأممِسكم َهِذِه ِعنمَدَك ََي َعبم : بـَيمِتِه فََأعمطَاين َعًصا فـََقالَ 
ُت هِبَا َعَلى النَّاِس فـََقاُلوا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَمَرين : قـُلمتُ : َما َهِذِه المَعَصا؟ قَالَ : َفَخَرجم َأعمطَانِيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأنم أُممِسَكَها
أََلُه َعنم َذِلكَ َأو اَل تـَرمِجُع ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صَ : قَاُلوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََتسم  .لَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفقلت: قَالَ  َتيِن : فـََرَجعمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ملَ َأعمطَيـم
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َم المِقَياَمةِ : َهِذِه المَعَصا؟ قَالَ  َنَك يـَوم َمِئذ  ( 5)ِإنَّ َأَقلَّ النَّاِس المُمَتَخصِ ُروَن  آيٌَة بـَيميِن َوبـَيـم  .يـَوم
يًعافـََقَرنـََها َعبمُد اَّللَِّ ِبَسيمِفِه، فـََلمم تـََزلم َمَعُه َحىتَّ ِإَذا َماَت أُِمَر هِبَا َفُضمَّتم ِف َكَفِنِه مثَّ ُدفِ : قَالَ   .َنا مجَِ

َماُم َأْحمَُد َعنم َُيمََي بمنِ  َحاَق، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ،  مثَّ َرَواُه اْلمِ آَدَم، َعنم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِإدمرِيَس، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
، َأوم قَالَ  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ : َعنم بـَعمِض َوَلِد َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس   .بمِن أُنـَيمس  َفذََكَر ََنمَوهُ  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس 

َحاَق، َعنم ُُمَمَِّد بم  ِن َجعمَفر ، َعِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد، َعنم َأيب َمعمَمر ، َعنم َعبمِد المَواِرِث، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
، َعنم َأبِيهِ   .أُنـَيمس 

 .َفذََكَر ََنمَوهُ 
َحاَق، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفِر بمِن اَوَرَواُه اْلمَ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن َسَلَمَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم لزُّبـَريمِ، َعنم َعبمِد هللا اِفُظ المبَـيـم

، َعنم َأبِيهِ   .ابمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس 
 .َفذكره

َبَة ِف َمَغازِيِهَما ُمرمَسَلةً َوقد ذكر قصَّته ُعرمَوة بن الزبري وُموَسى ل  .ن ُعقم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َيانَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َلُه : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن أُنـَيمس  ِف قـَتمِلِه َخاِلَد بمَن ُسفم َُواِر َوَحوم ُت ابمَن ثـَومر  َكاْلم نـََواِئُح تـَفمِري ُكلَّ * تـَرَكم
ِد  َِديد املهند َعُجوم  هِلَاِم الدَّارِِعنَي َكأَنَُّه * لمُتُه َوالظُّعمُن َخلمِفي َوَخلمَفُه تـََناوَ ( 1)َجيمب  ُمَقدَّ ِشَهاُب * ِبَبـمَيَض ِمنم َماء اْلم

َر قـُعمُدِد َأََن ابمنُ * َأُقوُل َلُه َوالسَّيمُف يـَعمُجُم رَأمَسُه ( 9)َغًضى ِمنم ُملمِهب  ُمتَـَوقِ ِد  الَِّذي ملَم يـُنمِزِل  َأَن ابمن أنيس فَارس َغيـم
رَُه  ُر َقدم ُر ُمَزنَِّد * الدَّهم اِر َغيـم  (7)رَِحيُب فـََناِء الدَّ



َها بضربة ماجد   سبقت ِإلَيمِه ِِبللِ َساِن وِبليد* َخِفيف َعَلى ِديِن النَِّبِ  ُُمَمَِّد وَُكنمُت ِإَذا َهمَّ النَِّب ِبَكاِفر * َوقلت َلُه ُخذم
__________ 

 .املتكئون على املخاصر، مجع ُمصرة، َوِهي َما ُيِسكُه االنسان بَِيِدِه من َعصا َوََنموَها: تخصرونامل( 5)
 .ولد النَّاقة ِإََل َأن يفصل َعن أمه: اْلوار( 1)

 .تقطع: وتفرى
 .ُمترب: عجوم( 9)

 .اْلبان: والقعدد
 .المَبِخيل الض يق: املزند( 7)

)*( 
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ِر، َكاَن ِفيَمنم َشِهَد المَعَقَبَة، َوَشِهَد ُأُحًدا عبد هللا بن أني: قلت ُهوٌر َكِبرُي المَقدم َُهيِنُّ َصَحايبٌّ َمشم س بن حَرام أبوُيَي اْلم
ُهورِ  تُُه ِِبلشَّاِم ِإََل َسَنِة مَثَاِننَي َعَلى المَمشم َر َموم َنمَدَق َوَما بـَعمَد َذِلَك، َوأتََخَّ  .َواْلم

 .َة َأرمَبع  َومَخمِسنيَ َوِقيَل تـُُوِفِ َ َسنَ 
 .َوهللا أعلم

َنمَصاِريِ ، َ َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس  َأيب ِعيَسى اَأم َنُه َوبـَنيم الَِّذي َرَوى َعِن النَِّبِ   َوقد فرق على بن الزبري َوَخِليَفُة بمُن َخيَّاط  بـَيـم
م أحد إبدا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه َدَعا يـَوم َها، َكَما َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َصلَّى اَّللَّ وة ِفيَها َماء َفحل َفَمَها َوَشِرَب ِمنـم

 .َطرِيِق َعبمِد اَّللَِّ المُعَمِريِ ، َعنم ِعيَسى بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس  َعنم َأبِيهِ 
َناُدُه َيِصحُّ، َوَعبم : مثَّ قَاَل الرتِ مِمِذيُّ  ِظهِ ( 5)ُد اَّللَِّ المُعَمِريُّ َولَيمَس ِإسم  .َضِعيٌف ِمنم ِقَبِل ِحفم

__________ 
طاب، المعمري  ( 5)  .ُهَو َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َحفمِص بمِن َعاِصم بن عمر بن اْلم

َطَأ ِف ِرَوايَته  .َوُهَو َضِعيف غلب َعَليمِه الص َلح َفلم ُيفظ وَكثر اْلم
 .519/  1الل َباب 
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تَ  َحاَق بـَعمَد َمقم َعة اْلَنمَدق وإسَلمه قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِرو بمِن المَعاِص َمَع النََّجاِشيِ  بـَعمَد وقـم  .ِل َأيب رَاِفع  ِقصَُّة َعمم
، َعن حبيب ابمن َأومس   س الثَـَّقِفي  ، َعنم رَاشد موَل حبيب بن َأوم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  ُرو بمُن المَعاِص َوَحدَّ َثيِن َعمم ، َحدَّ



َزاِب َعنِ : ِمنم ِفيِه قَالَ  َحم َم اَأم َنا يـَوم  َلمَّا انمَصَرفـم
، فـَُقلمُت هَلُمم  َمُعوَن ِمينِ  َن رَأمِيي َوَيسم َنمَدِق مَجَعمُت رَِجااًل ِمنم قـَُريمش  َكانُوا يـََروم د  يـَعمُلو تـَعمَلُموَن َواَّللَِّ َأين ِ َأَرى َأممَر ُُمَمَّ : اْلم

َن ِفيِه؟ قَاُلوا ُُموَر ُعُلوًّا ُمنمَكًرا، َوِإين ِ لقد رََأيمُت َأممًرا َفَما تـََروم رََأيمُت َأنم نـَلمَحَق ِِبلنََّجاِشيِ  فـََنُكوَن : َوَما رََأيمَت؟ قَالَ : اَأم
ِمَنا ُكنَّا ِعنمد النََّجاِشي ، فَإَنَّ  َنا ِمنم َأنم َنُكوَن حَتمَت َيَديم ِعنمَدُه، فَِإنم َظَهَر ُُمَمٌَّد َعَلى قـَوم  ِإن َنُكنم حَتمَت يََديمِه َأَحبُّ ِإلَيـم

رٌ  ُهمم ِإالَّ َخيـم ُن َمنم َقدم َعَرُفوا فـََلنم َيَمتِيَـَنا ِمنـم ُمَنا فـََنحم  .ُُمَمَّد ، َوِإنم َظَهَر قـَوم
 .ِإنَّ َهَذا َلَرأميٌ : قَاُلوا
 .فَامجمَُعوا لنا َما هندى َلهُ : قـُلمتُ 

ََدُم ( 5)َفَكاَن  َدى ِإلَيمِه ِمنم َأرمِضَنا اَأم  .، َفَجَمعمَنا َلُه َأَدًما َكِثريًا( 1)َأَحبَّ َما يـُهم
َنا َحىتَّ َقِدممَنا َعَليمهِ   .مثَّ َخَرجم

ِريُّ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُرو بمُن أَُميََّة الضَّمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم بـََعَثُه ِإلَيمِه ِف َشأمِن َجعمَفر  فـََواَّللَِّ ِإَنَّ َلِعنمَدُه ِإذم َجاَءُه َعمم لَّى اَّللَّ
 .َوَأصمَحابِهِ 

 .َفَدَخَل َعَليمِه مثَّ َخَرَج ِمنم ِعنمِدهِ : قَالَ 
رو بن أُميَّة،: فـَُقلمُت َِأَصمَحايب : قَالَ   َهَذا َعمم

__________ 
 .وََكانَ : ابمن ِهَشام( 5)
لد َأو: االدم( 1)  .أْحره، َأو المَمصمُبوغ ِمنمهُ  اْلم

)*( 
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ُه فأعطانيه َفضربت ُعُنقه، فَِإذا فعلت رََأتم قـَُريمٌش َأين ِ َقدم  َها ِحنَي َلوم َقدم َدَخلمُت َعَلى النََّجاِشيِ  َفَسأَلمُتُه ِإَيَّ َزأمُت َعنـم َأجم
 .قـَتَـلمُت َرُسوَل ُُمَمَّد  

ُت َلُه َكَما كنت أصبغَفَدَخلمُت َعَليمِه َفَسجَ : قَالَ   .دم
َديمَت يل ِمنم بَلدك َشيمئا؟ قَالَ : فـََقالَ  َديمُت َلَك َأَدًما َكِثريًا: قلت: َمرمَحًبا ِبَصِديِقي، َهلم َأهم  .نعم َأيَها المملك، َقدم َأهم
تَـَهاهُ : قَالَ  ُتُه ِإلَيمِه فََأعمَجَبُه َواشم  .مثَّ قـَرَّبـم

تُـَلُه،َأيُـَّها : مثَّ قـُلمُت َلهُ  فَِإنَُّه َقدم  المَمِلُك ِإين ِ َقدم رََأيمُت َرُجًَل َخَرَج ِمنم ِعنمِدَك، َوُهَو َرُسوُل رَُجل  َعُدو   لََنا، فََأعمِطِنيِه َِأَقـم
َراِفَنا َوِخَياِرَنَ   .َأَصاَب ِمنم َأشم

 !َأنَُّه َقدم َكَسَرُه، فـََلو انشقت االرض لدخلت ِفيَها فرقا فـََغِضَب مثَّ َمدَّ يََدُه َفَضَرَب هِبَا َأنـمَفُه َضرمبًَة ظَنَـنمتُ : قَالَ 
َرُه َهَذا َما َسأَلمُتَكهُ : مثَّ قلت  .َأيُـَّها المَمِلُك َواَّللَِّ َلوم ظَنَـنمُت َأنََّك َتكم

بَـُر الَِّذي َكاَن : قَالَ  َكم أَُليِن َأنم ُأعمِطَيَك َرُسوَل رَُجل  َيَمتِيِه النَّاُموُس اَأم َأيُـَّها المَمِلُك : قـُلمتُ : َيَمِت ُموَسى فتقتله؟ قَالَ َأَتسم



َقِ ، َولََيظمَهَرنَّ َعَلى َمنم َخاَلَفُه َكَما: َأَكَذاَك ُهَو؟ قَالَ  ُرو َأِطعميِن َواتَِّبعمُه، فَِإنَُّه َواَّللَِّ َلَعَلى اْلم َظَهَر ُموَسى بمُن  َوُيمََك ََي َعمم
َن َوجُ  َراَن َعَلى ِفرمَعوم  .ُنوِدهِ ِعمم

ََلِم؟ قَالَ : قـُلمتُ : قَالَ   .نـََعمم : َأفـَتـَُبايُِعيِن َلُه َعَلى اْلمِسم
ََلمِ  سم  .فـََبَسَط يََدُه فـََبايـَعمُتُه َعَلى اْلمِ

ُت  ََلِمي، مثَّ َخَرجم ُت َأصمَحايب ِإسم ُت َعَلى َأصمَحايب َوَقدم َحاَل رَأمِيي َعمَّا َكاَن َعَليمِه، وََكَتمم َعاِمًدا ِإََل َرُسول هللا مثَّ َخَرجم
ِبٌل ِمنم َمكَّةَ  ِلَم، فـََلِقيُت َخاِلَد بمَن المَولِيِد َوَذِلَك قـُبَـيمَل المَفتمِح، َوُهَو ُمقم َأيمَن َأَِب ُسَليمَماَن؟ :  فـَُقلمتُ صلى َعَليمِه َوَسلََّم َِأُسم

 (5)َواَّللَِّ َلَقِد استقام امليسم : فـََقالَ 
__________ 

 .املكواة :امليسم( 5)
 .َوُهَو أثر اْلمسن َأيمضا

 .املنسم ِبلنُّون: ِف شرح السِ ريَة: َوِرَوايَة أيب َذر
 ".تبني الطَّرِيق ووضح : َوَمعمَناهُ : قَالَ 
)*( 
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ِلمَ : قـُلمتُ : قَالَ ! َوِإن الرجل لَنِب ، أذهب َوهللا أسلم َفَحىتَّ َمىَت   .َواَّللَِّ َما ِجئمُت ِإالَّ َِأُسم
َلَم وَ : قَالَ  َم َخاِلُد بمُن المَولِيِد فََأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَتَـَقدَّ ُت فـَُقلمتُ فـََقِدممَنا المَمِديَنَة َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََي : َِبَيَع، مثَّ َدنـَوم

َم ِمنم َذنمِب   .، َواَل َأذمُكُر َما أتََخَّرَ َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ ُأَِبِيُعَك َعَلى َأنم تـَغمِفَر يل َما تـََقدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َرَة ََتُبُّ َما َكاَن : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جم َلُه، َوِإنَّ اهلِم ََلَم جَيُبُّ َما َكاَن قـَبـم ُرو َِبِيعم فَِإنَّ اْلمِسم ََي َعمم

َلَها  .قـَبـم
 .فـََبايـَعمُتُه مثَّ انمَصَرفمتُ : قَالَ 

َحاقَ  ُم َأنَّ ُعثمَماَن بمَن طَلمَحَة بمِن َأيب طَلمَحَة َكاَن َمَعُهَما،: قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ  َوَقدم َحدَّ
ِميُّ  َلَما، فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب الز ِبـَعمَرى السَّهم َلَم ِحنَي َأسم ِم ِعنمَد َوُملمقَ * أنمشد ُعثمَمان بن طَلمَحة خلفنا : َأسم ى نَِعاِل المَقوم

َِبُء ِمنم ُكلِ  ِحلمَفة  ( 5)المُمَقبَِّل  َتِغي * َوَما َعَقَد اْلم َتاَح بـَيمت  َغريمِ بـَيمِتَك تـَبـم َتِغي ِمنم * َوَما َخاِلٌد ِمنم ِمثمِلَها مبَُحلَِّل َأِمفم َوَما تـَبـم
َهيمِم المُمَعضَِّل * عمَد َهِذِه َفََل أتَمَمَننَّ َخاِلًدا بَـ ( 1)بـَيمِت جَممد  ُمَؤثَّل   ََلُمُهمم بـَعمَد : قـُلمتُ ( 9)َوُعثمَماَن َجاَءا ِِبلدُّ َكاَن ِإسم

رِِكنَي َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه، َمِئذ  ِف َخيمِل المُمشم َُديمِبَيِة، َوَذِلَك َأنَّ َخاِلَد بمَن المَولِيِد َكاَن يـَوم ُر َهَذا المَفصمِل  اْلم ِف َفَكاَن ِذكم
َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  َماِم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ََلِمِهمم بـَعمَد َذِلَك َأنمَسَب، َوَلِكنم ذََكرمََن َذِلَك تـَبَـًعا ِلْلمِ رو  ِإسم تـََعاََل، َِأَنَّ َأوََّل َذَهاِب َعمم

َنمَدِق،  َعِة اْلم  .نه ذهب بَِقيَّة سنة مخس َوهللا أعلمالظَّاِهر أَ [ و]ابمن المَعاِص ِإََل النََّجاِشيِ  َكاَن بـَعمَد َوقـم
__________ 



 .حلفنا: َكَذا ِبالصل، ولعلها: خلفنا( 5)
 .من جمد بَيت مؤثل: ابمن ِهَشام( 1)
 .الداهية: الدهيم( 9)

)*( 
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َيانَ  ُ َعَليمِه َوسلم ِبم َحِبيَبة بِنمِت َأيب ُسفم َنمَدِق ِمنم َطرِيِق  َفصمٌل ِف تـَزمِويِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعِة اْلم َهِقيُّ بـَعمَد َوقـم ذََكَر المبَـيـم
ِلِه تـََعاََل  ُهم َمَودَّة : " المَكلمِبِ  َعنم َأيب َصاِلح  َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم َ الَِّذيَن َعاَديـمُتمم ِمنـم َنُكمم َوبـَنيم ُ َأنم جَيمَعَل بـَيـم " َعَسى اَّللَّ

ِمِننَي َوَصاَر ُمعَ ُهَو تـَزمِويُج النَّ : قَالَ  َياَن، َفَصاَرتم ُأمَّ المُمؤم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُمِ  َحِبيَبَة بِنمِت َأيب ُسفم اِويَُة َخاَل ِبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِمِننيَ   .المُمؤم

َهِقيُّ  د بن جندة، : مثَّ قَاَل المبَـيـم ثـََنا َأْحم َاِفُظ، َحدَّ َبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َِميِد، َأنـمَبَأََن ابمُن المُمَباَرِك، َأنـم َحدثَنا ُيَي ابمن َعبمِد اْلم
، وَ  ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم ُأمِ  َحِبيَبَة َأنَـَّها َكاَنتم ِعنمَد ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  َكاَن رََحَل ِإََل النََّجاِشيِ  َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم

 َفَماَت، َوَأنَّ َرُسولَ 
ُه النََّجاشِ اَّللَِّ  ََبَشِة َوَزوََّجَها ِإَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج ِبُمِ  َحِبيَبَة َوِهَي بَِرمِض اْلم ، َوبـََعَث  َصلَّى اَّللَّ ُرَها َأرمبـََعُة آاَلِف ِدرمَهم  يُّ َوَمهم

ِبيَل بمِن َحَسَنَة َوَجهََّزَها ِمنم ِعنمِدِه َوَما بُِعثَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بشئ هِبَا َمَع ُشَرحم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمبـََعِمائَة  : قَالَ   .وََكاَن ُمُهوُر َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َِتم : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَنتم ثِنـم َرَة ُأوِقيًَّة َوَنشًّا، َوالمُوِقيَُّة َأرمبـَُعوَن ِدرممَهًا،  َوالصَِّحيُح َأنَّ ُمُهوَر َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعشم
 .َوالنَّشُّ النِ صمفُ 

 .َوَذِلَك يـَعمِدُل مَخمَسِماَئِة ِدرمَهم  
َوِد، َعنم ُعرمَوَة َأنَّ ُعبَـيمَد اَّللَِّ بمَن  َسم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ابمِن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم َرانِيًّا، مثَّ َرَوى المبَـيـم ََبَشِة َنصم َجحمش  َماَت ِِبْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َزوََّجَها ِمنمُه ُعثمَماُن بمنُ  ُ َعنمهُ  َفَخَلَف َعَلى َزومَجِتِه ُأمِ  َحِبيَبَة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ
َم بـََيانُُه، َوَذِلَك على أثر َما َهاجر َمَع َأمَّا تـََنصُُّر ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  فَـ : قـُلمتُ   (9لسرية  - 55)َقدم تـََقدَّ
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تَـَزلَُّه الشَّيمطَاُن فـََزيََّن َلُه ِديَن النََّصاَرى َفَصاَر ِإلَيمِه َحىتَّ مَ  ََبَشِة اسم ِلِمنَي ِإََل َأرمِض اْلم  .اَت، َعَليمِه لعنة هللاالمُمسم
ِلمِ   .َأبمَصرمََن َوَصأمَصأمُُتم : نَي فـَيَـُقوُل هَلُمم وََكاَن يعري المُمسم

ََبَشِة  َرِة اْلم َم َشرمُح َذِلَك ِف ِهجم  ( .5)َوَقدم تـََقدَّ
ُل ُعرمَوةَ   .َأنَّ ُعثمَماَن َزوََّجَها ِمنمهُ : َوَأمَّا قـَوم



بَـُتُه َزومَجُتُه رُقـَيَُّة َكَما تـََقدَّمَ فـََغرِيٌب، َِأَنَّ ُعثمَماَن َكاَن َقدم رََجَع ِإََل َمكََّة قـَبمَل َذِلَك، مثَّ   .َهاَجَر ِإََل المَمِديَنِة َوُصحم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاَق قَالَ  َها َخاِلُد بمُن َسِعيِد بمِن : َوالصَِّحيُح َما ذََكَرُه يُوُنُس، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم بـََلَغيِن َأنَّ الَِّذي َويلَ ِنَكاَحَها ابمُن َعمِ 
 .َعاصِ الم 

ِد َأصمَحَمُة النََّجاِشيُّ َمِلُك اْلمَ : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف قـَُبوِل المَعقم َبَشِة، َكَما قَاَل يُوُنُس وََكاَن وَِكيَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َثيِن َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَُّد بمُن َعِليِ  بمِن اْلمُ  َحاَق، َحدَّ ِ، قَالَ َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َرو : َسنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِريَّ ِإََل النََّجاِشي ِ   بمَن أَُميََّة الضَّمم
َياَن َوَساَق َعنمُه َأرمبـََعِمائَِة ِديَنار    .فـََزوََّجُه ُأمَّ َحِبيَبَة بِنمَت َأيب ُسفم

ُر بمُن َبكَّ * * *  ِرو بمِن زَُهريم ، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن : ار  َوقَاَل الزُّبـَيـم َسِن، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن اْلَم َحدَّ
َياَن قَاَلتم  ر و، َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة بِنمَت َأيب ُسفم ََبَشِة ِإالَّ ِبَرُسوِل النَّ : َعمم ، َجارِيَة  يـَُقاُل هَلَا َأبـَرمَهُة  َما َشَعرمُت َوَأََن بَِرمِض اْلم َجاِشيِ 

َتأمَذَنتم َعَليَّ فََأِذنمُت هَلَا، فـََقاَلتم  ِنِه فَاسم ُ َعَليمِه : ِإنَّ المَمِلَك يـَُقوُل َلكِ : َكاَنتم تـَُقوُم َعَلى ثَِياِبِه َوُدهم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَسلََّم كتب ِإيَل  َأن أوزجكه

ريمِ : تُ فـَُقلم  ُ ِِبْلَم  .َبشََّرِك اَّللَّ
 .وَكِ ِلي َمنم يـَُزوِ ُجكِ : يـَُقوُل َلِك المَمِلكُ : َوقَاَلتم 
 فََأرمَسلمُت ِإََل َخاِلِد بمِن َسِعيِد بمِن المَعاِص فـَوَكَّلمُتُه، َوَأعمطَيمُت َأبـمَرَهة ِسَوارَيمنِ : قَاَلتم 

__________ 
ُزمء الثَّاين ( 5)  .تقدم َذِلك ِف اْلم

)*( 
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، ُسُرورًا مبَا َبشََّرتميِن ِبهِ ( 5)من فضَّة وخذمتني  َليَّ  .ِمنم ِفضَّة  َكانـََتا َعَليَّ َوَخَواتِيَم ِمنم ِفضَّة  ِف ُكلِ  َأَصاِبِع رِجم
ِلِمنَي َأنم َُيمُضُروا، َوَخَطَب  فـََلمَّا َأنم َكاَن ِمَن المَعِشيِ  َأَمَر النََّجاِشيُّ َجعمَفَر بمَن َأيب طَاِلب  َوَمنم َكانَ  ُهَناَك ِمَن المُمسم

ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمدُ : النََّجاِشيُّ َوقَالَ  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َبَّاِر، َوَأشم َمد هلل المملك القدوس المُمؤمن المَعزِيِز اْلم ُه َوَرُسولُُه اْلم
 .ى بمُن َمرمميََ َوَأنَُّه الَِّذي َبشََّر ِبِه ِعيسَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم طََلُب َأنم ُأَزوِ َجُه ُأمَّ َحِبيَبَة بِنمَت َأيب  َياَن فََأَجبمُت ِإََل َما َدَعا ِإلَيمِه َرُسوُل َأمَّا بـَعمُد فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَقدم أصدقَها أَ   .رمبـََعِمائَِة ِديَنار  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مِ  َ َيَدِي المَقوم  .مثَّ َسَكَب الدَََّنِنرَي بـَنيم
َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدهُ : فـََتَكلََّم َخاِلُد بمُن َسِعيد  فـََقالَ  ُ َوَأشم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ تَـغمِفُرُه، َوَأشم ُد َّلِلَِّ َأْحمَُدُه َوَأسم َمم َوَرُسولُُه  اْلم

رُِكونَ  يِن ُكلِ ِه َوَلوم َكرَِه المُمشم َقِ  لُِيظمِهَرُه َعَلى الدِ  َُدى َوِديِن اْلم  .َأرمَسَلُه ِِبهلم



ُتهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَزوَّجم  َأمَّا بـَعمُد، فـََقدم َأَجبمُت ِإََل َما َدَعا ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ُأمَّ َحِبيَبَة بِنمَت َأيب سُ  ُ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَن، فـََباَرَك اَّللَّ  .فم

ََنِنرَي ِإََل َخاِلِد بمِن َسِعيد  فـََقَبَضَها، مثَّ َأرَاُدوا َأنم يـَُقوُموا فـََقالَ  َنمِبَياِء ِإَذا : َوَدَفَع النََّجاِشيُّ الدَّ ِلُسوا فَِإنَّ ِمنم ُسنَِّة اَأم اجم
 .ُجوا َأنم يـُؤمَكَل طََعاٌم َعَلى التـَّزمِويجِ تـََزوَّ 

 .َفَدَعا ِبَطَعام  فََأَكُلوا مثَّ تـََفرَُّقوا
َنمَدِق ِإَّنََّ : قـُلمتُ  َرو بمَن أَُميََّة َخارًِجا ِمنم ِعنمِد النََّجاِشيِ  بـَعمَد اْلم َرو بمَن المَعاِص َلمَّا رََأى َعمم مِ  ا َكاَن ِف َقِضيَِّة أُ فـََلَعلَّ َعمم
 .َحِبيَبةَ 

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ، َوأَ : َلِكنم قَاَل اْلم نَّ تـَزمِوجَيُه ذََكَر َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمُن َمنمَدهم َأنَّ تـَزمِوجَيُه َعَليمِه السَََّلُم بُِمِ  َحِبيَبَة َكاَن ِف َسَنِة ِست  

 .ِبُمِ  َسَلَمَة َكاَن ِف سنة َأربع
__________ 
 .مسة لَلبل: اْلذمة ِف االصل( 5)
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 .وََكَذا قَاَل َخليَفة َوَأبُو عبيد هللا معمر بن الممثىن َوابمن الربقي، َوَأن تـَزمِويَج ُأمِ  َحِبيَبَة َكاَن ِف َسَنِة ِست   : قلت
 .َسَنَة َسبمع  : َوقَاَل بـَعمُض النَّاسِ 

َهِقيُّ  َبهُ ُهَو : قَاَل المبَـيـم  .َأشم
، َوَأمَّا ُأمُّ َحِبيَبَة فـََيحم : قـُلمتُ  َم تـَزمِوجُيُه َعَليمِه السَََّلُم ِبُمِ  َسَلَمَة ِف َأَواِخِر َسَنِة َأرمَبع  َتِمُل َأنم َيُكوَن قـَبمَل َذِلَك، َقدم تـََقدَّ

َبُه، لِ  َنمَدِق َأشم نُُه بـَعمَد اْلم َرو بمَن أَُميََّة ِعنمَد َوَُيمَتِمُل َأنم َيُكوَن بـَعمَدُه، وََكوم ِرو بمِن المَعاِص َأنَُّه رََأى َعمم ِر َعمم َم ِمنم ِذكم َما تـََقدَّ
ُ َأعمَلمُ  ، فـَُهَو ِف َقِضيَِّتَها َواَّللَّ  .النََّجاِشيِ 

َِثرِي ِف المَغابَِة َعنم قـََتاَدَة، َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة َلمَّا َها َاِفُظ ابمُن اَأم ََبَشِة ِإََل المَمِديَنِة َخطَبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َوَقدم َحَكى اْلم َجَرتم ِمَن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوتـََزوََّجَها  .َصلَّى اَّللَّ

َتجَّ َهَذا المَقاِئُل مبَا رَ  ََلِم َأبِيَها بـَعمَد المَفتمِح، َواحم لِ َوَحَكى َعنم بـَعمِضِهمم َأنَُّه تـََزوََّجَها بـَعمَد ِإسم رَِمة بن َواُه ُمسم ٌم ِمنم َطرِيق ِعكم
َياَن قَالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َثََلٌث َأعمِطِنيُهنَّ : عمار المَيَماين  َعنم َأيب زَُميمل  مِسَاِك بمِن المَولِيِد، َعنم ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َأَِب ُسفم

 .نـََعمم : قَالَ 
ِلِمنيَ تـَُؤمِ ُرين َعَلى َأنم أُقَاِتَل المُكفَّاَر َكمَ : قَالَ   .ا ُكنمُت أُقَاِتُل المُمسم
َ يََديمكَ : نـََعمم قَالَ : قَالَ   .َوُمَعاِويَُة ََتمَعُلُه َكاتًِبا بـَنيم
 .نـََعمم : قَالَ 



َياَن ُأَزوِ ُجَكَها: قَالَ  َُلُه ُأمُّ َحِبيَبَة بِنمُت َأيب ُسفم َسُن المَعَرِب َوَأمجم  .َوِعنمِدي َأحم
َِديَث بَِتَماِمهِ   .اْلم

َِثريِ قَاَل  َد قـَبمَل المَفتمِح : ابمُن اَأم ُد المَعقم َياَن َلمَّا َجاَء جُيَدِ  ، َِأَنَّ َأَِب ُسفم ِلم  َِديُث ممَّا أُنمِكَر َعَلى ُمسم َنِتِه َوَهَذا اْلم َدَخَل َعَلى ابـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقا ؟ قَاَلتم : لَ ُأمِ  َحِبيَبَة فـَثـََنتم َعنمُه ِفَراَش النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َبلم َهَذا : َواَّللَِّ َما َأدمِري َأَرِغبمِت يب َعنمُه َأوم بِِه َعينِ 
ِركٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنمَت رَُجٌل ُمشم  .ِفَراِش َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َواَّللَِّ َلَقدم َأَصاَبِك بـَعمِدي ََي بـُنَـيَُّة َشرٌّ : فـََقالَ 
ُل ِمنمُه اَل يـَُتاَبُع َعَليمهِ  :َوقَاَل ابمُن َحزمم   رَِمُة بمُن َعمَّار ، َوَهَذا المَقوم َِديُث َوَضَعُه ِعكم  .َهَذا اْلم
َد ِلَما ِفيِه بَِغريمِ ِإذمنِِه ِمَن المَغَضاَضِة َعَليمهِ : َوقَاَل آَخُرونَ  َد المَعقم  .َأرَاَد َأنم جُيَدِ 
ََلِمهِ َِأَنَُّه اعمتَـَقَد انمفِ : َوقَاَل بـَعمُضُهمم   .َساَخ ِنَكاِح ابـمَنِتِه إبِِسم
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َرة ِلَما رََأى ِف َذِلكَ  َسُن ِف َهَذا َأنَُّه َأرَاَد َأن يـَُزوجُه ابـمَنته االخرى عمم َحم تَـَعاَن َوَهِذِه ُكلَُّها َضِعيَفٌة، َواَأم  ِمَن الشََّرِف َلُه َواسم
ِتَها ُأمِ  َحِبيَبَة َكَما ِف الصَِّحيحَ  ِ بُِخم  .نيم

َرًدا ِمَيته أم َحِبيَبة َوقد أوردَن لَذِلك َخربا ُمفم َا وهم الرَّاِوي ِف َتسم  .َوِإَّنَّ
م    .تـُُوفِ َيتم ُأمُّ َحِبيَبَة َسَنَة َأرمَبع  َوَأرمبَِعنيَ : قَاَل َأبُو ُعبَـيمد  المَقاِسُم بمُن َسَلَّ

َثَمةَ  ِر بمُن َأيب َخيـم  .قـَبمَل ُمَعاِويََة ِبَسَنة   تـُُوفِ َيتم : َوقَاَل َأبُو َبكم
 .وََكاَنتم َوفَاُة ُمَعاِويََة ِف رََجب  َسَنَة ِستِ نيَ 

َغنمِم بمِن ُدوَداَن بمِن َأَسِد بمِن  تـَزمِوجُيُه َعَليمِه السَََّلُم ِبَزيـمَنَب بِنمِت جحش ابمن ِرََئِب بمِن يـَعمَمَر بمِن َصرِبََة بمِن ُمرََّة بمِن َكِبرِي بمنِ 
ِمِننيَ ُخزَ  ََسِديَِّة ُأمِ  المُمؤم ََة اَأم  .ُيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَنِت قـَبـم  َلُه ِعنمَد َموماَلُه زَيمِد بمِن َحارِثََة َوِهَي بِنمُت ُأَميمَمَة بِنمِت َعبمِد المُمطَِّلِب َعمَِّة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ
ِل المَمِديَنةِ قَاَل قـََتاَدُة َوالم  ، زَاَد بـَعمُضُهمم ِف ِذي المَقعمَدةِ : َواِقِديُّ َوبـَعمُض َأهم  .تـََزوََّجَها َعَليمِه السَََّلُم َسَنَة مَخمس 

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم  .تـََزوََّجَها بـَعمَد َبيِن قـَُريمَظةَ : قَاَل اْلم
 .تـََزوََّجَها َسَنَة َثََلث  : ُر بمُن المُمثـَىنَّ َوابمُن َمنمَدهم َوقَاَل َخِليَفُة بمُن َخيَّاط  َوَأبُو ُعبَـيمَدَة َمعممَ 

َهُر َوُهَو الَِّذي َسَلَكهُ  َوَُّل َأشم  َواَأم
ِل التَّارِيخِ  ُر َواِحد  ِمنم َأهم  .ابمُن َجرِير  َوَغيـم

ِل التَّارِيِخ ِف  ُر َواِحد  ِمَن المُمَفسِ رِيَن َوالمُفَقَهاِء َوَأهم َها َعَليمِه السَََّلُم َحِديثًا ذََكَرُه َأْحمَُد بمُن َوَقدم ذََكَر َغيـم  َسَبِب تـَزمِوجِيِه ِإَيَّ
ِضِعهِ  َهُم َعَلى َغريمِ َموم َنا ِإيَراَدُه َقصمًدا لَِئَلَّ َيَضَعُه َمنم اَل يـَفم َنِدِه تـَرَكم َبل  ِف ُمسم  .َحنـم

ُ تـََعاََل ِف ِكَتابِِه المَعزِيزِ  َت َعَليمِه َأممِسكم َعَليمَك َزومَجَك َواتَِّق اَّللََّ : " َوَقدم قَاَل اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَأنـمَعمم َوِإذم تـَُقوُل ِللَِّذي َأنـمَعَم اَّللَّ



هَ  ُ َأَحقُّ َأنم خَتمَشاُه، فـََلمَّا َقَضى زَيمٌد ِمنـم ُ ُمبمِديِه َوخَتمَشى النَّاَس َواَّللَّ ِسَك َما اَّللَّ َناكَها لكيَل َيُكوَن ا وطرا َزوَّجم َوخُتمِفي ِف نـَفم
ِمِننَي َحَرٌج ِف   .َعَلى المُمؤم

ُعواًل  ُهنَّ َوَطًرا وََكاَن َأممُر اَّللَِّ َمفم ا ِمنـم  .َأزمَواِج َأدمِعَيائِِهمم ِإَذا َقَضوم
 َما َكاَن َعَلى
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ُ َلُه، ُسنََّة اَّللَِّ ِف الَِّذيَن خَ  ا ِمنم قـَبمُل وََكاَن َأمر هللا قدرا َمقمُدورًا النَِّبِ  ِمنم َحَرج  ِفيَما فـََرَض اَّللَّ  ( .5" )َلوم
َنا َعَلى َذِلَك ِف التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايَةٌ   .َوَقدم َتَكلَّمم

ُ َعلَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َهاُهَنا زَيمُد بمُن َحارِثََة َموم ََلِم، فَالمُمَراُد ِِبلَِّذي َأنـمَعَم اَّللَّ ُ َعَليمِه ِِبْلمِسم يمِه َوَسلََّم، َأنـمَعَم اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمِعتمِق وزوجه ِببنة َعمه زَيـمَنب بنت جحش  .َوَأنـمَعَم َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مَهًا ومخارا َوِملمَحَفة َوِدرمًعا َومخسني مدا َوَعَشَرَة َأممَداد  ِمنم وََكاَن َصَداقُُه هَلَا َعَشَرَة َدََنِنرَي َوِستِ نَي ِدرم : قَاَل مَقاتل بن حَبان
ُكو ِإََل َرُسولِ  نَـُهَما فَجاء َزوجَها َيشم قـََها، مثَّ َوَقَع بـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  متَمر ، َفَمَكَثتم ِعنمَدُه َقرِيًبا ِمنم َسَنة  َأوم فـَوم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َلهُ  َفَكاَن َصلَّى َ َوَأممِسكم َعَليمَك َزومَجكَ : اَّللَّ  .اتَِّق اَّللَّ
ِ زَيمُن المَعاِبِديَن َوالسُّدِ يُّ " َوخُتمِفي ِف نَفسك َما هللا مبديه : " قَاَل اَّللَُّ  َُسنيم هللا قد علم [ َرُسول]َكاَن : قَاَل َعِليُّ بمُن اْلم

ِسِه َعَليمِه السَََّلمُ َأنَـَّها َسَتُكوُن مِ   .نم َأزمَواِجِه، فـَُهَو الَِّذي َكاَن ِف نـَفم
 .َوَقدم َتَكلََّم َكِثرٌي ِمَن السََّلِف َهاُهَنا آِبََثر  َغرِيَبة ، َوبـَعمُضَها ِفيِه نظر تركناها

ُ تـََعاََل * * *  َناكَها : " قَاَل اَّللَّ َها وطرا َزوَّجم َها ذَ " فـََلمَّا َقَضى زَيمٌد ِمنـم تـَُها بـََعَث ِإلَيـم ِلك َأنَّ زَيمًدا طَلََّقَها، فـََلمَّا انـمَقَضتم ِعدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمطُبـَُها ِإََل نـَفمِسَها مثَّ تـََزوََّجَها، وََكاَن الَِّذي َزوََّجَها  ا ِمنمُه َربُّ المَعاَلِمنَي تـََباَرَك َوتـََعاََل، َكمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َخُر َعَلى َأزمَواِج النَِّبِ  صَ  ، َأنَّ زَيـمَنَب بِنمَت َجحمش  َكاَنتم تـَفم ُ َعَليمِه ثَبت ِف َصِحيح الُبَخاِري  َعن أنس ابمن َماِلك  لَّى اَّللَّ
ِق َسبمِع مَسَاَوات  : َوَسلََّم فـَتَـُقولُ  ُ ِمنم فـَوم  .زوجكن أهليكن َوَزوََّجيِنَ اَّللَّ
َماَن َعنم أنس، قَالَ  َوِف ِرَوايَة  ِمنم   َكاَنت زَيـمَنب تـَفمَخر على: َطرِيِق ِعيَسى بمِن َطهم

__________ 
 .95، 97: ُسورَة االحزاب( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوتـَُقولُ  ُ ِمَن السََّماِء َوِفيَها أُنمزَِلتم آيَُة ا: ِنَساِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َييها الَِّذيَن آَمُنوا اَل " ْلمجاب َأنمَكَحيِنَ اَّللَّ
َر ََنِظرِيَن إَنه  َذَن َلُكمم ِإََل طََعام  َغيـم ُخُلوا بـُُيوَت النَِّبِ  ِإالَّ َأنم يـُؤم يَة" َتدم  .اْلم



، قَالَ  ، َعنم َأَنس  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َْحَّاِد، بمِن زَيمد  َعنم ََثِبت  ُكو : َوَرَوى المبَـيـم َنَب، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َجاَء زَيمٌد َيشم زَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  َ َوَأممِسكم َعَليمَك َزومَجكَ : اَّللَّ  .اتَِّق اَّللَّ

َخُر َعلَ : قَاَل َأَنسٌ  ًئا َلَكَتَم َهِذِه، َفَكاَنتم تـَفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكامتًا َشيـم ُ فـََلوم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِق َسبمِع مَسَاَوات  : َعَليمِه َوَسلََّم تَقول ُ ِمنم فـَوم  .زوجكن أهليكن َوَزوََّجيِنَ اَّللَّ

، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد  : مثَّ قَالَ  ِميِ  ر  المُمَقدِ   .َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َأْحمََد، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب َبكم
، قَالَ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َعفَّاَن، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم ََثِبت  َعنم َأَنس  ُكو ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : مثَّ َرَوى المبَـيـم َجاَء زَيمٌد َيشم

ُ َعلَ  ، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم زَيـمَنَب بِنمِت َجحمش  َلكَ : يمِه َوَسلَّمَ اَّللَّ  .َأممِسكم َعَليمَك َأهم
 ".َوخُتمِفي ِف نَفسك َما هللا مبديه : " فـَنَـَزَلتم 
 َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَِّحيِم، َعنم ُمَعلَّى بمِن َمنمُصور ، َعنم ُُمَمَّد: المُبَخاِريُّ [ َرَواهُ : ]مثَّ قَالَ 
 .ُُممَتَصًرا

ثـََنا َجرِيٌر َعنم ُمِغريََة، َعِن الشَّعمِبِ  قَالَ َحدَّ : َوقَاَل ابمُن َجرِير   ُ َعَليمِه : ثـََنا ابمُن ُْحَيمد ، َحدَّ َكاَنتم زَيـمَنُب تـَُقوُل ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
، َما ِمنم ِنَساِئَك اممَرَأٌة َتِدلُّ هِبِنَّ، َأنَّ َجدِ ي َوجَ : َوَسلَّمَ  دََّك َواِحٌد، تـَعميِن َعبمَد المُمطَِّلِب، فَِإنَُّه َأبُو ِإين ِ ََأَِدلُّ َعَليمَك بَِثََلث 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو أُمِ َها أَُميمَمَة بِنمِت َعبمِد المُمطَِّلِب، َوَأين ِ َأنمَكَحنِ  ُ عزوجل ِمَن السََّماِء، َوَأنَّ َأيب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ يَك اَّللَّ
ِيُل َعَليم   .ِه السَََّلمُ السَِّفرَي ِجربم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َهاِشٌم : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم  -يـَعميِن ابمَن المَقاِسم  -َحدَّ َحدثَنا النَّضر، َحدثَنا ُسَليمَمان ابمن المُمِغريَِة، َعنم ََثِبت 

ُ َعَليمِه وَ : َأَنس  قَالَ  ُة زَيـمَنَب قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .اذمَهبم فَاذمُكرمَها َعَليَّ : َسلََّم ِلَزيمد  َلمَّا انـمَقَضتم ِعدَّ
ُر َعِجينَـَها، قَالَ   فـََلمَّا رََأيمتَها: فَانمطََلَق َحىتَّ َأاَتَها َوِهَي خُتَمِ 
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ُ َعَليمهِ  َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِطيُع َأنم َأنمظَُر ِإلَيـم ِري َحىتَّ َما َأسم ِري  َعظَُمتم ِف َصدم تـَُها َظهم َوَسلََّم ذََكَرَها، فـََولَّيـم
 .َوَنَكصمُت َعَلى َعِقَِبَّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَذمُكُركِ : َوقـُلمتُ   .ََي زَيـمَنُب َأبمِشِري، َأرمَسَليِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًئا َحىتَّ ُأَؤاِمَر َريبِ  عزوجل مثَّ : قَاَلتم  ُ َما َأََن ِبَصانَِعة  َشيـم ِجِدَها َونـََزَل المُقرمآُن، َوَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقاَمتم ِإََل َمسم

َها ِبَغريمِ ِإَذن    .َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَخَل َعَليـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأطمَعمَ : قَاَل َأَنسٌ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم، َفَخَرَج النَّاُس َوَلَقدم رََأيـمتـَُنا ِحنَي َدَخَل َعَليـم َز َواللَّحم ُبـم َها اْلم َنا َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ  ثُوَن ِف المبَـيمِت بـَعمَد الطََّعاِم، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اتَـّبَـعمُتُه َفَجَعَل يـَتـَّبَُّع ُحَجَر ِنَسائِِه َوبَِقَي رَِجاٌل يـََتَحدَّ
رِبَ : يـَُقلمنَ ُيَسلِ ُم َعَليمِهنَّ وَ  م َقدم َخَرُجوا َأوم ُأخم ربته َوالمَقوم َت أهلك؟ َفَما أدرى َأَن أخم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َكيمَف َوَجدم

َر بيين َوبَينه، َونزل ْلجاب َوُوِعَظ المَقوم : قَالَ  تـم ا ُوِعظُوا ُم مبَِ فَانمطََلَق َحىتَّ َدَخَل المبَـيمَت َفَذَهبمُت َأدمُخُل َمَعُه، فَأَلمَقى السِ 
ُخُلوا بُيوت النَِّب ِإالَّ َأن يُؤذن لكم : " بِهِ  يَة" اَل َتدم  .اْلم



 .وََكَذا َرَواُه ُمسلم َوالنََّساِئي  من َطرِيق ُسَليمَمان بن المُمغريَة
َد ِنَكاِحهِ  ُ َعقم َجاِب َصِبيَحَة ُعرمِسَها الَِّذي َويلَ اَّللَّ  ذكر نُزول اْلِم

ِمِننَي، َوَذِلَك َوفمَق الرَّأمِي المُعمَ فـََناَسَب نـُُزوُل اْلمِ   .ِري ِ َجاِب ِف َهَذا المُعرمِس ِصَيانًَة هَلَا َوَِأََخَواهِتَا ِمنم أُمََّهاِت المُمؤم
عمُت َأيب : قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُمعمَتِمُر بمُن ُسَليمَماَن، مسَِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ الرقاش، َحدَّ ثـََنا َأبُو جِممَلز ، َعنم َأَنِس بمِن َحدَّ  َحدَّ

، قَالَ  َم َفطَِعُموا وجلسوا يَـ : َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَيـمَنَب بِنمَت َجحمش  َدَعا المَقوم ثُوَن، َفِإَذا َلمَّا تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَحدَّ
ُ َعلَ  ُهَو يـَتَـَهيَّأُ ِللمِقَياِم فـََلمم يـَُقوُموا، يمِه فـََلمَّا رََأى َذِلَك قَاَم، فـََلمَّا قَاَم قَاَم َمنم قَاَم َوقـََعَد َثََلثَُة نـََفر ، َوَجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

بَـرمُت النَِّبَّ َصلَّ  ُم ُجُلوٌس مثَّ ِإنَـُّهمم قَاُموا فَانمطََلُقوا، َفِجئمُت فََأخم ُخَل فَِإَذا المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَـُّهمم َوَسلََّم لَِيدم  ى اَّللَّ
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ُ تـََعا َنُه، فَأَنـمَزَل اَّللَّ َجاَب بـَيميِن َوبـَيـم ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل " ََل َقِد انمطََلُقوا، َفَجاَء َحىتَّ َدَخَل َفَذَهبمُت َأدمُخُل فَأَلمَقى اْلِم
ُخُلوا بـُُيوَت النَِّب  يَةَ " َتدم  .اْلم

ِلٌم َوالنََّساِئيُّ ِمنم ُطُرق  َعنم ُمعمَتِمر  وَ   .َقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع ُأَخَر َوُمسم
َفرًِدا ِبِه ِمنم َحِديِث َأيُّوَب َعن أيب قََلبَة َعن أنس ََنوه  .مثَّ َرَواُه المُبَخاِريُّ ُمنـم

ثـََنا َأبُو َمعمَمر ، َحدَّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز بمُن ُصَهيمب  ُبيِنَ : ثـََنا َعبمُد المَواِرِث، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَزيـمَنَب بِنمِت َجحمش  ِببمز َوْلم، فَأرمسلت على الطََّعام َداعيا، فيجئ قوم فـََيأمُكُلوَن  َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ٌم فـََيأمُكُلوَن َوخَيمُرُجوَن، َفَدَعومُت َحىتَّ َما َأِجُد َأَحًدا َأدمُعوُه، فـَُقلمتُ وَ   .ََي َنِبَّ اَّللَِّ َما أجد أحدا َأدمُعوهُ : خيرُجوَن مثَّ جِيئ قـَوم
ثُوَن ِف المبَـيمِت، َفَخَرَج النَّ : قَالَ  ط  يـََتَحدَّ َرِة ارمفـَُعوا طََعاَمُكمم، َوبَِقَي َثََلثَُة َرهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَانمطََلَق ِإََل ُحجم ِبُّ َصلَّى اَّللَّ

َل المبَـيمِت َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُهُ : َعاِئَشَة فـََقالَ   .السَََّلُم َعَليمُكمم َأهم
َلَك َِبَرَك اَّللَُّ : قَاَلتم  َت َأهم فـَتَـَقرَّى حجر ِنَسائِِه ُكلهنَّ َويـَُقول هَلُنَّ  !  َلكَ َوَعَليمَك السَََّلُم َوَرْحمَة هللا َوبـَرََكاته، َكيمَف َوَجدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَِإذَ  ٌط َثََلثٌَة ِف المبَـيمِت َكَما يـَُقوُل ِلَعاِئَشَة َويـَُقلمَن َلُه َكَما قَاَلت َعاِئَشة، مثَّ رََجَع لَنِب  َصلَّى اَّللَّ ا َرهم
ثُوَن، وََكاَن النَِّبُّ َصلَّ  بَـرمتُُه َأمم يـََتَحدَّ َرِة َعاِئَشَة َفَما َأدمِري آخم ََياِء، َفَخَرَج ُمنمطَِلًقا ََنمَو ُحجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشِديَد اْلم رِبَ ى اَّللَّ  ُأخم

م خرجو، َفَخَرجَ   َأن المَقوم
َرى َخارجه أرمخى لسرت بـَيميِن وَ  ُكفَِّة المَباب َوُأخم َلُه ِف ُأسم َجابِ َحىتَّ ِإَذا َوَضَع رِجم َنُه، َوأُنمزَِلتم آيَُة اْلِم  .بـَيـم

َحاق َفرًِدا ِبِه َأيمضا َعن ِإسم ِه، مثَّ َرَواُه ُمنـم  .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم
ِو َذِلَك، َوقَالَ  ِمي، َعن ْحيد بن َأَنس  بَِنحم ُ َأعمَلمُ َرُجََلِن، بََدَل َثََل : ُهَو نصر، َعن عبد هللا بن بكرب السَّهم  .ثَة ، فَاَّللَّ

َعمِد َأيب ُعثمَماَن، َعنم َأَنس  َفذكر ََنوه: قَاَل المُبَخاِريُّ  َماَن، َعِن اْلم  .َوقَاَل ِإبـمَراِهيُم بمُن َطهم
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ثـََنا َجعمَفُر بم : َوَقدم قَاَل ابمُن َأيب َحاُتِ   ثـََنا َأبُو المُمظَفَِّر، َحدَّ ثـََنا َأيب، َحدَّ ُكِري ِ َحدَّ َعمِد َأيب ُعثمَماَن المَيشم ، :ُن ُسَليمَماَن، َعِن اْلم
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِبَـعمِض ِنَسائِِه، َفَصنَـَعتم ُأمُّ سليم َحيمًسا مثَّ حطته ِف : َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َأعمَرَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِبمُه َأنَّ َهَذا ِمنَّا َلُه َقِليلٌ اذمَهبم ِإََل َرُسوِل : تور فـََقاَلت ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأخم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
د ، َفِجئمُت بِِه فـَُقلمتُ : قَاَل َأَنسٌ  َمِئذ  ِف َجهم ََي َرُسوَل اَّللَِّ بـََعَثتم هِبََذا ُأمُّ سليم ِإلَيمك َوِهي تقرئك السَََّلم : َوالنَّاُس يـَوم

 .َضعمُه ِف ََنِحَيِة المبَـيمتِ : ا ِمنَّا َلُه َقِليٌل فـََنَظَر ِإلَيمِه مثَّ قَالَ َأنَّ َهذَ : َوتقول
 .اذمَهبم فَادمُع يل ُفََلًَن َوُفََلَنً : مثَّ قَالَ 

ِلِمنيَ : َفَسمَّى رَِجااًل َكِثريًا قَالَ   .َوَمنم َلِقيَت ِمَن المُمسم
ُت َمنم قَاَل يل َوَمنم َلِقيُت ِمَن الم  ِلِمنيَ َفَدَعوم  .ُمسم

 .َفِجئمُت َوالمبَـيمُت َوالص فة واْلجرة مَلء ِمَن النَّاسِ 
 .َكانُوا زَُهاَء َثََلمثِائَة  : ََي َأَِب ُعثمَماَن َكمم َكانُوا؟ قَالَ : فـَُقلمتُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل َأَنسٌ   .جئ: فـََقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِه فـََوَضَع يََدُه َعَليمِه َوَدَعا َوقَاَل َما َشاَء اَّللَُّ َفِجئمُت ِبِه ِإلَيم 

 .لِيَـَتَحلَّقم َعَشَرٌة َعَشَرٌة َوُيَسمُّوا، َولمَيأمُكلم ُكلُّ ِإنمَسان  ممَّا يَِليهِ : مثَّ قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َفَجَعُلوا ُيَسمُّوَن َوَيَمُكُلوَن َحىتَّ َأَكُلوا ُكلُُّهمم، فـََقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ   .ارمفـَعمهُ : َصلَّى اَّللَّ

ثـََر َأمم ِحنَي َرفـَعمُتهُ : قَالَ  َر فـََنَظرمُت ِفيِه، َفََل َأدمِري َأُهَو ِحنَي َوَضعمُتُه َأكم ُت التـَّوم  !َفِجئمُت فََأَخذم
ُ : قَالَ  ثُوَن ِف بـَيمِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِِّت َوخَتَلََّف رَِجاٌل يـََتَحدَّ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَزومُج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديَث َفَشقُّوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا َاِئِط، فََأطَالُوا اْلم َهَها ِإََل اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن َأَشدَّ َدَخَل هِبَا َمَعُهمم ُمَول َِيٌة َوجم َّللَّ
 .لنَّاِس َحَياًء، َوَلوم َعِلُموا َكاَن َذِلَك َعَليمِهمم َعزِيًزاا

ُه َقدم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَلى ُحَجرِِه َوَعَلى ِنَسائِِه، فـََلمَّا رََأوم َجاَء ظَنُّوا َأنَـُّهمم َقدم ثـَقَُّلوا َعَليمِه فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َر َوَدَخَل المبَـيمَت َوَأَنَ ابـمَتَدُروا المبَ  تـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأرمَخى السِ  َرِة،  اَب َفَخَرُجوا، َوَجاَء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُجم ِف اْلم

ُ المُقرمآَن،  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَيمِتِه َيِسريًا َوَأنـمَزَل اَّللَّ يَةَ َفَمَكَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرأُ َهِذِه اْلم ََي َأيُـَّها الَِّذيَن : " َفَخَرَج َوُهَو يـَقم
 آَمُنوا
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َر ََنِظرِيَن ِإََنُه، َوَلِكنم ِإَذا ُدِعيتُ  َذَن َلُكمم ِإََل طََعام  َغيـم ُخُلوا بـُُيوَت النَِّبِ  ِإالَّ َأنم يـُؤم ُتمم فَانـمَتِشُرو اَل َتدم ا مم َفادمُخُلوا فَِإَذا طَِعمم
ِيي ِمنَ  َتحم ُ اَل َيسم ِيي ِمنمُكمم َواَّللَّ َتحم ِذي النَِّبَّ فـََيسم ، ِإنَّ َذِلُكمم َكاَن يـُؤم َتأمِنِسنَي ِْلَِديث  َقِ ، َوِإَذا َسأَلمُتُموُهنَّ َمَتاًعا َواَل ُمسم  اْلم

أَُلوُهنَّ ِمنم َورَاِء ِحَجاب  َذِلُكمم َأطمَهُر ِلُقُلوِبُكمم َوقـُُلوهِبِنَّ  ُذوا َرُسوَل اَّللَِّ َواَل َأنم تـَنمِكُحوا َأزمَواَجُه فَاسم ، َوَما َكاَن َلُكمم َأنم تـُؤم
 .ِمنم بـَعمِدِه َأبًَدا ِإنَّ َذِلُكمم َكاَن ِعنمَد اَّللَِّ َعِظيًما

ًئا َأوم خُتمُفوُه فَِإن هللا َكاَن ِبُكل شئ عليما   ( ".5)ِإنم تـُبمُدوا َشيـم



ًدا فـََقَرَأُهنَّ : قَاَل َأَنسٌ   .َعَليَّ قـَبمَل النَّاِس َوَأََن ُأَحدَُّث النَّاِس هِبِنَّ َعهم
َبَة، َعنم َجعمَفِر بمِن ُسَليمَماَن، َعِن اْلمَ  يًعا َعنم قـُتَـيـم ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ مجَِ  .عمِد َأيب ُعثمَماَن بِهِ َوَقدم َرَواُه ُمسم

 .يحٌ َحَسٌن َصحِ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
َعمِد َأىَب ُعثمَمانَ  ، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعِن اْلم ِلٌم َأيمًضا َعنم ُُمَمَِّد بمِن رَاِفع   . بِهِ َوَرَواُه ُمسم
َْحمَِسيِ  ا ر  اَأم َِديَث المُبَخاِريُّ َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ من طرق، َعن َأيب ِبشم ِوهِ َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم  .لمُكوِفِ ، َعنم َأَنس  بَِنحم

ِوِه، َوملَم خُيمرُِجوهُ  َرَة المَعبمِديِ  َعنم َأَنس  بَِنحم  .َوَرَواُه ابمُن َأيب َحاُتِ  ِمنم َحِديِث َأيب َنضم
ِري  َعن أنس ََنمو َذِلكَ  ِرو بمِن سعيد َومن َحِديث الزُّهم  .َوَرَواُه ابمُن َجرِير  ِمنم َحِديِث َعمم

ريمِ َوالصَّدَ : قـُلمتُ * * *  َُوِل، وََكاَنتم َكِثريََة اْلَم َها ِمَن المُمَهاِجَراِت اَأم ُ َعنـم َقِة، وََكاَن َكاَنتم زَيـمَنُب بِنمُت َجحمش  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَيـمَنَب، وََكاَنتم ُتكَ  ََكمِ امسمَُها َأوَّاًل بـَرََّة َفَسمَّاَها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .ىنَّ ِبُمِ  اْلم

َها ُ َعنـم َدَق َحِديثًا َوَأومَصَل لِلرَِّحِم : قَاَلتم َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ يِن ِمنم زَيـمَنَب َوَأتـمَقى َّلِلَِّ َوَأصم ًرا ِف الدِ  َما رََأيمُت اممَرَأًة َقطُّ َخيـم
 .َوَأعمَظَم َأَمانَة َوصدَقة
__________ 

يـَتَ ( 5)  .17، 19: انِ ُسورَة االحزاب اْلم
)*( 
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فمِك َعنم َعاِئَشَة َأنَـَّها قَاَلتم  ِ َكَما َسَيأمِت ِف َحِديِث اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعينِ  : َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َوَسَأَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ِِبلمَورَِع فـََقاَلتم زَيـمَنَب بِنمَت َجحمش  َوِهَي الَِِّت َكاَنتم ُتَساِمييِن ِمنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََعَصَمَها اَّللَّ ََي : ِنَساِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ًرا ُت ِإالَّ َخيـم ي مَسمِعي َوَبَصِري، َما َعِلمم  .َرُسوَل اَّللَِّ َأْحِم
جَّاِج ِف َصِحيِحهِ  ِلُم بمُن اْلَم ثـََنا َُممُموُد بن عيَلن، َحد: َوقَاَل ُمسم ثـََنا طَلمَحُة بمُن َحدَّ َباين ، َحدَّ ثَنا المفضل بن ُموَسى الشَّيـم

ِمِننَي قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َُيمََي بمِن طَلمَحَة، َعنم َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم َرُعُكنَّ ُْلُوقًا يب َأطمَوُلُكنَّ يًَدا: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأسم
 .َتطَاَوُل َأيُـَّنا َأطمَوُل يًَداَفُكنَّا نَـ : قَاَلتم 
 .َفَكاَنتم زَيـمَنُب َأطمَولََنا يًَدا، َِأَنَـَّها َكاَنتم تـَعمَمُل بَِيِدَها َوتـََتَصدَّقُ : قَاَلتم 

ِلمٌ   .انـمَفَرَد ِبِه ُمسم
ِل السِ رَيِ َوالمَمَغاِزي َوالتـََّوارِيخِ  ُرُه ِمنم َأهم ِمِننَي تـُُوفِ َيتم : قَاَل المَواِقِديُّ َوَغيـم َها َأِمرِي المُمؤم َرِة، َوَصلَّى َعَليـم جم رِيَن ِمَن اهلِم َسَنَة ِعشم

ُ َعنمُه، َوُدِفَنتم ِِبلمَبِقيِع َوِهَي َأوَُّل اممَرَأة  ُصِنَع هَلَا النـَّعمشُ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ  .ُعَمَر بمِن اْلم
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َرِة النـََّبِويَّةِ  جم  َسَنُة ِست   ِمَن اهلِم
َهِقيُّ  قَالَ  َلَمَة ِقَبَل جَنمد ، َوَأَسُروا ِفيَها مُثَاَمَة بمَن ُأََثل  المَيَماِميَّ : َكاَن يـَُقال: المبَـيـم َها َسرِيَُّة ُُمَمَِّد بمِن َمسم  .ِف الممحرم ِمنـم

رُبِيِ  َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ : قـُلمتُ  َحاَق َعنم َسِعيد  المَمقم  .ُه َشِهَد َذِلكَ َلِكنم ِف ِسَياِق ابمِن ِإسم
رَب فيؤخر ِإََل َما بـَعمَدَها َا َهاجر بعد َخيـم  .َوُهَو ِإَّنَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
 .َوِهَي السََّنُة الَِِّت َكاَن ِف َأَوائِِلَها َغزمَوُة َبيِن ِْلمَياَن َعَلى الصَِّحيحِ 

َحاقَ  رُِكوَن، يـَعميِن ِف وََكاَن فـَتمُح َبيِن قـَُريمَظَة ِف ِذي ا: قَاَل ابمُن ِإسم جََّة المُمشم جَِّة، َوَويلَ تِلمَك اْلِم ر  ِمنم ِذي اْلِم لمَقعمَدِة َوَصدم
 .َسَنِة مَخمس  
 .َكَما تـََقدَّمَ 

َريم رَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة َذا اْلمجَّة َوالممحرم وصفرا َوَشهم ، َوَخَرَج ِف مُجَاَدى مثَّ َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بِيع 
ُوََل َعَلى رَأس ِستَّة أشهر من فتح بين قـَُريمَظَة ِإََل َبيِن ِْلمَياَن َيطمُلُب بَِصمَحاِب الرَِّجيِع ُخبَـيمب  َوَأصمحَ  ابِِه، َوَأظمَهَر َأنَُّه اَأم

ِم ِغرَّةً   .يُرِيُد الشَّاَم لُِيِصيَب ِمَن المَقوم
ُتوم  َوا: قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ابمَن ُأمِ  َمكم  .سم

َفاَن َوالمَمقمُصوُد َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َلمَّا انـمتَـَهى ِإََل َمَنازهلِِمم َهَربُوا من َبني يََديمِه، فـََتَحصَُّنوا ِف رُ  َِباِل َفَماَل ِإََل ُعسم ُؤوس اْلم
ِر  َومفِ فـََلِقَي هِبَا مَجمًعا ِمَن المُمشم  .ِكنَي َوَصلَّى هِبَا َصََلَة اْلم

َهِقيُّ  ُر َهِذِه المَغزمَوِة ِف َسَنِة َأرمَبع  َوُهَناِلَك ذََكَرَها المبَـيـم َم ِذكم  .َوَقدم تـََقدَّ
َنمَدقِ  َحاَق َأنَـَّها َكاَنتم بـَعمَد اْلم َبُه َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم َشم  .َواَأم

َماِم َأصمَحاِب المَمَغاِزي ِف َوَقدم ثـََبَت َأنَُّه َصلَّى بُِعسم  َتبم َهاُهَنا َوحُتَوَّلم ِمنم ُهَناَك، ات َِباًعا ِْلِ َم َبيِن ِْلمَياَن، فـَلمُتكم َزَمانِِه َفاَن يـَوم
 .َحاقَ َمنم َأرَاَد المَمَغاِزَي فـَُهَو ِعَياٌل َعَلى ُُمَمَِّد بمِن ِإسم : َوبـَعمَدُه، َكَما قَاَل الشَّاِفِعيُّ َرِْحَُه اَّللَُّ 

 :َوَقدم قَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  ِف َغزمَوَة َبيِن ِْلمَيانَ 
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ُعُه * َلَو انَّ َبيِن ِْلمَياَن َكانُوا تـََناَظُروا  َدِق َلُقوا َسَرَعاًَن َُيمََلُ السَّرمَب َروم َأَماَم َطُحون   * َلُقوا ُعَصًبا ِف َدارِِهمم َذاَت َمصم
 (1)شعاب حجاز َغريمِ ِذي ُمتَـنَـفَِّق * َوَلكنُهمم َكانُوا وِبرا تتبعت ( 5)َلِق َكالمَمَجرَِّة فـَيـم 

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة فـََلمم يُِقمم هِبَا ِإالَّ لََيايلَ َقََلِئَل حَ : َغزمَوُة ِذي قـََرد  قَاَل ابمُن ِإسم ىتَّ مثَّ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  المَفَزاِريُّ ِف َخيمل  ِمنم َغَطَفاَن َعَلى ِلَقاِح النَِّبِ  َصلَّ َأغَ  َنُة بمُن ِحصمِن بمِن ُحَذيـمَفَة بمِن بَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَغابَِة، اَر ُعيَـيـم ى اَّللَّ

َتَملُ   .وا المَمرمَأَة ِف اللِ َقاحِ َوِفيَها رَُجٌل ِمنم َبيِن ِغَفار  َوَمَعُه اممَرَأتُُه، فـََقتَـُلوا الرَُّجَل َواحم
َحاقَ  ُم، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعم : قَاَل ابمُن ِإسم ر  َوَمنم اَل َأهتَِّ َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بن قـََتاَدة َوعبد هللا بمُن َأيب َبكم ب  بمِن َفَحدَّ

َِدي  -َماِلك   َوِع  -ِث ُكلٌّ َقدم َحدََّث ِف َغزمَوِة ِذي قـََرد  بـَعمَض اْلم َكم ِرو بمِن اَأم َأنَُّه َكاَن َأوََّل َمنم نَِذَر هِبِمم َسَلَمُة بمُن َعمم



َلُه َوَمَعُه ُغََلٌم ِلطَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ مَ  َسُه َونـَبـم ، َغَدا يُرِيُد المَغابََة ُمتَـَوشِ ًحا قـَوم َلِميُّ َسم  َعُه فـََرٌس َلُه يـَُقوُدُه، َحىتَّ ِإَذا َعََل اَأم
َرَف ِف ََنِحَيِة َسلمع  مثَّ َصَرخَ  ِم وََكاَن ِمثمَل ! َواَصَباَحاهُ : ثَِنيََّة المَوَداِع َنَظَر ِإََل بـَعمِض ُخُيوهلِِمم فََأشم َتدُّ ِف آََثِر المَقوم مثَّ َخَرَج َيشم

َها َواََن ا: السَُّبِع، َحىتَّ ْلََِق ِبلقوم َفجعل يردهم ِِبلنَّبِل َويـَُقول َوعم ُخذم َكم َيمُل * بمُن اَأم َهِت اْلم ُم الرُّضَّعم فَِإَذا ُوجِ  ُم يـَوم الميَـوم
َوعم : ََنمَوُه انمطََلَق َهاِرًِب مثَّ َعاَرَضُهمم فَِإَذا َأممَكَنُه الرَّممُي َرَمى مثَّ قَالَ  َكم َها َواََن ابمُن اَأم ُم الرُّضَّعم قَالَ * ُخذم ُم يـَوم فـَيَـُقول : الميَـوم

 .ُهَو أول النـََّهار( 9)َأو يكعنا : قَائِلهمم 
__________ 

َيل: السرعان( 5)  .َأَواِئل اْلم
 .المقلب: والسرب

 .الكتيبة المَعِظيَمة: والطحون
 .َِبب السََّماء: واجملرة

َلق  .الكتيبة: َوالمَفيـم
 .مجع وبر َوِهي دويبة كالسنور: الوِبر( 1)

 .مجع شعب: والشعاب
رج: واملتنفق  .الممخم

 .خيوفنا، َأو يصرفنا َعن غايتنا: يكعنا( 9)
)*( 
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َوِع َفَصَرَخ ِِبلمَمِديَنةِ : قَالَ  َكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِصَياُح ابمِن اَأم  .المَفزََع المَفزَعَ : َوبـََلَغ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليم  ُُيوُل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِه َوَسلََّم، َفَكاَن َأوََّل َمنِ فـَتَـَراَمِت اْلم

ر  َوَسعمُد بمُن زَيمد  َوُأَسيمدُ  َوِد، مثَّ َعبَّاُد بمُن ِبشم َسم َداُد بمُن اَأم َوُعكَّاَشُة  -ُيَشكُّ ِفيِه  -بمُن ظَُهريم   انـمتَـَهى ِإلَيمِه ِمَن المُفرمَساِن المِمقم
َلَة َأُخو َبيِن  ، َوُُممِرُز بمُن َنضم َاِرُث بمُن رِبمِعي   َأُخو َبيِن َسِلَمَة بمُن ُِممَصن  ََة َوَأبُو قـََتاَدَة اْلم ، َوَأبُو َعيَّاش  ُعبَـيمُد * َأَسِد بمِن ُخَزُيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأمَّرَ : بمُن زَيمِد بمِن َصاِمت  َأُخو َبيِن ُزرَيمق  قَالَ  َتَمُعوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليمِهمم َسعمَد بمَن زَيمد  مثَّ  فـََلمَّا اجم
ََقَك ِف النَّاسِ : قَالَ  ِم َحىتَّ َأْلم ُرجم ِف طََلِب المَقوم  .اخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَيب َعيَّاش  ِفيَما بـََلَغيِن َعنم رَِجال  ِمنم َبيِن ُزرَيمق   عمطَيمَت َهَذا ََي َأَِب َعيَّاش  َلوم أَ : َوَقدم قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
مِ   .المَفَرَس رَُجًَل ُهَو َأفـمَرُس ِمنمَك فـََلِحَق ِِبلمَقوم

 .فـَُقلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأََن َأفـمَرُس النَّاسِ : قَاَل َأبُو َعيَّاش  
َذِلَك، فـََزَعَم رجال من ُزرَيمق  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ مثَّ َضَربمُت المَفَرَس فـََواَّللَِّ َما َجَرى يب مَخمِسنَي ِذرَاًعا َحىتَّ َطَرَحيِن فـََعِجبمُت ِمنم 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَطى فـََرَس َأيب َعيَّاش  ُمَعاَذ بمَن َماِعص  َأوم َعائَِذ بمَن َماِعص  بمِن قـَيمِس بم   .ِن َخَلَدَة، وََكاَن ََثِمًناَصلَّى اَّللَّ



َوِع ََثِمًنا َوَيطمَرُح ُأَسيمَد بمَن ظَُهريم  َوبـَعمُض النَّاِس يـَُعدُّ َسَلَمَة بم : قَالَ  َكم  .َن اَأم
ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ   .فَاَّللَّ

َليمهِ : قَالَ  ِم َعَلى رِجم َمِئذ  فَاِرًسا، قد َكاَن َأوََّل َمنم ْلََِق ِِبلمَقوم َوِع يـَوم َكم  .َوملَم َيُكنم َسَلَمُة بمُن اَأم
ِم ُُممِرُز بمُن َنضم َفَخَرَج المُفرمَساُن حَ : قَالَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َأنَّ َأوََّل فَاِرس  ْلََِق ِِبلمَقوم َلَة وََكاَن ىتَّ َتََلَحُقوا، َفَحدَّ

َلَمَة، وَ  ُموِد بمِن َمسم ٌر، وََكاَنِت المَفَرُس الَِِّت حَتمَتُه ِلَمحم َرُم َويـَُقاُل َلُه ُقَميـم َخم َكاَن يـَُقاُل لِلمَفَرِس ُذو اللِ مَِّة فـََلمَّا يـَُقاُل َلُه اَأم
َنمصَ : انـمتَـَهى ِإََل المَعُدوِ  قَاَل هَلُمم   .ارِ ِقُفوا َمعمَشَر َبيِن اللَِّكيَعِة َحىتَّ يـَلمَحَق ِبُكمم َمنم َورَاءَُكمم ِمنم َأدمَِبرُِكمم ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواَأم

َهِل، َأيم َفَحَمَل َعَليمِه َرُجٌل ِمنـم : قَالَ  َشم َدرم َعَليمِه َحىتَّ َوَقَف َعَلى َأرِيَّة  ِمنم َبيِن َعبمِد اَأم َرَجَع ُهمم فـََقتَـَلُه َوَجاَل المَفَرُس فـََلمم يـُقم
 .ِإََل ِمرمَبِطِه الَِّذي َكاَن ِفيِه ِِبلمَمِديَنةِ 

َحاقَ  ِلِمنَي غَ : قَاَل ابمُن ِإسم َمِئذ  ِمَن المُمسم َتلم يـَوم ُرهُ َوملَم يـُقم  .يـم
 :قَاَل ابمُن ِهَشام  
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ْلِِيُّ  ِل المِعلمِم َأنَُّه َقدم قُِتَل َمَعُه َأيمًضا َوقَّاُص بمُن جُمَزِ ز  المُمدم ُر َواِحد  ِمنم َأهم  .َوَقدم ذََكَر َغيـم
َحاقَ  ُم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعم : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن بـَعمُض َمنم اَل َأهتَِّ ِب بمِن َماِلك  َأنَّ ُُممِرزًا َكاَن َعَلى فرس لعكاشة بن َوَحدَّ

َناح، َفقتل ُُمرز واستلب جَناح  .ُُمصن يـَُقال َلُه اْلم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َنَة َوَغشَّاُه بـُرمَدُه مثَّ ْلََِق ِِبلنَّ : قَالَ  َيمُل قـََتَل َأبُو قـََتاَدَة َحِبيَب بمَن ُعيَـيـم ُ َوَلمَّا َتََلَحَقِت اْلم َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اِس، َوَأقـم
ِلِمنيَ   .َعَليمِه َوَسلََّم ِف المُمسم

ُتوم  : قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة ابمَن ُأمِ  َمكم  .َواسم
تَـرمَجَع النَّاُس َوقَاُلوا  .َأبُو قـََتاَدةَ قُِتَل : فَِإَذا َحِبيٌب ُمَسجًّى بِبـُرمِد َأيب قـََتاَدَة فَاسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .لَيمَس بَِيب قـََتاَدَة َوَلِكنَُّه قَِتيٌل َِأَيب قـََتاَدةَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَوَضَع َعَليمِه بـُرمَدُه لِتَـعمرُِفوا َأنَُّه َصاِحُبهُ 

َِبرًا َوا: قَالَ  يًعا َوَأدمَرَك ُعكَّاَشُة بمُن ُِممَصن  َأوم َِبر  َومُهَا َعَلى بَِعري  َواِحد  فَانـمَتَظَمُهَما ِِبلرُّممِح فـََقتَـَلُهَما مجَِ َرو بمَن َأوم َنُه َعمم بـم
َقُذوا بـَعمَض اللِ َقاحِ  تَـنـم  .َواسم

ََبِل ِمنم ِذي قـََرد ، وَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ نـََزَل ِِبْلم َلًة، َوَساَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًما َولَيـم َتََلَحَق ِبِه النَّاُس فََأقَاَم َعَليمِه يـَوم
َوعِ  َكم مِ : َوقَاَل َلُه َسَلَمُة بمُن اَأم ُت بَِعمَناِق المَقوم ُت بَِقيََّة السَّرمِح َوَأَخذم َقذم تَـنـم َتيِن ِف ِمائَِة رَُجل  اَلسم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َلوم َسرَّحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما بـََلَغيِن فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َن لَيُـغمبَـُقوَن ِف َغَطَفانَ : لَّى اَّللَّ  .ِإنَـُّهُم اْلم
ُ َوَعِليِه َوَسلََّم ِف َأصمَحابِِه ِف ُكلِ  ِمائَِة رَُجل  جزورا َوَأقَاُموا َعَليـم  َقِدَم َها، مثَّ رََجَع قَاِفًَل َحىتَّ فـََقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .المَمِديَنةَ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َقِدَمتم عَ : قَالَ  بَـَلِت اممَرَأُة المِغَفاِريِ  َعَلى ََنَقة  ِمنم ِإِبِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َبَـَر، َوَأقـم بَـَرتمُه اْلم َليمِه المَمِديَنَة فََأخم
َهاََي َرُسول هللا ِإين ِ قد نذر : فـََلمَّا فـََرَغتم قَاَلتم  ُ َعَليـم  .ت هلل َأنم َأَنمََرَها ِإنم جَنَّاين اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ قَالَ : قَالَ   بئمَسَما جزيتَها: " فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َها َوجَنَّاِك هِبَا مثَّ تنحرينها، ِإنَّه النذر ِف َمعمصِ  ُ َعَليـم َا ِهَي ََنَقٌة ِمنم ِإبِِلي، َأنم َْحََلِك اَّللَّ َيِة اَّللَِّ َواَل ِفيَما اَل متَمِلِكنَي، ِإَّنَّ
ِلِك َعَلى بـَرََكِة اَّللَِّ   ".فَارمِجِعي ِإََل َأهم

َحاقَ  َسِن المَبصمِري ِ : قَاَل ابمُن ِإسم َِديُث ِف َذِلَك َعِن َأيب الزُّبـَريمِ المَمكِ يِ  َعِن اْلَم  .َواْلم
َناِد َوالسِ َياقِ َهَكَذا * * *  َحاَق َهِذه المِقصَّة مبَا ذكر ِمَن اْلمِسم  .َأومَرَد ابمُن ِإسم

بَـرَ  َُديمِبَيِة َوقـَبمَل َخيـم ُ بـَعمَد ِقصَِّة اْلم  َغزمَوُة ِذي قـََرد ، َوِهَي المَغزمَوُة الَِِّت َأَغاُروا َعَلى ِلَقاِح النَِّب ِ : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَّ
بَـَر بَِثََلث   ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َخيـم  .َصلَّى اَّللَّ

َوِع  َكم عمُت َسَلَمَة بمَن اَأم ثـََنا َحاُِتٌ، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب ُعبَـيمد ، مسَِ َبُة بمُن َسِعيد ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم ُت قـَبمَل َأنم يـَُؤذََّن : يـَُقولُ َحدَّ َخَرجم
ُوََل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـَرمَعى ِبِذي قـََرد  قَالَ  ، وََكاَنتم ( 5)ِِبَأم فـََلِقَييِن ُغََلٌم ِلَعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  : ِلَقاُح النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقالَ   .ُأِخَذتم ِلَقاُح النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َغَطَفانُ : َمنم َأَخَذَها؟ قَالَ : فـَُقلمتُ 

ُت َثََلَث صرخات: قَالَ  َ اَلبـَِتَِ المَمِديَنةِ : قَالَ ! واصباحاه: َفَصَرخم  .فََأمسمَعمُت َما بـَنيم
تَـُقوَن ِمَن المَماِء، َفَجَعلمُت َأرمِميِهمم بِنَـبم  تـُُهمم َوَقدم َأَخُذوا َيسم ِهي َحىتَّ َأدمرَكم : ِلي، وَُكنمُت رَاِمًيا، َوَأُقوُل،مثَّ انمَدفـَعمُت َعَلى َوجم

ُم الرُّضَّعم  ُم يـَوم َوعم الميَـوم َكم  ( .1)َأََن ابمُن اَأم
 .َوَأرمَتَِزُ 

ُهمم َثََلِثنَي بـُرمَدةً  تَـَلبمُت ِمنـم ُهمم َواسم ُت اللِ َقاَح ِمنـم َقذم تَـنـم  .َحىتَّ اسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالنَّاُس فـَُقلمتُ : قَالَ  َم المَماَء َوُهمم ِعطَاٌش فَابـمَعثم ِإلَيمِهُم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َوَجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َقدم َْحَيمُت المَقوم

 .السَّاَعةَ 
ِجحم : " فـََقالَ  َت فََأسم َوِع، َمَلكم َكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ََنقَِتِه َحىتَّ ( " 9)ََي ابمَن اَأم مثَّ َرَجعمَنا َويـُرمِدُفيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .المَمِديَنةَ َقِدممَنا 
َبَة بِِه، َوَرَواُه الُبَخاِري  َعن أيب َعاِصم السهلي، َعن يزِيد ابمن أيب ُعبَـيمَدة، عَ  ِلٌم َعنم قـُتَـيـم ن َموماَلُه َسلَمة َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم

ِوهِ   .بَِنحم
* * * 

__________ 
 .َصََلة الصُّبمح: االوَل( 5)



م الرضع( 1) م َهََلك اللئام: يـَوم  .يـَوم
 ( )*(9السِ ريَة  - 53)اعمُف : أسجح( 9)
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َماُم َأْحمَدُ  َوِع، عَ : َوقَاَل اْلمِ َكم َثيِن ِإََيُس بمُن َسَلَمَة بمِن اَأم رَِمُة بمُن َعمَّار ، َحدَّ ثـََنا ِعكم ثـََنا َهاِشُم بمُن المَقاِسِم، َحدَّ نم َأبِيِه، َحدَّ
 َديمِبَيِة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َقِدممَنا المَمِديَنَة َزَمَن اْلمُ : قَالَ 

ِر َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَظهم ُت َأََن َوَرَِبٌح ُغََلُم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُت َعَليمِه َوَسلََّم، َفَخَرجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَخَرجم َصلَّى اَّللَّ
َنَة َعَلى ِإِبِل َرُسوِل اَّللَِّ  بَِفَرس  لطلمَحة بن عبيد هللا ُأرِيدُ  ِبِل، فـََلمَّا َكاَن بَِغَلس  َأَغاَر َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن ُعيَـيـم يَُه َمَع اْلمِ  َأنم أُنَدِ 

، فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقَتَل رَاِعيَـَها َوَخَرَج َيطمُرُدَها ُهَو َوُأََنٌس َمَعُه ِف َخيمل  ُح اقـمُعدم َعَلى َهَذا المَفَرِس ََي َرِبَ : َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه َقدم ُأِغرَي َعَلى َسرمِحهِ  بَـَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه ِبطَلمَحَة َوَأخم ِقم  .فََأْلم

 .قَالَ 
ِهي ِمنم ِقَبِل المَمِديَنِة، مثَّ ََنَديمُت َثََلَث مَ  ُت َعَلى َتل   َفَجَعلمُت َوجم َم َمِعي : َقالَ ! ََي َصَباَحاهم : رَّات  َوُقمم مثَّ اتَـّبَـعمُت المَقوم

ثـُُر الشََّجُر، فَِإَذا رََجَع ِإيَلَّ فَاِرسٌ  ُت َلُه ِف َأصمِل َشَجَرة  َسيمِفي َونـَبمِلي، َفَجَعلمُت َأرمِميِهمم َوَأعمِقُر هِبِمم، َوَذِلَك ِحنَي َيكم  َجَلسم
َوعم : اِرٌس ِإالَّ َعَقرمُت ِبِه، َفَجَعلمُت َأرمِميِهمم َوَأََن َأُقولُ مثَّ رميت، َفََل يقبل ِإيَل  فَ  َكم ُم الرُّضَّعم قَالَ * َأََن ابمُن اَأم ُم يـَوم : َوالميَـوم

َتَظَم َكِتَفُه فَـ  ِمي ِف الرَُّجِل َحىتَّ انـم ُهمم َفَأرمِميِه َوُهَو َعَلى رَاِحَلِتِه فـَيَـَقُع َسهم َُق ِبَرُجل  ِمنـم َوعم : ُقلمتُ فََأْلم َكم َها َواََن ابمُن اَأم * ُخذم
تـُُهمم ِِبلنـَّبمِل، فَِإَذا َتَضايـََقِت الثَـَّناََي َعَلوم  َرقـم ُم الرُّضَّعم فَِإَذا ُكنمُت ِف الشََّجِر َأحم ُم يـَوم َجارَِة، َفَما َوالميَـوم ََبَل فـََرَديـمتـُُهمم ِِبْلِم ُت اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل خَ زَاَل َذاَك َشأمين َوَشأمنـَُهمم َأتـم  ًئا ِمنم َظَهَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َشيـم ُتُه َورَاَء بَـُعُهمم َوَأرمَتَُِز َحىتَّ َما َخَلَق اَّللَّ لَّفم
ثـََر ِمنم َثََلثِ  ا َأكم تُُه ِمنم َأيمِديِهمم، مثَّ ملَم َأَزلم َأرمِميِهمم َحىتَّ َألمَقوم َقذم تَـنـم ِري فَاسم َها َظهم َتِخفُّوَن ِمنـم ثـََر ِمنم َثََلِثنَي بـُرمَدًة َيسم نَي ُرُممًا َوَأكم

ُ َعَليم  ًئا ِإالَّ جعلت َعَليمِه ِحَجارَة َومجعته َعَلى َطرِيِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم، َحىتَّ ِإَذا اممَتدَّ َواَل يـُلمُقوَن ِمنم َذِلَك َشيـم
ر  المَفَزاِريُّ َمَدًدا هَلُمم َوُهمم ِف ثَِنيَّة  َضيِ َقة ، مثَّ َعَلومتُ الضَُّحى َأاَتُهمم ُعيَـيـم   َنُة بمُن بَدم
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َنةُ  قـَُهمم، فـََقاَل ُعيَـيـم ََبَل فََأََن فـَوم نَ : َما َهَذا الَِّذي َأَرى؟ قَاُلوا: اْلم َوَأَخَذ ُكلَّ  َلِقيَنا ِمنم َهَذا المبَـرمَح، َما َفارَقـََنا ِبَسَحر  َحىتَّ اْلم
رِهِ   .شئ ِبَيمِديَنا َوَجَعَلُه َورَاَء َظهم

َنةُ   َلوماَل َأنَّ َهَذا: فـََقاَل ُعيَـيـم
 .يـََرى َأنَّ َورَاَءُه طََلًبا َلَقدم تـَرََكُكمم، ليقمم ِإلَيمِه نفر ِمنمُكم
ََبِل، فـََلمَّا أَ  ُهمم َأرمبـََعٌة َفَصِعُدوا ِف اْلم َت قـُلمتُ فـََقاَم ِإيَل  نـََفٌر ِمنـم َأََن ابمُن : َوَمنم َأنمَت؟ قـُلمتُ : َأتـَعمرُِفوَنيِن؟ َقالُوا: مسمَعمتـُُهُم الصَّوم

رَِكيِن َواَل َأطملُُبُه فـَيَـُفوَتيِن  َه ُُمَمَّد  اَل َيطملُُبيِن رَُجٌل ِمنمُكمم فـَُيدم َوِع، َوالَِّذي َكرََّم َوجم َكم  .اَأم



ُهمم   .ِإنم َأُظنُّ : فـََقاَل رَُجٌل ِمنـم
ُ َعَليمِه َوسلم خيللون الشََّجرَ : قَالَ  َعِدي َذِلَك َحىتَّ َنَظرمُت ِإََل فـََواِرِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َمقم  َوِإَذا َأوَّهُلُِم َفَما بَرِحم

ُ عَ  ََسِديُّ، َوَعَلى َأثَرِِه َأبُو قـََتاَدَة فَاِرُس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُم اَأم َخم َوِد اَأم َسم َداُد بمُن اَأم َليمِه َوَسلََّم، َوَعَلى َأثَره المِمقم
ََبِل فَآُخُذ ِعَناَن فـََرِسِه، فـَُقلمتُ  ِبرِيَن، َوَأنمِزُل ِمَن اْلم رُِكوَن ُمدم َم : المِكنمِديُّ، فـََوَلَّ المُمشم َذرمُهمم  -ََي أخرم ائمَذنم المَقوم يـَعميِن احم

تَ  - ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُهُ فَِإين ِ اَل آَمُن َأنم يـَقم  .ِطُعوَك فَاتَِّئدم َحىتَّ يـَلمَحَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنََّة َحقٌّ َوالنَّاَر َحقٌّ َفََل حتَُ : قَالَ  ِخِر َوتـَعمَلُم َأنَّ اْلم ِم اْلم ِمُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم َ الََي َسَلَمُة ِإنم ُكنمَت تـُؤم : قَالَ ! شََّهاَدةِ لم بـَيميِن َوبـَنيم

تَـ  َنَة َويـَعمِطُف َعَليمِه َعبمُد الرَّْحمَِن، فَاخم َرُم ِبَعبمِد َفَخلَّيمُت ِعَناَن فـََرِسِه، فـَيَـلمَحُق بَِعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُعيَـيـم َخم ، فـََعَقَر اَأم ِ َلَفا طَعمنَـتَـنيم
 .الرَّْحمَِن َوطََعَنُه َعبمُد الرَّْحمَِن فـََقتَـَلهُ 

ِ فـَعَ فـََتَحوَّ  تَـَلَفا طَعمنَـتَـنيم َرِم، فـَيَـلمَحُق َأبُو قـََتاَدَة بَِعبمِد الرَّْحمَِن فَاخم َخم َقَر بَِيب قـََتاَدَة َوقـَتَـَلُه َأبُو َل َعبمُد الرَّْحمَِن َعَلى فـََرِس اَأم
َرمِ  َخم  .قـََتاَدَة، َوحَتَوََّل َأبُو قـََتاَدَة َعَلى فـََرِس اَأم

ُت أَ  ًئا، َويُـ مثَّ ِإين ِ َخَرجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشيـم ِم َحىتَّ َما َأَرى ِمنم غَُباِر َصَحابَِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ عمِرُضوَن قـَبمَل عمُدو ِف َأثَِر المَقوم
ربُوا ِمنمُه فأبصروين  ِس ِإََل ِشعمب  ِفيِه َماٌء يـَُقاُل َلُه ُذو قـََرد ، فََأرَاُدوا َأنم يشم ُبوبَِة الشَّمم أعدُّوا َورَاَءُهمم فـََعَطُفوا َعنُه َغيـم

َُق َرُجًَل َفَأرمِميِه فـَُقلمتُ  ُس، َوَأْلم م : وأسندوا ِف الثَِّنيِ ِة ثَِنيَِّة ِذي بِئمر  َوَغَرَبِت الشَّمم م يـَوم َها َواََن ابمُن االكوع َوالميَـوم ُخذم
 .الرضع

َرةَ : فـََقالَ : قَالَ  َوَع ُبكم  .َيثكل ُأمِ  َأكم
 .َعمم َأيم َعُدوَّ نَفسهنَـ : فـَُقلمتُ 

 ،( 5)وََكاَن الَِّذي رميته بكَرة 
__________ 

 .ََي ثكلته أمه أكوعه بكَرة: قَالَ : " َصِحيح ُمسلم( 5)
 .قَالَ 

 ".ََي َعدو نَفسه أكوعك بكَرة : قلت
)*( 

(9/135) 

 
 

 ِ َماِن، َوخَيمُلُفوَن فـََرَسنيم ًما آَخَر فـََعِلَق ِبِه َسهم بَـعمُتُه َسهم   َفِجئمُت هِبَِما َأُسوقـُُهَما ِإََل َرُسولِ َوَأتـم
تـُُهمم َعنمُه، ُذو قـََرد ، َوِإَذا بَِنِبِ   َليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى المَماِء الَِّذي َأجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َكِبِدَها َوَسَناِمَهامَخمِسِمائَة ، َوِإَذا ِبََلٌل َقدم َنََ  ِوي ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت فـَُهَو َيشم  .َر َجُزورًا ممَّا َخَلفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقلمتُ  َعَلى المُكفَّاِر ََي َرُسول هللا َخلِ يِن فانتخب من َأصمَحابك مائَة فاخذها : فَأَتـَيمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم ُُممرِبٌ ِإالَّ قـَتَـلمُتهُ  َقى ِمنـم َوِة َفََل يـَبـم  .ِِبلمَعشم



َرَمكَ : قـُلمتُ : َأُكنمَت فَاِعًَل َذِلَك ََي َسَلَمُة؟ قَالَ : فـََقالَ   .نـََعمم َوالَِّذي َأكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ رََأيمُت نـََواجِ  ِء النَّاِر، مثَّ قَالَ َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن بَِرمِض َغطََفانَ : َذُه ِف َضوم َن اْلم َروم  .ِإنَـُّهمم يـُقم

ا َغبَـَرًة : َفَجاَء رَُجٌل ِمنم َغَطَفاَن فـََقالَ  ِشطُوَن ِجلمَدَها رََأوم َمرُّوا َعَلى ُفََلن  المَغطََفاين ِ فـََنَحَر هَلُمم َجُزورًا، فـََلمَّا َأَخُذوا َيكم
 .وَها َوَخَرُجوا ِهَراِبً فـَتَـرَكُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبحم ُر رَجَّالَِتَنا َسَلَمةُ : فـََلمَّا َأصم  .خري فرساننا َأبُو قـََتاَدَة، َوَخيـم
َم المَفاِرِس َوالرَّاجِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسهم َباِء رَاِجِعنَي ِإََل فََأعمطَاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يًعا، مثَّ َأرمَدَفيِن َورَاَءُه َعَلى المَعضم ِل مجَِ

 .المَمِديَنةِ 
َبُق َجَعلَ  َنمَصاِر َكاَن اَل ُيسم ِم رَُجٌل ِمَن اَأم َوة ، َوِف المَقوم نَـَها َقرِيٌب ِمنم َضحم نَـَنا َوبـَيـم ، َأاَل :  يـَُناِديفـََلمَّا َكاَن بـَيـم َهلم ِمنم ُمَساِبق 

رُِم َكِرُيًا : ، فـَُقلمُت َلهُ رَُجٌل ُيَساِبُق ِإََل المَمِديَنِة؟ فََأَعاَد َذِلَك ِمَرارًا َوَأََن َورَاَء َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا َعَليمِه َوسلم مرد ِف  َأَما ُتكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ : َواَل تـََهاُب َشرِيًفا؟ قَالَ   .مَ اَل، ِإالَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُساِبِق الرَُّجلَ : قـُلمتُ : قَالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي َخلِ يِن َفَلم
 .ِإنم ِشئمتَ : قَالَ 

 .اذمَهبم ِإلَيمكَ : قـُلمتُ 
َليَّ َفَطَفرمُت َعِن النَّاَقِة، مثَّ ِإين ِ رََبطمُت َعَليمِه َشَرفً  َقيمُت ِمنم نـََفِسي، مثَّ َفطََفَر َعنم رَاِحَلِتِه َوثـَنَـيمُت رِجم تَـبـم ، يـَعميِن اسم ِ ا َأوم َشَرفـَنيم

َ َكِتَفيمِه بَِيِدي قـُلمتُ  ََقُه فََأُصكُّ بـَنيم ُتَك َواَّللَِّ : ِإين ِ َعَدومُت َحىتَّ َأْلم  .َسبَـقم
 .َأوم َكِلَمًة ََنمَوَها

 .ِإنم َأُظنُّ : َفَضِحَك َوقَالَ : قَالَ 
 .َحىتَّ َقِدممَنا المَمِديَنةَ 
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ِوِه، َوِعنمده رَِمَة بن عمار بَِنحم ِلٌم ِمنم طُُرق  َعنم ِعكم  فسبقته ِإََل : َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم
بَـرَ  َنا ِإََل َخيـم  .المَمِديَنِة، فـََلمم نـَلمَبثم ِإالَّ َثََلًَث َحىتَّ َخَرجم

 .َوَِأَْحمََد َهَذا السِ َياقُ 
َهِقيُّ هَ  ُ َأعمَلمُ ذََكَر المُبَخاِريُّ والمبَـيـم َحاَق َواَّللَّ َبُه ممَّا ذََكَرُه ابمُن ِإسم بَـَر، َوُهَو َأشم َُديمِبَيِة َوقـَبمَل َخيـم  .ِذِه المَغزمَوَة بـَعمَد اْلم

َها بَـَر َكاَنتم ِف َصَفر  ِمنـم َرِة، فَِإنَّ َخيـم جم َبِغي أتَمِخريَُها ِإََل َأَواِئِل َسَنِة َسبمع  ِمَن اهلِم  .فـَيَـنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َونََذَرتم ََنمَرَها لَِنَجاهِتَاَوَأمَّا قِ  َحاَق  صَُّة المَمرمَأِة الَِِّت جَنَتم َعَلى ََنَقِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َها فـََقدم َأومَرَدَها ابمُن ِإسم َعَليـم

َسِن المَبصمِريِ  ُمرمَسًَل   .ِبِرَوايَِتِه َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعِن اْلَم
 .َجاَء ُمتَِّصًَل ِمنم ُوُجوه  ُأَخرَ َوَقدم 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َأيُّوُب َعنم َأيب ِقََلبََة، َعنم َأيب المُمَهلَِّب، َعنم : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َراَن بمِن  َحدَّ ِعمم



َباُء ِلَرُجل  مِ : ُحَصنيم ، قَالَ  َباُء َمَعهُ َكاَنِت المَعضم َاج فَُأِخَذِت المَعضم  .نم َبيِن عقيل وََكاَنت من سوابق اْلم
ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِف َوََثق  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َعَلى ِْحَار  َعَليمِه َقِطيَفٌة، َفَمرَّ ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  :فـََقالَ  َاجِ ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَمُخُذَك جبَرِيَرِة ُحَلَفاِئَك : مَ ََي ُُمَمَُّد َعََلَم أتَمُخُذوين َوأتَمُخُذوَن َسابَِقَة اْلم
 .ثَِقيف  

ِ ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  وََكاَنتم ثَِقيٌف َقدم َأَسُروا رَُجَلنيم  .اَّللَّ
ِلمٌ [ ِإين ِ : ]َوقَاَل ِفيَما قَالَ   .ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َت ُكلَّ المَفََلحِ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَك َأفـمَلحم  .َلوم قـُلمتَـَها َوَأنمَت متَمِلُك َأمم
ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  ِقيِن : َسلََّم فـََقالَ َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ آُن فَاسم يِن َوِإين ِ َظمم  .ََي ُُمَمَُّد ِإين ِ َجاِئٌع فََأطمِعمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َهِذِه َحاَجُتكَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ا ِ َوَحَبَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلهِ مثَّ ُفِدَي ِِبلرَُّجَلنيم َباَء ِلَرحم  .لمَعضم

رِِكنَي َأَغاُروا َعَلى َسرمِح المَمِديَنِة َفَذَهُبوا ِبِه، وََكاَنت العضباء ِفيِه، َوَأَسُروا اممَرَأًة : قَالَ  ِلِمنيَ مثَّ ِإنَّ المُمشم  .ِمَن المُمسم
 .وََكانُوا ِإَذا نزلُوا أراحوا إبِله بَِفمِنَيِتِهمم : قَالَ 
َباءِ فـََقاَمِت ا: قَالَ  َلة  بـَعمَد َما نـَوَُّموا َفَجَعَلتم ُكلََّما َأَتتم َعَلى بَِعري  َرَغا َحىتَّ َأَتتم َعَلى المَعضم  ، فَأََتتم لمَمرمَأُة َذاَت لَيـم
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َها ِقَبَل المَمِديَنةِ ( 5)َعَلى ََنَقة  َذُلول  جُمَرََّسة   َها مثَّ َوجََّهتـم  .فـَرَِكبَـتـم
َها َونََذَرتم : قَالَ  ُ َأجنمَاَها َعَليـم  ِإِن اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : لَتَـنمَحَرنَـَّها، فـََلمَّا َقِدَمِت المَمِديَنَة ُعرَِفِت النَّاَقُة َفِقيلَ   .ََنَقُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَِها َأوم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِنذم بَـَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرتمُه، فـََقالَ  َوَأخم َها َأنم : َأتـَتمُه فََأخم بئس َما جزيتيها َأوم بِئمَس َما َجَزتـم

َها لَتَـنمَحَرنَـَّها ُ َعَليـم  .َأجنمَاَها اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ر  ِف َمعمِصَيِة اَّللَِّ َواَل ِفيمَ : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ا اَل َُيمِلُك ابمُن آَدَم اَل َوفَاَء لَِنذم

، َعنم َْحَّاِد بمِن زيد َراين ِ ِلٌم َعنم َأيب الرَّبِيِع الزَّهم  .َوَرَواُه ُمسم
َحاقَ * * *  ُ َعنمهُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُل َحسَّاَن بمِن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ َعاِر ِف َغزمَوِة ِذي قـََرد  قـَوم َشم َلوماَل الَِّذي : وََكاَن ممَّا ِقيَل ِمَن اَأم

َواِد * اَلَقتم َوَمسَّ ُنُسوَرَها  َداِد * لََلِقيَنُكمم َُيمِملمَن ُكلَّ ُمَدجَّج  ( 1)جبَُنوِب َسايََة َأممِس ِف التـَّقم َجم َِقيَقِة َماِجِد اَأم َحاِمي اْلم
َدادِ * َوَلَسرَّ َأوماَلَد اللَِّقيَطِة َأنَـَّنا  َفًَل   ِسلمٌم َغَداَة فـََواِرِس المِمقم ُكنَّا ( 9)َْلًِبا َفُشكُّوا ِِبلر َِماِح بََداِد * ُكنَّا مَثَانَِيًة وََكانُوا َجحم
ِم الَِّذيَن يـَُلونـَُهمم  ُموَن ِعَناَن ُكلِ  َجَواِد َكَلَّ َوَربِ  الرَّاِقَصاِت ِإََل ِمىًن * ِمَن المَقوم ( 7)يـَقمطَعمَن ُعرمَض َُمَارِِم االطواد * َويـَُقدِ 

َيل ِف عرصاتكم َحىتَّ   (1)ونؤوب ِبمللكات واالوالد *  نبيل اْلم
__________ 

 .املدربة ِف الر ُكوب َوالسري: اجملرسة( 5)



َيل: القت( 1)  .يُرِيد اْلم
َها ِبسم طَائِر: ونسورها َاِفر، َوِف المفرس عشُرون عضوا كل ُعضمو ِمنـم ر كالنواة ِف بطن اْلم  .النسم

 .َموِضع: وساية
َيمش المكثري: حفلاْل( 9)  .اْلم

 .ُذو اْللبة والصياح: واللجب
 .ُمتَـَفر قني: وبداد

 .الط رق: املخارم( 7)
َبال: واالطواد  .اْلم

 .جَنمَعلَها تبول: نبيل( 1)
َعة الواسعة َبني الد ور: والعرصات  .مجع َعرَصة َوِهي المبقم
 .النِ َساء: وامللكات

)*( 
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ًوا ِبُكلِ  ُمَقلَّ  َن َوَواِد * ص  َوِطِمرَّة  َرهم ُم ِطَراِد * َأفـمىَن َدَواِبَرَها َواَلَح ُمُتونـََها ( 5)ِف ُكلِ  ُمعمتَـَرك  َعَطفم ٌم تـَُقاُد ِبِه َويـَوم يـَوم
َعَلٌة ِبرِيِح َغَواِد * َفَكَذاَك ِإنَّ ِجَياَدََن َملمُبونٌَة  َرمُب ُمشم ََداِئِد ََتم ( 1)َواْلم َِديِد َوَهاَمَة المُمرماَتِد * َتِلي َوُسُيوفـَُنا بِيُض اْلم ُجَنَن اْلم
َلُه َعَليمِهُم ِْلََراِمِه  ُلوا * َأَخَذ اْلمِ َداِد َكانُوا ِبَدار  ََنِعِمنَي فـَُبدِ  َسم َم ِذي قـََرد  ُوُجوَه ِعَناِد قَاَل ابمُن * َوِلِعزَِّة الرَّْحمَِن ِِبَأم َأَيَّ

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َحسَّاَن فـََغِضَب َسعمُد بمُن زَيم : ِإسم ِمنَي َأَماَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ د  َأِمرُي َسرِيَِّة المَفَواِرِس المُمتَـَقدِ 
َدادِ : َوَحَلَف اَل يَُكلِ ُمُه َأبًَدا، َوقَالَ   .انمطََلَق ِإََل َخيمِلي َوفـََواِرِسي َفَجَعَلَها ِللمِمقم

َدادِ فَاعمَتَذَر ِإلَيمِه حَ  َم المِمقم َلمَدا : مثَّ قَاَل َأبـمَيااًت َُيمَدُح هِبَا َسعمَد بمَن زَيمد  ! سَّاُن بَِنَُّه َواَفَق الرَِّويُّ اسم ََشدَّ اْلم َأوم * ِإَذا َأَردمُُتُ اَأم
ا قَالَ  ِقع  فـََلمم تـََقعم ِمنم : َذا َغَناء  فـََعَليمُكمم َسعمَدا َسعمُد بمُن زَيمد  اَل يـَُهدُّ َهدَّ  .ُه مبَوم

ِم ِذي قـََرد   َنُة ِإذم زَاَرَها : َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِف يـَوم َتُه * َأَظنَّ ُعيَـيـم قـم ِذبمَت َما ُكنمَت َصدَّ ِدُم ِفيَها ُقُصورَا فَُأكم َف يـَهم بَِنم َسوم
َت المَمِديَنَة ِإذم ُزرمتـََها *  ا ِسَراًعا َكَشدِ  النـََّعاِم * َوقـُلمُتمم َسنَـغمَنُم َأممًرا َكِبريَا َفِعفم ِد ِفيَها زَِئريَا َوَولَّوم ُسم َت ِلَلم ِشُفوا * َوآَنسم َوملَم َيكم

َنا َرُسول املليك ( 9)َعنم ُمِلط   َحِصريَا  َنا َأِمريا* َأِمرٌي َعَليـم  أحبب ِبَذاَك ِإلَيـم
__________ 

 .َسرِيعا: رهوا( 5)
 .املشمر: واملقلص
 .رِيعالمفرس السَّ : والطمرة

 .تسقى اللَُّب: ملبونة( 1)



َها: النَّاقة، من قـَومهلم: امللط( 9) َليـم  .ألطت النَّاقة بذنبها ِإذا أدخلته َبني رِجم
 .واْلصري َما يكنف بِِه حول االبل من عيَدان اْلظرية

)*( 
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َمِئذ  ِمَن  ويتلوا ِكَتاًِب ُمِضيًئا ُمِنريَا َوقَاَل َكعمبُ * َرُسول يصدق َما َجاَءُه  ِم ِذي قـََرد  َُيمَدُح المُفرمَساَن يـَوم بمُن َماِلك  ِف يـَوم
ِلِمنيَ  َلُهمم ِف المَفَواِرِس َوِإَنَّ ُأََنٌس اَل نـََرى المَقتمَل ُسبًَّة * َأَُيمَسُب َأوماَلُد اللَِّقيَطِة َأنَـَّنا : المُمسم َنا ِمثـم َيمِل َلسم َثيِن * َعَلى اْلم َواَل نـَنـم

نرد كماة ( 1)ونضرب رَأس االبلج املتشاوس * َوِإَنَّ لَنَـقمِري الضَّيمَف ِمنم َقَمِع الذرى ( 5)الر َِماِح المَمَداِعِس  ِعنمدَ 
َِقيَقة ماجد ( 9)ِبَضرمب  ُيَسلِ ي َُنمَوَة المُمتَـَقاِعِس * املعلمني ِإذا انتحوا  كرمي كسرحان العضاه * ِبُكلِ  فـَىًت َحاِمي اْلم

َاَم حَتمَت المَقَواِنِس * يذودون َعن أحساهبم وبَلدهم ( 7)ُمالس  ر  ِإَذا َما َلِقيتَـُهمم ( 1)بِِبيض  تـَُقدُّ اهلم مبَا * َفَساِئلم َبيِن بَدم
َم التََّماُرِس  َواُن يـَوم ُتمم فَاصمُدُقوا َمنم َلِقيُتُم ( 1)فـََعَل اْلمِخم َبارَُكمم * ِإَذا َما َخَرجم ُتُموا َأخم ِف المَمَجاِلِس َوُقوُلوا زَلَلمَنا َواَل َتكم

ر َما مل ُيارس * َعنم َُمَاِلِب َخاِدر    (7)بِِه َوَحٌر ِف الصَّدم
__________ 

 .الرماح الَِِّت اَل تنثين: املداعس( 5)
 .مجع قمعة َوِهي َأعَلى َسَنام المَبِعري: القمع( 1)

 .الممشرق: واالبلج
 .املتكرب: واملتشاوس
 .االبلخ: َشامَوِف ابمن هِ 

 .الفوارس: الكماة( 9)
 .الَِّذي اَل يلني: واملتقاعس

ئمب: السرحان( 7)  .الذِ 
 .شجر ضخم: والعضاه

َِديد: القوانس( 1)  .أعايل بيض اْلم
َرمب: التمارس( 1)  .اجملالدة ِف اْلم
 .االسد الَِّذي يلمزم أمجته: اْلادر( 7)

 .اْلقد: والوحر
)*( 

(9/131) 

 
 



 .َوِهَي َغزمَوُة المُمَريمِسيعِ : ملصطلق من ُخَزاَعة قَاَل المُبَخاِريُّ َغزمَوة بين ا
َحاقَ   .َوَذِلَك ِف َسَنِة ِست   : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

َبَة َسَنَة َأرمَبع    .َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم
ِري ِ  فمِك ِف : َوقَاَل النـُّعمَماُن بمُن رَاِشد  َعِن الزُّهم  َكاَن َحِديُث اْلمِ

 .َغزمَوة المُمريمِسيع
َبَة َأنَـَّها َكاَنت ِف سنة َأربع  .َهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َمَغاِزي ُموَسى بمِن ُعقم

 .َوالَِّذي َحَكاُه َعنمُه َوَعنم ُعرمَوَة َأنَـَّها َكاَنتم ِف َشعمَباَن َسَنَة مَخمس  
ِ ِمنم : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َلتَـنيم  .َشعمَباَن َسَنَة مَخمس  ِف َسبمِعِمائَة  ِمنم َأصمَحابِهِ  َكاَنتم لَِليـم

َحاق بن يَسار، بعد َما َأومَرَد ِقصََّة ِذي قـََرد   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة بـَعمَض : َوقَاَل ُُمَمَّد بن ِإسم فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِخَرة َوَرَجب، مثَّ غَ  َطِلِق ِمنم ُخَزاَعَة ِف َشعمَباَن َسَنَة ِست   مُجَاَدى اْلم  .َزا َبيِن المُمصم

َلُة بن عبد هللا اللَّيمِثي  : قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة َأَِب َذر   المِغَفاِريَّ َويـَُقاُل َُّنَيـم  .َواسم
َحاقَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بن قـََتادَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َحدَّ ة َوعبد هللا بن أيب بكر َوُُمَم د بن ُيَي ابمن ِحبَّاَن، ُكلٌّ َقدم َحدَّ

َاِرُث : بـَعمَض َحِديِث َبيِن املصطق قَاُلوا َطِلِق جَيمَمُعوَن َلُه َوقَائُِدُهُم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ َبيِن المُمصم بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َهَذابمُن َأيب ِضرَ  َاِرِث الَِِّت تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َع هِبِمم َخَرَج ار ، َأبُو ُجَويمرِيََة بِنمِت اْلم ، فـََلمَّا مسَِ

تَـتَـُلوا، فـََهَزَم ِإلَيمِهمم َحىتَّ َلِقيَـُهمم َعَلى َماء  ِمنم ِمَياِهِهمم يـَُقاُل َلُه المُمَريمِسيُع ِمنم ََنِحيَ  ِة ُقَديمد  ِإََل السَّاِحِل، فـَتَـَزاَحَم النَّاُس َواقـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأبـمَناَءُهمم َوِنَساَءُهمم  ُهم، َونقل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ بين املصطلق َوقتل من قتل ِمنـم َوَأممَواهَلُمم فََأفَاَءُهمم  اَّللَّ

 .َعَليمهِ 
َرِة ِف : ِديُّ َوقَاَل المَواقِ  جم ِ مضتا ِمنم َشعمَباَن َسَنَة مَخمس  ِمَن اهلِم َلتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِليـم  َسبمِعِماَئة  ِمنم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا انـمتَـَهى ِإلَيمِهمم  ، فـََلمَّ ِلج  يِق،  َأصمَحابِِه ِإََل َبيِن المُمصمطَِلِق، وََكانُوا ُحَلَفاَء َبيِن ُمدم ر  الصِ دِ  َدَفَع رَايََة المُمَهاِجرِيَن ِإََل َأيب َبكم
َنمَصاِر ِإََل َسعمِد بمِن ُعَباَدَة، مثَّ َأَمَر ُعَمَر بمنَ   َويـَُقاُل ِإََل َعمَّاِر بمِن ََيِسر ، َورَايََة اَأم
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َطَّاِب فـََناَدى ِف النَّاِس َأنم ُقولُوا  .اَّللَُّ  اَل ِإَلَه ِإالَّ : اْلم
 .متَمنَـُعوا هِبَا َأنـمُفَسُكمم َوَأممَواَلُكمم 

ِلِمنَي َفَحَمُلوا  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمسم ا ِِبلنـَّبمِل، مثَّ َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا فـَتَـَراَموم ُهمم فَأَبـَوم َْحمَلَة َرُجل  َواِحد ، َفَما َأفـمَلَت ِمنـم
ِلِمنَي ِإالَّ رَُجٌل َواِحدٌ رَُجٌل َواِحٌد، َوقُِتَل  َتلم ِمَن المُمسم ُهمم َعَشَرٌة َوُأِسَر َسائُِرُهمم َوملَم يـُقم  .ِمنـم

ن  قَالَ  ِ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعوم َعاِء قـَبمَل المِقَتاِل فـََقالَ : َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم أَلُُه َعِن الدُّ َغاَر َقدم أَ : َكتَـبمُت ِإََل ََنِفع  َأسم
َقى َعَلى المَماِء، فَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َبيِن المُمصمطَِلِق وهم َغاروَن ِف أنعامهم ُتسم َقَتَل ُمَقاتَِلتَـُهمم َوَسىَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمِئذ   يَـُهمم فََأَصاَب يـَوم َسُبُه قَاَل  -َسبـم َاِرثِ  -َأحم  .ُجَويمرِيََة بِنمَت اْلم



بَـ  َيمشِ َوَأخم  .َرين َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر ِبَذِلَك، وََكاَن بذلك اْلم
َحاقَ  َنمَصاِر َوُهَو يـَرَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِلِمنَي يـَُقاُل َلُه ِهَشاُم بمُن ُصَبابََة، َأَصابَُه َرُجٌل ِمَن اَأم ى َأنَُّه َوَقدم ُأِصيَب رَُجٌل ِمَن المُمسم

 .أً ِمَن المَعُدوِ  فـََقتَـَلُه َخطَ 
ََلِم َفطََلَب ِديََة أَ * * *  َيَس بمَن ُصَبابََة َقِدَم ِمنم َمكََّة ُمظمِهًرا ِلْلمِسم َحاَق َأنَّ َأَخاُه ِمقم ِخيِه ِهَشام  ِمنم َرُسوِل َوذََكَر ابمُن ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَنَُّه قُِتَل َخطًَأ، فََأعمطَاُه ِديـََتُه، مثَّ  ا ِإََل  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَكَث َيِسريًا مثَّ َعَدا َعَلى قَاِتِل َأِخيِه فـََقتَـَلُه، َورََجَع ُمرمَتدًّ
َنًدا : َمكََّة َوقَاَل ِف َذِلكَ  وََكاَنت مهوم النَّفس ِمنم ( 5)يضرج ثوبيه ِدَماء اَأخادع * َشَفى النـَّفمَس َأنم َقدم َِبَت ِِبلمَقاِع ُمسم

َرِت تُِلمُّ * قـَبمِل قـَتمِلِه  ُت ثـُؤم ِمييِن ِوطَاَء المَمَضاِجِع َحَللمُت ِبِه ِوتمِري َوَأدمرَكم ََثِن َأوََّل رَاِجِع َثََرمُت ِبِه * فـََتحم َوم وَُكنمُت ِإََل اَأم
َلُه  ًرا َوَْحَّلمُت َعقم َيٌس َهَذا: قـُلمتُ ( 1)َسَراَة َبيِن النَّجَّاِر َأرمَِبَب فَارِِع * ِفهم َدَر َرُسوُل  َوهِلََذا َكاَن ِمقم َرمبـََعِة الَِّذيَن َأهم ِمَن اَأم

َتاِر المَكعمَبةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وم المَفتمِح ِدَماَءُهمم َوِإنم ُوِجُدوا ُمَعلَِّقنَي بَِسم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .مجع أخدع، َوُهَو عرق ِف احملجمتني، َوُهَو ُشعمَبة من الوريد: االخادع( 5)
 .حصن ِِبلمَمِديَنةِ : فارع( 1)

)*( 
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َحاقَ  َطَّاِب َأِجرٌي َلُه ِمنم َبيِن : قَاَل ابمُن ِإسم َنا النَّاُس َعَلى َذِلَك المَماِء َوَرَدتم َوارَِدُة النَّاِس، َوَمَع ُعَمَر بمِن اْلم ِغَفار  فـَبَـيـم
ُعود  يـَُقوُد فـََرَسُه، فَ  َجاُه بمُن َمسم َزمرَِج َعَلى يـَُقاُل َلُه َجهم ِف بمِن اْلم َُهيِنُّ َحِليُف َبيِن َعوم َجاُه َوِسَناُن بمُن َوبَر  اْلم ازمَدَحَم َجهم

َُهيِنُّ  تَـَتََل، َفَصَرَخ اْلم  :المَماِء فَاقـم
َنمَصارِ   .ََي َمعمَشَر اَأم

َجاهُ   .ََي َمعمَشَر المُمَهاِجرِينَ : َوَصَرَخ َجهم
ِمِه ِفيِهمم زَيمُد بمُن َأرمَقَم ُغََلٌم َحَدٌث فـََقالَ  فـََغِضَب َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب ِ  ٌط ِمنم قـَوم َأَوَقدم فـََعُلوَها؟ َقدم : بمِن َسُلول  َوِعنمَدُه َرهم

َوَّلُ  ََن َوَجََلبِيَب قـَُريمش  َهِذِه ِإالَّ َكَما قَاَل اَأم َأَما َواَّللَِّ ! " مَسِ نم َكلمَبَك َيَمُكلمكَ : " ََنفـَُروََن وََكاثـَُروََن ِف ِبََلِدََن؟ َواَّللَِّ َما َأُعدُّ
ََذلَّ  َها اَأم ََعزُّ ِمنـم رَِجنَّ اَأم  .لَِئنم َرَجعمَنا ِإََل المَمِديَنِة لَُيخم

ِمِه فـََقالَ  َبَل َعَلى َمنم َحَضَرُه ِمنم قـَوم َللمُتُموُهمم ِبََلدَُكمم َوقَ : مثَّ َأقـم امَسمُتُموُهمم َأممَواَلُكمم، َأَما َواَّللَِّ َهَذا َما فـََعلمُتمم ِبَنـمُفِسُكمم، َأحم
ُهمم َما ِبَيمِديُكمم لََتَحوَُّلوا ِإََل َغريمِ َدارِِكمم  ُتمم َعنـم  .َلوم َأممَسكم

َبَـ  بَـَرُه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم َطَّاِب َفَسِمَع َذِلَك زَيمُد بمُن َأرمَقَم َفَمَشى ِبِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر، َوِعنمَدُه ُعَمُر بمُن اْلم
تـُلمهُ : فـََقالَ  ر  فـَلميَـقم  .ُمرم بِِه َعبَّاَد بمَن ِبشم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتُل َأصمَحابَُه، اَل َوَلِكنم َأذ ِ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نم َفَكيمَف ََي ُعَمُر ِإَذا حَتَدََّث النَّاُس َأنَّ ُُمَمًَّدا يـَقم
 .ِِبلرَِّحيلِ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَرمحتَُِل ِفيَها  .َوَذِلَك ِف َساَعة  ملَم َيُكنم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فَارمحَتََل النَّاسُ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنيَ  َع ِمنمُه،  َوَقدم َمَشى َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَبِ  بمِن َسُلول  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـََلَغُه َأنَّ زَيمَد بمَن َأرمَقَم بـَلََّغُه َما مسَِ
ُت بِهِ   .َفَحَلَف ِِبَّللَِّ َما قـُلمُت َما قَاَل َواَل َتَكلَّمم

َنمَصا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم اَأم ِمِه َشرِيًفا َعِظيًما، فـََقاَل َمنم َحَضَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ِمنم َأصمَحابِهِ  رِ وََكاَن ِف قـَوم
َهَم ِف َحِديِثِه َوملَم َُيمَفظم َما قَاَل الرَُّجلُ   .َعَسى َأنم َيُكوَن المُغََلُم َأوم

 .َحَدًِب َعَلى ابمِن ُأيَب   َوَدفـمًعا َعنمهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَساَر لَ  تَـَقلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة َوَسلََّم َعَليمِه َوقَالَ فـََلمَّا اسم ََي : ِقَيُه ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم  َفَحيَّاُه بَِتِحيَِّة النـُّبـُوَّ

َت ِف َساَعة  ُمنمَكَرة  َما ُكنمَت تـَُروحُ   َرُسوَل اَّللَِّ َواَّللَِّ َلَقدم رُحم
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ُ َعَليمهِ  ؟ : َأوم َما بـََلَغَك َما قَاَل َصاِحُبُكمم؟ قَالَ : َوَسلَّمَ  ِف ِمثمِلَها؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأيُّ َصاِحب  ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 .َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   : قَالَ 
ََذلَّ : َوَما قَاَل؟ قَالَ : قَالَ  َها اَأم ََعزُّ ِمنـم َرَج اَأم  .َزَعَم َأنَُّه ِإنم رََجَع ِإََل المَمِديَنِة َأخم
 نمَت َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ خُتمرُِجُه ِإنم ِشئمَت،فَأَ : قَالَ 

لِيُل َوَأنمَت المَعزِيزُ   .ُهَو َواَّللَِّ الذَّ
ََرَز لِيُـتَـو ِ : مثَّ قَالَ  َمُه لِيَـنمِظُموَن َلُه اْلم ُ ِبَك َوِإنَّ قـَوم ، فـََواَّللَِّ َلَقدم َجاَءََن اَّللَّ ُه لَيَـَرى َأنََّك َقِد ُجوُه، فَِإنَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ارمُفقم

َتُه ُملمًكا تَـَلبـم  .اسم
َلتَـُهمم َحىتَّ  َمُهمم َذِلَك َحىتَّ َأممَسى َولَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلنَّاِس يـَوم ِمِهمم َذِلَك مثَّ َمَشى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر يـَوم  َأصمَبَح، َوَصدم

ُس، مثَّ نـََزَل ِبِ  ُهُم الشَّمم َرمِض فـََوقـَُعوا نَِياًماَحىتَّ آَذتـم  .لنَّاِس فـََلمم يـَلمبَـثُوا َأنم َوَجُدوا َمسَّ اَأم
َممِس ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَب    َِديِث الَِّذي َكاَن ِِبَأم َغَل النَّاَس َعِن اْلم َا فـََعَل َذِلَك لَِيشم ُ َوِإَّنَّ ، مثَّ رَاَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعاءُ َعَليم  َجاِز فـَُويمَق النَِّقيِع يـَُقاُل َلُه بـَقم َجاَز َحىتَّ نـََزَل َعَلى َماء  ِِبْلِم  .ِه َوَسلََّم ِِبلنَّاِس َوَسَلَك اْلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهبَّتم َعَلى النَّاِس رِيٌح َشِديَدٌة فَآَذتـمُهمم َوخَتَوَّ  ُ ُفو فـََلمَّا رَاَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِت َعِظيم  ِمنم ُعَظَماِء المُكفَّارِ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  َا َهبَّتم ِلَموم  .اَل خَتَوَُّفوَها فَِإَّنَّ
نـَُقاَع، وََكا ًفا فـََلمَّا َقِدُموا المَمِديَنَة َوَجُدوا رَِفاَعَة بمَن زَيمِد بمِن التَّابُوِت َأَحَد َبيِن قـَيـم َن َعِظيًما ِمنم ُعَظَماء الميَـُهود وََكهم

مَ   .لِلمُمَناِفِقنَي، َماَت َذِلَك الميَـوم
َبَة َوالمَواِقِديُّ   .َوَهَكَذا ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم

َياَن، َعنم َجاِبر  ََنمَو َهِذِه المِقصَِّة، ِإالَّ أَ  َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم ِلٌم ِمنم َطرِيِق اَأم  .نَُّه ملَم ُيَسمِ  الَِّذي َماَت ِمَن المُمَناِفِقنيَ َوَرَوى ُمسم
َفارِِه فـََقالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَعمِض َأسم ِت ُمَناِفق  : َهبَّتم رِيٌح َشِديَدٌة َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .َهِذِه ِلَموم



 .نم ُعَظَماِء المُمَناِفِقنيَ فـََلمَّا َقِدممَنا المَمِديَنَة ِإَذا ُهَو َقدم َماَت َعِظيٌم مِ 
َحاقَ  ُ ِفيَها المُمَناِفِقنَي ِف ابمِن ُأيَب   َوَمنم َكاَن َعَلى ِمثمِل َأممرِِه، فَأَ : قَاَل ابمُن ِإسم َخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َونـََزَلِت السُّورَُة الَِِّت ذََكَر اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُُِذِن زَيمِد بمِن أَ   :رمَقَم َوقَالَ َصلَّى اَّللَّ
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ىَف َّلِلَِّ بُُِذنِهِ   .َهَذا الَِّذي َأوم
ِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة َعنم ِإَعاَدتِِه َهاُهنَ : قـُلمتُ  َنا َعَلى تـَفمِسريَِها بَِتَماِمَها ِف ِكَتابَِنا التـَّفم َِديِث َوَقدم َتَكلَّمم ا، َوَسَردمََن طُُرَق َهَذا اْلم

َبُه َهاُهَنا فـَلميَ َعنم زَيمِد بم  تـُ ُد َوالمِمنَُّة، َفَمنم َأرَاَد المُوُقوَف َعَليمِه َأوم َأَحبَّ َأنم َيكم َمم  .طملُبمُه ِمنم ُهَناكَ ِن َأرمَقَم َوَّلِلَِّ اْلم
ِفيقُ   .َوِِبَّللَِّ التـَّوم

َحاقَ * * *  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ : قَاَل ابمُن ِإسم َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَبِ  بمِن َسُلول  َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّه بـََلَغيِن َأنََّك تُرِيُد قـَتمَل َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَب   ِفيَما بلغك َعنُه، فَِإن كنت فَاِعَل: َصلَّى اَّللَّ

َزمرَُج َما َكاَن هِبَا ِمنم رَُجل  َأبـَرَّ ِبَوا َفمر ُل ِإلَيمَك رَأمَسُه، فـََواَّللَِّ َلَقدم َعِلَمِت اْلم َشى َأنم أتَمُمَر يل ِبِه فََأََن َأْحِم ، َوِإين ِ َأخم ِلِدِه ِمينِ 
َلُه َفََل َتَدُعيِن نـَفمِسي َأنم َأنمظَُر ِإََل قَاِتِل َعبمدِ  تـُ ِمًنا ِبَكاِفر   بِِه َغريمِي فـَيَـقم ُتَل ُمؤم َلُه، فََأقـم تـُ اَّللَِّ بمِن ُأيَب   َُيمِشي ِف النَّاِس فََأقـم

 .فََأدمُخَل النَّارَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  بَـَتُه َما بَِقَي َمَعَنا: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َبلم نـَتَـَرفَُّق ِبِه َوَُنمِسُن ُصحم

ُمُه ُهُم الَِّذيَن يـَُعاتُِبونَُه َوَيَمُخُذونَُه َويـَُعنِ ُفونَُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َوَجَعَل بـَعمَد َذِلَك إِ  ََدَث َكاَن قـَوم َدَث اْلم ُ َعَليمِه  َذا َأحم َصلَّى اَّللَّ
َطَّاِب ِحنَي بـََلَغُه َذِلَك ِمنم َشأمهِنِمم  َم قـُلمَت يلَ ََأَرمَعَدتم َلُه  َكيمَف تـََرى ََي ُعَمُر؟ َأَما: َوَسلََّم ِلُعَمَر بمِن اْلم َواَّللَِّ َلوم قـَتَـلمُتُه يـَوم

َم بَِقتمِلِه َلَقتَـَلتمهُ   .آُنٌف َلوم َأَمرمتـَُها الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَظُم بـَرََكًة ِمنم َأممِري: فـََقاَل ُعَمرُ  ُت َِأَممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َقدم َواَّللَِّ َعِلمم

ُ َعنمُه َوَقَف َِأَبِيِه َعبمِد َوقَ  َنُه َعبمَد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ ُرمُهَا َأنَّ ابـم رَِمُة َوابمُن زَيمد  َوَغيـم اَّللَِّ بمِن ُأيَبِ  بمِن َسُلول  ِعنمَد َمِضيِق دم ذََكَر ِعكم
ُخلمَها َحىتَّ َيَمَذَن َرُسوُل اَّللَِّ : المَمِديَنِة فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َذِلكَ ِقفم فـََواَّللَِّ اَل َتدم  . َصلَّى اَّللَّ

َتأمَذنَُه ِف َذِلَك فََأِذَن َلُه فََأرمَسَلُه َحىتَّ دَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم  .َخَل المَمِديَنةِ فـََلمَّا َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

(9/905) 

 
 

َحاقَ  َمِئذ  ِمنم : قَاَل ابمُن ِإسم ِ َوُأِصيَب يـَوم ُهمم َرُجَلنيم َطِلِق ََنٌس، َوقـََتَل َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِمنـم  .َماِلًكا َوابـمَنهُ : َبيِن المُمصم
ِلِمنيَ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .ََي َمنمُصوُر َأِمتم َأِمتم : وََكاَن ِشَعاُر المُمسم

َحاقَ  ُ َعَليمهِ : قَاَل ابمُن ِإسم ِلِمنيَ  وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًيا َكِثريًا فـََقَسَمُهمم ِف المُمسم ُهمم َسبـم  .َوَسلََّم َأَصاَب ِمنـم
َاِعيُل بمُن َجعمَفر ، َعنم رَبِيَعَة بمِن َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  بَـَرين ِإمسم َبُة بمُن َسِعيد ، َأخم ثـََنا قـُتَـيـم  ُُمَمَِّد بمِن َُيمََي َحدَّ



ِيز ، َأنَُّه قَالَ بمِن  ُت ِإلَيمِه َفَسأَلمُتُه َعِن المَعزمِل، فـََقاَل : ِحبَّاَن، َعِن ابمِن ُُمَريم ِريَّ َفَجَلسم ُدم ِجَد فـََرَأيمُت َأَِب َسِعيد  اْلم َدَخلمُت المَمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزَّة : َأبُو َسِعيد   َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َخَرجم تَـَهيـم ًيا ِمنم َسِبِم المَعَرِب فَاشم َنا َسبـم َطِلِق فََأَصبـم َبيِن المُمصم

 ُ َنا المَعزمَل َوقـُلمَنا نـَعمِزُل، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـبـم َنا المُعُزوبَُة، َوَأحم َتدَّتم َعَليـم َ َأظمُهرََِن قـَبمَل َأنم النِ َساَء َواشم َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم
ِم المِقَياَمة ِإالَّ كائنة : " أََلُه، َفَسأَلمَناُه َعن َذِلك فـََقالَ َنسم  َعُلوا، َما ِمنم َنَسَمة  َكائَِنة  ِإََل يـَوم َوَهَكَذا َرَواُه " َما َعَليمُكم َأال تـَفم
 [ .ُمسلم]

َحاقَ * * *  َمِئذ  ِمَن السََّباََي ُجَويم : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن وََكاَن ِفيَمنم ُأِصيَب يـَوم َاِرِث بمِن َأيب ِضَرار ، َفَحدَّ رِيَُة بِنمُت اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَباََي َبيِن المُمصمطَِلِق َوقـََعتم : َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  َلمَّا َقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِسَها وََكانَ ُجَويمرِيَُة بِ  ، َأوم اِلبمِن َعم   َلُه، َفَكاتـَبَـتمُه َعَلى نـَفم م لِثَاِبت ابمن قـَيمِس بمِن مَشَّاس  َاِرِث ِف السهم ِت اممَرَأًة ُحلمَوًة نمُت اْلم
ُ َعَليمِه وَ  ِسِه، فَأََتتم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحًة اَل يـََراَها َأَحٌد ِإالَّ َأَخَذتم بِنَـفم َتِعيَنُه ِف ِكَتابَِتَهاُمَلَّ  .َسلََّم لَِتسم

َها َما رََأيم : قَاَلتم  تُـَها َوَعَرفمُت َأنَُّه َسيَـَرى ِمنـم َرِت َفَكرِهم  .تُ فـََواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأنم رََأيـمتـَُها َعَلى َِبِب ُحجم
ِمِه، َوَقدم َأَصاَبيِن ِمَن المَبََلِء َما ملَم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأََن ُجَويمرِيَُة بِنم : َفَدَخَلتم َعَليمِه فـََقاَلتم  َاِرِث بمِن َأيب ِضَرار  َسيِ ِد قـَوم ُت اْلم

ِم لِثَاِبِت بمِن قـَيمِس بمِن مشاس  خَيمَف َعَليمَك، فـََوقـَعمُت ِف السَّهم

(9/901) 

 
 

َتِعيُنَك عَ  ُتَك َأسم ُتُه َعَلى نـَفمِسي َفِجئـم  .َلى ِكَتاَبِِت َأوم اِلبمِن َعم   َلُه َفَكاتـَبـم
؟ قَالَ : فـََهلم َلِك ِف َخريم  ِمنم َذِلَك؟ قَاَلتم : قَالَ   .َأقمِضي َعنمِك ِكَتاَبِك وأتزوجك: َوَما ُهَو ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 .نعم ََي َرُسول هللا َقدم فـََعلمتُ : قَاَلت
َبَـُر ِإََل النَّاِس ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى: قَاَلتم  َاِرِث، فـََقاَل النَّاسُ  َوَخَرَج اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم تـََزوََّج ُجَويمرِيََة بِنمَت اْلم : اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َهاُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأصم
 .فََأرمَسُلوا َما ِبَيمِديِهمم 

ِل بـَيم : قَاَلتم  َها ِمائَُة َأهم َهافـََلَقدم ُأعمِتَق بِتَـزمِوجِيِه ِإَيَّ ِمَها ِمنـم  .ت  ِمنم َبيِن المُمصمطَِلِق، َفَما أعلم اممَرَأة َأعمَظَم بـَرََكًة َعَلى قـَوم
ُر َواِحد   فمِك بَِتَماِمَها ِف َهِذِه المَغزمَوِة، وََكَذِلَك المُبَخاِريُّ َوَغيـم َحاَق ِقصََّة اْلمِ ِل المِعلمِم، َوَقدم َحرَّرمتُ  مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم  ِمنم َأهم

تَـَعانُ   .طُُرَق َذِلَك ُكلِ ِه ِف تـَفمِسرِي ُسورَِة النُّوِر، فـَلميـُلمَحقم ِبَكَماِلِه ِإََل َهاُهَنا َوِِبَّللَِّ المُمسم
ثـََنا َحَراٌم، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َاِرثِ : َحدَّ َأيمُت قـَبمَل ُقُدوِم النَِّبِ  رَ : قَاَلتم ُجَويمرِيَُة بِنمُت اْلم

ِري، َفَكرِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِثََلِث لََيال  َكَأنَّ المَقَمَر َيِسرُي ِمنم يـَثمِرَب َحىتَّ َوَقَع ِف ِحجم رِبَ بِِه َأَحًدا ِمَن َصلَّى اَّللَّ ُت َأنم ُأخم هم
ُ َعَليم  ََي، قَاَلتم النَّاِس َحىتَّ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت الرُّؤم ُ َعَليمِه : ِه َوَسلََّم، فـََلمَّا ُسِبيَنا رََجوم فََأعمتَـَقيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلُموَن ُهُم الَِّذيَن َأرمَسُلوُهمم َومَ  ِمي َحىتَّ َكاَن المُمسم ُتُه ِف قـَوم  جبَارِيَة  ِمنم بـََناِت ا َشَعرمُت ِإالَّ َوَسلََّم َوتـََزوََّجيِن، َواَّللَِّ َما َكلَّمم
َ تـََعاََل  ُت اَّللَّ َبَـَر، َفَحِمدم  .َعمِ ي خُتمرِبين اْلم

َطلِ : قَاَل المَواِقِديُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجَعَل َصَداقـََها ِعتمَق َأرمبَِعنَي ِمنم َبيِن المُمصم  .قِ َويـَُقاُل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َتَداَها، مثَّ َخطَبَـَها ِمنمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َوذََكَر ُموَسى بمنُ  َطِلِق َأنَّ َأَِبَها طََلبَـَها َوافـم َبَة َعنم َبيِن المُمصم  َعَليمِه َوَسلََّم ُعقم
َها  .فـََزوََّجُه ِإَيَّ

(9/909) 

 
 

فمكِ  َحاَق َحِديث اْلمِ فمِك َوَهَذا ِسَياُق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َحاقَ : ِقصَُّة اْلمِ ِريُّ، َعنم َعلمَقَمَة بمِن َوقَّاص  : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن الزُّهم َحدَّ
ِري  ( 1)َوُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َوُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ ( 5)َوَسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب  َبَة، قَاَل الزُّهم  وكل قد: بمِن ُعتـم

َِديِث، َوبَـ  ِم َكاَن َأومَعى َلُه ِمنم بعض، َوقد مجعت ُكلَّ الَِّذي َحدثيِن هِبََذا اْلم مُ ( 9)عمُض المَقوم َثيِن المَقوم  .َحدَّ
َحاقَ  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه َعنم َعاِئَشَة، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن أَ : قَاَل ابمُن ِإسم ر ، َوَحدَّ َرَة يب َبكم َعنم َعمم

فمِك َما قَاُلوا، َفُكلٌّ َقدم َدَخلَ  ُل اْلمِ ِف َحِديِثَها َعنم َهُؤاَلِء  بِنمِت َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َعاِئَشَة َعنم نـَفمِسَها ِحنَي قَاَل ِفيَها َأهم
َها ثِقَ  ُث بـَعمُضُهمم َما ملَم ُُيَدِ ثم َصاِحُبُه، وَُكلٌّ َكاَن َعنـم يًعا ُُيَدِ  َع قَاَلتم مجَِ َها مبَا مسَِ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : ًة، َفُكلُُّهمم َحدََّث َعنـم

ُمَها َخَرَج هبَِ  َ ِنَسائِِه فَأَيَـّتـُُهنَّ َخَرَج َسهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد َسَفًرا َأقـمرََع بـَنيم ا َمَعُه، فـََلمَّا َكاَن َغزمَوُة َبيِن المُمصمطَِلِق َصلَّى اَّللَّ
ِمي َعَليمِهنَّ َمَعُه، َفَخَرَج يب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ أَ  َنُع، َفَخَرَج َسهم َ ِنَسائِِه، َكَما َكاَن َيصم  . َعَليمِه َوَسلَّمَ قـمرََع بـَنيم

ُم فـَيَـثـمُقلمَن، وَُكنمُت ِإَذا َرحَ ( 7)وََكاَن النِ َساُء ِإذم َذاَك َيكلن العلق : قَاَلتم  ُت ِف مل يهجهن اللَّحم َل يل بَِعرِيي َجَلسم
َدِج فـَيَـرمفـَُعونَهُ  َوم َفِل اهلم ُم الَِّذيَن َكانُوا يرحلون يل فيحملونين َوَيَمُخُذوَن بَِسم َدِجي، مثَّ َيَمِت المَقوم ِر  َهوم فـََيَضُعونَُه َعَلى َظهم

 . فـَيَـنمطَِلُقوَن ِبهِ المَبِعرِي فـََيُشدُّونَُه حبَِباِلِه، مثَّ َيَمُخُذوَن ِبَرأمِس المَبِعريِ 
__________ 

 .سعيد بن ُجَبري: ابمن ِهَشام( 5)
 .َوعبد هللا بن عبيد هللا: االصل( 1)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 .َلك الَِّذي: ابمن ِهَشام( 9)
 .مجع علَقة، َوِهي كل َما يتبلغ ِبِه من المَعيمش: العلق( 7)

)*( 

(9/907) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َسَفرِِه َذِلَك َوجََّه قَاِفًَل َحىتَّ ِإَذا َكاَن َقرِيًبا مِ فـََلمَّا : قَاَلتم  َن المَمِديَنِة نـََزَل َمنمزاًِل فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُت لِبَـعمِض َحاَجِِت َوِف ُعُنِقي ِعقمٌد يل ِفيِه فـََباَت ِبِه بـَعمَض اللَّيمِل، مثَّ َأذََّن ُمؤذن ِف النَّاِس ِِبلرَِّحيِل، فَارمحَتََل النَّاسُ  ، َوَخَرجم

ِل َذَهبمُت َألمَتِمُسُه ِف ُعُنِقي فَـ ( 5)َجزمُع ظََفار   ُه، فـََلمَّا فـََرغمُت انمَسلَّ ِمنم ُعُنِقي َواَل َأدمِري، فـََلمَّا َرَجعمُت ِإََل الرَّحم َلمم َأِجدم
ُتُه َحىتَّ َوَقدم َأَخَذ النَّاُس ِف الرَِّحي  ِل، فـََرَجعمُت ِإََل َمَكاين الَِّذي َذَهبمُت ِإلَيمِه فَالمَتَمسم



َلِتهِ  ُلوَن يلَ المَبِعرَي َوَقدم َكانُوا فـََرُغوا َمنم رِحم ُم ِخََلِف الَِّذيَن َكانُوا يـَُرحِ  تُُه، َوَجاَء المَقوم َدَج َوُهمم َيظُنُّوَن َأين ِ َوَجدم َوم ، فََأَخُذوا اهلم
َتَمُلوُه َفَشدُّوُه َعَلى المَبِعرِي َوملَم َيُشكُّوا َأين ِ ِفيِه، مثَّ َأَخُذوا ِبَرأمِس فِ  َنُع، فَاحم  .المَبِعرِي فَانمطََلُقوا بِهِ يِه َكَما ُكنمُت َأصم

َكِر َوَما ِفيِه َداع  َواَل جمُِيٌب، َقِد انمطََلَق النَّاسُ   .فـََرَجعمُت ِإََل المَعسم
ُت َلُرِجَع النَّاس ِإيَلَّ فـَتَـ : قَاَلتم  ُتِقدم  .َلفَّفمُت جبِلمَبايب مثَّ اضمَطَجعمُت ِف َمَكاين، َوَعَرفمُت َأنم َلِو افـم
َكر لَبعض حاجاته : قَاَلتم  َوان بن المُمَعطل الس لِمي  وََكاَن قد ختلف َعن المَعسم َطِجَعٌة ِإذم َمرَّ يب َصفم فـََلمم فـََواَّللَِّ ِإين ِ َلُمضم

َنا اْلمِ يَ  َرَب َعَليـم : َجاُب، فـََلمَّا رَآين َقالَ ِبتم َمَع النَّاِس، فـََرَأى َسَواِدي فََأقـمَبَل َحىتَّ َوَقَف َعَليَّ َوَقدم َكاَن يـََراين قـَبمَل َأنم ُيضم
ُ َعَليمِه وَ ! ِإَنَّ َّلِلَِّ َوِإَنَّ ِإلَيمِه رَاِجُعونَ   .َسلََّم؟ َوَأََن ُمتَـَلفِ َفٌة ِف ثَِيايب َظِعيَنُة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتهُ : َما َخلََّفِك يـَرمَْحُِك اَّللَُّ؟ قَاَلتم : قَالَ   .َفَما َكلَّمم
 .ارمَكِب : مثَّ قـَرََّب ِإيَلَّ المَبِعرَي فـََقالَ 

َتأمَخَر َعينِ    .َواسم
ُت، فـَرَِكبمُت َوَأَخَذ ِبَرأمِس المَبِعرِي فَانمطََلَق َسرِيعً : قَاَلتم  ُت َحىتَّ َأصمَبحم ُتِقدم َنا النَّاَس َوَما افـم ا َيطمُلُب النَّاَس، فـََواَّللَِّ َما َأدمرَكم

فمِك َما قَاُلوا، َوارمَتجَّ المَعسم  ُل اْلمِ َكر َوَواَّللَّ َما أعلم بشئ ِمنم َونـََزَل النَّاُس فـََلمَّا اطمَمأَنُّوا طََلَع الرَُّجُل يـَُقوُد يب، فـََقاَل َأهم
 .ِلكَ ذَ 

ُلُغيِن ِمنم َذِلك شئ َوى َشِديَدًة اَل يـَبـم َتَكيمُت َشكم  .مثَّ َقِدممَنا المَمِديَنَة فـََلمم َألمَبثم َأِن اشم
__________ 

زع( 5)  .اْلرز: اْلم
 .َمِديَنة ِِبلميمن: وظفار
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َِديَث ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِإََل َأبـََويَّ، اَل يَذمُكُروَن يل ِمنمُه قَِليًَل َواَل َكِثريًا، ِإالَّ َأين ِ َقدم َوَقِد انـمتَـَهى اْلم لَّى اَّللَّ
َتَكيمُت َرِْحَيِن َولَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَض ُلطمِفِه يب، ُكنمُت ِإَذا اشم َعلم َذِلَك يب َطَف يب َأنمَكرمُت ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فـََلمم يـَفم

 .َكيمَف تِيُكمم؟ اَل يَزِيُد َعَلى َذِلكَ : ِف شكواي َذِلك، فَأَنمَكرمُت َذِلَك ِمنمُه، َكاَن ِإَذا َدَخَل َعَليَّ َوِعنمِدي أُمِ ي مُتَرِ ُضيِن قَالَ 
ُت ِف نـَفمِسي فـَُقلمتُ : قَاَلتم  ، ِحنَي رَ : َحىتَّ َوَجدم َلوم َأِذنمَت يل فَانـمتَـَقلمُت ِإََل ُأمِ ي : َأيمُت َما رََأيمُت ِمنم َجَفائِِه يل ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 .َفَمرََّضتميِن 
 .اَل َعَليمك: قَالَ 

َلًة، وَكُ : قَاَلت رِيَن لَيـم ُت ِمنم َوَجِعي بـَعمَد ِبضمع  َوِعشم ًما َعَرًِب اَل نَّ فَانـمَقَلبت ِإََل أُمِ ي َواَل علم يل بشئ ممَّا َكاَن، َحىتَّ نَِقهم ا قـَوم
َا ُكنَّا َُنمُرجُ  َرُهَها، ِإَّنَّ ََعاِجُم نـََعافـَُها َوَنكم َا َكاَنِت النِ َساُء نـَتَِّخُذ ِف بـُُيوتَِنا َهِذِه المُكُنَف الَِِّت تـَتَِّخُذَها اَأم  ِف ُفَسِح المَمِديَنِة َوِإَّنَّ

َلة  ِف َحَواِئِجِهنَّ، فَ  َن ِف ُكلِ  لَيـم ِم بن الممطلب، قَاَلتم خَيمُرجم َنُة َأيب رُهم َطح  ابـم َلًة لِبَـعمِض َحاَجِِت َوَمِعَي ُأمُّ ِمسم ُت لَيـم : َخَرجم



ِشي َمِعي ِإذم َعثـََرتم ِف ِمرمِطَها فـََقاَلتم  َطحٌ : فـََواَّللَِّ ِإنَـَّها لََتمم  .تَِعَس ِمسم
ه َعومف َطٌح َلَقٌب وامسم  .َوِمسم

رو ا: َفقلت: قَاَلت رًابئس لَعمم  .َّللَِّ َما قـُلمِت ِلَرُجل  ِمَن المُمَهاِجرِيَن، َوَقدم شهد بَدم
ر ؟ قَاَلتم : قَاَلت َبَـُر ََي بِنمَت َأيب َبكم بَـَرتميِن ِِبلَِّذي َكاَن ِمنم َقول أهل االفك: قـُلمتُ : َأو َما بـََلَغِك اْلم َبَـُر؟ فََأخم  .َوَما اْلم
 .نـََعمم : َأو قد َكاَن َهَذا؟ قَاَلتم : قلت

 .َواَّللَِّ َلَقدم َكانَ 
 .َكاَء َسَيصمدَُع َكِبِديفـََواَّللَِّ َما َقَدرمُت َعَلى َأنم َأقمِضَي َحاَجِِت، َوَرَجعمُت، فـََواَّللَِّ َما زِلمُت َأبمِكي َحىتَّ ظَنَـنمُت َأنَّ المبُ : قَاَلتم 
ُ َلِك حَتَدََّث النَّاُس مبَِ : َوقـُلمُت َِأُمِ ي: قَاَلتم  ثُوا بِِه َواَل َتذمُكرِيَن يل ِمنم َذِلَك َشيمئايـَغمِفُر اَّللَّ َأي بنية خففي : قَاَلت! ا حَتَدَّ

َناُء ِعنمَد َرُجل  ُيُِبـَُّها هَلَا ضرائر ِإالَّ كثرن وَكثر النَّاس( 5) َها َعَليمك الشَّأمن فَواَّللَّ لقل َما َكاَنِت اممَرَأٌة َحسم  .َعَليـم
__________ 

 .فضيخ: ابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَخطَبَـُهمم، َواَل َأعمَلُم ِبَذِلَك، َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـم : قَاَلتم  َأيُـَّها النَّاُس : ىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ َوَقدم قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلي َويـَُقوُلوَن َعلَ  ُذوَنيِن ِف َأهم ًرا، َويـَُقوُلوَن َذِلَك ِلَرُجل  َواَّللَِّ َما َِبُل رَِجال  يـُؤم ُت َعَليمِهمم ِإالَّ َخيـم َقِ ، َواَّللَِّ َما َعِلمم َر اْلم يمِهمم َغيـم

ًرا ُت ِمنمُه ِإالَّ َخيـم ًتا ِمنم بـُُيوِت ِإالَّ َوُهَو َمِعي: َما َعِلمم ُخُل بـَيـم  .َواَل َيدم
ُر َذِلَك ِعنمَد َعبمِد اَّللَِّ : قَاَلتم  َزمرَِج َمعَ وََكاَن ِكبـم   بمِن ُأيَبِ  بمِن َسُلول  ِف رَِجال  ِمَن اْلم

َنَب بِنمَت َجحمش  َكاَنتم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ  تَـَها زَيـم ، َوَذِلَك َأنَّ ُأخم َطٌح َوَْحمَنُة بِنمُت َجحمش  ُ َعَليمِه الَِّذي قَاَل ِمسم  َصلَّى اَّللَّ
ُرَها َوَسلََّم َومل تكن اممَرَأة من ِنَسائِهِ   .تناصبين ِف المَمنمزَِلِة ِعنمَدُه َغيـم

ًرا، َوَأمَّا ْحمَنة فأشاعت من َذِلك َما أشاعت تضار  ُ ِبِديِنَها فـََلمم تـَُقلم ِإالَّ َخيـم ِتَها َفَشِقَيتم فََأمَّا زَيـمَنُب فـََعَصَمَها اَّللَّ ين َِأُخم
 .ِبَذِلكَ 

ُ عَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنم َيُكونُوا من االوس : َليمِه َوَسلََّم تِلمَك المَمَقاَلَة َقاَل ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم  فـََلمَّا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَب  ٌل َأنم ُتضم َزمرَِج َفُمرمََن َأممَرَك، فـََواَّللَِّ ِإنَـُّهمم ََأَهم َوانَِنا ِمَن اْلم  .َأعمَناقـُُهمم نكفيكهم َوِإنم َيُكونُوا ِمنم ِإخم

ِرُب َأعمَناقـَُهمم، َأَما َواَّللَِّ : فـََقاَم َسعمُد بمُن ُعَباَدَة، وََكاَن قـَبمَل َذِلَك يـَُرى َرُجًَل َصاِْلًا فـََقالَ : تم قَالَ  ُر هللا َما َتضم َكَذبمَت َلَعمم
َزمرَِج َوَلوم َكانُ  ِمَك َما قـُلمَت َهَذاَما قـُلمَت َهِذِه المَمَقاَلَة ِإالَّ َأنََّك َقدم َعَرفمَت َأنَـُّهمم ِمَن اْلم  .وا ِمنم قـَوم

، َوَلِكنََّك ُمَناِفٌق َُتَاِدُل َعِن المُمَناِفِقنيَ : فـََقاَل ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم   ُر اَّللَِّ  .َكَذبمَت َلَعمم
َزمرَجِ : قَاَلتم  ِس َواْلم َوم ِ ِمَن اَأم َيـَّنيم َ َهَذيمِن اْلم  .َشرٌّ  َوَتَساَوَر النَّاُس َحىتَّ َكاَد َيُكوُن بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَخَل على َفَدَعا َعلي  بن أيب طَالب َوُأَساَمة ابمن زَيمد  فَا َتَشاَرمُهَا، فََأمَّا ُأَساَمُة َونـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم



ًرا َوقَاَلُه، مثَّ قَالَ  ُلَك َوَما نـَعمَلُم مِ : فَأَثـمىَن َخيـم ًرا، َوَهَذا المَكِذُب َوالمَباِطلُ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأهم ُهمم ِإالَّ َخيـم  .نـم
 ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإن النِ َساء: َوَأمَّا َعِليٌّ فَِإنَُّه قَالَ 

(9/907) 

 
 

َارِيََة فَِإنَـَّها َسَتصمُدُقكَ  ِلَف، َوَسِل اْلم َتخم  .َلَكِثرٌي َوِإنََّك َلَقاِدٌر َعَلى َأنم َتسم
َأهلَا َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَرِيَرة يسم  .َصلَّى اَّللَّ

َها َعِليٌّ َفَضَربـََها َضرمًِب َشِديًدا َويـَُقولُ : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَم ِإلَيـم ُدِقي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اصم
ًرا، َوَما كُ : فـَتَـُقولُ : قَاَلتم  ًئا ِإالَّ َأين ِ ُكنمُت َأعمِجُن َعِجييِن فَآُمُرَها َأنم َواَّللَِّ َما َأعمَلُم ِإالَّ َخيـم نمُت َأِعيُب َعَلى َعاِئَشَة َشيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِعنمِدي َأبـََواَي َوعِ : قَاَلتم ! حَتمَفَظُه فـَتَـَناُم َعنمُه فـََتأمِت الشَّاُة فـََتأمُكُلهُ  نمِدي مثَّ َدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اممَرَأةٌ 

َنمَصاِر َوَأََن َأبمِكي َوِهَي تـَبمِكي، َفَجَلَس َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ  ِل : ِمَن اَأم ََي َعاِئَشُة ِإنَُّه َقدم َكاَن َما بـََلَغِك ِمنم قـَوم
بََة َعنم ِعَباِدهِ النَّاِس، فَاتَِّقي اَّللََّ، َوِإنم ُكنمِت َقدم َقارَفمِت ُسوًءا ممَّا يَـ  َبُل التـَّوم ، فَِإنَّ اَّللََّ يـَقم  .ُقوُل النَّاُس فـَُتويب ِإََل اَّللَِّ

ًئا، َوانـمَتَظرمُت َأبـََويَّ َأنم جيُِيَبا َعينِ  ( 5)فـََواَّللَِّ ِإنم ُهَو ِإالَّ َأنم َقاَل يل َذِلَك فـََقَلَص : قَاَلتم  َدممِعي َحىتَّ َما ُأِحسُّ ِمنمُه َشيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم يـََتَكلََّماَرسُ   .وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرأُ بِ : قَاَلتم  ُ ِفَّ قـُرمآًَن يـُقم َغَر َشأمًَن ِمنم َأنم يـُنَـزِ َل اَّللَّ َقَر ِف نـَفمِسي َوَأصم ُ اَّللَِّ ََأَََن ُكنمُت َأحم ِه َوُيَصلَّى ِبِه، َوَلِكينِ  ُكنمُت َأرمُجو َواميم
ُ َعَليمِه َوسلم ِف نَومه َشيمئا يكذب هللا ِبِه عين ملا يعلم من براءت وخيرب َخبَـًرا، َوَأمَّا قـُرم َأنم يـَرَ  آًَن يـَنمِزُل ِفَّ ى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َقَر ِعنمِدي ِمنم َذِلكَ   .فـََواَّللَِّ لَنَـفمِسي َكاَنتم َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقااَل : اِن قـُلمُت هَلَُمافـََلمَّا ملَم َأَر َأبـََويَّ يـََتَكلَّمَ : قَاَلتم  ِري مبَا : َأاَل َتُِيَباِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوهللا َما َندم
 .جنُِيُبهُ 

مِ : قَاَلتم  ََيَّ ر  ِف تِلمَك اَأم َل بـَيمت  َدَخَل َعَليمِهمم َما َدَخَل َعَلى آِل َأيب َبكم  .َوَواَّللَِّ َما َأعمَلُم َأهم
تَـعمبَـرمُت فـََبَكيمُت مثَّ قـُلمتُ : قَاَلتم  تَـعمَجَما َعَليَّ اسم َواَّللَِّ اَل َأتُوُب ِإََل اَّللَِّ ممَّا ذََكرمَت َأبًَدا، َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَعمَلُم لَِئنم : فـََلمَّا اسم

ُ يـَعمَلُم َأين ِ ِمنمُه بَرِيَئٌة ََأَ   ُقوَلنَّ َما مل يكن، َولَِئن َأَن أنمكرتَأقـمَررمُت مبَا يـَُقوُل النَّاُس َواَّللَّ
__________ 

 .ارمَتفع: قلص( 5)
)*( 

(9/905) 

 
 



ُقوَنيِن   .َما يـَُقوُلوَن اَل ُتَصدِ 
َم يـَعمُقوَب َفَما َأذمُكُرُه فـَُقلمتُ : قَاَلتم  ُت اسم يٌل : " َوَلِكنم َسَأُقوُل َكَما قَاَل َأبُو يُوُسفَ : مثَّ المَتَمسم ٌر مجَِ تَـَعاُن َفَصبـم ُ المُمسم َواَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم جَممِلَسُه َحىتَّ تـََغشَّاُه ِمَن اَّللَِّ َما َكاَن : قَاَلتم " َعَلى َما َتِصُفوَن  يـَتَـَغشَّاُه، فـََواَّللَِّ َما بَرَِح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بِِه َوُوِضَعتم ِوَساَدًة ِمنم َأَدم  حَتمَت  َي بِثـَوم رَأمِسِه، َفَأمَّا َأََن ِحنَي رََأيمُت ِمنم َذِلَك َما رََأيمُت فـََواَّللَِّ َما َفزِعمُت َوَما َِبلَيمُت، َفُسجِ 

ُر ظَاِلِمي، َوَأمَّا َأبـََواَي فوالذي نفس َعاِئَشة بَِيِدِه ماسرى َعنم رَ   َعَليمِه ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َقدم َعَرفمُت َأين ِ بَرِيَئٌة َوَأنَّ اَّللََّ َغيـم
ُرَجنَّ َأنـمُفُسُهَما فـََرقًا ِمنم َأنم َيَمِتَ ِمَن اَّللَِّ حَتمِقيُق َما قَاَل النَّاسُ   .َوَسلََّم َحىتَّ ظَنَـنمُت لََتخم

ُر ِمنم وَ : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجَلَس َوِإنَُّه لَيَـَتَحدَّ ، َفَجَعَل مثَّ ُسرِ َي َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م  َشات  َُماِن ِف يـَوم ِهِه ِمثمُل اْلم جم
ُ عزوجل بـََراَءَتكِ : ُيسح المعرق َعن َوجهه َويـَُقولُ   .َأبمِشِري ََي َعاِئَشُة، َقدم َأنـمَزَل اَّللَّ

ُد َّلِلَِّ : قـُلمتُ : قَاَلتم  َمم  .اْلم
َطِح بمِن ُأََثثََة َوَحسَّاَن بمِن مثَّ َخَرَج ِإََل النَّاِس َفَخطَبَـُهمم َوَتََل َعَليمِهمم َما َأنـمزَ  َل هللا عزوجل ِمَن المُقرمآِن ِف َذِلَك، مثَّ َأَمَر مبِسم

، وََكانُوا ممَّنم َأفمَصَح ِِبلمَفاِحَشِة َفُضرِبُوا َحدَُّهمم   .ََثِبت  َوَْحمَنَة بِنمِت َجحمش 
ِ َعِن الزُّهم  َِديُث ُُمَرٌَّج ِف الصَِّحيَحنيم َياُق ِفيِه فـََوائُِد مَجَّةٌ َوَهَذا اْلم ، َوَهَذا السِ   .ِريِ 

ِف ِْلَسَّاَن َوَمنم َمَعُه، َرَواُه َأبُو َداُوَد ِف ُسَنِنهِ  ُر َحدِ  المَقذم  .َوِذكم
َحاقَ  ِلِمنَي ِف َضرمِب َحسَّاَن َوَأصمَحابِهِ : قَاَل ابمُن ِإسم َلُه َلَقدم َذاَق َحسَّاُن الَّ : َوقَاَل قَاِئٌل ِمَن المُمسم َوَْحمَنُة ِإذم * ِذي َكاَن َأهم

َطُح  ِم المغَيمِب َزومَج نَِبيِ ِهمم ( 5)قَاُلوا َهِجريًا َوِمسم ا ِبَرجم َطَة ِذي المَعرمِش المَكِرمِي َفأُتمرُِحوا * تـََعاَطوم َوآَذوما َرُسول هللا ( 1)َوَسخم
 ُمازي تبقى عممومها وفضحوا* ِفيَها فجللوا 

__________ 
 .المَفاِحش من الَقومل: جرياهل( 5)
 .أحزنوا، من التـََّرحِ : أترحوا( 1)

)*( 

(9/903) 

 
 

َفُح * وصبت َعَليمِهم ُمصدات َكأَنَـَّها  َحاَق َأنَّ َحسَّاَن بمَن ََثِبت  ( 5)شآبيب قطر ِف ُذرَا المُمزمِن َتسم َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم
َواَن بمَن الم  ُجو ِفيِه َصفم َجَهاه  َكَما ( 1)ُمَعطَِّل َومَجَاَعًة ِمنم قـَُريمش  ممَّنم خَتَاَصَم َعَلى المَماِء قَاَل ِشعمًرا يـَهم ِمنم َأصمَحاِب َجهم

ََلبِيُب َقدم َعزُّوا َوَقدم َكثـُُروا : تقدم َأوله ِهيَ  ُكنمَت   َقدم َثِكَلتم ُأمُُّه َمنم ( 9)َوابمُن المُفَريـمَعِة َأممَسى بـَيمَضَة المبَـَلِد * َأممَسى اْلَم
ََسِد َما ِلَقِتيِلي الَِّذي َأغمُدو فَآُخُذُه * َصاِحَبُه  َتِشًبا ِف بـُرمثُِن اَأم ُر ِحنَي * َأوم َكاَن ُمنـم ِمنم ِديَة  ِفيِه يـُعمطَاَها َواَل قـََوِد َما المَبحم

َر ِِبلزَّبَِد * تـَُهبُّ الر ِيُح َشاِمَيًة  مً ( 7)فـَيَـغمطَِئلُّ َويـَرمِمي المِعبـم ِملمغَيمِظ َأفمِري َكَفرمِي المَعاِرِض * ا بَِغمَلَب ِمينِ  ِحنَي تـُبمِصُرين يـَوم
 (1)المرَبِِد 

َت َوالمُعزَّى مبَعمزَِلة  * َأمَّا قـَُريمٌش فَِإين ِ اَل ُأَساِلُمَها  رُُكوا الَلَّ ُجُدوا ُكلُُّهمم لِ * َحىتَّ يُِنيُبوا ِمَن المغَيَّاِت لِلرََّشِد َويـَتـم لمَواِحِد َوَيسم



َهُدوا َأنَّ َما قَاَل الرَُّسوُل هَلُمم  َواُن بمُن المُمَعطَِّل : قَالَ ( 1)ُحقٌّ فـَُيوُفوا حبَقِ  اَّللَِّ َوالموُُكِد * الصََّمِد َوَيشم فَاعمتَـَرَضُه َصفم
ُت ِبَشاِعِر َوذََكَر َأنَّ ََثِبَت بمَن ُغََل * تـََلقَّ ُذَِبَب السَّيمِف َعينِ  فَِإنَّيِن : َفَضَربَُه ِِبلسَّيمِف َوُهَو يـَُقولُ  ٌم ِإذا ُهَو جيت َلسم

ُه َوََثقًا، فـََلِقَيُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة فـَقَ  َواَن ِحنَي َضَرَب َحسَّاَن َفَشدَّ َضَرَب : ماهذا؟ فـََقالَ : الَ قـَيمِس بمِن مَشَّاس  َأَخَذ َصفم
 .َحسَّاَن ِِبلسَّيمفِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بشئ من َذِلك؟ قَالَ : فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ   .اَل : َهلم َعِلَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل ابمُن المُمَعطَّلِ  ا ُكلُُّهمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتمَ : فََأطمَلَقُه مثَّ َأتـَوم  َليِن ََي َرُسوَل اَّللَِّ آَذاين َوَهَجاين فَاحم

__________ 
 .السِ َياط الشَِّديَدة الفتل: احملصدات( 5)

 .مجع شؤبوب َوِهي الدفعة من المَمَطر: والشآبيب
 .يعرض ِِببمن المُمَعطل ِفيِه، ومبن أسلم من المَعَرب من ُمضر: ابمن ِهَشام( 1)السََّحاب : واملزن

 .الغرِبء: اْلَلبيب( 9)
 .يركب بعضه بـَعمًضا: يغطئل( 7)

ر: لعربوا  .َجانب المَبحم
 .أقطع: أفرى( 1)

 .السََّحاب: والعارض
 .العهود واملواثيق: الوكد( 1)

)*( 
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ُتهُ   .المَغَضُب َفَضَربـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِمي ِإذم َهَداُهُم اَّللَُّ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َت َعَلى قـَوم  .ََي َحسَّاُن َأَتَشوَّهم

ِسنم ََي َحسَّاُن ِفيَما َأَصاَبكَ : الَ مثَّ قَ   .َأحم
 .ِهَي َلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقالَ 

ُرَحاَء  َها بـَيـم ُنُه َعبمُد الرَّْحمَ ( 5)فـََعوََّضُه ِمنـم َها ابـم  .نِ الَِِّت َتَصدََّق هِبَا َأبُو طَلمَحَة َوَجارِيًَة ِقبمِطيًَّة يـَُقاُل هَلَا ِسريِيُن َجاَءُه ِمنـم
 .ُسِئَل َعِن ابمِن المُمَعطَِّل فـَُوِجَد َرُجًَل َحُصورًا َما َيَمِت النِ َساءَ : وََكاَنتم َعاِئَشُة تـَُقولُ : قَالَ 

ُ َعنمهُ   .مثَّ قُِتَل بـَعمَد َذِلَك َشِهيًدا َرِضَي اَّللَّ
َحاقَ   :َن قَاَل ِف َشأمن َعاِئَشةمثَّ قَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  يـَعمَتِذُر ِمَن الَِّذي َكا: قَاَل ابمُن ِإسم

ِكَراِم المَمَساِعي * َعِقيَلُة َحي   ِمنم ُلَؤيِ  بمِن َغاِلب  ( 1)َوُتصمِبُح َغرمَثى ِمنم ُْلُوِم المَغَواِفِل * حصان رزان َما تزن برببة 
ر بل قيل ا* جَممُدُهمم غري زائل َوِإنَّ الَِّذي َقدم ِقيَل لَيمَس ِبََلِئط   فَِإنم ُكنمُت َقدم قـُلمُت الَِّذي ( 9)ممِرئ يب ماحل ِبِك الدَّهم



ُتُم  ِطي ِإيَلَّ َأََنِمِلي َفَكيمَف َوُودِ ي َما َحِييُت َوُنصمَرِت * َقدم َزَعمم ِْلِل َرُسوِل اَّللَِّ زَيمِن احملافل َوِإن هَلُم عزا * َفََل رَفـََعتم َسوم
له  ِقَصارًا َوطَاَل المِعزُّ * ترى النَّاُس ُدونَُه  ََيُت ِمنم ُسورَِة النُّوِر، َوِهَي من قـَوم َتبم َهاُهَنا اْلم ِإنَّ الَِّذيَن : " ُكلَّ التَّطَاُوِل َولمُتكم

ُهمم َما اكم  ٌر َلُكمم، ِلُكلِ  اممِرئ  ِمنـم َبٌة ِمنمُكمم اَل حَتمَسُبوُه َشرًّا َلُكمم َبلم ُهَو َخيـم فمِك ُعصم مثمِ َجاُءوا ِِبْلمِ : " ِإََل "  َتَسَب ِمَن اْلمِ
لف" مغمفَرة ورزق كرمي  ََثِر َعن الس لف َواْلم ََحاِديِث َوالطُُّرِق َواْلم ََنُه ُهَناِلَك ِمَن اَأم  .َوَما َأومَردم

ِفيق  .َوِِبَّللَِّ التـَّوم
__________ 

م: اسمم رجل أضيفت ِإلَيمِه المِبئمر َوِف ابمن ِهَشام: َجاءَ ( 5)  .ِِبلمَمِديَنةِ  َوِهي قصر بين جديلة الميَـوم
 .اْلائعة: تتهم والغرثى: تزن( 1)
 .الصق: الئط( 9)

 .الواشي: واملاحل
)*( 

(9/955) 

 
 

َُديمِبَية َوَقدم َكاَنتم ِف ِذي المَقعمَدِة َسَنَة ِست   ِبََل ِخََلف    .َغزمَوة اْلم
ََل ابمِن ُعَمَر، ِريُّ، َوََنِفٌع َموم ُرُهمم  َومِمَّنم َنصَّ َعَلى َذِلَك الزُّهم َحاَق بمِن َيَسار  َوَغيـم َبَة، َوُُمَمَُّد بمُن ِإسم  .وقـََتاَدُة، َوُموَسى بمُن ُعقم

َوِد َعنم ُعرمَوَة، َأنَـَّها َكاَنتم ِف ِذي المَقعمَدِة َسَنَة ِست    َسم  .َوُهَو الَِّذي َرَواُه ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم
َيانَ  بَـَرين ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيهِ َحدَّ : َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ِهر ، َأخم َِليِل، َعنم َعِليِ  بمِن ُمسم َاِعيُل بمُن اْلم : قَالَ : ثـََنا ِإمسم

َُديمِبَيُة ِف شَ  َُديمِبَيِة ِف َرَمَضاَن، وََكاَنِت اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلم  .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا َعنم ُعرمَوةَ : وَّال  َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـ  ، َعنم قـََتاَدَة، َأنَّ َأَنَس بمَن َماِلك  َأخم بََة، َعنم مَهَّام  يًعا َعنم ُهدم ِلٌم مجَِ ُ َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم َرُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرًة ِمَن َعَليمِه َوَسلََّم اعمَتمر َأربع عمر ِف ِذي المَقعم  َُديمِبَيِة ِف ِذي المَقعمَدِة، َوُعمم َرًة ِمَن اْلم ِتِه، ُعمم َرَة الَِِّت َمَع َحجَّ َدِة ِإالَّ المُعمم
َرةً  ِعمَرانَِة ِف ِذي المَقعمَدِة َحيمُث َقَسَم َغَناِئَم ُحنَـنيم ، َوُعمم ِبِل ِف ِذي المَقعمَدِة، َومن اْلم ِتهِ المَعاِم المُمقم  . َمَع َحجَّ

 .َوَهَذا َلفمُظ المُبَخاِري ِ 
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة َرَمَضاَن َوَشوَّااًل َوَخَرَج ِف ِذي المَقعم : َوقَاَل ابمُن ِإسم َدِة مثَّ َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ُمعمَتِمًرا اَل يُرِيُد َحرمِبً 
تَـعم : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َمَل َعَلى المَمِديَنِة َّنيَلة ابمن َعبمِد اَّللَِّ اللَّيمِثيَّ َواسم

َحاقَ  رُجوا: قَاَل ابمُن ِإسم ِل المبَـَواِدي ِمَن االعراب لِيخم َلُه ِمنم َأهم َفَر المَعَرَب َوَمنم َحوم تَـنـم  َواسم

(9/951) 

 
 



َعمَرابِ َمَعه، َوُهَو خيمَشى من قـَُريمش َأنم يـَعمِرُضوا َلُه حبَرمب  َأوم يَ   .ُصدُّوُه َعِن المبَـيمِت، فَأَبمطَأَ َعَليمِه َكِثرٌي ِمَن اَأم
َنمَصاِر َوَمنم ْلََِق بِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَنم َمَعُه ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواَأم َي َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم ِه ِمَن المَعَرِب، َوَساَق َمَعُه اهلم

َرَم ِِبلم  َا َخَرَج زَائًِرا هِلََذا المبَـيمِت َوُمَعظ ِ َوَأحم َرِة لَِيأمَمَن النَّاُس ِمنم َحرمِبِه، َولِيَـعمَلَم النَّاُس َأنَُّه ِإَّنَّ  .ًما َلهُ ُعمم
َحاقَ  ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، : قَاَل ابمُن ِإسم ِلِم بمِن ِشَهاب  الزُّهم َثيِن ُُمَمَِّد بمِن ُمسم َوِر بمِن َُممَرَمَة َوَمرمَواَن بمِن َوَحدَّ َعِن المِمسم

ََثُه قَااَل  ََكِم َأنَـُّهَما َحدَّ َُديمِبَيِة يُرِيُد زََِيرََة المبَـيمِت اَل يُرِيُد ِقَتااًل : اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم اْلم ، َوَساَق َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َي َسبمِعنَي بَ  َدم ، وََكاَنتم ُكلُّ بََدنَة  َعنم َعَشَرِة نـََفر  َمَعُه اهلم َعِمائَِة رَُجل  وََكاَن َجاِبُر ابمن َعبمِد اَّللَِّ ِفيَما : َدنًَة، وََكاَن النَّاُس َسبـم

َرَة ِمائَةً : بـََلَغيِن يـَُقولُ  َُديمِبَيِة َأرمَبَع َعشم  .ُكنَّا َأصمَحاَب اْلم
* * * 

ِريُّ  ُر َوَخَرَج َرُسو : قَاَل الزُّهم َفاَن َلِقَيُه ِبشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َحىتَّ ِإَذا َكاَن بُِعسم َياَن المَكعمِبُّ، فـََقالَ ( 5)ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : بمُن ُسفم
َعتم مبَِسرِيَك َفَخَرُجوا َمَعُهُم المُعوُذ المَمطَاِفيُل  وا ُجُلوَد النُُّموِر َوَقدم نـََزُلوا ، َقدم لَِبسُ ( 1)ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهِذِه قـَُريمٌش َقدم مسَِ

ُخُلَها َعَليمِهمم َأبًَدا، َوَهَذا َخاِلُد بمُن المَولِيِد ِف َخيمِلِهمم َقدم قدمُ   .وا ِإََل ُكَراِع المَغِميمِ ِبِذي طًُوى، يـَُعاِهُدوَن اَّللََّ اَل َتدم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ : قَالَ  َ َسائِِر ! ََي َويمَح قـَُريمش  : مَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا بـَيميِن َوبـَنيم َرمُب، َماَذا َعَليمِهمم َلوم َخلَّوم ُهُم اْلم قد َأَكَلتـم

سم  ُ َعَليمِهمم َدَخُلوا ِف اْلمِ َعُلوا ََلِم َواِفرِيَن، َوإِ المَعَرِب، فَِإنم ُهمم َأَصابُوين َكاَن َذِلَك الَِّذي َأرَاُدوا، َوِإنم َأظمَهَرين اَّللَّ نم ملَم يـَفم
ُ ِبِه َحىتَّ  ٌة، َفَما َتُظنُّ قـَُريمٌش؟ فـََواَّللَِّ اَل َأزَال أجاهد على َهَذا الَِّذي بـََعَثيِن اَّللَّ ُ َأو تنفرد َهِذه قَاتـَُلوا َوهِبِمم قـُوَّ  يُظمِهَرُه اَّللَّ

 .السالفة
 مثَّ ( 9)

__________ 
 .بسر: َويـَُقال َلهُ ( 5)

 .امَكَما قَاَل ابمن ِهشَ 
 .النوق َذَوات اللَُّب َمعَها َأوماَلدَها: العوذ املطافيل( 1)

 .وهى ِكَنايَة َعن النِ َساء َمعَها االطفال
 .صفحة المُعُنق: السالفة( 9)

 .َوَأرَاَد بذلك المَمومت
)*( 

(9/959) 

 
 

َحاقَ َمنم َرُجٌل خَيمُرُج بَِنا َعَلى َطرِيق  َغريمِ َطرِيِقِهُم الَِِّت ُهمم : قَالَ  ر  َأنَّ َرُجًَل : هِبَا؟ قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َفَحدَّ
َلَم قَالَ   .َأََن ََي َرُسول هللا: ِمنم َأسم

َرَل  لِ ( 5)َفَسَلَك هِبِمم َطرِيًقا َوعمًرا َأجم ، فـََلمَّا َخَرُجوا ِمنمُه َوَقدم َشقَّ َذِلَك َعَلى المُمسم َ ِشَعاب  ا ِإََل َأرمض  بـَنيم ِمنَي فََأفمَضوم



َقَطِع المَوادي، قَاَل َرُسول هللا َلة  ِعنمَد ُمنـم َ َونـَُتوُب ِإلَيمهِ : ُقوُلوا: َسهم تَـغمِفُر اَّللَّ  .َنسم
 .فـََقاُلوا َذِلكَ 

َرائِيَل فـََلمم يـَُقوُلوَها: فـََقالَ   .َواَّللَِّ ِإنَـَّها َللمِحطَُّة الَِِّت َعَرَضتم َعَلى َبيِن ِإسم
ُلُكوا َذاَت المَيِمنِي َبني ظهرى اْلمض: فَأمر َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم النَّاَس فـََقالَ : قَاَل ابمُن ِشَهاب    .اسم

َفِل َمكَّةَ  َُديمِبَيِة ِمنم َأسم ِبِط اْلم  .ِف َطرِيق خُيرجُه َعَلى ثَِنيَِّة المُمَراِر َمهم
َيمُش َذِلَك الطَّ : قَالَ  َيمِش َقدم َخاَلُفواَفَسَلَك اْلم  رِيَق، فـََلمَّا رََأتم َخيمُل قـَُريمش  قـَتَـَرَة اْلم

 .َعنم َطرِيِقِهمم رََكُضوا رَاِجِعنَي ِإََل قـَُريمش  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َسَلَك ِف ثَِنيَِّة المُمَراِر بـَرََكتم ََنقـَُتُه فَـ   ( .1)َخََلَتم : النَّاسُ  َقالَ َوَخَرَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم إِ : فـََقالَ  ُعوين قـَُريمٌش الميَـوم ، َوَلِكنم َحَبَسَها َحاِبُس المِفيِل َعنم َمكََّة، اَل َتدم أَُلوين َما َخََلَتم َوَما ُهَو هَلَا ِبُُلق  ََل خطة َيسم
َها تـُُهمم ِإَيَّ  .ِفيَها ِصَلَة الرَِّحِم ِإالَّ َأعمطَيـم

 .انمزُِلوا: لِلنَّاسِ  مثَّ قَالَ * * * 
 .ََي َرُسوَل هللا َما ِبلوادي َماء ينزل َعَليمهِ : ِقيَل َلهُ 

ًما ِمنم ِكَنانَِتِه َفَأعمطَاُه رَُجًَل ِمنم َأصمَحابِِه فـَنَـَزَل ِبِه ِف َقِليب  ِمنم تِلمَك المُقُلِب، فـَغَ  َرَج َسهم ِفِه َفَجاَش ِِبلرََّواِء فََأخم َرزَُه ِف َجوم
 ( .9) ضرب النَّاس َعنُه ِبَعَطن َحىتَّ 

__________ 
َجاَرة: االجرل( 5)  .المكثري اْلِم
 .حرنت وبركت من غري ِعل ة: خَلت( 1)
 )*( .أَنخوا حول املَاء بعد السَّقمي : ضرب النَّاس بَِعَطن( 9)

(9/957) 

 
 

َحاقَ  ِل المِعلمِم َعنم رَِجا: قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن بـَعمُض َأهم ُ َفَحدَّ ِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم َأنَّ الَِّذي نـََزَل ِف المَقِليِب ِبَسهم ل  ِمنم َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ( 5)َعَليمِه َوَسلََّم ََنِجَيُة بمُن ُجنمُدب   ِن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .، َساِئُق بُدم

َحاقَ  ِم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى : ِل المِعلمِم َأنَّ المبَـَراَء بمَن َعاِزب  َكاَن يـَُقولُ َوَقدم َزَعَم بـَعمُض َأهم : قَاَل ابمُن ِإسم َأََن الَِّذي نـََزلمُت ِبَسهم
ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاَّللَّ  .اَّللَّ

َحاق لَلول َأن َجارِيَة من االنصار َجاَءت المِبئمر َوَنَ  تدلَّ ابمن ِإسم َفِلِه َُيِيُح مثَّ اسم ََي َأيُـَّها المَماِئُح : فـََقاَلتم ( 1)ِجَية َأسم
ُدوَنَكا فََأَجابـََها فـََقالَ * َدلمِوي ُدوَنَكا  ًرا َوُُيَجِ  ُنوَن َخيـم َأين ِ َأََن * َقدم َعِلَمتم َجارِيٌَة َُيَانَِيهم : ِإين ِ رََأيمُت النَّاَس َُيمَمُدوَنَكا يـُثـم

ي َنَ   ِجيهم المَماِئُح َوامسِم
تـَُها ِعنمَد ُصُدوِر المَعاِديَهم * َوطَعمَنة  َذاِت َرَشاش  َواِهَيهم  ِريُّ ِف َحِديِثهِ * * * طََعنـم فـََلمَّا اطمَمَأنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَل الزُّهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَتُه بَُديمُل بمُن َورمقَاَء ِف رَِجال  ِمنم ُخَزاَعَة، فَ  بَـَرُهمم َأنَُّه ملَم َيَمِت يُرِيُد اَّللَّ َكلَُّموُه َوَسأَُلوُه َما الَِّذي َجاَء بِِه؟ فََأخم



َا َجاَء زَائًِرا لِلمبَـيمِت ومعظما ِْلُرمَمِتهِ   .َحرمًِب َوِإَّنَّ
َياَن، فـََرَجُعوا ِإََل قـَُريمش  فـََقاُلوا ِر بمِن ُسفم عمَشَر قـَُريمش  ِإنَُّكمم تـَعمَجُلوَن َعَلى ُُمَمَّد، َوِإن ََي مَ : مثَّ قَاَل هَلُم ََنمو َما قَاَل لِِبشم

َا َجاَء زَائًِرا هلََذا المبَـيمت  .ُُمَمًَّدا ملَم َيَمِت ِلِقَتال  ِإَّنَّ
ُث : فاهتموهم وجبهوهم َوقَاُلوا َوة َواَل حُتَدِ  ُخُلَها علينا عنـم  .ِبَذِلَك َعنَّا المَعَربُ َوِإن َجاَء َواَل يُرِيُد ِقَتااًل، فـََواَّللَِّ اَل يَدم

ِريُّ  َبَة : قَاَل الزُّهم رُِكَها اَل خُيمُفوَن َعنُه َشيمئا  ( 9)وََكاَنتم ُخَزاَعُة َعيـم ِلُمَها َوُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمسم ُنصمِح َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َكاَن مبَكَّة

__________ 
 .ذكر ابمن ِهَشام بَِقيَّة نسبه( 5)
 .ُيَل الدالء: ُييح( 1)
 .َموِضع السِ ر  واْلاصة: العيبة( 9)

. )*( 
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، فـََلمَّا رَآُه َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ  َيِف َأَخا َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   َخم َرَز بمَن َحفمِص بمِن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ بـََعثُوا ِإلَيمِه ِمكم  َصلَّى اَّللَّ
ِبًَل قَالَ   .َهَذا رَُجٌل َغاِدرٌ : ُمقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكلََّمُه َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَليمِه َوَسلََّم ََنمًوا ممَّا قَاَل لُِبَديمل  فـََلمَّا انـمتَـَهى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـَرُهمم مبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَأصمَحابِِه، فـََرَجَع ِإََل قـَُريمش  َفَأخم  .ا قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِرثِ  ََحابِيِش، َوُهَو َأَحُد َبيِن اْلم َمِئذ  َسيِ َد اَأم َن وََكاَن يـَوم  بمِن َعبمِد َمَناَة بمِن ِكَنانََة، فـََلمَّا مثَّ بعثوا حبليس بمَن َعلمَقَمَة َأِو ابمَن َزِبَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ رَآُه َرُسوُل اَّللَِّ  ِهِه َحىتَّ يـََراهُ :  َصلَّى اَّللَّ دى ِف َوجم  .ِإنَّ َهَذا من قوم يتأهلون فَابـمَعثُوا اهلم

َبمِس  َِبرَُه ِمنم طُوِل اْلم َي َيِسيُل َعَليمِه ِمنم ُعرمِض المَواِدي ِف َقََلئِِدِه َقدم َأَكَل َأوم َدم ِه َرَجَع ِإََل قـَُريمش  َوملَم َعنم ُمَِل ِ فـََلمَّا رََأى اهلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإعمظَاًما ِلَما رََأى، فـََقاَل هَلُمم َذِلكَ   .َيِصلم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلسم : فـََقاُلوا َلهُ : قَالَ   اجم
َا َأنمَت َأعمَرايبٌّ اَل ِعلمَم َلكَ   .فَِإَّنَّ

َحاقَ  َثيِن : قَاَل ابمُن ِإسم َُليمَس َغِضَب ِعنمَد َذِلَك َوقَالَ َفَحدَّ ر  َأنَّ اْلم ََي َمعمَشَر قـَُريمش  َواَّللَِّ َما على َهَذا :  َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم
َُليمِس بِ  َ حالفناكم َواَل على َهَذا عاهدَنكم، َأُيَصدُّ َعنم بـَيمِت اَّللَِّ َمنم َجاَءُه ُمَعظِ ًما َلُه؟ َوالَِّذي نـَفمُس اْلم َيِدِه لَُتَخلُّنَّ بـَنيم

َرَة رَُجل  َواِحد   ََحابِيِش نـَفم َ َما َجاَء َلُه َأوم ََأَنمِفَرنَّ ِِبَأم  .ُُمَمَّد  َوبـَنيم
 .َمهم ُكفَّ َعنَّا َحىتَّ َنَمُخَذ َِأَنـمُفِسَنا َما نـَرمَضى بِهِ : قَاُلوا

ِريُّ ِف َحِديِثهِ * * *  ُعود  الثَـَّقِفيَّ فـََقالَ  مثَّ بـََعثُوا ِإََل : قَاَل الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُعرمَوَة بمَن َمسم ََي َمعمَشَر : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُموُه ِإََل ُُمَمَّد ِإذم َجاءَُكمم ِمَن التـَّعمِنيِف َوُسوءِ  َرفـمُتمم َأنَُّكمم َواِلٌد اللَّفمِظ، َوَقدم عَ  قـَُريمش  ِإين ِ َقدم رََأيمُت َما يـَلمَقى ِمنمُكمم َمنم بـََعثـم



عمُت ِِبلَِّذي ََنَبُكمم َفَجَمعمُت َمنم َأطَ  ، َوَقدم مسَِ َعَة بِنمِت َعبمِد مَشمس  ُتُكمم َوَأين ِ َوَلٌد، وََكاَن ُعرمَوُة ِلُسبَـيـم ِمي مثَّ ِجئـم اَعيِن ِمنم قـَوم
ُتُكمم بِنَـفمِسي  .َحىتَّ آَسيـم

 .تهمَصَدقمَت َما َأنمَت عندََن مب: قَاُلوا
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َ يََديمِه مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجَلَس بـَنيم ََي ُُمَمَّد َأمجعت َأو َشاب النَّاِس مثَّ ِجئمَت : َفَخَرَج َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
؟ ِإنَـَّها قـَُريمٌش َقدم َخَرَجتم مَ  َ اَل هِبِمم ِإََل بـَيمَضِتَك لِتَـُفضََّها هِبِمم َعَها المُعوُذ المَمطَاِفيُل َقدم لَِبُسوا ُجُلوَد النُُّموِر، يـَُعاِهُدوَن اَّللَّ

ُ اَّللَِّ َلَكَأين ِ هِبَُؤاَلِء َقِد انمَكَشُفوا َعنمَك َغًدا َوًة َأبًَدا، َواميم ُخُلَها َعَليمِهمم َعنـم  .َتدم
ُ َعنمُه خَ : قَالَ  يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َوَأبُو َبكم تِ : لمَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأََنمُن ! اممُصصم َبظمَر الَلَّ

 .َهَذا ابمُن َأيب ُقَحاَفةَ : َمنم َهَذا ََي ُُمَمَُّد؟ قَالَ : نـَنمَكِشُف َعنمُه؟ قَالَ 
 .هِبَا، َوَلِكنم َهِذِه هِبَِذهِ  َأَما َواَّللَِّ َلوماَل يٌَد َكاَنتم َلَك ِعنمِدي َلَكافَأمُتكَ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يكلمُه، واملغرية ابمن ُشعمَبَة َوا: قَالَ  ِقٌف َعَلى رَأمِس َرُسوِل اَّللَِّ مثَّ َجَعَل يـَتَـَناَوُل ِْلمَيَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديِد، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اْلم  َفَجَعلَ : َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويـَُقولُ  ُ َعَليمِه : يقرع يَده ِإذم يـَتَـَناَوُل ِْلمَيَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُففم َيَدَك َعنم َوجم اكم

 .َوَسلََّم قـَبمَل َأالَّ َتِصَل ِإلَيمكَ 
 !.َأَفظََّك َوَأغمَلَظكَ َوُيمََك َما : فـَيَـُقوُل ُعرمَوةُ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلُه ُعرمَوةُ : قَالَ  َهَذا ابمُن َأِخيَك المُمِغريَُة بمُن : َمنم َهَذا ََي ُُمَمَُّد؟ قَالَ : فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ُشعمَبةَ 
ِريُّ قَاَل ! َأيم ُغَدُر َوَهلم غسلت سوأتك ِإالَّ ِبالمس: قَالَ  و  ممَّا َكلََّم : الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِنحم َفَكلََّمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليم  بَـَرُه َأنَُّه ملَم َيَمِت يُرِيُد َحرمًِب، فـََقاَم ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنُع ِبِه ِه َوَسلََّم َوَقدم رََأى َما يَ بِِه َأصمَحابَُه، َوَأخم صم
ُقُط ِمنم ِشعم  رِِه شئ ِإالَّ َأَخُذوُه، فـََرَجَع ِإََل َأصمَحابُُه، اَل يـَتَـَوضَّأُ ِإالَّ ابـمَتَدُروا َوُضوَءُه َواَل يـَبمُصُق ُبَصاقًا ِإالَّ ابـمَتَدُروُه َواَل َيسم

َرى ِف ُملمكِ : قـَُريمش  فـََقالَ  ِه َوقـَيمَصَر ِف ُملمِكِه َوالنََّجاِشيَّ ِف ُملمِكِه، َوِإين ِ َواَّللَِّ َما رََأيمُت ََي َمعمَشَر قـَُريمش  ِإين ِ َقدم ِجئمُت ِكسم
ِمِه َقطُّ ِمثمَل ُُمَمَّد  ِف َأصمَحابِهِ   .َوَلَقدم رََأيمُت قوما اَل يسلمونه لشئ َأبًَدا، فـََروما رَأمَيُكمم ! َمِلًكا ِف قـَوم
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َحاقَ  ُزَ َوحَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا ِخَراَش بمَن ُأَميََّة اْلم ِل المِعلمِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن بـَعمُض َأهم اِعيَّ فـَبَـَعَثُه ِإََل دَّ
َرافـَُهمم َعنمهُ : قـَُريمش  مبَكََّة َوَْحََلُه َعَلى بَِعري  َلُه يـَُقاُل َلُه الثَـّعمَلبُ  ُ  لِيُـبَـلِ َغ َأشم َما َجاَء َلُه، فـََعَقُروا بِِه مَجََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا َسِبيَلُه َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ََحابِيُش َفَخلَّوم َلُه، َفَمنَـَعُه اَأم  . َعَليمِه َوَسلَّمَ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأرَاُدوا قـَتـم



َحاقَ  َثيِن : قَاَل ابمُن ِإسم ُهم أَ َوَحدَّ ، َأنَّ قـَُريمًشا َكانُوا بـََعثُوا َأرمبَِعنَي رجَل ِمنـم رَِمَة َعِن ابمِن َعبَّاس  ُم َعنم ِعكم و  بـَعمُض َمنم اَل َأهتَِّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم لُِيِصيُبوا هَلُمم ِمنم َأصمَحابِهِ  َكِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًدا فَأخُذوا، فَُأِتَ هِبِمم َأحَ  مخسني، أمروهم َأنم يُِطيُفوا ِبَعسم

َكِر  ا ِف َعسم ُهمم َوَخلَّى َسِبيَلُهمم، َوَقدم َكانُوا رََموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَفا َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َجارَِة َوالنـَّبملِ   .ِِبْلِم
َراَف قـَُريمش  َما َجاَء َلُه، فـََقالَ  مثَّ َدَعا ُعَمَر بمنَ  بَـلِ َغ َعنمُه َأشم َعَثُه ِإََل َمكََّة فـَيـُ َطَّاِب لِيَـبـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َأَخاُف قـَُريمًشا : اْلم

هَ  َها َوَلِكينِ  َأُدلَُّك َعَلى َعَلى نـَفمِسي َولَيمَس مبَكَّة من بين عدى َأَحٌد َُيمنَـُعيِن، َوَقدم َعَرَفتم قـَُريمٌش َعَداَوِت ِإَيَّ ا َوِغلمَظِِت َعَليـم
 .رَُجل  َأَعزَّ هِبَا ِمينِ  
 .ُعثمَماَن بمِن َعفَّانَ 

َرافِ  َياَن َوَأشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُعثمَماَن بمَن َعفَّاَن فـَبَـَعثَُه ِإََل َأيب ُسفم ،  قـَُريمش  خُيمرِبُُهمم أَ َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَُّه ملَم َيَمِت ِْلَرمب 
َا َجاَء زَائًِرا هلََذا المبَـيمت ُمعظما ِْلُرمَمِتهِ   .َوِإَّنَّ

ُخلَ  َ يََديمِه مثَّ أَ َفَخَرَج ُعثمَماُن ِإََل َمكََّة فـََلِقَيُه َأَِبُن بمُن َسِعيِد بمِن المَعاِص ِحنَي َدَخَل َمكََّة َأوم قـَبمَل َأنم َيدم َجارَُه َها، َفَحَمَلُه بـَنيم
َيانَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَانمطََلَق ُعثمَماُن َحىتَّ َأَتى َأَِب ُسفم َوُعَظَماَء قـَُريمش  فـَبَـلََّغُهمم َعنم َرُسوِل  َحىتَّ بـَلََّغ ِرَساَلَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما َأرمَسَلُه ِبِه، فـََقاُلوا لِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ ِشئمَت َأنم : ُعثمَماَن ِحنَي بـَلََّغ ِرَساَلَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َتطُوَف ِِبلمبَـيمِت َفُطفم 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .َما ُكنمُت َِأَفـمَعَل َحىتَّ َيُطوَف بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَبَستمُه قـَُريمشٌ   .ِعنمَدَها َواحم

ِلِمنَي َأنَّ ُعثمَماَن َقدم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم  فـَبَـَلَغ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

(9/955) 

 
 

 .قُِتلَ 
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم : ِحنَي بـََلَغُه َأنَّ ُعثمَماَن َقدم قُِتلَ  َفَحدَّ

مَ  َرُح َحىتَّ نـَُناِجَز المَقوم  .اَل نـَبـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المبيَعة، وََكاَنت بيَعة الرضمَوان حَتت الشََّجَرة وََكاَن ال* * *  : نَّاُس يـَُقوُلونَ َوَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى المَمومتِ  َِبيـََعُهمم َرُسولُ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِت، َوَلِكنم َِبيـََعَنا َعَلى َأالَّ نَ : وََكاَن َجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَُبايِعمَنا َعَلى المَموم  .ِفرَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِمنَي َحَضَرَها ِإالَّ اْلمَ فـََباَيَع َرُسوَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم النَّاُس َوملَم يـََتَخلَّفم َعنمُه َأَحٌد ِمَن المُمسم دُّ بمُن قـَيمس  َأُخو َبيِن اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َواَّللَِّ َلَكَأين ِ َأنمظُرُ : َسِلَمَة، وََكاَن َجاِبُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ 

َترِتُ ِمَن النَّاسِ ( 5)إبِِِبِط ََنقَِتِه َقدم َضَبأَ  ِإلَيمِه اَلِصًقا َها َيسم  .ِإلَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ الَِّذي ذُِكَر ِمنم َأممِر ُعثمَماَن َِبِطلٌ   .مثَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ودكر وَِكيٌع َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ،: قَاَل ابمُن ِهَشام َعِن الشَّعمِبِ ، َأنَّ َأوََّل َمنم َِبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََسِديُّ  َواِن َأبُو ِسَنان  اَأم َعَة الرِ ضم  .بـَيـم

َناد  َلُه َعِن ابمِن َأيب ُمَليم : قَاَل ابمُن ِهَشام   ثَُه إبِِسم َثيِن َمنم َأِثُق ِبِه َعمَّنم َحدَّ ُ َوَحدَّ َكَة، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرى ُخم َدى يََديمِه اَأم  .َعَليمِه َوَسلََّم َِبَيَع لُعثمَمان َفضرب إبِِحم

 ِ َِديُث الَِّذي ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  هِبََذا االسناد َضِعيف، لكنه ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا اْلم
َحاقَ قَاَل ابمُن إِ  ِريُّ : سم ُ َعَليمِه : قَاَل الزُّهم ر و َأَخا َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ بـََعَثتم قـَُريمٌش ُسَهيمَل بمَن َعمم

 ائمِت ُُمَمًَّدا َوَصاَْلَُه، َواَل يكن ِف صلحه: َوَسلََّم َوقَاُلوا
__________ 

 .لصق: ضبأ( 5)
)*( 

(9/953) 

 
 

َوًة َأبًَدا  .ِإالَّ َأنم يـَرمِجَع َعنَّا َعاَمُه َهَذا، فـََواَّللَِّ اَل تـََتَحدَُّث المَعَرُب َأنَُّه َدَخَلَها َعنـم
ِبًَل قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمقم ر و فـََلمَّا رَآُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم الصُّلمَح ِحنَي بـََعثُوا َهَذا َقدم َأرَاَد المقَ : فََأاَتُه ُسَهيمُل بمُن َعمم وم

 .الرَُّجلَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َتَكلََّم فََأطَاَل المَكََلَم، َوتـََراَجعَ  نَـُهَما الصُّلمحُ فـََلمَّا انـمتَـَهى ُسَهيمٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ا مثَّ َجَرى بـَيـم

َممُر َوملَم يـَبمَق إِ  ر  فـََقالَ فـََلمَّا المَتَأَم اَأم ر  َألَيمَس بَرُسول هللا؟ قَالَ : الَّ المِكَتاُب َوَثَب ُعَمُر فَأََتى َأَِب َبكم  .بَلى: ََي َأَِب َبكم
ِلمني؟ َقالَ : قَالَ   .بَلى: َأو لسنا ِِبلمُمسم
رِِكنَي؟ َقالَ : قَالَ   .بـََلى: َأو لَيمُسوا ِِبلمُمشم
نِيََّة ِف ِدينِ : قَالَ  ر  : َنا؟ قَالَ فـََعََلَم نـُعمِطي الدَّ َهُد َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ ( 5)ََي ُعَمُر المَزمم َغرمزَُه : َأبُو َبكم  .فَِإين ِ َأشم

َهُد َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ُعَمرُ   .َوَأََن َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   .بَلى: ِبَرُسوِل هللا؟ قَالَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَلسمتَ : مثَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلمني؟ َقالَ : قَالَ   .بَلى: َأو لسنا ِِبلمُمسم
رِِكنَي؟ َقالَ   .بـََلى: قَاَل َأو لَيمُسوا ِِبلمُمشم

نِيََّة ِف ِديِنَنا؟ قَالَ : قَالَ  ُ َعنمُه  َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه لن ُأَخاِلف أمره َولنم يضيعين وََكانَ : فـََعََلَم نـُعمِطي الدَّ ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ
مَ : يـَُقولُ  مِئذ ، َُمَاَفة َكََلمي الَِّذي تكلمته يـَوم ِئذ ، َحىتَّ َما زِلمُت َأُصوُم َوَأَتَصدَُّق َوُأَصلِ ي َوُأعمِتُق ِمَن الَِّذي َصنَـعمُت يـَوم

ًرا ُت َأنم َيُكوَن َخيـم  .رََجوم
ُ َعنمُه فـََقالَ  مثَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: قَالَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ ُتبم : اَّللَّ ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن : اكم ِبسم

ُتبم : الرَِّحيِم قَاَل فـََقاَل ُسَهيملٌ  َك اللَُّهمَّ : اَل َأعمِرُف َهَذا، َوَلِكِن اكم  .ِِبمسِم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا: قَالَ  َك اللَُّهمَّ : َّللَّ ُتبم ِِبمسِم  .اكم
 .َفَكتَـبَـَها
ُتبم : مثَّ قَالَ  ر و : " اكم  ".َهَذا َما َصاحَلَ َعَليمِه ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ ُسَهيمَل بمَن َعمم

ُت َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ ملَم أُقَاتِلمَك، َولَ : فـََقاَل ُسَهيملٌ : قَالَ  َم َأبِيكَلوم َشِهدم ُتِب امسمََك َواسم  .ِكِن اكم
__________ 

 .ركاب من جلد تُوَضع ِفيِه الرجل: الغرز( 5)
 .اتبع أمره َواَل ختَالفه: َوالممَراد

)*( 

(9/910) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ُتبم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر و،  َهَذا َما َصاحَلَ َعَليمِه ُُمَمَّدُ : " اكم بمُن َعبمِد اَّللَِّ ُسَهيمَل بمَن َعمم
، عَ  َر ِسِننَي َيَمَمُن ِفيِهنَّ النَّاُس َوَيُكفُّ بـَعمُضُهمم َعنم بـَعمض  َرمِب َعِن النَّاِس َعشم ِع اْلم َلى َأنَُّه َمنم َأَتى اصمطََلَحا َعَلى َوضم

َبًة ُُمَمًَّدا ِمنم قـَُريمش  ِبَغريمِ ِإذمِن َولِيِ ِه َردَُّه َعلَ  نَـَنا َعيـم ( 5)يمِهمم، َوَمنم َجاَء قـَُريمًشا ممَّنم َمَع ُُمَمَّد  ملَم يـَُردُّوُه َعَليمِه، َوَأنَّ بـَيـم
ََلَل  ُفوَفًة، َوَأنَُّه اَل ِإسم ِدِه َدَخَل ِفيِه، َومَ ( 1)َمكم ِد ُُمَمَّد  َوَعهم ُخَل ِف َعقم نم َأَحبَّ َأنم َواَل ِإغمََلَل، َوَأنَُّه َمنم َأَحبَّ َأنم يَدم

ِدِهمم َدَخَل ِفيِه  ِد قـَُريمش  َوَعهم ُخَل ِف َعقم  ".يَدم
ِدهِ : فـَتَـَواثـََبتم ُخَزاَعُة فـََقاُلوا ِد ُُمَمَّد  َوَعهم  .ََنمُن ِف َعقم

ر  فـََقاُلوا ِدِهمم : َوتـََواثـََبتم بـَُنو َبكم ِد قـَُريمش  َوَعهم  .ََنمُن ِف َعقم
َناَوَأنََّك تـَرمِجُع َعاَمَك هَ  َنا َمكََّة، َوَأنَُّه ِإَذا َكاَن َعاٌم قَاِبٌل َخَرجم ُخُل َعَليـم  َذا َفََل َتدم

َِها: َعنمَك َفَدَخلمتَـَها بَِصمَحاِبك فأقمت هبَا َثََلًَث، َمَعَك ِسََلُح الرَّاِكبِ  ُخُلَها ِبَغريم  .السُُّيوُف ِف المُقُرِب اَل َتدم
َنا َرُسوُل اَّللَِّ صَ : قَالَ  ر و ِإذم َجاَء َأبُو َجنمَدِل بمُن ُسَهيمِل بمنِ فـَبَـيـم ُتُب المِكَتاَب ُهَو َوُسَهيمُل بمُن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيكم  لَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َِديِد َقِد انـمَفَلَت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر و يـَرمُسُف ِف اْلم  .َعمم
ََي رَآَها َرُسوُل اَّللَِّ َوَقدم َكاَن َأصمَحاِب َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َخَرُجوا َوُهمم اَل َيُشكُّوَن ِف المَفتمِح ِلُرؤم  َصلَّى وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا ِمَن الصُّلمِح َوالرُُّجوِع َوَما حَتَمََّل َعَليمِه َرُسوُل ا ا َما رََأوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رََأوم ِسِه َدَخَل اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف نـَفم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُكونَ   .َعَلى النَّاِس ِمنم َذِلَك َأممٌر َعِظيٌم َحىتَّ َكاُدوا يـَهم

َهُه َوَأَخَذ بِتَـلمِبيِبِه َوقَالَ  َنَك قـَبمَل َأنم ََي ُُمَمَُّد َقدم ْلَّ : فـََلمَّا رََأى ُسَهيمٌل َأَِب َجنمَدل  َقاَم ِإلَيمِه َفَضَرَب َوجم ِت المَقِضيَُّة بـَيميِن َوبـَيـم
 .َيَمتَِيَك َهَذا

 .صدقت: قَالَ 
 َفجعل ينرته بتلبيبه وجيره

__________ 



 .مطوية: َموِضع السِ ر  ومكفوفة: العيبة( 5)
فية: االسَلل( 1)  .الس رَقة اْلم

َِيانَة: واالغَلل  .اْلم
 ( )*(9السِ ريَة  - 15)

(9/915) 

 
 

تِهِ ( 5)يردُه يـَعميِن  ، َوَجَعَل َأبُو َجنمَدل  َيصمُرُخ بَِعمَلى َصوم ِتُنوِنيِن ِف : ِإََل قـَُريمش  رِِكنَي يـَفم ِلِمنَي ُأَردُّ ِإََل المُمشم ََي َمعمَشَر المُمسم
 .ِدييِن 

 .فـََزاَد َذِلَك النَّاَس ِإََل َما هِبِمم 
ُ َعَليمِه َوسَ  ، فَِإنَّ اَّللََّ َجاِعٌل َلَك َوِلَمنم َمَعَك ِمَن : " لَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِسبم رِبم َواحم ََي َأَِب َجنمَدل  اصم

َعِفنَي فـََرًجا َوَُممَرًجا َتضم  .المُمسم
َد اَّللَِّ  ََن َعهم َناُهمم َعَلى َذِلَك َوَأعمَطوم ِم ُصلمًحا َوَأعمطَيـم َ المَقوم نَـَنا َوبـَنيم ََن بـَيـم  ".، َوِإَنَّ اَل نـَغمِدُر هِبِمم ِإَنَّ َقدم َعَقدم

َطَّاِب َمَع َأيب َجنمَدل  ُيشي ِإََل جنبه َويـَُقول: قَالَ  َا َدُم : فـََوَثَب ُعَمُر بمُن اْلم رُِكوَن َوِإَّنَّ َا ُهُم المُمشم ، فَِإَّنَّ اصرب َأَِب َجنمَدل 
 .َأَحِدِهمم َدُم َكلمب  

ين قَاِئَم السَّيمِف ِمنمهُ : قَالَ   .َويُدم
ِرَب َأَِبهُ : يـَُقوُل ُعَمرُ : قَالَ  ُت َأنم َيَمُخَذ السَّيمَف فـََيضم  .َفَضنَّ الرَُّجُل ِبَبِيِه، َونـََفَذِت المَقِضيَّةُ : َقالَ ! رََجوم

َهَد َعَلى الصُّلمِح رَِجااًل مِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المِكَتاِب َأشم رِِكنيَ فـََلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي َورَِجااًل ِمَن المُمشم : َن المُمسم
، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن ُسَهيمِل بمِن َعمم  َطَّاِب، َوَعبمُد الرَّْحمَن ابمن َعومف  يُق، َوُعَمُر بمُن اْلم ر  الصِ دِ  ، َأبُو َبكم ر و، َوَسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص 

َرُز بمُن حَ  َلَمَة َوِمكم ، وََكَتَب، وََكاَن ُهَو َكاِتَب الصَِّحيَفةِ َوَُممُموُد بمُن َمسم ِرٌك، َوَعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َمِئذ  ُمشم ، َوُهَو يـَوم  .فمص 
لِ  * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمضمَطِرًِب ِف اْلِم رم، َفَما فـَرََغ ِمَن الصُّ ( 1)وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لمِح َقاَم ، وََكاَن ُيَصلِ ي ِف اْلم

ِم ِخَراُش بمُن ُأَميَّ  ِيِه فـََنَحَرُه، مثَّ َجَلَس َفَحَلَق رَأمَسُه، وََكاَن الَِّذي َحَلَقُه ِف َذِلَك الميَـوم َُزاِعيُّ، فـََلمَّا ِإََل َهدم َة بمِن المَفضمِل اْلم
 .يـَنمَحُروَن َوَُيمِلُقونَ رََأى النَّاُس َأنَّ َرُسوَل هللا َوَسلََّم َقدم ََنََر َوَحَلَق تـََواثـَُبوا 

__________ 
 .ليَـُردهُ : ابمن ِهَشام( 5)
ل: مضطرِب( 1)  .َكاَنت خيامه مقامة ِف اْلم

)*( 
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َحاقَ  ، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َعنم جُمَاِهد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح  مَ : َوَحدَّ َُديمِبَيِة َوَقصََّر  َحَلَق رَِجاٌل يـَوم اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُ المُمَحلِ ِقنَي " آَخُروَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ قَالَ : قَاُلوا" يـَرمَحُم اَّللَّ يـَرمَحُم : " َوالمُمَقصِ رِيَن ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ المُمَحلِ ِقنَي  ؟ قَالَ َوالمُمَقصِ رِيَن ََي : قَاُلوا" اَّللَّ ُ المُمَحلِ ِقنَي : " َرُسوَل اَّللَِّ ؟ َقالَ : قَاُلوا" يـَرمَحُم اَّللَّ : َوالمُمَقصِ رِيَن ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 ".َوالمُمَقصِ رِيَن " 

 .واملَم َيُشكُّ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َفِلَم ظَاَهرمَت التـَّرمِحيَم ِللمُمَحلِ ِقنَي ُدوَن المُمَقصِ رِيَن؟ قَالَ : قَاُلوا
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى: َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح   َثيِن جُمَاِهد ، َعِن ابمِن َعبَّاس   َحدَّ

ل  ِف رَأمِسِه بـُرٌَّة ِمنم ِفضَّ  َُديمِبَيِة ِف َهَداََيُه مَجًََل َِأَيب َجهم َدى َعاَم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم رِِكنيَ ة  لَِيِغياَّللَّ  .َظ ِبَذِلَك المُمشم
ُ هِلَِذِه المِقصَِّة، َوِف ِسَياِق المُبَخاِريِ  َكَما َسَيأمِت ُمَُ  َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ ََماِكِن هِلََذا َهَذا ِسَياُق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم اَلَفٌة ِف بـَعمِض اَأم

َياِق َكَما َستَـَراَها ِإنم َشاَء هللا َوبِه الثِ َقة  .السِ 
 [ .غناء]وردها بَِتَماِمَها، َونَذمُكر ِف االحاديث الصِ َحاح واْلسان َما ِفيِه ولن

تَـَعانُ  ََلُن َوُهَو المُمسم ُ تـََعاََل َوَعَليمِه التُّكم  .ِإنم َشاَء اَّللَّ
، َحدَّ : قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن ِبََلل  ثـََنا َخاِلُد بمُن َُممَلد ، َحدَّ ثـََنا َصاِلُح بمُن َكيمَساَن، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد َحدَّ

، َعِن زَيمِد بمِن َخاِلد ، قَالَ  َلة، َفَصلَّى : اَّللَِّ َُديمِبَية فأصابنا مطر َذات لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعام اْلم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرجم
ِهِه فـََقالَ  بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلََّم الصُّبمح، مثَّ أقبل علينا ِبَوجم ُروَن َماَذا َقاَل ربُكم : " اَّللَّ ُ : ؟ فـَُقلمَنا"َأَتدم اَّللَّ

 .َوَرُسولُُه َأعمَلمُ 
ُ تـََعاََل : فـََقالَ  ِمٌن يب وََكاِفٌر يب، فََأما من: " قَاَل اَّللَّ َبَح ِمنم ِعَباِدي ُمؤم  َأصم
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ِمٌن يب َكاِفٌر ِِبلمَكومَكِب، َوَأمَّا َمنم قَالَ : قَالَ  ِمٌن ِِبلمَكومَكِب  : ُمِطرمََن برْحة َوِبَفضمِل اَّللَِّ فـَُهَو ُمؤم ِم َكَذا فـَُهَو ُمؤم ُمِطرمََن بَِنجم
 ".َكاِفٌر يب 

ِضع  ِمنم َصِحيِحِه،  .َوَهَكَذا َرَواُه ِف َغريمِ َموم
ِلٌم ِمنم طُُرق  عَ  ِريِ  َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ َوُمسم ِريِ ، َوَقدم َرَوى َعِن الزُّهم  .ِن الزُّهم

َحاَق، َعِن المبَـَراِء َقالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى، َعنم ِإسم َح فـَتمَح َمكََّة، تَعدوَن المَفتم : َحدَّ
َُديمِبَيِة، ُكنَّا َمَع النَّ  َم اْلم َواِن يـَوم َعَة الرِ ضم َرَة َوَقدم َكاَن فـَتمُح َمكََّة فـَتمًحا، َوََنمُن نـَُعدُّ المَفتمَح بـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبَع َعشم ِبِ  َصلَّى اَّللَّ

َناَها فـَلَ  ٌر فـَنَـَزحم َُديمِبَيُة بِئـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأاَتَها َفَجَلَس َعَلى َشِفريَِهاِمائًَة َواْلم ُركم ِفيَها َقطمَرًة فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  مم نـَتـم
َر بَِعيد   َناَها َغيـم  مثَّ َدَعا إبََِِنء  ِمنم َماء  فـَتَـَوضََّأ مثَّ َمضمَمَض َوَدَعا مثَّ َصبَُّه ِفيَها فـَتَـرَكم

َنا ََنمُن َورَِكابـََنامثَّ ِإنَـّ  َنا َما ِشئـم  .َها َأصمَدرَتـم
 .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ 

ِلِه تـََعاََل  َحاَق ِف قـَوم َُديمِبَيةِ ": َفَجَعَل ِمنم ُدوِن َذِلك فتحا َقرِيبا : " َوقَاَل ابمُن ِإسم  .ُصلمُح اْلم



ِريُّ  ََلِم فـَتمٌح قَـ : قَاَل الزُّهم نَة َفَما فُِتَح ِف اْلمِسم ُدم َا َكاَن المِقَتاُل َحيمُث المتَـَقى النَّاُس، فـََلمَّا َكاَنِت اهلم َلُه َكاَن َأعمَظَم ِمنمُه، ِإَّنَّ بـم
َِديِث َوالمُمَناَزَعِة، فَـ  ا فـَتَـَفاَوُضوا ِف اْلم َرمب َأوزَارَها َوأمن النَّاس كلم بـَعمُضُهمم بـَعمًضا َوالمتَـَقوم ِف  َلمم يَُكلَّمم َأَحدٌ َووضعت اْلم

ِ ِمثمُل َمنم َكاَن َدَخَل ِف اْلمِ  َنِك السَّنَـتَـنيم ًئا ِإالَّ َدَخَل ِفيِه، َوَلَقدم َدَخَل ِف تـَيـم ََلِم يـَعمِقُل َشيـم ثـَرُ اْلمِسم ََلِم قـَبمَل َذِلَك َأوم َأكم  .سم
ِريُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   لِيُل َعَلى َما قَاَلُه الزُّهم َُديمِبَية ِف ألف َوَأرمبع ماَئة  َوالدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج ِإََل اْلم َصلَّى اَّللَّ

ِ ِف َعَشَرِة آاَلف   ِل َجاِبر ، مثَّ َخَرَج َعاَم فـَتمِح َمكََّة بـَعمَد َذِلَك ِبَسنَـتَـنيم  .رَُجل  ِف قـَوم
ثـََنا يُوُسُف بمُن ِعيَسى، َحدَّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َجاِبر  قَالَ َحدَّ ٌ، َعنم َساملِ  ثـََنا ُحَصنيم ، َحدَّ َعِطَش النَّاُس : ثـََنا ابمُن ُفَضيمل 

 َ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم َُديمِبَيِة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم اْلم  يـَوم
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َبَل النَّاُس ََنمَوهُ  َها، مثَّ َأقـم َوٌة فـَتَـَوضَّأَ ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يََديمِه رَكم ََي َرُسوَل اَّللَِّ لَيمَس : مالكم؟ قَاُلوا: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِعنمَدََن َما نـَتَـَوضَّأ ِبِه َواَل َما نشرب ِإالَّ َما ِف ركوتك

َوِة َفَجَعَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يََدُه ِف الرَّكم ِ َأَصابِِعِه َكَأممثَاِل المُعُيونِ فـََوَضَع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .المَماُء يـَُفوُر ِمنم بـَنيم
 .َفَشرِبـمَنا َوتـََوضَّأمَنَ : قَالَ 

َمِئذ ؟ قَالَ : فـَُقلمَنا ِْلَاِبر   ُتمم يـَوم َرَة ِمائَةً : َكمم ُكنـم  .َلوم ُكنَّا ِمائََة َألمف  َلَكَفاََن، ُكنَّا مَخمَس َعشم
َعمِد َعنم َجاِبِر بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ أَ  ، َعنم ُحَصنيم ، َعنم َساملِِ بمِن َأيب اْلم ِلٌم ِمنم ُطُرق   .يمًضا َوُمسم

، َعنم َسِعيد ، َعنم قـََتاَدَة قـُلمُت ِلَسِعيِد بمِن الم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا يَزِيُد بمُن ُزرَيمع  ثـََنا الصَّلمُت بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ  :ُمَسيَّبِ َحدَّ
 َكانُوا َأرمبَعَ : بـََلَغيِن َأنَّ َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ َكاَن يـَُقولُ 

َرَة ِمائَةً   .َعشم
َثيِن َجاِبرٌ : فـََقاَل يل َسِعيدٌ  َُديمِبَيةِ : َحدَّ َم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َرَة ِماَئًة الَِّذيَن َِبيـَُعوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .َكانُوا مَخمَس َعشم

ثـََنا قـُرَُّة َعنم قـََتاَدةَ   .اَتبـََعُه َأبُو َداُوَد، َحدَّ
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 
ٌرو: مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  َياُن، قَاَل َعمم ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ عمُت َجاِبًرا قَالَ : َحدَّ ُ قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا: مسَِ َّللَّ

َُديمِبَيةِ  َم اْلم َرمِض : " َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِل اَأم ُر َأهم َم ََأَرَيـمُتُكمم َمَكان الشََّجَرة" َأنـمُتمم َخيـم  .وَُكنَّا َألمًفا َوَأرمبـََعِماَئة  َوَلوم ُكنمُت أُبمِصُر الميَـوم
َيا ، َعنم ُسفم ِلٌم ِمنم ُطُرق  َنَة بِهِ َوقد روى المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم  .َن بمِن ُعيَـيـم

ُكوُه فـََقالَ : َوَهَكَذا َرَواُه اللَّيمُث بمُن َسعمد ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  قَالَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َأنَّ َعبمًدا ِْلَاِطب  َجاَء َيشم
ُخَلنَّ َحاِطٌب النَّارَ   .لََيدم

ُ َعَليم  َُديمِبَيَة : " ِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رًا َواْلم  ".َكَذبمَت اَل يدخلَها، َشِهَد بَدم
ِلمٌ   .َرَواُه ُمسم

ِلم  َأيمضا من طرق  َع َجاِبرا[ َعنِ ]َوِعنمَد ُمسم بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، َأنَُّه مسَِ ، َأخم  ابمُن ُجَريمج 
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عمتُ : يـَُقول رَبتيِن أم ميسر َأنَـَّها مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقول ِعنمد َحفمَصة َأخم اليدخل َأَحٌد النَّاَر ِإنم َشاَء : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ِمنم َأصمَحاِب الشََّجَرِة الَِّذيَن َِبيـَُعوا حَتمتَـَها  تَـَهَرَها، فـََقاَلتم َحفمَصةُ : فـََقاَلتم َحفمَصةُ " اَّللَّ ، فَانـم َوِإنم "  بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " ِمنمُكم ِإالَّ واردها  ا َونََذُر الظَّاِلمني ِفيَها : " َقدم قَاَل تـََعاََل : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ نـَُنجِ ي الَِّذيَن اتَـَّقوم
 ".جثيا 

ثـَنَ : َوقَاَل ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُمَعاذ  : قَاَل المُبَخاِريُّ  ىَف َحدَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َأوم ِرو بمِن ُمرََّة، َحدَّ ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َعمم ا َأيب، َحدَّ
َلُم مُثَُن المُمَهاِجرِينَ : قَالَ   .َكاَن َأصمَحاُب الشََّجَرِة َألمًفا َوَثََلمَثِائَة  وََكاَنتم َأسم

ثـََنا َأبُ  ثـََنا ُشعمَبةُ اَتبـََعُه ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ  .و َداُوَد، َحدَّ
 .َهَكَذا َرَواُه الُبَخاِري  ُمَعل قا َعن عبد اَّللَِّ 

ِلٌم َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُمَعاذ ، َعنم   َوَقدم َرَواُه ُمسم
 .َأبِيِه َعنم ُشعمَبة بِهِ 

َحق بن ِإبـمَراهِ  ، َعنم َأيب َداُوَد، َعن ِإسم  .يم، َعن النَّضرَوَعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ
 .ابمن مُشَيمل  ِكََلمُهَا َعنم ُشعمَبَة ِبهِ 

َوِر : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َمرمَواَن َوالمِمسم َياُن، َعِن الزُّهم ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َُممَرَمَة، َحدَّ
َرَة ِماَئًة ِمنم َأصمَحابِِه، فـََلمَّا َكاَن ِبِذي اْلمُ  َخَرَج النَِّبُّ : قَااَل  َع َعشم َُديمِبَيِة ِف ِبضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم اْلم َفِة قـَلََّد َصلَّى اَّللَّ َليـم

َها َرَم ِمنـم َعَر َوَأحم َي َوَأشم َدم  .اهلم
َياُق بَِتَماِمهِ   .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ َوَسَيأمِت َهَذا السِ 

َحاَق ِمنم َأنَّ َأصمَحاَب اْلمُ * * *   .َديمِبَيِة َكانُوا سبع مائَةَوالمَمقمُصوُد َأنَّ َهِذِه الرِ َواََيِت ُكلََّها ُُمَاِلَفٌة ِلَما َذَهَب ِإلَيمِه ابمُن ِإسم
ِسِه ِمنم حَ  َا قَاَل َذِلَك تـََفقًُّها ِمنم تِلمَقاِء نـَفم ُ َأعمَلُم ِإَّنَّ َها َعنم َعَشَرة  َعَلى َوُهَو َواَّللَّ َن ُكنَّ َسبمِعنَي بََدنًَة، وَُكلٌّ ِمنـم يمُث ِإنَّ المُبدم

َعِمائَة   ِتَيارِِه، فـََيُكوُن المُمِهلُّوَن َسبـم  .اخم
ِدَي ُكلُُّهمم َواَل َأنم ُُيمرَِم ُكلُُّهمم َأيمًضا، فـََقدم ثـََبَت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  اَّللَُّ  َواَل يـَلمَزُم َأنم يـُهم

(9/911) 

 
 

ُهمم ِفيِهمم َأبُو قـََتاَدَة َوملَم ُُيمرِمم َأبُو قـََتاَدَة َحىتَّ قـََتَل َذِلَك اْلمِ  ِشيَّ فََأَكَل ِمنمُه ُهَو َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث طَائَِفًة ِمنـم َماَر المَوحم
 ُ َها : َعَليمِه َوَسلََّم ِف أثـمَناء الطَّرِيق فـََقالَ َوَأصمَحابُُه، َوَْحَُلوا ِمنمُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهل ِمنمُكم َأَحٌد َأَمَرُه َأنم َُيمِمَل َعَليـم

َها؟ قَاُلوا  .اَل : َأوم َأَشاَر ِإلَيـم
مار: قَالَ   .َفُكُلوا َما بَِقَي من اْلم

ثـََنا َعِليُّ بم : َوقد قَاَل الُبَخاِري   ثَُه َحدثَنا ُشعمَبة بمُن الرَّبِيِع، َحدَّ ُن المُمَباَرِك، َعنم َُيمََي َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب قـََتاَدَة َأنَّ َأَِبُه َحدَّ



رِمم : قَالَ  َرَم َأصمَحايب َوملَم ُأحم َُديمِبَيِة َفَأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم اْلم َنا َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .انمطََلقم
ثـََنا ُشعمَبُة،: َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا َشَبابَُة بمُن َسوَّار  المَفَزاِريُّ، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن رَاِفع   َحدَّ

تـَُها بـَعمُد فـََلمم َأعمرِفـمَها: َعنم قـََتاَدَة َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأبِيِه قَالَ   .َلَقدم رََأيمُت الشََّجَرَة مثَّ َأتـَيـم
ثـََنا ثـََنا طَاِرٌق، َعنم َسِعيِد بمِن الممسيب، َعن َأبِيه َأنه َكاَن ِفيَمن َِبَيَع حَتمتَ  َحدَّ ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َحدَّ  الشََّجَرِة ُموَسى، َحدَّ

َنا ِبَل فـََعِمَيتم َعَليـم َها المَعاَم المُمقم  .فـََرَجعمَنا ِإلَيـم
ثـََنا َُممُمودٌ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ َأيمًضا َرائِيَل، َعنم طَاِرِق بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، قَالَ َحدَّ ، َعنم ِإسم ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ انمطََلقمُت َحاجًّا : ، َحدَّ

م  ُيَصلُّوَن، فـَُقلمتُ  ِجُد؟ قَاُلوا: َفَمَررمُت بَِقوم ُ َعَليمهِ : َما َهَذا المَمسم َعَة  َهِذِه الشََّجَرُة َحيمُث َِبَيَع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم بـَيـم
 .الرِ ضمَوانِ 

بَـرمتُُه فـََقاَل َسِعيدٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حَتمَت : فَأَتـَيمُت َسِعيَد بمَن المُمَسيَِّب َفَأخم َثيِن َأيب َأنَُّه َكاَن ِفيَمنم َِبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحدَّ
َها فـََلمَّا َكاَن ِمَن المَعامِ : الشََّجَرِة، قَالَ  ِدرم َعَليـم ِبِل َنِسيَناَها فـََلمم نـَقم  .المُمقم
ُتُموَها َأنـمُتمم : مثَّ قَاَل سعيد ِلٌم ِمنم َحِديِث ! ِإن َأصمَحاب ُُمَمَّد ملَم يـَعمَلُموَها، َوَعِلمم فَأَنـمُتمم َأعمَلُم؟ َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم

 .الثَـّومِريِ  َوَأيب َعَوانََة وشبابة َعن طَارق
ِرو بمِن َُيمََي، َعنم َعبَّاِد بمِن مَتِيم  قَالَ : قَاَل الُبَخاِري  وَ  َثيِن َأِخي، َعنم ُسَليمَماَن، َعنم َعمم ُم : َحدثَنا سعيد، َحدَّ َلمَّا َكاَن يـَوم

َرَِّة َوالنَّاُس يـَُبايُِعوَن ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َحنمظََلَة، فـََقاَل ابمنُ   اْلم
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 .َعَلى المَمومتِ : ى َما يـَُباِيُع ابمُن َحنمَظَلَة النَّاَس؟ ِقيَل َلهُ َعلَ : زَيمد  
َُديمبِ : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن َشِهَد َمَعُه اْلم  .َيةَ اَل ُأَِبِيُع َعَلى َذِلَك َأَحًدا بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِرو بمِن َُيمََي بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم   .ِلٌم ِمنم ُطُرق  َعنم َعمم
ثـََنا َحاُِتٌ، َعنم يزِيد بن أيب عبيد قلت لَسلَمة بن االكوع: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َبُة بمُن َسِعيد ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم على َأي شئ : َحدَّ

َم اْلمُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َعَلى المَمومتِ : َديمِبَيِة؟ قَالَ َِبيـَعمُتمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلٌم ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َأيب ُعبَـيمد    .َوَرَواُه ُمسم

ِلم  َعنم َسَلَمَة َأنَُّه َِبَيَع َثََلَث َمرَّات  ِف َأَواِئِل النَّاِس َوَوَسِطِهمم َوَأَواِخرِِهمم   .َوِف َصِحيِح ُمسم
ِه َرُسوِل اَّللَِّ  َوِف الصَِّحيح َعنم َمعمِقِل بمنِ   َيَسار  َأنَُّه َكاَن آِخًذا بَِغمَصاِن الشََّجَرِة َعنم َوجم

ُ َعلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُباِيُع النَّاَس، وََكاَن َأوََّل َمنم َِبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوُهَو َصلَّى اَّللَّ َمِئذ  َأبُو ِسَنان  يمِه َوَسلََّم يـَوم
، َوِقيَل ِسَنان ابمن َأيب ِسَنان   ُب بمُن ُِممَصن  َأُخو ُعكَّاَشَة بمِن ُِممَصن   .َوهم

ُر بمُن الرَّبِيِع، َعنم ََنِفع  قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َصخم َر بمَن ُُمَمَّد ، َحدَّ َع النَّضم َثيِن ُشَجاُع بمُن المَولِيِد، مسَِ ِإنَّ النَّاَس : َحدَّ
َُديمِبَيِة َأرمَسَل َعبمدَ يـََتحَ  َم اْلم َلَم قـَبمَل ُعَمَر، َولَيمَس َكَذِلَك، َوَلِكنم ُعَمُر يـَوم ثُوَن َأنَّ ابمَن ُعَمَر َأسم اَّللَِّ ِإََل فـََرس  َلُه ِعنمَد َرُجل   دَّ

َنمَصاِر َأنم َيَمِتَ ِبِه لِيـَُقاِتَل َعَليمِه، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِري ِبَذِلَك،  ِمَن اَأم َعَليمِه َوَسلََّم يـَُباِيُع ِعنمَد الشََّجَرِة، َوُعَمُر اَل يَدم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِهَي الَّ  ِِت حتدث النَّاُس َأنَّ ابمَن ُعَمَر فـََبايـََعُه عبد هللا، فَانمطََلَق َفَذَهَب َمَعُه َحىتَّ َِبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلَم قَـ   .بمَل ُعَمرَ َأسم

بَـَرين ََنِفٌع، َعِن ابمِن ُعَمَر أَ : َوقَاَل ِهَشاُم بمُن َعمَّار   ثـََنا ُعَمُر بمُن ُُمَمَّد  المُعَمِريُّ، َأخم ، َحدَّ ِلم  ثـََنا المَولِيُد بمُن ُمسم نَّ النَّاَس  َحدَّ
َُديم  َم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُ َعَليمِه َكانُوا َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِبَية تَفرُقوا ِف ظَلل الشََّجَرة، فَِإَذا النَّاُس ُُممِدُقوَن ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 ََي َعبمَد اَّللَِّ انمُظرم : َوَسلََّم فـََقالَ 

(9/915) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَجَدهُ  َدُقوا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مم يـَُبايُِعوَن، فـََباَيَع مثَّ رََجَع ِإََل ُعَمَر َفَخَرَج فـََباَيعَ َما َشأمُن النَّاِس َقدم َأحم
 ِ َهنيم  .تـََفرََّد ِبِه الُبَخاِري  من هَذيمن المَوجم
َُديمِبَيةِ  َرِة اْلم  ذكر ِسَياِق المُبَخاِريِ  ِلُعمم

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ : قَاَل ِف ِكَتاِب المَمَغاِزي َِديَث َحِفظمُت َحدَّ ِريَّ ِحنَي َحدََّث َهَذا اْلم عمُت الزُّهم َياُن، مسَِ ثـََنا ُسفم
ََكِم يَ  َوِر بمِن َُممَرَمَة َوَمرمَواَن بمِن اْلم : زِيُد َأَحُدمُهَا َعَلى َصاِحِبِه، قَااَل بـَعمَضُه َوثـَبـََّتيِن َمعمَمٌر، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َعِن المِمسم

ُلَ َخَرَج  َرَة ِمائًَة ِمنم َأصمَحابِِه، فـََلمَّا َأَتى َذا اْلم َُديمِبَية ِف ِبضمَع َعشم َي النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َعام اْلم َدم َفِة قـَلََّد اهلم يـم
َعَرُه  ًنا َلُه ِمنم ُخَزاَعةَ ( 5)َوَأشم َرة  َوبـََعَث َعيـم َها ِبُعمم َرَم ِمنـم  .َوَأحم

ُنُه قَالَ َوَساَر النَِّبُّ صَ  طَاِط َأاَتُه َعيـم َشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َكاَن بَِغِديِر اَأم ِإن ُقريمًشا مَجَُعوا َلَك مُجُوًعا، َوَقدم مَجَُعوا : لَّى اَّللَّ
ََحابِيَش َوُهمم ُمَقاتُِلوَك َوَصادُّوَك َعِن المبَـيمِت َوَمانُِعوكَ   .َلَك اَأم

َن َأنم َأِميَل ِإََل ِعَياهلِِمم َوَذرَاِريِ  َهُؤاَلِء الَِّذيَن يُرِيُدوَن َأنم َيُصدُّوََن عَ َأِشريُوا َأيُـّهَ : فـََقالَ  ، َأتـََروم ِن المبَـيمِت، فَِإنم ا النَّاُس َعَليَّ
َناُهمم ُمروبني رِِكنَي َوِإالَّ تـَرَكم ًنا ِمَن المُمشم ُ َقدم َقَطَع َعيـم  .َيَمتُوََن َكاَن اَّللَّ

ر  قَاَل َأبُو  ، فـَتَـَوجَّهم َلُه َفَمنم : َبكم َت َعاِمًدا هِلََذا المبَـيمِت اَل ُترِيُد قـَتمَل َأَحد  َواَل َحرمَب َأَحد  ََن َعنمُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ َخَرجم  َصدَّ
 .قَاتـَلمَناهُ 

ِم اَّللَِّ : قَالَ   .اممُضوا َعَلى اسم
ًئا  .َعَلى َهَذا َهَكَذا َرَواُه َهاُهَنا َوَوَقَف َوملَم َيزِدم َشيـم

ِريُّ، َأخم ( : 1)َوقَاَل ِف ِكَتاِب الشََّهاَداِت  بَـَرين الزُّهم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َأخم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ بَـَرين َحدَّ
َوِر بمِن َُممَرَمَة َوَمرمَوا ُهَما َحِديَث َصاِحِبِه، قَااَل ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ، َعِن المِمسم ُق ُكلُّ َواِحد  ِمنـم ََكِم، ُيَصدِ  َخَرَج َرُسوُل : َن بمِن اْلم

ُ َعَليمهِ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .ألبسُه الشعار متييزا َلهُ : أشعره( 5)
 )*( 50/  1ُهَو ِف كتاب الشُُّروط َصِحيح الُبَخاِري  ( 1)

(9/913) 



 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَسلََّم زَ  َُديمِبَيِة َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بِبَـعمِض الطَّرِيِق قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َخاِلد ابمن المَولِيِد ِِبلمَغِميِم ِف َخيمل  : َمَن اْلم
 .ِلُقَريمش  طَِليَعًة، َفُخُذوا َذاَت المَيِمنيِ 

َيمِش، فَانمطََلَق يـَرمُكُض نَِذيًرا ِلُقَريمش  فـََواَّللَِّ َما َشَعَر هِبِمم َخاِلٌد حَ   .ىتَّ ِإَذا ُهمم بَِقتَـَرِة اْلم
َها بَـ  َبُط َعَليمِهمم ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِِبلثَِّنيَِّة الَِِّت يـُهم  َحلم َحلم : رََكتم ِبِه رَاِحَلُتُه، فـََقاَل النَّاسُ َوَساَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

، فـََقاُلوا( 5) َواءُ : ، فََأْلَّتم َواُء َخََلَِت المَقصم  .َخََلَِت المَقصم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َوَلِكنم َحَبَسَها َحاِبُس المِفيلِ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواُء َوَما َذاَك هَلَا ِبُُلق   .ماخَلت المَقصم

َهاَوالَِّذي نـَفمِسي بِيَ : مثَّ قَالَ  تـُُهمم ِإَيَّ أَُلوين ُخطًَّة يـَُعظِ ُموَن ِفيَها ُحُرَماِت اَّللَِّ ِإالَّ َأعمطَيـم  .ِدِه اَل َيسم
 .مثَّ زََجَرَها فـََوثـََبتم 

َُديمِبَيِة َعَلى مَثَد  َقِليِل المَماِء يـَتَـبَـرَُّضُه  ُهمم َحىتَّ نـََزَل بَِقمَصى اْلم ًضا فـََلمم يـَُلبِ ثمُه النَّاُس َحىتَّ تـَبَـرُّ ( [ 9)النَّاُس ( ]1)فـََعَدَل َعنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَعَطَش،  نـََزُحوُه، َوُشِكَي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًما ِمنم ِكَنانَِتِه مثَّ َأَمَرُهمم َأنم جَيمَعُلوُه ِفيِه، فـََواَّللَِّ َما زَاَل جيَِيُش هَلُمم ِِبلرِ ي ِ   .ىتَّ َصَدُروا َعنمهُ حَ  فَانـمتَـزََع َسهم
ِمِه ِمنم ُخَزاَعَة  َُزاِعيُّ ِف نـََفر  ِمنم قـَوم َنَما هم َكَذِلك ِإذا َجاَء بَُديمُل بمُن َورمقَاَء اْلم َبَة ُنصمِح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  -فـَبَـيـم وََكانُوا َعيـم

ِل هِتَاَمَة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم َأهم َُديمِبَيِة َمَعُهُم المُعوُذ ِإين ِ تـَرَ : فـََقالَ  -اَّللَّ ُت َكعمَب بمَن ُلَؤي   َوَعاِمَر بمَن ُلَؤي   نـََزُلوا َأعمَداَد ِمَياِه اْلم كم
 .المَمطَاِفيُل، َوُهمم ُمَقاتُِلوَك َوَصادُّوَك َعِن المبَـيمتِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرمُب َأََن ملَم جنَِئم ِلِقَتاِل أَ : فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُهُم اْلم َنا ُمعمَتِمرِيَن، َوِإنَّ قـَُريمًشا َقدم نـََهَكتـم َحد ، َوَلِكنم ِجئـم
َ النَّاِس، فَِإنم َأظمَهرم فَِإنم َشاُءو  ًة َوخُيَلُّوا بـَيميِن َوبـَنيم ُخُلوا ِفيَما َدَخَل ِفيِه َوَأَضرَّتم هِبِمم، فَِإنم َشاُءوا َماَددمتـُُهمم ُمدَّ ا َأنم يَدم

 فـََعُلوا، َوِإالَّ فقد مجوا،النَّاُس 
__________ 

 .كلمة تقال للناقة ِإذا بَركت: حل( 5)
 .َيخذونه َقِليَل َقِليَل: يتربضه( 1)
 )*( 50/  1من َصِحيح الُبَخاِري  ( 9)

(9/990) 

 
 

ا فـََوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ََأُقَاتَِلنـَُّهمم َعَلى َأممِري َهَذا َحىتَّ  ُفَذنَّ َأممُر اَّللَِّ َوِإنم ُهمم َأبـَوم َفرَِد َساِلَفِِت، َولَيَـنـم  .تـَنـم
 .َسأُبـَلِ ُغُهمم َما تـَُقولُ : قَاَل بَُديملٌ 

ُتمم َأنم نـَعمِرضَ : فَانمطََلَق َحىتَّ َأَتى قـَُريمًشا فـََقالَ  عمَناُه يـَُقوُل قـَوماًل، َفِإنم ِشئـم َناُكمم ِمنم ِعنمِد َهَذا الرَُّجِل َومسَِ ُه َعَليمُكمم ِإَنَّ َقدم ِجئـم
 .فـََعلمَنا

 .اَل َحاَجَة لََنا َأنم خُتمرِبَََن َعنُه بشئ: فـََقاَل ُسَفَهاُؤُهمم 



ُهمم  عمَتُه يـَُقولُ : َوقَاَل َذُوو الرَّأمِي ِمنـم  .َهاِت َما مسَِ
عمُتُه يـَُقوُل َكَذا وََكَذا: قَالَ   .مسَِ

 ُ ثـَُهمم مبَا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَحدَّ
ُعود  فـََقالَ   .بَلى: َأيم قوم، َأَلسمت ِبلوالد؟ قَاُلوا: فـََقاَم ُعرمَوُة بمُن َمسم

ُتم ِِبلمَوَلِد؟ قَاُلوا بـََلى: قَالَ   .َأو َلسم
 .اَل : فـََهلم تـَتَِّهُموين؟ قَاُلوا: قَالَ 
َل ُعَكا: قَالَ  َفرمُت َأهم تَـنـم ُتمم تـَعمَلُموَن َأين ِ اسم ِلي َوَوَلِدي َوَمنم َأطَاَعيِن؟ قَاُلوا( 5)ظ  فـََلمَّا بـَلَُّحوا َأَلسم ُتُكمم بَِهم : َعَليَّ ِجئـم
 .بـََلى
بَـُلوَها َوَدُعوين آتيه، فـََقاُلوا: قَالَ  د  اقـم  .ائمِتهِ : فَِإنَّ َهَذا َقدم َعَرَض َلُكمم ُخطََّة ُرشم

ِلِه لُِبَديمل  فـََقاَل ُعرمَوةُ فََأاَتُه، َفَجَعَل يَُكلِ ُم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََنمًوا ِمنم قـَوم ِعنمَد   َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
لَ : َذِلكَ  َتاَح َأهم عمَت بََِحد  ِمَن المَعَرِب اجم ِمَك َهلم مسَِ َتأمَصلمَت َأممَر قـَوم َرى َأيم ُُمَمَُّد، َأرََأيمَت ِإِن اسم ُخم َلَك؟ َوِإنم َتُكِن اَأم ُه قـَبـم

َواًِب ِمَن النَّاِس َخِليًقا َأنم يَِفرُّوا َويََدُعوكَ   .فَِإين ِ َواَّللَِّ اَل َأَرى ُوُجوًها َوِإين ِ ََأََرى َأشم
ر   تِ : فـََقاَل َلُه َأبُو َبكم ر  : َذا؟ قَاُلوا َمنم : قَالَ ! َأََنمُن نَِفرُّ َعنمُه َوَنَدُعُه؟ ! اممُصصم َبظمَر الَلَّ  .َأبُو َبكم

ُتكَ : قَالَ  ِزَك هِبَا ََأََجبـم  .َأَما َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلوماَل يٌَد َكاَنتم َلَك ِعنمِدي ملَم َأجم
َيِتِه، َوالم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفُكلََّما َتَكلََّم َأَخَذ بِِلحم ُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة قَائٌِم َعَلى رَأمِس َرُسوُل اَّللَِّ َوَجَعَل ُيَكلِ ُم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َوى ُعرمَوُة بَِيِدِه ِإََل ِْلميَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه السَّيمُف َوَعَليمِه المِمغمَفُر، َفُكلََّما َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ ِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 أخر: نَـعمِل السَّيمِف َوَقاَل َلهُ َضَرَب يََدُه بِ 

__________ 
 .أبطأوا: بلحوا( 5)

)*( 

(9/995) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .يََدَك َعنم ِْلمَيِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فـََرَفَع ُعرمَوُة رَأمَسُه فـََقالَ 

 .المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبةَ : َمنم َهَذا؟ قَاُلوا
رَِتكَ  َأيم ُغَدرُ : فـََقالَ  َعى ِف َغدم ُت َأسم َاِهِليَِّة فـََقتَـَلُهمم َوَأَخَذ َأممَواهَلُمم، مثَّ ! َأَلسم ًما ِف اْلم وََكاَن المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة َصِحَب قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلَم، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َبُل، َوأما: َجاَء فََأسم ََلُم فََأقـم  .املَال فلست ِمنمُه ِف شئ َأَما اْلمِسم
نَـيمِه، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَعيـم ُ : مثَّ ِإنَّ ُعرمَوَة َجَعَل يـَرمُمُق َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََواَّللَِّ َما تـََنخََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتَدُروا َأممَرُه، َوِإَذا تـََوضَّأَ َكاُدوا  َعَليمِه َوَسلََّم ُُنَاَمًة ِإالَّ َوقـََعتم ِف َكف ِ  َهُه َوِجلمَدُه، َوِإَذا َأَمَرُهُم ابـم ُهمم َفَدلََّك هِبَا َوجم رَُجل  ِمنـم



َواتـَُهمم ِعنمَدُه َوَما ُيُِدُّوَن ِإلَيمِه النََّظَر تـَعمِظيمً  َتِتُلوَن َعَلى َوُضوئِِه، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأصم  .ا َلهُ يـَقم
، َواَّللَِّ : فـََرَجَع ُعرمَوُة ِإََل َأصمَحاِبِه فـََقالَ  َرى َوالنََّجاِشيِ  ُت َعَلى قـَيمَصَر وَِكسم ُت َعَلى المُمُلوِك، َوَفدم ِم، َواَّللَِّ َلَقدم َوَفدم َأيم قـَوم

 ِإنم رََأيمُت َمِلًكا َقطُّ يـَُعظِ ُمُه َأصمَحابُُه َما يـَُعظِ ُم َأصمَحابُ 
َهُه َوِجلمَدُه ُُمَمَّد  ُُمَمَّ  ُهمم َفَدلََّك هِبَا َوجم  ( .5)ًدا، َواَّللَِّ ِإنم تـََنخََّم ُُنَاَمًة ِإالَّ َوقـََعتم ِف َكفِ  َرُجل  ِمنـم

َتِتُلوَن َعَلى َوُضوئِِه َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا أَ  َواتَـ َوِإَذا َأَمَرُهُم ابـمَتَدُروا َأممَرُه َوِإَذا تـََوضَّأَ َكاُدوا يـَقم ُهمم ِعنمَدُه َوَما ُيُِدُّوَن النََّظَر صم
بَـُلوَها د  فَاقـم  .ِإلَيمِه تـَعمِظيًما َلُه، َوِإنَُّه َقدم َعَرَض َعَليمُكمم ُخطََّة ُرشم

 .َدعوين آتيه: فـََقاَل رجل من بين كَنانَة* * * 
 .ائمِتهِ : فـََقاُلوا

ُ َعَليمهِ  َرَف َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََلمَّا َأشم م  : َوَسلََّم َوَأصمَحابِِه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا ُفََلٌن َوُهَو ِمنم قـَوم
َن فَابـمَعثُوَها َلهُ   .يـَُعظِ ُموَن المُبدم

بَـَلُه النَّاُس يـَُلبُّونَ  تَـقم  .فـَُبِعَثتم َلُه َواسم
َبِغي هِلَُؤاَلِء َأنم ُيَصدُّوا َعِن المبَـيمتِ  ُسبمَحاَن اَّللَِّ : فـََلمَّا رََأى َذِلَك قَالَ   .َما يـَنـم

، َفَما أرى َأن يصدوا َعن المبَـيمت: فـََلمَّا رََجَع ِإََل َأصمَحاِبِه قَالَ  ِعَرتم َن َقدم قـُلِ َدتم َوُأشم  .رََأيمُت المُبدم
__________ 

ُعو ِإََل النَّظَاَفة وحتث على  َلَعلَّ َهَذا المَوصمف ُمَبالَغة ِف اْلمب  والتعظيم، َكانَ ( 5) ِفيِه ُُمَالَفة ملبادئ االسَلم الَِِّت َتدم
 .التطهر، َوَلَعلَّ َهَذا اَل يتناسب َمَع َما َكاَن َعَليمِه المُمسلُموَن من وضاءة وطهر

 .َوَنن اَل ننكر الرِ َوايَة ولكننا َنملها على المُمَبالَغة والتجوز
)*( 
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َرُز بمُن َحفمص فـََقالَ  فـََقاَم َرُجلٌ  ُهمم يـَُقاُل َلُه ِمكم  .َدعوين آتيه: ِمنـم
 .ائمِتهِ : قَاُلوا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرَف َعَليمِهمم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرٌز َوُهَو رَُجٌل فَاِجرٌ : فـََلمَّا َأشم  .َهَذا ِمكم
ُ عَ  ر وَفَجَعَل يَُكلِ ُم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َنَما ُهَو ُيَكلِ ُمُه ِإذم َجاَء ُسَهيمُل بمُن َعمم  .َليمِه َوَسلََّم فـَبَـيـم

ُ َعلَ : قَاَل َمعمَمرٌ  ر و قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَِمَة، َأنَُّه َلمَّا َجاَء ُسَهيمُل بمُن َعمم بَـَرين َأيُّوُب، َعنم ِعكم َلَقدم : " يمِه َوَسلَّمَ فََأخم
 ".مم ِمنم َأممرُِكمم َسُهَل َلكُ 

ِريُّ ِف َحِديِثهِ : قَاَل َمعمَمرٌ  َنُكمم ِكَتاِبً : َفَجاَء ُسَهيمل فـََقالَ : قَاَل الزُّهم نَـَنا َوبـَيـم ُتبم بـَيـم  .َهات َفاكم
ُ َعَليمِه َوسَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَكاِتَب فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ : لَّمَ َفَدَعا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُتبم ِبسم  .اكم

ُتبم : فـََقاَل ُسَهيملٌ   َأمَّا الرَّْحمَُن فـََواَّللَِّ َما َأدمِري َما ُهَو، َوَلِكِن اكم



ُتبُ  َك اللَُّهمَّ َكَما ُكنمَت َتكم  .ِِبمسِم
ِلُمونَ  ِم اَّللَِّ : فـََقاَل المُمسم بـَُها ِإالَّ ِبسم تـُ  . الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ َواَّللَِّ اَل َنكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َك اللَُّهمَّ : فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُتبم ِِبمسِم  .اكم
 .َهَذا َما قَاَضى َعَليمِه ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ : مثَّ قَالَ 

ُتبم ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َواَّللَِّ َلوم ُكنَّا نـَعمَلُم َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َما صَ : فـََقاَل ُسَهيملٌ   .َددمََنَك َعِن المبَـيمِت َواَل قَاتـَلمَناَك، َوَلِكِن اكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتبم ُُمَمَّد ابمن َعبمِد اَّللَِّ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َواَّللَِّ ِإين ِ َلَرُسوُل اَّللَِّ َوِإنم كذبتموين، اكم

رِ  ِلهِ : يُّ قَاَل الزُّهم َها: َوَذِلَك ِلَقوم ، ِإالَّ َأعطيتهم ِإَيَّ أَُلوين ُخطًَّة يـَُعظِ ُموَن ِفيَها ُحُرَماِت اَّللَِّ  .اَل َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َ المبَـيمِت فـََنطُوُف بِهِ : فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ نَـَنا َوبـَنيم  .َعَلى َأنم خُتَلُّوا بـَيـم

ِبلِ وَ : قَاَل ُسَهيملٌ  ََن ُضغمَطًة َوَلِكنم َذِلَك ِمَن المَعاِم المُمقم  .اَّللَِّ اَل تـََتَحدَُّث المَعَرُب َأَنَّ ُأِخذم
 .َفَكَتبَ 

َنا: فـََقاَل ُسَهيملٌ  َتُه ِإلَيـم  .َوَعَلى َأنَُّه اَل َيَمتِيَك ِمنَّا رَُجٌل َوِإنم َكاَن َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَددم
ِلُمونَ  ِلًماُسبم : قَاَل المُمسم رِِكنَي َوَقدم َجاَء ُمسم  .َحاَن اَّللَِّ َكيمَف يـَُردُّ ِإََل المُمشم
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ر و يـَرمُسُف ِف قـُُيوِدِه َوَقدم َخَرَج ِمنم َأسم  َنَما ُهمم َكَذِلَك ِإذم َجاَء َأبُو َجنمَدِل بمُن ُسَهيمِل بمِن َعمم ِسِه فـَبَـيـم َفِل َمكََّة َحىتَّ َرَمى بِنَـفم
َ أَ  ِلِمنَي، فـََقاَل ُسَهيملٌ بـَنيم  .َهَذا ََي ُُمَمَُّد َأوَُّل َمنم أُقَاِضيَك َعَليمِه َأنم تـَُردَُّه ِإيَلَّ : ظمُهِر المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأََن ملَم نـَقمِض المِكَتاَب بـَعمدُ : فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .فَواَّللَّ ِإذا مل أصاْلك على شئ َأبًَدا: قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فََأِجزمُه يل : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .قَاَل َما َأََن مبُِجيزِِه َلكَ 

 .بـََلى فَافـمَعلم : قَالَ 
 .َما َأََن بَِفاِعل  : قَالَ 

 .بَلى َقدم َأَجزمََنُه َلكَ : قَاَل مكرز
ِلِمنَي ُأَردُّ إِ : قَاَل َأبُو َجنمَدل   َن َما َقدم َلِقيُت؟ وََكاَن قد عذب َأيم َمعمَشَر المُمسم ِلًما، َأاَل تـََروم رِِكنَي َوَقدم ِجئمُت ُمسم ََل المُمشم

 .عَذاِب َشِديدا ِف هللا
ُ َعنمهُ   فَأَتـَيمتُ : فـََقاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقلمتُ  َت َنِبَّ اَّللَِّ َحقًّ : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .بـََلى: ا؟ قَالَ َأَلسم
َقِ  َوَعُدوََُّن َعَلى المَباِطِل؟ قَالَ : قـُلمتُ  َنا َعَلى اْلم  .بـََلى: َأَلسم
؟: قـُلمتُ  نِيََّة؟ ِف ِديِنَنا ِإَذنم  .َفِلَم نـُعمِطي الدَّ



ُت َأعمِصيِه َوُهَو َنصري: قَالَ   .ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ َوَلسم
ثـَُنا َأَنَّ : قلت بَـرمُتَك َأَنَّ َنَمتِيِه المَعاَم : " َسَنأمِت المبَـيمَت فـََنطُوُف بِِه؟ قَالَ  َأو لست ُكنمَت حُتَدِ   .اَل : قـُلمتُ : ؟ قَالَ "بـََلى، فََأخم
 ".فَِإنََّك آتِيِه َوُمَطوِ ٌف ِبِه : " قَالَ 
ر  فـَُقلمتُ : قَالَ  ر  َألَيمَس َهَذا َنِبَّ اَّللَِّ َحقًّ : فَأَتـَيمُت َأَِب َبكم  .اََي َأَِب َبكم
 .بـََلى: قَالَ 

َقِ  َوَعُدوََُّن َعَلى المَباِطلِ : قـُلمتُ  َنا َعَلى اْلم  .َأَلسم
 .بـََلى: قَالَ 
نِيََّة ِف ِديِنَنا ِإَذنم : قـُلمتُ : قَالَ   .َفِلَم نـُعمِطي الدَّ
َق ِ َأيُـَّها الرَُّجُل ِإنَُّه َلَرُسوُل اَّللَِّ َولَيمَس يـَعمِصي رَبَُّه َوُهَو ََنِصُرُه، فَ : قَالَ  ِسكم بَِغرمزِِه فـََواَّللَِّ ِإنَُّه َعَلى اْلم َتمم  .اسم

ثـَُنا َأَنَّ َسَنأمِت المبَـيمَت َوَنطُوُف بِِه؟ قَالَ : قـُلمتُ  بَـَرَك َأنََّك أتَمتِيِه المَعامَ : َألَيمَس َكاَن ُُيَدِ   .بـََلى، َأفََأخم
 .اَل : فـَُقلمتُ 

 .فَِإنََّك آتِيِه َوُمَطوِ ٌف بِهِ : قَالَ 
ِريُّ قَا  .فـََعِملمُت ِلَذِلَك َأعمَمااًل : قَاَل ُعَمرُ : َل الزُّهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَصمَحابِهِ : قَالَ  ِلُقوا: فـََلمَّا فـَرََغ ِمنم َقِضيَِّة المِكَتاِب قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُقوُموا فَاَنمَُروا مثَّ احم
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ُهمم َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأمِ  َسَلَمَة فَ فـََواَّللَِّ َما قَا: قَالَ  ، فـََلمَّا ملَم يـَُقمم ِمنـم ُهمم َرُجٌل، َحىتَّ قَاَل َذِلَك َثََلَث َمرَّات  ذََكَر هَلَا َما َم ِمنـم
ُرجم مثَّ اَل ُتَكلِ مم : َلِقَي ِمَن النَّاِس، فـََقاَلتم ُأمُّ َسَلَمةَ  ُعَو ََي َنِبَّ اَّللَِّ َأحتُِبُّ َذِلَك؟ اخم َنَك َوَتدم ُهمم َكِلَمًة َحىتَّ تـَنمَحَر بُدم َأَحًدا ِمنـم

ِلَقكَ   .َحاِلَقَك فـََيحم
ُهمم َحىتَّ فـََعَل َذِلكَ  ا َذِلَك قَاُموا فـََنَحُروا، َوَجَعَل : َفَخَرَج فـََلمم يَُكلِ مم َأَحًدا ِمنـم نَُه َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه، فـََلمَّا رََأوم ََنََر بُدم

ُتُل بـَعمًضا َغمًّابـَعمضُ   .ُهمم َُيمِلُق بـَعمًضا َحىتَّ َكاَد بـَعمُضُهمم يـَقم
ُ تـََعاََل  ِمَناٌت فَأَنـمَزَل اَّللَّ َوٌة ُمؤم َتِحُنوُهنَّ : " مثَّ َجاَءُه ِنسم ِمَناُت ُمَهاِجَرات  فَامم َحىتَّ بلغ " ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم المُمؤم

ِ َكانـََتا َلهُ " ر بعصم الكواف"  َمِئذ  اممَرَأتـَنيم  َفَطلََّق ُعَمُر يـَوم
 .ِف الشِ رمكِ 

َواُن بمُن أَُميَّةَ  َرى َصفم ُخم َياَن َواَأم َدامُهَا ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم  .فـَتَـَزوََّج ِإحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة، َفَجاءَ  ِلٌم فََأرمَسُلوا ِف طََلِبِه مثَّ رََجَع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ، َوُهَو ُمسم ُه َأبُو َبِصري ، رَُجٌل ِمنم قـَُريمش 

ِ فـََقاُلوا َد الَِّذي َجَعلمَت لََنا: رَُجَلنيم  .المَعهم
َفِة، فـَنَـَزُلوا َيَمُكُلوَن ِمنم متَمر  هلَُ  َُليـم ِ، َفَخَرَجا ِبِه َحىتَّ بـََلَغا َذا اْلم ِ َفَدفـََعُه ِإََل الرَُّجَلنيم ُ : مم، فـََقاَل َأبُو َبِصري  َِأََحِد الرَُّجَلنيم َواَّللَّ

َفَك َهَذا ََي ُفََلُن َجيِ ًدا  .ِإين ِ َِأََرى َسيـم



َخُر فـََقالَ  تَـلَُّه اْلم  .َأَجلم َواَّللَِّ ِإنَُّه ْليد لقد َجرَّبمُت ِبِه مثَّ َجرَّبمتُ : فَاسم
 .َأِرين أنظر ِإلَيمهِ : فـََقاَل َأبُو َبِصري  

ِجَد يـَعمُدو، فـََقاَل َرُسولُ  َخُر َحىتَّ َأَتى المَمِديَنَة َفَدَخَل المَمسم ُ َعَليمِه  فأمكنه ِمنمُه َفَضربُه َحىتَّ بـََرَد َوفـَرَّ اْلم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".َلَقدم رََأى َهَذا ُذعمًرا : " َوَسلََّم ِحنَي رَآهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  فـََلمَّا انـمتَـَهى ِإََل النَِّبِ  َصلَّى  .قُِتَل َواَّللَِّ َصاِحِب َوِإين ِ َلَمقمُتولٌ : اَّللَّ
ُهمم : َفَجاَء َأبُو َبِصري  فـََقالَ  ُ ِمنـم ُ ِذمََّتَك، َقدم َرَددمَتيِن ِإلَيمِهمم مثَّ َأجنمَاين اَّللَّ ىَف اَّللَّ  .ََي َنِبَّ اَّللَِّ َقدم َواَّللَِّ َأوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل النَِّبُّ  َعَر َحرمب  َلوم َكاَن َلُه َأَحدٌ ! َويمُل امِ هم : " َصلَّى اَّللَّ َع َذِلَك َعَرَف َأنَُّه َسيَـُردُُّه ِإلَيمِهمم، ! ِمسم فـََلمَّا مسَِ
رِ   .َفَخَرَج َحىتَّ َأَتى َسيمَف المَبحم

ُهمم َأبُو َجنمَدِل بمُن ُسَهيمِل بم : قَالَ  َفِلُت ِمنـم َلَم ِإالَّ َويـَنـم ر و فـََلِحَق بَِيب َبِصري ، َفَجَعَل اَل خَيمُرُج ِمنم قـَُريمش  رَُجٌل َقدم َأسم ِن َعمم
ُهمم ِعَصابٌَة، فـََواَّللَِّ َما يسمُعونَ  َتَمَعتم ِمنـم  ْلََِق بَِيب َبِصري  َحىتَّ اجم

(9/991) 

 
 

 .وا هَلَا فـََقتَـُلوُهمم َوَأَخُذوا َأممَواهَلُمم بِِعري  َخَرَجتم ِلُقَريمش  ِإََل الشَّاِم ِإالَّ اعمتَـَرضُ 
ُه فـَُهَو آِمٌن، فََأرمَسَل النَِّبُّ فََأرمَسَلتم قـَُريمٌش ِإََل النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم تناشده ِِبَّللَّ َوالرَِّحَم َلَما َأرمَسَل ِإلَيمِهمم َفَمنم َأاتَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيم   .ِهمم َصلَّى اَّللَّ
ُ تـََعاََل  ُهمم بَِبطمِن َمكََّة ِمنم بعد َأن َأظمَفرَُكم َعَليمِهم : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ : " َحىتَّ بلغ" َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأيمِديـَُهمم َعنمُكمم َوَأيمِدَيُكمم َعنـم

َاِهِليَّة   ".اْلمية ْحية اْلم
يـَّتـُُهمم َأنَـُّهمم ملَم يُِقرُّوا َأنَّ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، وحالوا بَينهم َوَبني المبَـيمتوََكاَنتم ْحَِ ، َوملَم يُِقرُّوا بِِبسم  .ُه َنِبُّ اَّللَِّ

ِريِ ، فـََقدم َرَواهُ  َحاَق َعِن الزُّهم ِري  َعن  فـََهَذا ِسَياق ِفيِه زََِيَداٌت َوفـََوائُِد َحَسَنٌة لَيمَستم ِف ِرَوايَِة ابمِن ِإسم مَجَاَعٌة َعِن الزُّهم
ِريِ  َعنم ُعرمَوَة َعنم َمرم  َحاَق، ُكلُُّهمم َعِن الزُّهم َنَة َوَمعمَمٌر َوُُمَمَُّد بمُن ِإسم َياُن بمُن ُعيَـيـم ُهمم ُسفم َور ، َفذََكَر المِقصَّةَ ِمنـم  .َواَن َوِمسم

ِريِ  َعنم  َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َأوَِّل ِكَتاِب الشُُّروِط َعنم َُيمََي بمنِ * * *  بَُكريم ، َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم ُعَقيمل  َعِن الزُّهم
ُ َعَليمِه  َوِر بمِن َُممَرَمَة، َعنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََكِم َوالمِمسم  .َوَسلََّم َفذكر المِقصَّةَ ُعرمَوَة َعنم َمرمَواَن بمِن اْلم

َبُه،  َشم َُديمِبَيِة، َوالظَّاِهُر َأنَـُّهَما َأَخَذاُه َعِن الصََّحابَِة رَ َوَهَذا ُهَو اَأم َم اْلم َورًا َكاََن َصِغريَيمِن يـَوم ُهمم فَإنَّ َمرمَواَن َوِمسم ُ َعنـم ِضَي اَّللَّ
 .َأمجمَِعنيَ 

ثـََنا ُُمَمَُّد بن َسابق، َحدث: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َحاَق، َحدَّ َسُن بمُن ِإسم ثـََنا اْلَم عمُت َأَِب َحِصني  قَالَ َحدَّ ، مسَِ : َنا َمالك ابمن ِمغمَول 
رِبُُه فـََقالَ : قَاَل َأبُو َواِئل، َتخم َناُه َنسم َم َأيب َجنمَدل  : ملا قدم ُسَهيمل بمُن ُحنَـيمف  ِمنم ِصفِ نَي َأتـَيـم ُموا الرَّأمَي، فـََلَقدم رََأيـمُتيِن يـَوم اهتَِّ

َتِطيُع َأنم َأُردَّ َعلَ  ُ َوَرُسوله أعلم، َوَما َوضعَنا أسيافناَوَلوم َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأممَرُه َلَرَددمُت، َواَّللَّ  ى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َممِر َما َنُسدُّ مِ  َهلمَن بَِنا ِإََل َأممر  نـَعمرِفُُه، قـَبمَل َهَذا اَأم ِظُعَنا ِإالَّ َأسم ٌم َعن َعَواتِِقَنا َِأَممر  يـُفم َنا ُخصم ًما ِإالَّ انـمَفَجَر َعَليـم َها ُخصم نـم
ِري َكيمَف َنَمِت َلهُ ( 5)  .َما نَدم

َلَم، َعنم َأبِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  بَـَرََن َماِلٌك، َعنم زَيمِد بمِن َأسم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َأخم ُ َعَليمِه َحدَّ لَّى اَّللَّ
َطَّاِب َيِسرُي َمَعُه لَيمًَل، َفَسأََلُه ُعَمُر بمُن اوَ  َفارِِه وََكاَن ُعَمُر بمُن اْلم َطَّاِب َعن شئ فـََلمم جيُِبمُه َسلََّم َكاَن َيِسرُي ِف بـَعمِض َأسم ْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ َسأََلُه فـََلمم جيُِبمُه، مثَّ َسأََلهُ  طَّابِ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثِكَلتمَك ُأمَُّك ََي ُعَمُر، : فـََلمم جيُِبمُه، فـََقاَل ُعَمُر بمُن اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث َمرَّات  ُكلُّ َذِلَك اَل جيُِيُبكَ ( 1)نـَزَّرمَت   .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت بَِعرِيي مثَّ تـََقدَّممُت َأَماَم الممُ : قَاَل ُعَمرُ  ِلِمنَي، َوَخِشيُت َأنم يـَنمِزَل ِفَّ قـُرمآٌن،َفَحرَّكم  سم
عمُت َصارًِخا َيصمُرُخ يب، قَالَ   .َلَقدم َخِشيُت َأنم َيُكوَن نـََزَل ِفَّ قـُرمآنٌ : فـَُقلمتُ : َفَما َنِشبمُت َأنم مسَِ

ُت َعَليمِه فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسلَّمم َلَة ُسورٌَة هلََِي َأَحبُّ ِإيَلَّ ممَّا طََلَعتم : " َفِجئمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَقدم أُنمزَِلتم َعَليَّ اللَّيـم
ُس   ".ِإَنَّ فتحنا َلك فتحا ُمبيًنا : " مثَّ قـََرأَ " َعَليمِه الشَّمم

ِسرِي مبَِ : قـُلمتُ  َنا َعَلى ُسوَرِة المَفتمِح ِبَكَماهِلَا ِف ِكَتابَِنا التـَّفم ُتَب َوَقدم َتَكلَّمم ُد َوالمِمنَُّة َوَمنم َأَحبَّ َأنم َيكم َمم ا ِفيِه ِكَفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم
 .َذِلَك ُهَنا فـَلميفمَعل

__________ 
صم( 5) َاِنب: اْلم  .اْلم

َنة الَِِّت حدثت َبني على َوُمَعاِويَة: َويُرِيد هِبََذا االمر  .المِفتـم
 .أْلحت َعَليمهِ : نزرت( 1)
 )*(( 9السِ ريَة  - 11)
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َرِة َوتـَلمِخيُص َذِلَك َما أوردُه اْلمَ  جم ِر السََّراََي َوالمبُـُعوِث الَِِّت َكاَنتم ِف َسَنِة ِست   ِمَن اهلِم َهِقي  َعن َفصمٌل ِف ِذكم اِفظ المبَـيـم
ِخِر بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : المَواِقِدي   َها َأِو اْلم َوَِّل ِمنـم  َعَليمِه َوَسلََّم ُعكَّاَشَة بن ُُمصن ِف َأرمبَِعنَي رجَل ِإََل ِف رَبِيع  اَأم

َتاقـََها ِإََل ( 5[ )غرو َمرمُزوق] ُهمم ِمائـََِتم بَِعري  فَاسم  .المَمِديَنةِ فـََهَربُوا ِمنمُه َونـََزَل َعَلى ِمَياِهِهمم َوبـََعَث ِف آََثرِِهمم َوَأَخَذ ِمنـم
َها ِف َعمَ َوِفيَها َكاَن بـَعمُث َأيب  راح ِإََل ِذي المِقصَّة بَِرمبَِعنَي رجَل َأيمضا، َفَساُروا ِإلَيمِهم ُمَشاًة َحىتَّ َأتـَوم ايَِة  ُعبَـيمَدَة بمِن اْلم

َقِدَم ِبِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُهمم َرُجًَل فـَ َِباِل، فََأَسَر ِمنـم  َعَليمِه َوَسلََّم َوبَعثه ُُمَمَّد بن الصُّبمِح، فـََهَربُوا ِمنمُه ِف رُُءوِس اْلم
م هَلُم َحىتَّ ِبتوا  َلَت ُهَو َجِرًُيا( [ 1)فـَُقِتَل ]مسلمة ِف عشَرة نفر وََكمن المَقوم َلَمَة ُكلُُّهمم َوَأفـم  .َأصمَحاُب ُُمَمَِّد بمِن َمسم

ُهمم َعَلى َُمَلَّة  ِمنم َُمَالِ  َبيِن فََأَصاَب امم ( 9)َوِفيَها َكاَن بـَعمُث زَيمِد بمِن َحارِثَة ِبْلموم  َرَأًة ِمنم ُمَزيـمَنَة يـَُقاُل هَلَا َحِليَمُة، َفَدلَّتـم
َها نعما َوشاء وأسروا  وََكاَن فيهم زوج حليمة َهِذه فوهبه َرُسول هللا ( 7[ )مجَاَعة من المُمشمركني]ُسَليمم  فََأَصابُوا ِمنـم

 صلى َعَليمِه َوَسلَّمَ 
 .َوَأطمَلَقُهَماِلَزومِجَها 



ُوََل ِإََل َبيِن ثـَعمَلَبَة ِف مَخمَسَة َعَشَر َرُجًَل  َعمَراُب، َوِفيَها َكاَن بـَعمُث زَيمِد بمِن َحارِثََة َأيمًضا ِف مُجَاَدى اَأم ، فـََهَرَبتم ِمنمُه اَأم
رِيَن بَِعريًا مثَّ رََجَع بعد َأربع لََيال  .فََأَصاَب ِمنم نـََعِمِهمم ِعشم

__________ 
 .َسَقطت من االصل وأثبتها من المَمَواِهب( 5)
 .َسَقطت من االصل( 1)
 .اْلموم: االصل( 9)

 .َوَما أثمبته من المَمَواِهب
 .َسَقطت من االصل وأثبتها من المَمَواِهب( 7)

)*( 
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ُوََل ِإََل المِعيصِ   .َوِفيَها َخَرَج زَيمُد بمُن َحارِثََة ِف مُجَاَدى اَأم
َتَجاَر ِبَزيـمَنَب بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ : الَ قَ  َممَواُل الَِِّت َكاَنتم َمَع َأيب المَعاِص بمِن الرَّبِيِع، فَاسم ُ َعَليمِه َوِفيَها ُأِخَذِت اَأم  َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلََّم فََأَجارَتمهُ 
َحاَق ِقصََّتُه ِحنَي ُأِخَذِت المِعرُي الَِِّت  َكاَنتم َمَعُه َوقُِتَل َأصمَحابُُه َوفـَرَّ ُهَو ِمنم بـَيمِنِهمم َحىتَّ َقِدَم المَمِديَنَة،   َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم

ر ، فـََلمَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َهاَجَرتم بـَعمَد بَدم َتَجاَر هِبَاوََكاَنِت اممَرَأتُُه زَيـمَنُب بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ا َجاَء المَمِديَنَة اسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَمَر النَّاسَ  ِبَردِ  َما َأَخُذوا ِمنم ِعريِِه، فـََردُّوا ُكلَّ  فََأَجارَتمُه بـَعمَد َصََلِة الصُّبمِح، َفَأَجارَُه هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًئا، فـََلمَّا رَجَ  ِقدم ِمنمُه َشيـم ِلَها َما َكاَن هَلُمم َمَعُه ِمَن المَوَداِئِع شئ َكانُوا َأَخُذوُه ِمنمُه َحىتَّ ملَم يـَفم َع هِبَا ِإََل َمكََّة َوَأدَّى ِإََل َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َلَم، َوَخَرَج ِمنم َمكََّة رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنِة، فـََردَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَِّل َوملَم َأسم ُُيمِدثم َم َزوجته ِِبلنِ َكاِح اَأم

َم بـََياُن َذِلكَ  ًدا َكَما تـََقدَّ  .ِنَكاًحا َواَل َعقم
ََلِمِه وهجرهتا ِست  ِسِنني، ويروى سنتَـنيم  َ ِإسم  .وََكاَن بـَنيم

ِمنَ  ََلَمُه أتََخََّر َعنم َوقمِت حَتمِرمِي المُمؤم ِ، َوَأن ِإسم َ الرِ َوايـَتَـنيم ََلُمُه  اتِ َوَقدم بـَيـَّنَّا َأنَُّه اَل ُمَنافَاَة بـَنيم ِ، وََكاَن ِإسم َعَلى المَكفَّاِر ِبَسنَـتَـنيم
 .ِف َسَنِة مَثَان  ِف سنة المَفتمح اَل َكَما تقدم ِف َكََلم المَواِقِدي  من َأنه سنة ِست  

 .فَاهلل َأعمَلمُ 
َيَة بمَن َخِليَفَة المَكلمِبَّ َأقـمبَ   َل ِمنم ِعنمِد قـَيمصر،َوذََكَر المَواِقِديُّ ِف َهِذِه السََّنِة َأنَّ ِدحم

َمى َلِقَيُه ََنٌس ِمنم ُجَذام  فـََقطَُعوا َعَليمِه الطَّرِيَق فـََلمم  ، فـََلمَّا َكاَن حبِسم ًئا، فـَبَـَعَث  قد َأَجازَُه بَِممَوال  َوِخَلع  رُُكوا َمَعُه َشيـم يـَتـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم زيد بن َحا ُ َعنمهُ ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .رِثَة َأيمًضا َرِضَي اَّللَّ

َبَة، قَالَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر ، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ُعتـم ُ َعنمُه ِف ِمائَِة رَُجل  ِإََل َأنم : َحدَّ َخَرَج َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ



ر ، َوَذِلَك أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ هَلُمم مَجمًعا يُرِيُدوَن َأنم ُيُِدُّوا يـَُهوَد نـََزَل ِإََل َحي  من بين َأسد بمِن َبكم نَُّه بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـَر، َفَساَر ِإلَيمِهمم ِِبللَّيملِ   َخيـم

(9/993) 

 
 

رَب  ًنا هَلُمم، فََأقـَرَّ َلُه َأنه بعث ِإََل َخيـم بَـرَ وََكَمَن ِِبلنـََّهاِر َوَأَصاَب َعيـم  .يعرض َعَليمِهم َعَلى َأنم جَيمَعُلوا هَلُمم متَمَر َخيـم
ُ تـََعاََل  َنمَدِل َوقَاَل َلُه : قَاَل المَواِقِديُّ َرِْحَُه اَّللَّ َمِة اْلم َوِف َسَنِة ِست   ِف شعمَبان َكاَنتم َسرِيَُّة َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ِإََل َدوم

ُم َوتـََزوََّج َعبمُد الرَّْحمَِن بنت ملكهم :  َعَليمِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َلَم المَقوم ِإنم ُهمم َأطَاُعوا فـَتَـَزوَّجم بِنمَت َمِلِكِهمم، فََأسم
ِف َشوَّال  َسَنَة ِست    : قَاَل المَواِقِديُّ * * * متاضر بنت االصبع المَكلمِبيََّة، َوِهَي ُأمُّ َأيب َسَلَمَة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  

ِريِ  ِإََل المُعَرنِيِ نَي الَِّذيَن قـَتَـُلوا رَاِعَي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َتاُقوا النـََّعَم، َكاَنتم َسرِيَُّة ُكرمِز بمِن َجاِبر  المِفهم  َعَليمِه َوَسلََّم َواسم
ُ َعَليمِه َوسَ  رِيَن فَاِرًسا فردوهمفـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لََّم ِف آََثرِِهمم ُكرمَز بمَن َجاِبر  ِف ِعشم

ِلٌم، ِمنم َطرِيِق َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة، عَ  َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم طًا وََكاَن ِمنم َأممرِِهمم َما َأخم ، َأنَّ َرهم ِن َأَنِس بمِن َماِلك 
ل  َوُعَريـم  َنَة : َوِف ِرَوايَة   -َنَة ِمنم ُعكم ل  َأوم ُعَريـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا -ِمنم ُعكم ا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ : َأتـَوم

تَـوممَخمَنا المَمِديَنةَ  َل رِيف  فَاسم ، َوملَم َنُكنم َأهم ُل َضرمع   .ُأََنٌس َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَذومد  فََأَمَر هَلُمم َرُسوُل  َربُوا ِمنم َألمَباهِنَا َوَأبـمَواهِلَا، فَانمطََلُقوا ( 5)اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَأَمَرُهمم َأنم خَيمُرُجوا ِفيِه فـََيشم َورَاع 

 َحىتَّ ِإَذا
ُ َعَليم  َرَِّة قـَتَـُلوا رَاِعَي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِمِهمم، فـَبَـَعَث النَِّبُّ َكانُوا بَِناِحَية اْلم َد وََكَفُروا بـَعمَد ِإسم َتاُقوا الذَّوم ِه َوَسلََّم َواسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف طََلِبِهمم، فََأَمَر هِبِمم فـََقَطَع َأيمِديـَُهمم َوَأرمُجَلُهمم َومَسََر  َرَِّة َحىتَّ َماتُوا َوُهمم ( 1)َصلَّى اَّللَّ   َأعينهم وتركهم ِف اْلم
 .َكَذِلكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَطَب بـَعمَد َذِلَك َحضَّ على الصََّدَقة َوهن: قَاَل قـََتاَدةُ   .ى َعن الممثَلةفـَبَـَلغََنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

ر: الذود( 5)  .القطيع من االبل َبني الثَََّلث ِإََل المعشم
 .فـََقأَ : مسر( 1)

)*( 
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َِديُث َقدم َرَواُه مَجَاَعٌة َعنم قـََتاَدَة َوَرَواُه مَجَاَعٌة َعنم َأَنِس بمِن َماِلك    .َوَهَذا اْلم
ا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ، َأنَّ نـََفًرا ِمنم ُعَريـمَنَة َأتـَوم ِلم  َعنم ُمَعاِويََة بمِن قـُرََّة َعنم َأَنس  ُ عَ َوِف ِرَوايَِة ُمسم َلُموا ى اَّللَّ َليمِه َوَسلََّم فََأسم

َهَذا املوم قد َوقع ََي َرُسول، َلو َأِذنمَت لََنا فـََرَجعمَنا : فـََقاُلوا -( 5)َوُهَو المرِبمَساُم  -َوَِبيـَُعوُه، َوَقدم َوَقَع ِف المَمِديَنِة المُموُم 



ِبلِ   .ِإََل اْلمِ
ُرُجوا َفُكونُوا ِفيَها: قَالَ   .نـََعمم فَاخم

ِ َوَذَهُبوا ِبالبلَفَخَرُجو   .ا فـََقتَـُلوا الرَّاِعيَـنيم
رِيَن فََأرمَسَلُهمم ِإلَيمِهمم َوبـََعَث َمَعُهمم قَائًِفا يـَقمَتصُّ َأثـََرُهمم، فَُأِتَ هِبِمم فـَقَ : َوِعنمده َطَع َأيمِديَِهمم َسار من االنصار قريب ِعشم

 .َوَأرمُجَلُهمم َومَسََر َأعميـُنَـُهمم 
، َأنَُّه قَالَ َوِف َصِحيِح الم  تَـَوُوا : ُبَخاِريِ  ِمنم َطرِيِق َأيُّوَب، َعنم َأيب ِقََلبََة، َعنم َأَنس  َلُموا َواجم ل  فََأسم ٌط ِمنم ُعكم َقِدَم َرهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذََكُروا َذِلَك َلُه فـََقالَ  ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُقوا ِِبْلمِ : المَمِديَنَة، فَأَتـَوم َربُوا من أبواهلا َوَألمَباهنَااْلم  .ِبِل َواشم
ِبَل َفَجاَء الصَّرِيُخ ِإََل َرُسوِل  َتاُقوا اْلمِ ُ، فـََقتَـُلوا الرَّاِعَي َواسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمم َفَذَهُبوا وََكانُوا ِفيَها َما َشاَء اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُس َحىتَّ ُأِتَ  َرَّةِ تـَرمتَِفِع الشَّمم ، َوَألمَقاُهمم ِف اْلم َيتم َفَكَواُهمم هِبَا َوَقَطَع َأيمِديـَُهمم َوَأرمُجَلُهمم ُقوَن هِبِمم َفَأَمَر مبََساِمرَي فَُأْحِم َتسم  َيسم
َن َحىتَّ َماتُوا َومل ُيمهم َقوم  .َفََل ُيسم

ُدمُ : َوِف ِرَوايَة  َعنم َأَنس  قَالَ  َرمَض بِِفيِه ِمَن المَعَطشِ  فـََلَقدم رََأيمُت َأَحَدُهمم َيكم  .اَأم
َ َوَرُسوَلهُ : قَاَل َأبُو ِقََلبَةَ   فـََهُؤاَلِء قـَتَـُلوا َوَسَرُقوا وََكَفُروا بـَعمَد ِإُيَاهِنِمم َوَحارَبُوا اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُعثمَماَن بن أيب شيَبة، عَ  ، َعنم َأيب َوَقدم َرَوى المبَـيـم ن عبد الرَّْحمَن بن ُسَليمَماَن، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا بـََعَث ِف آََثرِِهمم قَالَ  َعلمَها : الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ َعمِ  َعَليمِهُم الطَّرِيَق، َواجم
، قَالَ َعلَ  ِك مَجَل  َيَق ِمنم َمسم فأدركوا فَأتى هبم، فـََقَطَع َأيمِديَِهمم َوَأرمُجَلُهمم َومَسََل : فـََعمَّى هللا َعَليمِهم السَِّبيل: يمِهمم َأضم

 .َأعميُـنَـُهمم 
ِلم   َا مَسََلُهمم َِأَنَـُّهمم مَسَُلوا َأعمنُيَ الر َِعاءِ : َوِف َصِحيِح ُمسم  .ِإَّنَّ

__________ 
نب: الربسام( 5)  .َذات اْلم

 .َوُهَو التهاب ِف الغشاء المُمِحيط ِبلرئة
)*( 
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َرةِ  جم ََواِدِث ِف َهِذِه السََّنِة َأعميِن َسَنَة ِست   ِمَن اهلِم ٌل ِفيَما َوَقَع ِمَن اْلم  .َفصم
جِ ، َكَما قـَرَّرَُه الشَّاِفِعيُّ َرِْحَُه اَّللَُّ  ِلِه تـََعاََل ِفيَها نـََزَل فـَرمُض اْلَم َُديمِبَيِة ِف قـَوم َرة هلل "  َزَمَن اْلم ج َوالمعمم  ".َوَأمتُّوا اْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم  ِر، َِأَنَُّه َصلَّى اَّللَّ جَّ َعَلى التـََّراِخي اَل َعَلى المَفوم ر   َوهِلََذا َذَهَب ِإََل َأنَّ اْلَم  .َُيُجَّ ِإالَّ ِف َسَنِة َعشم
َتطَاَعُه َعَلى المَفوم َوَخاَلفَ  ج ُيب َعَلى ُكلِ  َمِن اسم ِر، َوَمنَـُعوا َأنم َيُكوَن ُه الثَََّلثَُة َماِلٌك َوَأبُو َحِنيَفَة َوَأْحمَُد، َفِعنمَدُهمم َأن اْلَم

ِلِه تـََعاََل  تَـَفاًدا ِمنم قـَوم َرة هلل : " المُوُجوُب ُمسم ج َوالمعمم َا ِف هَ " َوَأمتُّوا اْلَم ، َوِإَّنَّ َاِم بـَعمَد الشُُّروِع فـََقطم متم َممُر ِِبْلمِ يَِة اَأم ِذِه اْلم



ِسرِي وَ  يَِة ِمنم ِكَتابَِنا التـَّفم َها ِعنمَد تـَفمِسرِي َهِذِه اْلم َتَدلُّوا بَِِدلَّة  َقدم َأومَردمََن َكِثريًا ِمنـم َمد والممنَّة مبَا ِفيِه ِكَفايَةَواسم  .َّللَّ اْلم
َُديمِبَيِة َعَلى َوِف َهِذِه السَّنَ  رِِكنَي، خَتمِصيًصا ِلُعُموِم َما َوَقَع بِِه الصُّلمُح َعاَم اْلم ِلَماُت َعَلى المُمشم َأنَُّه اَل َيَمتِيَك ِة ُحر َِمِت المُمسم

لُُه تـََعاََل  َنا، فـَنَـَزَل قـَوم َتُه َعَليـم ِمَناُت ُمَهاِجَرات  ََي َأيُـّ " ِمنَّا َأَحٌد َوِإنم َكاَن َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَددم َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم المُمؤم
ُ َأعمَلمُ   فَاممَتِحُنوُهنَّ اَّللَّ

ِمَنات  َفََل تـَرمِجُعوُهنَّ ِإََل المُكفَّاِر، اَل ُهنَّ ِحلٌّ هَلُمم َواَل ُهمم  ُتُموُهنَّ ُمؤم يَة"  ُيلوَن هَلُنَّ إبُِِيَاهِنِنَّ، فَِإنم َعِلمم  .اْلم
فمِك َونـُُزوُل بـََراَءِة ُأمِ  المُمؤم وَ  َها َكَما ِف َهِذِه السََّنِة َكاَنتم َغزمَوُة المُمَريمِسيِع الَِِّت َكاَن ِفيَها ِقصَُّة اْلمِ ُ َعنـم ِمِننَي َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

 .تـََقدَّمَ 
رِكِ  َُديمِبَيِة، َوَما َكاَن ِمنم صد المُمشم َرُة اْلم نَـُهمم َوِفيَها َكاَنتم ُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكيمَف َوَقَع الصُّلمُح بـَيـم نَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َر ِسِنني، فأمن النَّاس ِفيِهنَّ  نَـُهمم َعشم َرمِب بـَيـم  َعَلى َوضمِع اْلم
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ََللَ   .بـَعمُضُهمم بـَعمًضا، َوَعَلى َأنَُّه اَل ِإغمََلَل َواَل ِإسم
ُد َوالمِمنَّةُ   َوَقدم تـََقدَّمَ  َمم  .ُكلُّ َذِلَك َمبمُسوطًا ِف َأَماِكِنِه َوَّلِلَِّ اْلم

رُِكونَ  جَّ ِف َهِذِه السََّنِة المُمشم  .َوَويلَ اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِستََّة نـَفَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َها بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة ِمنـم جَّ ر  ُمصمَطِحِبنَي َحاِطَب بمَن َأيب َوِفيَها ِف ِذي اْلِم

َكنمَدرِيَّةِ  ِقِس َصاِحِب اْلمِسم  .بـَلمتَـَعَة ِإََل المُمَقوم
َاِرِث بمِن َأيب مِشمر  الغساين يـَعميِن ملك عرب النََّصاَرى، َوِدحم  رًا ِإََل اْلم َيَة وشجاع بن وهب ابمن َأسد بن جذُية َشِهَد بَدم

َرى َمِلِك المُفرمِس،بمَن َخِليَفَة المَكلمِبَّ  ِميَّ ِإََل ِكسم َوَسِليَط  ِإََل قـَيمَصَر، َوُهَو ِهَرقمُل َمِلُك الرُّوِم، َوَعبمَد اَّللَِّ بمَن ُحَذاَفَة السَّهم
ِريَّ ِإََل النَّجَ  َرو بمَن ُأَميََّة الضَّمم ، َوَعمم ََنِفيِ  َذَة بمِن َعِلي   اْلم ر و المَعاِمِريَّ ِإََل َهوم ََبَشِة َوُهَو بمَن َعمم اِشيِ  َمِلِك النََّصاَرى ِِبْلم

ر  .َأصمَحَمة بن اْلم
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بَـَر ِف َأوَّهِلَا قَاَل ُشعمَبُة َعِن اْلمَ  َرة َغزمَوُة َخيـم جم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم َسَنُة َسبمع  ِمَن اهلِم َلى ِبسم اِكم، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم
لهِف  بَـرَ : قَالَ " وأَثهبم فتحا َقرِيبا : " قـَوم  .َخيـم

َبةَ  َُديمِبَية مكث: َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم اْلم  َلمَّا َرَجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـَر، َوِهَي الَِِّت  ًما َأوم َقرِيًبا ِمنم َذِلَك مثَّ َخَرَج ِإََل َخيـم رِيَن يـَوم َهاِعشم ُ ِإَيَّ  .َوَعَدُه اَّللَّ

بَـَر ِف َسَنِة ِست   َوالصَِّحيُح َأنَّ َذِلَك ِف َأوَِّل َسَنِة َسبم  ِريِ  َأنَّ افمِتَتاَح َخيـم  .ع  َوَحَكى ُموَسى َعِن الزُّهم
 .َكَما َقدَّممَنا



َحاقَ  ُ َعَليمِه َوسَ : قَاَل ابمُن ِإسم جَِّة َوبـَعمَض المُمَحرَِّم، مثَّ َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُديمِبَيِة َذا اْلِم لََّم ِِبلمَمِديَنِة ِحنَي رََجَع ِمَن اْلم
بَـرَ   .مثَّ َخَرَج ِف بَِقيَِّة المُمَحرَِّم ِإََل َخيـم

ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة َعنم َمرمَواَن  َحاَق َعن الزُّهم َوِر قَااَل َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َوالمِمسم
َ َمكََّة َوالمَمِديَنِة، فـََقِدمَ  َُديمِبَيِة فـَنَـَزَلتم َعَليمِه ُسورَُة المَفتمِح بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم اْلم جَِّة فََأقَاَم هبَا َحىتَّ اَّللَّ  المَمِديَنَة ِف ِذي اْلِم

رَب فَ  رَب و]َواد َبني : نزل ِبلرجيعَسار ِإََل َخيـم  .غطفان فتخوف َأن متدهم غطفان، َحىتَّ أصبح فغدا َعَليمِهم[ َخيـم
َهِقيُّ  َرةِ : قَاَل المبَـيـم جم  .َومبَعمَناُه َرَواُه المَواِقِديُّ َعنم ُشُيوِخِه ِف ُخُروجه َأوَِّل َسَنِة َسبمع  ِمَن اهلِم
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َحاق، َحدثيِن عبد هللا بن أيب بكر، قَالَ : َوقَاَل عبد هللا بن ِإدمرِيس رَب ِف عقيب المُمَحرَِّم، : َعن ِإسم ملا َكاَن افمِتَتاح َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف آِخِر َصَفر    .َوَقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َلَة بمَن َعبمِد اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنِة َُّنَيـم  . اللَّيمِثيَّ َواسم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َأبِيِه َأنَّ َأَِب ُهَريـمَرَة َقدِ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا ُخثـَيمٌم يـَعميِن ابمَن ِعَراك  ثـََنا ُوَهيمٌب، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َم المَمِديَنَة َحدَّ

ُ َعَليمِه وَ  ِمِه َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َلَف ِسَباَع بمَن ُعرمُفَطَة يـَعميِن المَغَطَفاينَّ َعَلى المَمِديَنةِ ِف َرهمط  ِمنم قـَوم َتخم رَب َوَقِد اسم  .سلم ِف َخيـم
َعة االوَل كهيعص َوِف الثَّانَِية ويل لِلمُمَطفِ ِفنيَ : قَالَ  َرأُ ِف َصََلة الصُّبمح ِف الرَّكم : ي، فـَُقلمُت ِف نـَفمسِ فَانـمتَـَهيمُت ِإلَيمِه َوُهَو يـَقم

َتاَل  َتالَ ]َويمٌل ِلُفََلن  ِإَذا اكم  .ِِبلمَواِف َوِإَذا َكاَل َكاَل ِِبلنَّاِقصِ [ اكم
بَـَر،: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم تَـَتَح النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر َوَقِد افـم َنا َخيـم ًئا َحىتَّ َأتـَيـم  فـََلمَّا صلى رددَن َشيـم
ِلِمنيَ : قَالَ  رَُكوََن ِف ِسَهاِمِهمم  َفَكلََّم المُمسم  .فََأشم

، َعنم َأبِيِه عَ  ، َعنم ُخثـَيمِم بمِن ِعَراك  ، َعنم ُوَهيمب  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُسَليمَماَن بمِن َحرمب  نم نفر من بين غفار َوَقدم َرَواُه المبَـيـم
 .ِإنَّ َأَِب ُهَريـمَرَة َقِدَم المَمِديَنَة َفذََكَرهُ : قَالَ 

َحاقَ  قَاَل ابمنُ * * *  رَب سلك على عصر َوبىن : ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َخَرَج ِمَن المَمِديَنِة ِإََل َخيـم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َباِء، مثَّ َأقـمَبَل جبَيمِشِه َحىتَّ نـََزَل بِِه ِبَواد  يـَُقاُل َلُه الرَِّجيعُ  ِجدا مثَّ َعَلى الصَّهم َ َغطََفاَن، َلُه ِفيَها َمسم نَـُهمم َوبـَنيم ، فـَنَـَزَل بـَيـم

ُ َعَليم  رَب، َكانُوا هَلُمم ُمظَاِهرِيَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َأنم ُيدوا أهل َخيـم نَـُهمم َوبـَنيم ِه َوَسلََّم، فـَبَـَلَغيِن َأنَّ َغَطَفاَن لَِيُحوَل بـَيـم
ُعوا ِبَذِلَك مَجَُعوا مثَّ َخَرجُ  ِليِهمم ِحسًّ َلمَّا مسَِ ُعوا َخلمَفُهمم ِف َأممَواهلِِمم َوَأهم َقَلًة مسَِ ا، وا لُِيظَاِهُروا الميَـُهوَد َعَليمِه، َحىتَّ ِإَذا َساُروا َمنـم

ِليِهمم  َم َقدم َخاَلُفوا ِإلَيمِهمم فـََرَجُعوا َعَلى َأعمَقاهِبِمم فََأقَاُموا ِف َأممَواهلِِمم َوَأهم ُ َعَليمِه وَ ظَنُّوا َأنَّ المَقوم َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا بـَنيم َخلَّوم
بَـرَ  َ َخيـم  .َوَسلََّم َوبـَنيم

، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َلَمَة، َعنم َماِلك  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم  َحدَّ
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بَـ  َباءِ ُبَشريم  َأنَّ ُسَويمَد بمَن النـُّعمَماِن َأخم بَـَر َحىتَّ ِإَذا َكانُوا ِِبلصَّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم َخيـم  - َرُه َأنَُّه َخَرَج َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـَر  َت ِإالَّ ِِبلسَِّويِق فََأَمَر بِِه فـَثـُر ِ  -َوِهَي ِمنم َأدمىَن َخيـم َزمَواِد فـََلمم يـُؤم َر مثَّ َدَعا ِِبَأم مثَّ قَاَم ِإََل : َي فََأَكَل َوَأَكلمَناَصلَّى المَعصم

 .المَمغمِرِب َفَمضمَمَض مثَّ َصلَّى َوملَم يـَتَـَوضَّأم 
َاِعيل، َعن زيد بمِن َأيب ُعبَـيمد ، َعنم َسَلَمَة بمِن : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا َحاُِت بن ِإمسم َلَمَة، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم َحدَّ

َوِع قَالَ ا َكم بَـَر َفِسرمََن لَيمًَل فـََقاَل َرُجٌل ِمَن المَقوم : َأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َخيـم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َعاِمُر َأاَل : ِم ِلَعاِمر  َخَرجم
َهاِتَك؟ وََكاَن َعاِمٌر َرُجًَل َشاِعًرا ِمُعَنا ِمنم ُهنَـيـم  .ُتسم

َتَديـمَنا : لقوم يـَُقولفَنزل َُيمُدو ِب َنا َواَل صليَنا* اَل هم َلوماَل َأنمَت َما اهم  َواَل َتَصدَّقـم
َنا * وألقني سكيَنة علينا َوثَبت االقدام ِإن القينا * فَاغمِفر فَداء َلك َما أبقينا  َنا َوِِبلصِ َياِح َعوَُّلوا َعَليـم ِإَنَّ ِإَذا ِصيَح بَِنا َأبـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َوِع قَالَ : َمنم َهَذا السَّاِئُق؟ َقالُوا:  َصلَّى اَّللَّ َكم فـََقاَل َرُجٌل ِمَن ! يـَرمَْحُُه اَّللَُّ : َعاِمُر بمُن اَأم
مِ  َنا! َوَجَبتم ََي َنِبَّ اَّللَِّ َلوماَل َأممتَـعمتَـَنا بِهِ : المَقوم رَب فناصرَنهم َحىتَّ َأَصابـَتـم  .َُممَمَصٌة َشِديَدةٌ  فأتينا َخيـم

َقُدوا نِ  ِم الَِّذي فُِتَحتم َعَليمِهمم َأوم ريَاًَن َكِثريَة ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى مثَّ ِإنَّ اَّللََّ فـََتَحَها َعَليمِهمم فـََلمَّا َأممَسى النَّاُس َمَساَء الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما َهِذه النريَان على َأي شئ   .َعَلى ْلَمم  : تُوِقُدوَن؟ قَاُلوااَّللَّ

؟ قَاُلوا: قَالَ  نمِسيَّةِ : َعَلى َأيِ  ْلَمم  ُُمِر اْلمِ  .ْلَمُم اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِسُروَها: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ رِيُقوَها َواكم  .َأهم

 .اكَ َأوم ذَ : ََي َرُسول هللا َأو هنريقها َونـَغمِسُلَها؟ فـََقالَ : فـََقاَل رجل
َبِة فـََلمَّا َتَصافَّ النَّاُس َكاَن َسيمُف َعاِمر  َقِصريًا فـَتَـَناَوَل ِبِه َساَق يـَُهوِدي   لَِيضمرِبَُه فـَيَـرمِجُع ُذَِبُب سَ  َ رُكم يمِفِه فََأَصاَب َعنيم

: َمالك؟ قـُلمتُ :  َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو آخذ بَيدي قَالَ رَآين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َعاِمر  َفَماَت ِمنمُه، فـََلمَّا قـََفُلوا قَاَل َسَلَمةُ 
 ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي
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 .َزَعُموا َأنَّ َعاِمًرا َحِبَط َعَمُلهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َريمِن : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ بَـ  -َكَذَب َمنم قَاَلُه، ِإنَّ َلُه ََأَجم َ ِإصم ِإنَُّه َْلَاِهٌد جُمَاِهٌد َقلَّ َعَريبٌّ  -َعيمِه َومَجََع بـَنيم

َلهُ   .َمَشى هِبَا ِمثـم
َاِعيَل َوَغريه َعن يزِيد بن َأىب عبيد مثله ِلٌم ِمنم َحِديِث َحاُتِِ بمِن ِإمسم  .َوَرَواُه ُمسم

َالِيَِّة ِمنم َنِكَرة ، َوُهَو َساِئٌغ ِإَذا َدلَّ [ مثله]َويكون  فصلى " تم َعَلى َتصمِحيِح َمعمىًن، َكَما َجاَء ِف اْلَِديث َمنمُصوًِب َعَلى اْلم
 ".َورَاءه رجال ِقَياًما 

ه  آَخَر فـََقالَ * * *  َوِع ِمنم َوجم َكم َحاَق ِقصََّة َعاِمِر بمِن اَأم ، : َوَقدم َرَوى ابمُن ِإسم َاِرِث التـَّيمِميُّ َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ابـمَراِهيَم بمِن اْلم َحدَّ
َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعنم أَ  ثَُه َأنَُّه مسَِ ، َأنَّ َأَِبُه َحدَّ َلِميِ  َسم ر  اَأم ِر بمِن َدهم َثِم بمِن َنصم َيـم َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِف َمِسريِِه ِإََل  يب اهلم

َوِع، َوُهَو َعمُّ  َكم بَـَر ِلَعاِمِر بمِن اَأم  َخيـم



َكم  ِرو بمِن اَأم َوِع َفُخذم لََنا ِمنم َهَناِتَك : " َوعِ َسَلَمَة بمِن َعمم َكم  ".انمِزلم ََي بن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َتَديـمَنا : فـَنَـَزَل يـَرمَتَُِز ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َما اهم ٌم * َواَّللَِّ َلوماَل اَّللَّ َنا ِإَنَّ ِإَذا قـَوم َنا َواَل َصلَّيـم قـم َواَل َتَصدَّ

ا  َنا بـََغوم َنا * َعَليـم َنا فَأَنمزَِلنم َسِكيَنًة َعَليـم َنًة َأبـَيـم ُ َعَليمِه * َوِإن َأرَادو ِفتـم َنا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقمَداَم ِإنم اَلقـَيـم َوثـَبِ ِت اَأم
 .يـَرمَْحَُك رَبُّكَ : َوَسلَّمَ 

َطَّابِ  تَـعمتَـَنا ِبهِ َوَجَبتم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل ُعَمُر بمُن اْلم  . َلوم َأمم
بَـَر َشِهيًدا َم َخيـم  .فـَُقِتَل يـَوم

ِو َما ذََكَرُه المُبَخاِريُّ   .مثَّ ذََكَر ِصَفَة قـَتمِلِه َكَنحم
َحاقَ  ، َعنم َأبِيِه َعنم َأيب : قَاَل ابمُن ِإسم َلِميِ  َسم ُم َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َمرمَواَن اَأم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ ر و، َأنَّ َرُسوَل َوَحدَّ  ُمَعتِ ِب بمِن َعمم

بَـَر قَاَل َِأَصمَحابِِه َوَأََن ِفيِهمم  َرَف َعَلى َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َأشم اللَُّهمَّ رب السََّمَوات َوَما : " ِقُفوا، مثَّ قَالَ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َللمَن، وَ  ََرِضنَي َوَما َأقـم َر َهِذِه المَقرميَةِ َأظمَللمَن َوَربَّ اَأم أَُلَك َخيـم َللمَن، َوَربَّ الر ََِيِح َوَما َأذمرَيمَن، َفِإَنَّ َنسم  َربَّ الشََّياِطنِي َوَما َأضم

(9/977) 

 
 

مِ  ِلَها َوَشرِ  َما ِفيَها، َأقمِدُموا ِبسم َر َما ِفيَها، َونـَُعوُذ ِبَك ِمنم َشر َِها َوَشرِ  َأهم ِلَها َوَخيـم َر َأهم  ".اَّللَِّ  َوَخيـم
هِ  ا ِمنم َهَذا المَوجم  .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّ

، َعنم يُوُنس ابمن بَُكريم ،  ََصمِ ، َعِن المُعطَارِِديِ  َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ، َعِن اْلم َاِفُظ المبَـيـم َاِعيَل بمِن َوَقدم َرَواُه اْلم َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ِإمسم
، َعنم َصاِلِح بم  ِه قَالَ جُمَمِ ع  ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  َلِميِ  َسم ُ َعَليمِه : ِن َكيمَساَن، َعنم َأيب َمرمَواَن اَأم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرجم

ُ عَ  َها قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َعَليـم َرفـم بَـَر َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا َقرِيًبا َوَأشم  .، ِقُفوا:َليمِه َوَسلََّم ِللنَّاسِ َوَسلََّم ِإََل َخيـم
َللمَن، َوَربَّ الشََّياِطنِي : " فـََوَقَف النَّاُس فـََقالَ  ََرِضنَي السَّبمِع َوَما َأقـم َوَما اللَُّهمَّ رب السََّمَوات السَّبمِع َوَما َأظمَللمَن، َوَربَّ اَأم

َر َهِذِه المَقرميَِة  أَُلَك َخيـم َر َما ِفيَها َونـَُعوُذ ِبَك ِمنم َأضمَللمَن، فَِإَنَّ َنسم ِلَها َوَخيـم َر َأهم  َوَخيـم
ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم  ِلَها َوَشرِ  َما ِفيَها، َأقمِدُموا ِبسم  ".َشرِ  َهِذِه المَقرميَِة َوَشرِ  َأهم

َحاقَ * * *  ُم، َعنم َأَنِس بمِن َما: قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َغَزا : ِلك  قَالَ َوَحدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمعم َأَذاًَن َأَغاَر، فـَنَـزَ  َع َأَذاًَن َأممَسَك َوِإنم ملَم َيسم ِبَح، فَِإنم مسَِ ًما ملَم يُِغرم َعَليمِهمم َحىتَّ ُيصم بَـَر لَيمًَل فـََباَت َرُسوِل اَّللَِّ قـَوم لمَنا َخيـم

َنا َمَعُه َورَِكبمُت َخَلَف َأيب طَلم َصلَّ  َمعم َأَذاًَن، فـَرَِكَب َورَِكبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأصمَبَح ملَم َيسم َحَة َوِإنَّ َقَدِمي لََتَمسُّ َقِدَم ى اَّللَّ
بَـَر َغاِدي بَـَلَنا ُعمَّاُل َخيـم تَـقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َواسم ا َرُسوَل اَّللَِّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن َقدم َخَرُجوا مبََساِحيِهمم َوَمَكاتِِلِهمم، فـََلمَّا رََأوم

َيمَش قَاُلوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواْلم َِميُس َمَعهُ : َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! ُُمَمٌَّد َواْلم  اَّللَُّ : فََأدمبـَُروا ُهرَّاًِب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
م  َفَساَء َصَباُح المُمنمَذرِينَ  بَـُر، ِإَنَّ ِإَذا نـََزلمَنا ِبَساَحِة قـَوم بَـُر َخرَِبتم َخيـم  .َأكم

َحاق  .َحدثَنا هرون َعنم ُْحَيمد  َعنم َأَنس  مبِثمِلهِ : قَاَل ابمن ِإسم
ثـََنا َماِلكٌ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َحدَّ  ، َعنم ُْحَيمد  الطَِّويِل، َعنم َحدَّ
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ِبَح، فـََلمَّا أَ  ًما بَليمل مل يغرهبم َحىتَّ ُيصم بَـَر لَيمًَل وََكاَن ِإَذا َأَتى قـَوم صمَبحم َخَرَجِت الميَـُهوُد أنس بن َمالك َأن َرُسول هللا َأَتى َخيـم
ُه قَاُلوا َِميسُ ُمَُ : مبََساِحيِهمم َوَمَكاتِِلِهمم، فـََلمَّا رََأوم ، ُُمَمٌَّد َواْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! مٌَّد َواَّللَِّ َخرَِبتم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

م  َفَساَء َصَباُح المُمنمَذرِينَ  بَـُر، ِإَنَّ ِإَذا نـََزلمَنا ِبَساَحِة قـَوم  .َخيـم
ِلم    .تـََفرََّد ِبِه ُدوَن ُمسم

ثـَنَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأيُّوُب، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، َعنم َأَنِس بمِن َمالِ َحدَّ َنَة، َحدَّ ، ا َصَدَقُة بمُن المَفضمِل، َحدثَنا َأبُو ُعيَـيـم ك 
ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  ُلَها ِِبلمَمَساِحي، فـََلمَّا َبُصُروا ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرًة َفَخَرَج َأهم بَـَر بُكم َنا َخيـم ، ُُمَمٌَّد : َسلََّم قَاُلواَصبَّحم ُُمَمٌَّد َواَّللَِّ

َِميسُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ! َواْلم م  َفَساَء َصَباُح : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـُر، ِإَنَّ ِإَذا نـََزلمَنا ِبَساَحِة قـَوم بَـُر َخرَِبتم َخيـم ُ َأكم اَّللَّ
 .المُمنمَذرِينَ 

َنا ِمنم ْلُُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فََأَصبـم ُُمِر فـََناَدى ُمَناِدي النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُُمِر : وِم اْلم َهَياِنُكمم َعنم ُْلُوِم اْلم ِإنَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه يـَنـم
 .فَِإنَـَّها رِجمسٌ 

ِلم    .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد : َوقَاَل اْلمِ ، قَالَ َحدَّ ثـََنا َمعمَمٌر، َعن قـََتاَدَة، َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : الرَّزَّاِق، َحدَّ َلمَّا َأَتى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َيمُش َنَكُصوا فـََرَجُعوا ِإََل ِحصم  ُه َوَمَعُه اْلم بَـَر فـََوَجَدُهمم ِحنَي َخرُجوا ِإََل زرعهم ومساحيهم، فـََلمَّا رََأوم مم فـََقاَل النَِّبُّ ِنهِ َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  م  َفَساَء َصَباُح المُمنمَذرِينَ : َصلَّى اَّللَّ بَـُر، ِإَنَّ ِإَذا نـََزلمَنا ِبَساَحِة قـَوم بَـُر َخرَِبتم َخيـم ُ َأكم  .اَّللَّ

 ِ  .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َوُهَو َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم
ثـَنَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ُ َحدَّ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَاَل صلى َرُسول اَّللَّ ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم ََثِبت  ، َحدَّ ا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب 

، مثَّ قَالَ  بَـَر ِبَغَلس  بَـُر ِإَنَّ ِإَذا نـََزلمنَ : َعَليمِه َوَسلََّم الصُّبمَح َقرِيًبا ِمنم َخيـم بَـُر َخرَِبتم َخيـم ُ َأكم م  َفَساَء َصَباُح اَّللَّ ا ِبَساَحِة قـَوم
 .المُمنمذرين

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمَقاتَِلَة وسىب الذُّر ِيَّة  َفَخرُجوا يسعون ِبلسكك فـََقَتَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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َيَة المَكلمِبِ ، مثَّ َصاَرتم إِ  َقَها َصَداقـََهاوََكاَن ِف السَِّبِم َصِفيَُّة، َفَصاَرتم ِإََل ِدحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجَعَل ِعتـم  .ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َما َأصمَدقـََها؟ َفَحرََّك ََثِبٌت رَأمَسُه َتصمِديًقا َلهُ : ََي َأَِب ُُمَمَّد ، َأَأنمَت قـُلمَت َِأََنس  : قَاَل َعبمُد المَعزِيِز بمُن ُصَهيمب  ِلثَاِبت  

ِلم   تـََفرََّد ِبِه ُدونَ   .ُمسم
ِليَِّة ِمنم ُطُرق  تُذمَكُر ِف ِكَتاِب اال َهم ُُمِر اَأم َي َعنم ُْلُوِم اْلم ِلٌم النـَّهم  .حكامَوَقدم َأومَرَد المُبَخاِريُّ َوُمسم

َهِقيُّ * * *  َاِفُظ المبَـيـم د الطوسي،: َوقَاَل اْلم َحدثَنا ُُمَمَّد بن ْحيد  َأنـمَبَأََن َأبُو طَاِهر  المَفِقيُه، َأنـمَبَأََن خطاب بن َأْحم
، َقالَ  ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َعمَوِر المُمََلِئيِ  ِلم  اَأم ُ : االبيوردي، َحدثَنا ُُمَمَّد بن المفضل، َعنم ُمسم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََنائِزَ   َعَليمِه َوَسلََّم يـَُعوُد المَمرِيَض َويـَتَِّبُع اْلم



بَـَر َعَلى ِْحَا َوجيُِيُب َدعمَوةَ  َم َخيـم َم َبيِن قـَُريمظََة َوالنَِّضرِي َعَلى ِْحَار ، َويـَوم َماَر، وََكاَن يـَوم ُلوِك َويـَرمَكُب اْلِم ر  َُممطُوم  ِبَرَسِن المَممم
 .لِيف  َوحَتمَتُه ِإَكاٌف ِمنم لِيف  

َِديَث بَِتَماِمِه الرتِ مِمِذيُّ، َعنم َعِلي ِ  ِهر ، َوابمُن َماَجهم، َعنم ُُمَمَِّد بمِن الصَّبَّاِح،  َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم ر ، َعنم َعِليِ  بمِن ُمسم بمِن ُحجم
َعمَوُر  ، َوُهَو ابمُن َكيمَساَن المُمََلِئيُّ اَأم ِلم  َيان، َوَعن عمر بمِن رَاِفع  َعنم َجرِير ، ُكلُُّهمم َعنم ُمسم  .المُكوِفُّ، َعنم َأَنس  بِهِ َعن ُسفم

 .اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِثِه َوُهَو ُيَضعَّفُ : الرتِ مِمِذيُّ َوقَاَل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأجم : قـُلمتُ  بَـَر َوالَِّذي ثـََبَت ِف الصَِّحيِح ِعنمَد المُبَخاِريِ  َعنم َأَنس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرى ِف رفاق َخيـم

زَاُر عَ  َمِئذ  َعَلى فـََرس  اَل َعَلى ِْحَار  َحىتَّ اَنمََسَر اْلمِ  .نم َفِخِذِه، فَالظَّاِهُر َأنَُّه َكاَن يـَوم
ِم َوُهَو ُُمَاِصُرَها ََيَّ َِديَث ِإنم َكاَن َصِحيًحا َُممُموٌل َعَلى َأنَُّه رَِكَبُه ِف بـَعمِض اَأم  .َوَلَعلَّ َهَذا اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ثَـ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا زََِيُد بمُن الر بيع، َعنَحدَّ َُزاِعيُّ، َحدَّ  َنا ُُمَمَُّد بمُن َسِعيد  اْلم
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، قَالَ  ين ِ َوم َراَن اْلم ُُمَعِة فـََرَأى طََياِلَسًة فـََقالَ : َأيب ِعمم َم اْلم بَـرَ : َنَظَر َأَنٌس ِإََل النَّاِس يـَوم  .َكأَنَـُّهُم السَّاَعَة يـَُهوُد َخيـم
وَ : ُبَخاِريُّ َوقَاَل الم  َكم ثـََنا َحاُِتٌ، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب ُعبَـيمد ، َعنم َسَلَمَة بمِن اَأم َلَمَة، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم َكاَن : ِع قَالَ َحدَّ

بَـرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َخيـم َأََن َأخَتَلَُّف َعِن النَِّبِ  َصلَّى : وََكاَن َرِمًدا، فـََقالَ  َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  خَتَلََّف َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََلِحَق ِبهِ   .اَّللَّ

بَـُر قَالَ  َلَة الَِِّت فُِتَحتم َخيـم َنا اللَّيـم َتُح َعَليمهِ  ََأُعمِطنَيَّ الرَّايََة َغًدا، َأوم لََيأمُخَذنَّ الرَّايََة غذا رَُجٌل ُيُِبُّهُ : فـََلمَّا بِتـم ُ َوَرُسولُُه يـُفم  .اَّللَّ
ُن نـَرمُجوَها، َفِقيلَ   .َهَذا َعِليٌّ : فـََنحم

 .فََأعمطَاُه فـَُفِتَح َعَليمهِ 
َبَة َعِن َحاُتِ  بِهِ  ِلٌم َعنم قـُتَـيـم  .َوَرَوى المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم

ثـََنا يـَعم : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  َبُة، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم ُل بمُن َسعمد  َأنَّ َرُسوَل : ُقوُب بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َأيب َحازِم  قَالَ َحدَّ بَـَرين َسهم َأخم
بَـرَ  َم َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل يـَوم ُ َعَلى يََديمِه ُيُِبُّ اَّللََّ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتُح اَّللَّ  َوَرُسوَلُه َوُيُِبُُّه ََأُعمِطنَيَّ َهِذِه الرَّايََة َغًدا َرُجًَل يـَفم

ُ َوَرُسولُهُ   .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُكلُّ ( 5)فـََباَت النَّاُس يَُدوُكوَن : قَالَ  ا َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َبَح النَّاُس َغَدوم َلتَـُهمم َأيُـُّهمم يـُعمطَاَها، فـََلمَّا َأصم ُهمم لَيـم

؟ فـََقاُلواأَ : يـَرمُجو َأنم يـُعمطَاَها، فـََقالَ  نَـيمهِ : يمَن َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب   .ُهَو ََي َرُسوَل اَّللَِّ يشتكي َعيـم
نَـيمِه َوَدَعا َلُه، فـَرَبَِأ َحىتَّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َعيـم  َكَأنم ملَم َيُكنم ِبِه َوَجٌع، فَأرمسل ِإلَيمِه فَأتى، فـََبَصَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َأعمطَاُه الرَّايََة، فـََقاَل َعِليٌّ فَ  َلَنا؟ فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ ِلَك : ََي َرُسوَل اَّللَِّ أُقَاتُِلُهمم َحىتَّ َيُكونُوا ِمثـم انـمُفذم َعَلى ِرسم
رِبمُهمم مبَا جيَِ  ََلِم َوَأخم سم ُ ِبَك َحىتَّ تـَنمِزَل ِبَساَحِتِهمم، مثَّ ادمُعُهمم ِإََل اْلمِ ِدَي اَّللَّ ُب َعَليمِهمم ِمنم َحقِ  اَّللَِّ تـََعاََل ِفيِه، فـََواَّللَِّ ََأَنم يـَهم

ٌر َلَك ِمنم َأن يكون َلك ْحر النعم  .رَُجًَل َواِحًدا َخيـم



__________ 
 .خَيمَتِلُفوَن ويسألون: يدوكون( 5)

)*( 
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يعً  ِلٌم والنََّساِئيُّ مجَِ َبَة ِبهِ َوَقدم َرَواُه ُمسم  .ا َعنم قـُتَـيـم
، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َقالَ  َهِقيِ  ِمنم َحِديِث ُسَهيمِل بمِن َأيب َصاِلح  ِلم  والمبَـيـم ُ : َوِف َصِحيِح ُمسم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه ََأُعمِطنَيَّ الرَّايََة َغًدا َرُجًَل ُيُِبُّ ا: " َعَليمِه َوَسلَّمَ  َتُح اَّللَّ  ".َّللََّ َوَرُسوَلُه َوُيُِبُه هللا وسوله يـَفم
َمِئذ  : قَاَل ُعَمرُ  بَـبمُت االمارة ِإالَّ يـَوم ُ َعَليمَك َواَل تـَلمَتِفتم : " َفَدَعا َعِليًّا فـَبَـَعَثُه مثَّ قَالَ ! َفَما َأحم َتَح اَّللَّ اذمَهبم فـََقاِتلم َحىتَّ يـَفم

ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدُه َوَرُسولُُه، فَِإَذا فعلوا : َلى َما أُقَاِتُل النَّاَس؟ قَالَ عَ : قَاَل َعِليٌّ "  َهُدوا َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ قَاتِلمُهمم َحىتَّ َيشم
 ".َذِلك فقد منُعوا منا ِدَماَءُهمم َوَأممَواهَلُمم ِإالَّ حبَقِ َها، َوِحَسابـُُهمم َعَلى اَّللَِّ 

 .لُبَخاِري  لفظ ا
َماُم َأْحمَدُ * * *  ، قَااَل : َوقَاَل اْلمِ َداِم وجحش بمُن المُمثـَىنَّ َعُب بمُن المِمقم ثـََنا ُمصم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن : َحدَّ َرائِيُل، َحدَّ ثـََنا ِإسم َحدَّ

ُ َعنمُه يـَقُ  ِريَّ َرِضَي اَّللَّ ُدم عمُت َأَِب َسِعيد  اْلم ، مسَِ ِليُّ َمَة المِعجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَخَذ الرَّايََة فـََهزََّها : ولُ ِعصم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َأَن: َمنم َيَمُخُذَها حبَقِ َها؟ َفَجاَء فََلن فـََقالَ : مثَّ قَالَ 

 .اممضِ : قَالَ 
 .اممضِ : مثَّ َجاَء رجل آخر فـََقالَ 

ُ َعَليمهِ  َه ُُمَمَّد  ََأُعمِطيَـنـََّها رَُجًَل اَل يفر : " َوَسلَّمَ  مثَّ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .َهاَك ََي َعِليُّ : فـََقالَ " َوالَِّذي َكرََّم َوجم
بَـَر وفدك َوَجاء بعجوهتا وقديدها ُ َعَليمِه َخيـم  .فَانمطََلَق َحىتَّ فـََتَح اَّللَّ

َناُدُه اَل بَمَس بِِه، َوِفيه   .غرابةتـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َوِإسم
ُلُه ِمَن المَيَماَمِة سَ  ، َوَأصم ِليِ  َكَن المُكوَفَة، َوَقدم َوعبد هللا بِِه عصَمة، َويـَُقال ابمن أعصم، َوَهَكَذا يَُكىنَّ بَِيب َعلمَواَن المِعجم

، َوقَاَل َأبُو ُزرمَعةَ   اَل بَمَس بِِه، َوقَالَ : َوثَـَّقُه ابمُن َمِعني 
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 .يمخٌ شَ : َأبُو َحاُتِ  
 .خُيمِطُئ َكِثريًا: َوذََكَرُه ابمُن ِحَباَن ِف الثِ َقاِت، َوقَالَ 

ُهوَمٌة َأوم : َوذََكَرُه ِف الضَُّعَفاِء، َوقَالَ  ِبَق ِإََل المَقلمِب َأنَـَّها َموم ِبُه َحِديَث الثِ َقاِت َحىتَّ َيسم َثـمَباِت ممَّا اَل ُيشم ُث َعِن اَأم ُُيَدِ 
ُضوَعةٌ   .َموم



َحاقَ َوقَ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َسَلَمَة بمِن : اَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َلِميِ  َسم َياِن بمِن فـَرمَوَة اَأم َثيِن بـَُريمَدَة بمِن ُسفم َحدَّ
ُ َعنمُه قَالَ  َوِع َرِضَي اَّللَّ َكم ِرو بمِن اَأم ُ َعَليمِه َوسَ : َعمم بَـَر، بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنمُه ِإََل بـَعمِض ُحُصوِن َخيـم ر  َرِضَي اَّللَّ لََّم َأَِب َبكم

 .فـََقاَتَل مثَّ رََجَع َوملَم َيُكنم فـَتمٌح َوَقدم َجِهدَ 
ُ َعنمُه فـََقاَتَل مثَّ رََجَع َوملَم َيُكنم فـَتمحٌ   .مثَّ بـََعَث ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

َتُح اَّللَُّ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َ َوَرُسوَلُه، يـَفم ُ َوَرُسولُُه َوُيُِبُّ اَّللَّ  ََأُعمِطنَيَّ الرَّايََة َغًدا رَُجًَل ُيُِبُُّه اَّللَّ
 .على يََديمِه، َولَيمَس بَِفرَّار  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ : قَاَل َسَلَمةُ  َمِئذ  َأرمَمُد، فـَتَـَفَل ِف َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنمُه، َوُهَو يـَوم بمَن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ
نَـيمِه مثَّ قَالَ  ُ َعَليمَك : " َعيـم َتَح اَّللَّ  ".ُخِذ الرَّايََة َواممِض هِبَا َحىتَّ يـَفم

صمِن، ( 1)نـَتَِّبُع َأثـََرُه، َحىتَّ رََكَز رَايـََتُه ِف َرضمم  يـَُهرمِوُل َهرمَوَلًة، َوِإَنَّ َْلَلمَفُه ( 5)َفَخَرَج هِبَا َواَّللَِّ َيَمِنُح  ِمنم ِحَجارَة  حَتمَت اْلِم
صمِن فـََقالَ   .َأََن َعِليُّ بن أيب طَالب: َمنم َأنمَت؟ قَالَ : فَاطََّلَع يـَُهوِديٌّ ِمنم رَأمِس اْلِم

 .غلبتم َوَما أُنمِزَل َعَلى ُموَسى: فـََقاَل الميَـُهوِدي  
ُ َعَلى َيَديمهِ َفَما   .رََجَع َحىتَّ فـََتَح اَّللَّ

َهِقيُّ  ِ بمنِ : َوقَاَل المبَـيـم َُسنيم َبَأََن المُعطَاِرِديُّ، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعِن اْلم ََصمُّ، َأنـم َاِكُم، َأنـمَبَأََن اَأم  َواِقد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َأنـمَبَأََن اْلم
بَـَرين أَ  رَب َأخذ اللِ َواء: يب، قَالَ بمِن بـَُريمَدَة، َأخم م َخيـم  ملا َكاَن يـَوم
__________ 

 .من النيح َوُهَو علو النَّفس من شدَّة المَعدو: َينح( 5)
 .يصول: وتروى

 .ِحَجارَة بـَعمضَها َفوق بعض، من غري بَِناء: الرضم( 1)
 ( )*(9السِ ريَة  - 19)
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َتحم  ر ، فـََرَجَع َوملَم يـُفم  .َلُه، َوقُِتَل َُممُمود بن مسلمة َورجع النَّاسُ  َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َوَرُسولُُه، َلنم يـَرمِجَع : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َوَرُسوَلُه َوُيُِبُُّه اَّللَّ ََأَدمفـََعنَّ ِلَواِئي َغًدا ِإََل رَُجل  ُيُِبُّ اَّللَّ

ُ َلهُ  َتَح اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصََلَة المغَ "  َحىتَّ يـَفم َنا طَيِ َبًة نـُُفوُسَنا َأنَّ المَفتمَح َغًدا، َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َداِة، مثَّ َدَعا فَِبتـم
 ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإالَّ َوُهَو يـَرمُجو َأنم َيُكوَن َذِلَك ِِبللِ َواِء َوقَاَم قَائًِما، َفَما ِمنَّا ِمنم رَُجل  َلُه َمنمزَِلٌة ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَـيمهِ الرَُّجَل، َحىتَّ َتطَاَولمُت َأََن هَلَا َورَفـَعمُت رَأمِسي ِلَمنمزَِلة  َكاَنتم يل ِمنمُه، َفَدَعا َعِليَّ بمَن َأيب طَالِ  َتِكي َعيـم  .ب  َوُهَو َيشم
َثيِن َأيب َأنَُّه َكاَن َصاِحَب َمرمَحب  : ِه اللِ َواَء فـَُفِتَح َلُه، َفَسِمعمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن بـَُريمَدَة يـَُقولُ َفَمَسَحَها مثَّ َدَفَع ِإلَيم : قَالَ   .َحدَّ

َحاقَ : قَاَل يُوُنسُ  ، َوِعنمَدُه قُِتَل َُممُموُد بمُن : قَاَل ابمُن ِإسم بَـَر فـَتمًحا ِحصمَن ََنِعم  َلَمَة أُلمِقَيتم َعَليمِه َكاَن َأوَُّل ُحُصوِن َخيـم َمسم
 .رًَحى ِمنمُه فـََقتَـَلتمهُ 



ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ * * *  ، َحدَّ َزمِديِ  َلَمَة اَأم ، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعِن المُمَسيَِّب بمِن َمسم َهِقيُّ  بمُن بـَُريمَدَة، َعنم َأبِيِه مثَّ َرَوى المبَـيـم
َا َأَخَذتمُه الشَِّقيَقة َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُرمبَّ بَـَر ( 5)ى اَّللَّ ِ اَل خَيمُرُج، فـََلمَّا نـََزَل َخيـم َمنيم َم َوالميَـوم َفلبث الميَـوم

ر  َأَخَذ رَايََة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ نـََهَض فـََقاَتَل ِقَتااًل َأَخَذتمُه الشَِّقيَقُة فـََلمم خَيمُرجم ِإََل النَّاِس، َوِإنَّ َأَِب َبكم
َوَِّل مثَّ رََجَع، فَ  ُ َشِديًدا مثَّ رََجَع فََأَخَذَها ُعَمُر فـََقاَتَل ِقَتااًل َشِديًدا ُهَو َأَشدُّ ِمَن المِقَتاِل اَأم رِبَ ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُأخم

َوًة [ َرُجًَل ]ََأُعمِطيَـنـََّها َغًدا : " َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ُ َوَرُسولُُه َيَمُخُذَها َعنـم َولَيمَس مثَّ َعِليٌّ، " ُيُِبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوُيُِبُُّه اَّللَّ
َبَح َوَجاَء َعلِ  ُهمم َأنم َيُكوَن َصاِحَب َذِلَك، فََأصم يُّ بمُن َأيب طَاِلب  َعَلى بَِعري  َلُه فـََتطَاَوَلتم هَلَا قـَُريمٌش، َورََجا ُكلُّ رَُجل  ِمنـم

 َحىتَّ َأََنَخ َقرِيًبا َوُهَو َأرمَمُد قد عصب عينه بشقة برد
__________ 

ه: الشَِّقيَقة( 9)  .وجع َيَمُخذ نصف الرَّأمس َوالمَوجم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت بـَعمَدكَ : ك؟ َقالَ َمال: ِقطمِري    .َرِمدم
 .ادمُن ِمينِ  : قَالَ 

 .فـَتَـَفَل ِف َعيمِنِه َفَما َوِجَعَها َحىتَّ َمَضى ِلَسِبيِلهِ 
رَِج مَخمُلَها، فَأََتى َمِديَنةَ  بَـَر َوَخَرجَ  مثَّ َأعمطَاُه الرَّايََة فـَنَـَهَض هِبَا َوَعَليمِه ُجبَُّة ُأرمُجَواَن َْحمَراُء َقدم ُأخم صمِن  َخيـم َمرمَحٌب َصاِحُب اْلِم

بَـُر َأين ِ َمرمَحُب : َوَعَليمِه ِمغمَفٌر َُيَاينٌّ َوَحَجٌر َقدم ثـََقَبُه ِمثمَل المبَـيمَضِة َعَلى رَأمِسِه َوُهَو يـَرمَتَُِز َويـَُقولُ  َشاك  * َقدم َعِلَمتم َخيـم
ُ َعنمهُ *  ِسََلِحي َبَطٌل جُمَرَُّب ِإَذا اللُُّيوُث َأقـمبَـَلتم تـََلهَّبم  َلِة المُمَغلَِّب فـََقاَل َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ َجَمتم َعنم َصوم َأََن الَِّذي : َوَأحم

َورَهم * مَسَّتميِن ُأمِ ي َحيمَدرَهم   َكَليمِث َغاَِبت  َشِديِد المَقسم
، فـََبَدرَُه َعِليٌّ ِبَضرمبَة  : قَالَ ( 5)أكيلكم ِبلصاع كيل السندره  ِ َجَر َوالمِمغمَفَر َورَأسه، ورقع ِف فاختلفا َضرمبـَتَـنيم فـََقدَّ اْلَم

َضمَراِس، َوَأَخَذ المَمِديَنةَ   .اَأم
َاِفُظ المبَـزَّاُر َعنم َعبَّاِد بمِن يـَعمُقوَب، َعنم َعبمِد هللا بن بكر، َعن َحِكيم ابمن ُجبَـريم ، َعنم َسعِ * * *  يِد بمِن ُجبَـريم ، َوَقدم َرَوى اْلم

بَـَر مثَّ بـَعمِث َعِلي   َفَكاَن المَفتمُح َعَلى َيَديمهِ  َعِن ابمِن َعبَّاس   َم َخيـم ر  مثَّ ُعَمَر يـَوم  .ِقصََّة بـَعمِث َأيب َبكم
َناِدِه َمنم ُهَو ُمتـََّهٌم ِِبلتََّشيُّعِ   .َوِف ِسَياِقِه َغَرابٌَة َوَنَكارٌَة َوِف ِإسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِلٌم والمبَـيـم  َوِع َعنم َأبِيِه، فَ َوَقدم َرَوى ُمسم َكم رَِمَة بمِن َعمَّار ، َعنم ِإََيِس بمِن َسَلَمَة ابمن اَأم ُظ َلُه، ِمنم َطرِيِق ِعكم ذََكَر َهِقيُّ َواللَّفم

 .َحِديثًا َطِويًَل َوذََكَر ِفيِه رجوعهم َعن َغزمَوِة َبيِن فـََزارَةَ 
نَ : قَالَ  بَـرَ فـََلمم َّنَمُكثم ِإالَّ َثََلًَث َحىتَّ َخَرجم  .ا ِإََل َخيـم
 :َوَخَرَج َعامر َفجعل يـَُقول: قَالَ 



__________ 
 .ضرب من المَكيمل غراف جراف: السندرة( 5)

)*( 
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َتَديـمَنا  َنا * َواَّللَِّ َلوماَل َأنمَت َما اهم تَـغمنَـيـم ِلَك َما اسم َنا َوََنمُن ِمنم َفضم َنا َواَل َصلَّيـم قـم َنا َوثـَبِ ِت فَأَنمزَِلنم * َواَل َتَصدَّ َسِكيَنًة َعَليـم
َنا قَالَ  َقمَداَم ِإنم اَلقـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اَأم  .َعاِمرٌ : َمنم َهَذا المَقاِئُل؟ فـََقاُلوا: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َغَفَر َلَك رَبُّكَ : فـََقالَ 
ُ َعَليمهِ : قَالَ  ِهدَ  َوَما َخصَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتشم  .َوَسلََّم َقطُّ َأَحًدا بِِه ِإالَّ اسم

بَـَر َفَخَرَج َمرمَحٌب َوُهَو خَيمِطُر ِبَسيمِفِه َويـَُقولُ : قَالَ ! َلوماَل َمتـَّعمتَـَنا بَِعاِمر  : فـََقاَل ُعَمُر َوُهَو َعَلى مَجَل   َنا َخيـم َقدم عملت : فـََقِدمم
بَـُر َأين ِ َمرمَحُب  ُُروُب َأقـمبَـَلتم تـََلهَّبُ  َشاِكي السِ ََلحِ * َخيـم  َبَطٌل جُمَرَُّب ِإَذا اْلم

ُ َعنمُه َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ  بَـُر َأين ِ َعاِمُر : فـَبَـَرَز َلُه َعاِمٌر َرِضَي اَّللَّ تَـَلَفا : َشاِكي السِ ََلِح َبَطٌل ُمَغاِمُر قَالَ * َقدم َعِلَمتم َخيـم فَاخم
، فـََوَقَع َسيمُف َمرمَحب   ِ ، َفرجع على نَفسه َفقطع أكحله َفَكاَنت ِفيَها ( 5)ِف ترس َعامر َفذهب يسعل َلُه  َضرمبـَتَـنيم

 .نـَفمُسهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُلونَ : قَاَل َسَلَمةُ  ُت فَِإَذا نـََفٌر ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ! َبَطَل َعَمُل َعاِمر  قـََتَل نـَفمَسهُ : َفَخَرجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن أبمِكي فـََقالَ  ،:قَالَ   .ِإنَّ َعاِمًرا َبَطَل َعَمُلهُ : قَاُلوا: َمالك؟ فـَُقلمتُ : فَأَتـَيمُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .نـََفٌر ِمنم َأصمَحاِبكَ : َمنم قَاَل َذِلَك؟ فـَُقلمتُ : فـََقالَ 
ُر مَ : فـََقالَ  َجم ِ َكَذَب ُأولَِئَك، َبلم َلُه اَأم  .رَّتـَنيم
ُعوُه َوُهَو َأرمَمُد وَ : قَالَ  ُ َعنمُه َيدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َعِلي   َرِضَي اَّللَّ َم : قَالَ َوَأرمَسَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََأُعمِطنَيَّ الرَّايََة الميَـوم

 .رَُجًَل ُيُِبُه اَّللََّ َوَرُسوَلهُ 
 .َفِجئمُت ِبِه َأُقوُدهُ : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َعيمِنِه فـَبَـَرَأ، فََأعمطَاُه الرَّايََة، فـَبَـَرَز َمرمَحٌب وَ : الَ قَ   :ُهَو يـَُقولفـََبَصَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .ينشط: يسعل( 5)
)*( 

(9/911) 

 
 



بَـُر َأين ِ َمرمَحُب  ُُروُب َأقـمبَـَلتم تـََلهَُّب َقالَ َشاِكي السِ ََلِح َبَطٌل جُمَرَّ * َقدم َعِلَمتم َخيـم : فـَبَـَرَز َلُه َعِليٌّ َوُهَو يـَُقولُ : ُب ِإَذا اْلم
َفَضَرَب َمرمَحًبا فـََفَلَق : َكَليمِث َغاَِبت  َكرِيِه المَمنمَظَرهم َأو فيهم ِِبلصَّاِع َكيمَل السَّنمَدرَهم قَالَ * َأََن الَِّذي مَسَّتميِن أُمِ ي َحيمَدرَهم 

 .فـََقتَـَلهُ  رَأمَسهُ 
 .وََكاَن المَفتمحُ 

َياِق َأنَّ َعِليًّا ُهَو الَِّذي قـََتَل َمرمَحًبا الميَـُهوِديَّ َلَعَنُه اَّللَُّ   .َهَكَذا َوَقَع ِف َهَذا السِ 
َياَن، َعنم :َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا ُحَسنيم بن حسن االشقر، َحدثيِن قَابُوِس بمِن َأيب ظَبـم  ، َحدَّ

ِه َعنم َعِلي   قَالَ َأبِيِه َعِن  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َجدِ   .َلمَّا قـَتَـلمُت َمرمَحًبا ِجئمُت ِبَرأمِسِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلَمةَ  ِريِ ، َأنَّ الَِّذي قـََتَل َمرمَحًبا ُهَو ُُمَمَُّد بمُن َمسم َبَة َعِن الزُّهم  .َوَقدم َرَوى ُموَسى بمُن ُعقم

َحاقَ وََكَذِلَك  ، قَالَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ل  َأَحُد َبيِن َحارِثََة، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسهم َخَرَج َمرمَحٌب : َحدَّ
بَـَر َوُهَو يـَرمَتَُِز َويـَُقولُ  بَـُر َأين ِ َمرمَحُب : الميَـُهوِديُّ ِمنم ِحصمِن َخيـم َياًَن * َقدم َعِلَمتم َخيـم َشاِكي السِ ََلِح َبَطٌل جُمَرَُّب َأطمَعُن َأحم

َرُب قَالَ * وحينا أضمرب  بَـُر : فََأَجابَُه َكعمُب بمُن َماِلك  : ِإذا الليوث َأقبلت تلهب ِإنَّ ِْحَاَي ِللمِحَمى اَل يـُقم َقدم َعِلَمتم َخيـم
َرمب وَثر * َأين ِ َكعمب  َرمب ا( 5)مفرج الغماء جرى صلب ِإذم شبت اْلم معي حسام كالعقيق عضب يطأكم َحىتَّ * ْلم

َهلم ِمنم ُمَباِرز ؟ فـََقاَل َرُسوُل هللا صلى : َوجعل مرحب يـَرمَتَُِز َويـَُقولُ : بكف َماض لَيمَس ِفيِه عيب قَالَ * يذل الصعب 
 هللا

__________ 
َرمب : ابمن ِهَشام( 5)  )*(تلتها اْلم

(9/917) 

 
 

َممسِ : َذا؟ فـََقاَل ُُمَمَُّد بمُن مسلمةَمنم هلَِ : َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأَن َلُه َيرسول هللا، َأَن َوهللا املوتور والثائر، قـَتَـُلوا َأِخي ِِبَأم
 .ُقمم ِإلَيمِه اللَُّهمَّ َأِعنمُه َعَليمهِ : فـََقالَ 
رِ : قَالَ  نَـُهَما َشَجَرٌة ُعمم ر ( 5)يٌَّة فـََلمَّا َدََن َأَحُدمُهَا ِمنم َصاَحِبِه َدَخَلتم بـَيـم ، َفَجَعَل ُكلُّ ( 9)املسد ( 1)ِمنم َشَجِر المعشم

ُهَما يـَُلوُذ ِمنم َصاِحِبِه هبَا، كلما اَلَذ هبَا َأحدمَها اقتطع ِبَسيمِفِه َما دونه، َحىتَّ بـََرَز ُكلُّ َواِحد   ُهَما ِلَصاِحِبِه َواِحد  ِمنـم  ِمنـم
نَـُهَما َكالرَُّجِل المَقائِِم مَ  َلَمَة َفَضَربَُه فَاتَـَّقاُه ِبلدرقة فـََوقع َسيمفه ِفيَها َوَصاَرتم بـَيـم ا ِفيَها فـََنٌن، مثَّ َْحََل َعَلى ُُمَمَِّد بمِن َمسم

َلَمَة َحىتَّ قـَتَـَلهُ [ بِهِ ]فعضت   .، فاستله َوَضَربَُه ُُمَمَُّد بمُن َمسم
َماُم َأْحمَُد، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهي ِوهِ َوَقدم َرَواُه اْلمِ َحاَق بَِنحم  .َم، َعنم َأبِيِه َعِن ابمِن ِإسم

َحاقَ  بَـُر َأين ِ َماِض : َوَزَعَم بـَعمُض النَّاِس َأنَّ ُُمَمًَّدا ارمََتََز ِحنَي َضَربَُه َوقَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُحلمٌو ِإَذا ِشئمُت * َقدم َعِلَمتم َخيـم
َلَمَة ُهَو الَِّذي قتل مرمَحًبا َوُسمٌّ قَاِض َوَهَكَذا َرَواُه المَواِقِديُّ َعنم  ِِه ِمَن السََّلِف، َأنَّ ُُمَمََّد بمَن َمسم  .َجاِبر  َوَغريم

َليم َمرمَحب  فـََقاَل َلهُ  ِهزم َعَليَّ : مثَّ ذكر المَواِقِديُّ َأنَّ ُُمَمًَّدا َقَطَع رِجم  .َأجم
لَ : فـََقالَ  َت َكَما َذاَقُه َُممُموُد بمُن َمسم  .َمةَ اَل، ُذِق المَموم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَ  َتَصَما ِف َسَلِبِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َفَمرَّ ِبِه َعِليٌّ َوَقَطَع رَأمُسُه، فَاخم َأعمَطى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفُه َوُرُممَُه َوِمغمَفَرُه َوبـَيمضَ  َلَمَة َسيـم  .َتهُ َوَسلََّم ُُمَمََّد بمَن َمسم

ُتوًِب َعَلى َسيمِفهِ : قَالَ   من يذقه يعطب* َهَذا َسيمُف َمرمَحبم : وََكاَن َمكم
__________ 

 .المَقِدُيَة: العمرية( 5)
ر( 1)  .شجر ِفيِه حراق مل يقتدح النَّاس ِف َأجود ِمنمهُ : المعشم
 .الشَّديد الفتل: املسد( 9)

 .َومل ترد َهِذه المَكِلَمة ِف ابمن ِهَشام
)*( 
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َحاَق َأنَّ َأَخا َمرمَحب  َوُهَو ََيِسٌر َخَرَج بـَعمَدُه َوُهَو يـَُقولُ  َهلم ِمنم ُمَباِرز ؟ فـََزَعَم ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة َأنَّ الزبري : مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم
ُتُل ابميِن ََي : خرج َلُه، فـََقاَلت أم َصِفيَُّة بِنمُت َعبمِد المُمطَِّلبِ   .َرُسوَل اَّللَِّ يـَقم

رُ : فـََقالَ  ُ فَالمتَـَقَيا فـََقتَـَلُه الزُّبـَيـم تُـُلُه ِإنم َشاَء اَّللَّ  .َبِل ابـمُنِك يـَقم
ُر ِإَذا ِقيَل َلهُ : قَالَ  مِئذ  َصار َما يـَُقول: َفَكاَن الزُّبـَيـم ُتهُ : َواَّللَِّ ِإنم َكاَن َسيمفك يـَوم َرهم  .َوهللا َما َكاَن بصارم َوَلِكينِ  َأكم

ُ َعَليمِه وَ وَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِه َعنم َأيب رَاِفع  َموم َحاَق، َعنم بـَعمِض َأهم خرجَنا َمَع : َسلََّم قَالَ قَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَرايَِتِه، فـََلمَّا دَ  رَب، بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلُه فـََقاتـََلُهمم َفَضَربَُه َرُجٌل َعلي  ِإََل َخيـم صمِن َخَرَج ِإلَيمِه َأهم ََن ِمَن اْلِم

ُهمم ِمنم يـََهوَد َفَطَرَح تـُرمَسُه ِمنم يَِدِه،  ِمنـم
ِسِه، فـََلمم يـََزلم ِف يَِدِه َوُهَو يـَُقاِتُل َحىتَّ فـََتَح اَّللَُّ  صمِن فـَتَـرََّس بِِه َعنم نـَفم  َعَليمِه مثَّ َألمَقاُه ِمنم يَِدِه، فـَتَـَناَوَل َعِليٌّ َِبَب اْلِم

َتَطعم  ِلَب َذِلَك المَباَب َفَما اسم َعٌة َأََن ََثِمنـُُهمم جَنمَهُد َعَلى َأنم نـَقم ِلَبهُ فـََلَقدم رََأيـمُتيِن ِف نـََفر  َمِعي َسبـم  .َنا َأنم نـَقم
رَبِ َجَهاَلٌة َوانمِقطَاٌع ظَاِهرٌ   .َوِف َهَذا اْلَم

، َعنم َأيب َجعمفَ  َوَلِكنم َرَوى َاِكُم ِمنم َطرِيِق ُمطَِّلِب بمِن ِزََيد ، َعنم لَيمِث بمِن َأيب ُسَليمم  َهِقيُّ َواْلم َاِفُظ المبَـيـم ر  المَباِقِر، َعنم اْلم
تَـَتُحوَها ِلُموَن َعَليمِه فَافـم بَـَر َحىتَّ َصِعَد المُمسم َم َخيـم ، َوَأنَُّه ُجرِ َب بـَعمَد َذِلَك فـََلمم َُيمِملمُه َأرمبـَُعوَن َجاِبر ، َأنَّ َعِليًّا َْحََل المَباَب يـَوم

 .َوِفيِه َضعمٌف َأيمًضا! رَُجًَل 
َدُهمم َأنم َأَعاُدوا المَبابَ : َوِف ِرَوايَة  َضِعيَفة  َعنم َجاِبر   ُعوَن رَُجًَل وََكاَن َجهم َتَمَع َعَليمِه َسبـم  .مثَّ اجم

ثـَنَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا يَزِيُد بمُن َأيب ُعبَـيمد ، قَالَ َحدَّ ََي : رََأيمُت َأثـََر َضرمبَة  ِف َساِق َسَلَمَة، فـَُقلمتُ : ا َمكِ يُّ بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ
ِلم  َما َهِذِه الضَّرمبَُة؟ قَالَ   َهِذه َضرمبَة أصابتين: َأَِب ُمسم
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بَـَر فـََقاَل النَّاسُ  َم َخيـم  .َسَلَمةُ ُأِصيَب : يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَنَـَفَث ِفيِه َثََلث نفثات، َفَما اشتكيتها َحىتَّ السَّاَعةِ   .فَأَتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َأبِيِه َعنم سَ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا ابمُن َأيب َحازِم  َلَمَة، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ، قَالَ َحدَّ ل  المتَـَقى النَِّبُّ َصلَّى : هم
َكرِِهمم، َوِف  م  ِإََل َعسم تَـتَـُلوا، َفَماَل ُكلُّ قـَوم رُِكوَن ِف بـَعمِض َمَغازِيِه فَاقـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمشم ِلِمنَي رَُجٌل اَل َيدَُع ِمَن اَّللَّ  المُمسم

رِِكنَي َشاذًَّة َواَل فَاذًَّة ِإالَّ اتَـّ  َزَأ ُفََلنٌ : بَـَعَها َفَضَربـََها ِبَسيمِفِه، َفقيلالمُمشم  .ََي َرُسول هللا َما أجزا منا َأَحٌد َما َأجم
ِل النَّارِ : قَالَ   .ِإنَُّه ِمنم َأهم

ِل النَّاِر؟ : فـََقاُلوا َنَِّة ِإنم َكاَن َهَذا ِمنم َأهم ِل اْلم مِ ! َأيُـَّنا ِمنم َأهم رََع َوَأبمطَأَ ُكنمُت َمَعُه، ََأَتَّ : فـََقاَل رَُجٌل ِمَن المَقوم ِبَعنَُّه َفِإَذا َأسم
يـَيمِه، مثَّ حَتَاَمَل عَ  َ ثَدم َرمِض َوُذَِببَُه بـَنيم َت فـََوَضَع ِنَصاَب َسيمِفِه ِِبَأم تَـعمَجَل المَموم َسهُ َحىتَّ ُجرَِح فَاسم  .َليمِه فـََقَتَل نـَفم

ُ عَ  َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ قَالَ : َليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َفَجاَء الرَُّجُل ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ بَـَرُه فـََقالَ : َأشم ِإنَّ الرَُّجَل : " َوَما َذاَك؟ فََأخم
ِل النَّ  ِل النَّاِر، َويـَعمَمُل ِبَعَمِل َأهم َنَِّة ِفيَما يـَبمُدو ِللنَّاِس َوِإنَُّه ِمنم َأهم ِل اْلم ِل اِر ِفيمَ لَيَـعمَمُل ِبَعَمِل َأهم ا يـَبمُدو لِلنَّاِس َوِإنَُّه ِمنم َأهم

َنَّةِ   .اْلم
، َعنم سهل َبَة َعنم يـَعمُقوَب، َعنم َأيب َحازِم   .َرَواُه َأيمًضا َعنم قـُتَـيـم

 .َفذكره مثله َأو ََنوه
بَـ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ِريِ ، َأخم ثـََنا ُشَعيمٌب، َعِن الزُّهم ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َحدَّ : َرين سعيد ابمن المُمَسيَِّب َأنَّ َأَِب ُهَريـمَرَة قَالَ َحدَّ

ََلمَ  بَـَر فـََقاَل َرُسول هللا صلى هلل َعَليمِه َوَسلََّم ِلَرُجل  ممَّنم َمَعُه َيدَِّعي اْلمِسم ََن َخيـم ِل النَّارِ : َشِهدم  .َهَذا ِمنم َأهم
َراَحُة، َحىتَّ َكاَد بـَعمُض النَّاِس يـَرماَتبُ فـََلمَّا َحَضَر المِقَتاُل قَاَتَل الرَُّجُل َأَشدَّ الم   .ِقَتاِل َحىتَّ َكثـَُرتم ِبِه اْلِم

تَ  َسُه، فَاشم ُهًما فـََنَحَر هِبَا نـَفم َها َأسم َرَج ِمنـم َتخم َوى بَِيِدِه ِإََل ِكَنانَِتِه فَاسم ِلِمنَي فـََوَجَد الرجل أمل جراحه فََأهم دَّ رَِجاٌل ِمَن المُمسم
َسهُ ََي : فـََقاُلوا ُ َحِديَثَك، انـمَتَحَر ُفََلٌن فـََقَتَل نـَفم  .َرُسوَل اَّللَِّ َصدََّق اَّللَّ
ُخلُ : ُقمم ََي ُفََلُن فََأذِ نم : فـََقالَ   َأنَُّه اَل يَدم
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يَن ِِبلرَُّجِل المَفاِجرِ  ِمٌن، َوَأنَّ اَّللََّ يـَُؤيِ ُد الدِ  َنََّة ِإالَّ ُمؤم  ! ".اْلم
ُيَاَن َوالشََّهاَدَة ِف سَ  َوَقدم َرَوى* * *  ُ اْلمِ َوِد الَِّذي َرَزَقُه اَّللَّ َسم ِري  ِقصََّة المَعبمِد اَأم َبَة َعن الزُّهم  .اَعة  َواِحَدة  ُموَسى بمُن ُعقم

َوِد، َعنم ُعرمَوَة قَااَل  َسم وَ : وََكَذِلَك َرَواَها ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم بَـَر َكاَن ِف َغَنم  ِلَسيِ ِدِه، َوَجاَء َعبمٌد َحَبِشيٌّ َأسم ِل َخيـم ُد ِمنم َأهم
بَـَر َقدم َأَخُذوا السِ ََلَح َسَأهَلُمم قَالَ  َل َخيـم  .نـَُقاِتُل َهَذا الرَُّجَل الَِّذي يـَزمُعُم َأنَُّه َنِبٌّ : َما تُرِيُدوَن؟ قَاُلوا: فـََلمَّا رََأى َأهم

ُر النَِّبِ  فَأَ  ِسِه ِذكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ فـََوَقَع ِف نـَفم َبَل ِبَغَنِمِه َحىتَّ َعَمَد ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعو؟ قَالَ : قـم َأدمُعوك : ِإََل َما َتدم
ُ َوَأين ِ َرُسوُل هللا َوأال تـَعمُبَد ِإالَّ اَّللََّ  َهَد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .ِإََل االسَلم، ِإََل َأنم َتشم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َقاَل المَعبمدُ فَـ : قَالَ  ؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ِبَذِلَك َوآَمنمُت ِِبَّللَِّ َنَُّة ِإنم : َفَماَذا َيُكوُن يل ِإنم َشِهدم اْلم
 .ِمتَّ َعَلى َذِلكَ 



َلَم المَعبمُد فـََقالَ   .َأَمانَةٌ  ََي َنِبَّ اَّللَِّ ِإنَّ َهِذِه المَغَنَم ِعنمِدي: فََأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َ َسيُـَؤدِ ي َعنمَك َأَمانـََتكَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .أخرجَها من عسكرَن وارمها ِبْلصا، فَِإنَّ اَّللَّ

َلمَ   .فـََفَعَل فـََرَجَعِت المَغَنُم ِإََل َسيِ ِدَها، فـََعَرَف الميَـُهوِديُّ َأنَّ ُغََلَمُه َقدم َأسم
َِديَث ِف ِإعمطَائِِه الرَّايََة َعِليًّ فـَقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَعَظ النَّاَس َفذََكَر اْلم ِن الميَـُهوِد اَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه ِمنم ِحصم ا َوُدنـُوِ 

َتَمَلُه الممُ  َوُد، فَاحم َسم طَاِط، فـََزَعُموا َأنَّ َوقـَتمِلِه َمرمَحًبا، َوقُِتَل َمَع َعِلي   َذِلَك المَعبمُد اَأم َكرِِهمم فَُأدمِخَل ِف المُفسم ِلُموَن ِإََل َعسم سم
طَاِط مثَّ اطََّلَع َعَلى َأصمَحابِِه فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اطََّلَع ِف المُفسم ُ َهَذا المَعبمَد َوَساَقُه ِإََل : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَم اَّللَّ َلَقدم َأكم

ََوِر المِعنيِ َخريم   ِ ِمَن اْلم ََلُم ِف قلبه َحقًّا، َوَقدم رََأيمُت ِعنمَد رَأمِسِه اثـمنَـتَـنيم  ! ".، َقدم َكاَن اْلمِسم
َاِد، َعنم ُشَرحم  َوَة بمِن ُشَريمح  َعِن ابمِن اهلم ، َعنم َحيـم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ابمِن َوهمب  َاِفُظ المبَـيـم عمد ، َعنم َجاِبِر ِبيَل بمِن سَ َوَقدم َرَوى اْلم

، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : بمِن َعبمِد اَّللَِّ  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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بَـَر، َفَخَرَجتم َسرِيٌَّة فََأَخُذوا ِإنمَساًَن َمَعُه َغَنٌم يـَرمَعاَها َفذََكَر ََنمَو ِقصَِّة َهَذا المعَ  َسم ِف َغزمَوِة َخيـم قُِتَل : َوِد َوقَاَل ِفيهِ بمِد اَأم
َدةً  َهِقيُّ ! َشِهيًدا َوَما َسَجَد َّلِلَِّ َسجم ثـََنا : مثَّ قَاَل المبَـيـم ر  المَقطَّاُن، َحدَّ ثـََنا َأبُو َبكم ثـََنا ُُمَمَّد بن ُُمَمَّد بن ُُمَمَّد المَفِقيُه، َحدَّ َحدَّ

َاِعيَل، َحدَّ  َزمَهر، َحدثَنا ُموَسى بمُن ِإمسم ُ َعَليمِه َأبُو اَأم ثـََنا ََثِبٌت، َعنم َأَنس  َأنَّ َرُجًَل َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََنا َْحَّاٌد، َحدَّ
َتَل َأدمخُ : َوَسلََّم فـََقالَ  ه اَل َماَل يل، فَِإنم قَاتـَلمُت َهُؤاَلِء َحىتَّ أُقـم ن قَِبيح المَوجم َنََّة؟ ُل ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأين ِ رجل أسود اللَّوم اْلم

 .نـََعمم : قَالَ 
ُتوٌل فـَقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َمقم َم فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل، فَأََتى َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَقدم حسن هللا َوجهك َوطَيََّب : الَ فـَتَـَقدَّ

َ ِجلمِدِه َوُجبَِّتِه َلَقدم رََأيمُت زوجتيه من اْلم : " ِرَُيَك وََكثَـَّر َماَلَك َوقَالَ  ُخََلِن ِفيَما بـَنيم  ".ور المعني يتنازعان جبته َعَليمِه، يَدم
رَِمُة بمُن َخاِلد ، َعِن ابمِن َأيب َعمَّار ، َعنم  بَـَرين ِعكم ، َأخم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ابمِن ُجَريمج  َاِد، َأنَّ َرُجًَل ِمَن مثَّ َرَوى المبَـيـم اِد بمِن اهلم َشدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ اَأمَ   عمَراِب َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ُأَهاِجُر َمَعكَ : فَآَمَن ِبِه َواتَـّبَـَعُه فـََقالَ 

بَـَر َغِنَم َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَض َأصمَحابِِه، فـََلمَّا َكاَنتم َغزمَوُة َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم وُل اَّللَِّ فََأومَصى بِِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
َرُهمم، فـََلمَّا َجاَء َدفـَُعوُه ِإلَيمهِ  ٌم : َما َهَذا؟ قَاُلوا: فـََقالَ  فـََقَسَمُه َوَقَسَم َلُه، َفَأعمَطى َأصمَحابَُه َما َقَسَم َلُه وََكاَن يـَرمَعى َظهم َقسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َما َعَلى َهَذا اتَـّبَـعمُتَك َوَلِكينِ  اتَـّبَـعمُتَك َعَلى َأنم ُأرمَمى َهاُهَنا، َوَأَشاَر : َم فـََقالَ َقَسَمُه َلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَّةَ  ، فََأُموَت فََأدمُخَل اْلم م   .ِإََل َحلمِقِه ِبَسهم

ُدقمَك : " فـََقالَ   ".ِإنم َتصمُدِق اَّللََّ َيصم
، فَُأِتَ  ٌم َحيمُث َأَشاَر، فـََقاَل النَِّبُّ مثَّ نـََهُضوا ِإََل ِقَتاِل المَعُدوِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُيمَمُل َوَقدم َأَصابَُه َسهم   بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .نـََعمم : ُهَو ُهَو؟ قَاُلوا: َصلَّى اَّللَّ



 ".َصَدَق اَّللََّ َفَصَدَقُه : " قَالَ 
َمُه َفَصلَّىوََكفََّنُه النَِّبُّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َقدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ُجبَِّة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  ى اَّللَّ

(9/911) 

 
 

 ". اللَُّهمَّ َهَذا َعبمُدَك خرج ُمَهاجرا ِف َسِبيلك قتل َشِهيدا َوَأَن َعَليمِه َشِهيدٌ : " َعَليمِه وََكاَن ممَّا َظَهَر ِمنم َصََلتِهِ 
 .َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ُسَويمِد بمِن َنصمر ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك َعن ابمن جريج بِِه ََنوه

َحاقَ  نً : فصل قَاَل ابمُن ِإسم َتِتُحَها ِحصم ًنا، َوَتَدىنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم االموال بخذها َمااًل َمااًل َويـَفم ا ِحصم
َلَمَة، أُلمِقَيتم َعَليمِه رًَحى ِمنم  ، َوِعنمَدُه قُِتَل َُممُموُد بمُن َمسم  .ُه فـََقتَـَلتمهُ وََكاَن َأوََّل ُحُصوهِنِمم فُِتَح ِحصمُن ََنِعم 

َُقيمقِ  ُن َبيِن َأيب اْلم  .مثَّ المَقُموُص ِحصم
ُ َعَليمِه وَ  َطَب، وََكاَنتم ِعنمَد كَنانَة بن الر بيع َوَأَصاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهم َصِفيَُّة بِنمُت ُحَييِ  بمِن َأخم ُهُم َسَباََي، ِمنـم َسلََّم ِمنـم

ِسِه، وََكاَن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصِفيََّة لِنَـفم قيق وبنِت َعم   هَلَا، َفاصمطََفى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيُة بمُن َخِليفَ بن أيب اْلم َة َقدم َسَأَل ِدحم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها ِسِه َأعمطَاُه ابـمنَـَِتم َعمِ  َطَفاَها لِنَـفم  .َصِفيََّة، فـََلمَّا اصم
ُُمِر َفذََكَر نـََهى َرسُ : قَالَ  ِلِمنَي، َوَأَكَل النَّاُس ُْلُوَم اْلم بَـَر ِف المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَفَشِت السََّباََي ِمنم َخيـم وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلَها ُهمم َعنم َأكم  .ِإَيَّ
َها ِمنم طُُرق  َجيِ َدة   َي َعنـم  .َوَقِد اعمتَـىَن المُبَخاِريُّ هِبََذا المَفصمِل، فََأومَرَد النـَّهم

َهُب ا َهُب مُجمُهوِر المُعَلَماِء َسَلًفا َوَخَلًفا َوُهَو َمذم َرمبـََعةِ َوحَتمِرُيَُها َمذم َئِمَِّة اَأم  .َأم
ََحاِديِث ا ِوبـَتـُُهمم َعِن اَأم ُهُم ابمُن َعبَّاس  ِإََل ِإَِبَحِتَها، َوتـَنَـوََّعتم َأجم َهاَوَقدم َذَهَب بـَعمُض السََّلِف، ِمنـم ِي َعنـم  .لمَوارَِدِة ِف النـَّهم

َُمو : َفِقيلَ  َتِعيُنوَن هِبَا ِف اْلم ًرا َيسم  .َلةِ َِأَنَـَّها َكاَنتم َظهم
 .َِأَنَـَّها ملَم َتُكنم مُخِ َستم بـَعمدُ : َوِقيلَ 
َلةً : َوِقيلَ   .َِأَنَـَّها َكاَنتم أتَمُكُل المَعِذرََة، يـَعميِن َجَلَّ

(9/919) 

 
 

َثَِر الصَِّحيِح َأنَُّه ََنَدى ُمَناِدي َرُسوِل اَّللَِّ  َها ِلَذاهِتَا، فَِإنَّ ِف اَأم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوالصَِّحيُح َأنَُّه هنَُِي َعنـم ِإنَّ اَّللََّ : َصلَّى اَّللَّ
مر، فَِإنَـَّها رِجمس  .َوَرُسوَلُه ينهيانكم َعن ُْلُوم اْلم

 .فأكفأوها َوالمُقُدوُر تـَُفوُر هِبَا
َكامِ  َحم رِيِر َذِلَك ِف ِكَتاِب اَأم ِضُع تـَقم  .َوَموم

َحاقَ  ُم بمُن ِكرمِكَرةَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َسَلَّ بَـَر، َأنَّ َحدَّ َهدم َجاِبٌر َخيـم ، َوملَم َيشم ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ، َعنم َعمم



ُُمِر َأِذَن هَلُمم ِف ُْلُومِ  ِل ُْلُوِم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي نـََهى النَّاَس َعنم َأكم َيملِ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . اْلم
ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ُُمَمَِّد بمنِ َوَهَذا اْلمَ  ِ، ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم َعمم ُلُه ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم ، َعنم  ِديُث َأصم َعِلي  

ُ َعنمُه قَالَ  بَـَر َعنم ْلُُ : َجاِبر  َرِضَي اَّللَّ َم َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َيملِ نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُمِر َوَرخََّص ِف اْلم  .وِم اْلم
 .َلفمُظ المُبَخاِري ِ 

َحاقَ  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم ُحول  ، َعنم َمكم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح   َوَحدَّ
َمِئذ  َعنم َأرمَبع   َياِن اْلمَ : َعَليمِه َوَسلََّم نـََهاُهمم يـَوم ِل ُكلِ  ِذي ََنب  َعنم ِإتـم ، َوَعنم َأكم ِليِ  َهم َماِر اَأم ِل اْلِم َباََل ِمَن النِ َساِء، َوَعنم َأكم

َباِع، َوَعنم بـَيمِع المَمَغاَنِِ َحىتَّ تـُقمَسمَ   .ِمَن السِ 
 .َوَهَذا ُمرمَسلٌ 

َحاقَ * * *  ، َعنم َأيب : َوقَاَل ابمُن ِإسم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  ، قَالَ َوَحدَّ َعاين ِ ََل َتُِيَب، َعنم َحَنش  الصَّنـم ََن : َمرمُزوق  َموم َغَزوم
تَـَتَح قـَرميًَة ِمنم قـَُرى المَمغمِرِب يـَُقاُل هَلَا َجرمبَُة، َنمَصاِريِ  المَمغمِرَب، فَافـم َأيُـَّها : فـََقاَم ِفيَنا َخِطيًبا فـََقالَ  َمَع ُرَويمِفِع بمِن ََثِبت  اَأم

بَـرَ  النَّاُس ِإين ِ  َم َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِفيَنا يـَوم عمُت ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ اَل َأُقوُل ِفيُكمم ِإالَّ َما مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ِم اْلم : َصلَّى اَّللَّ ِمُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ِقَي َماَءُه َزرمعَ اَل ُيَِلُّ اِلممِرئ  يـُؤم  ِخِر َأنم َيسم

(9/917) 

 
 

ِخِر َأنم  ِم اْلم ِمُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ، َواَل ُيَِلُّ اِلممِرئ  يـُؤم ََباََل ِمَن السَِّبِم َياَن اْلم ِِه، يـَعميِن ِإتـم ُيِصيَب اممَرَأًة ِمَن السَِّبِم َحىتَّ َغريم
مِ  ِئـََها، َواَل ُيَِلُّ اِلممِرئ  يـُؤم تَـربم ِمُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم َيسم َسَم، َواَل ُيَِلُّ اِلممِرئ  يـُؤم ِخِر َأنم يَِبيَع َمغمَنًما َحىتَّ يـُقم ِم اْلم ِخِر ُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ِم اْلم

ِمنُ  ِلِمنَي َحىتَّ ِإَذا َأعمَجَفَها َردََّها ِفيِه، َواَل ُيَِلُّ اِلممِرئ  يـُؤم ًما  َأنم يـَرمَكَب َدابًَّة من فئ المُمسم ِخِر َأنم يلبس يـَوم ِم اْلم ِِبَّللَِّ َوالميَـوم
َلَقُه َردَُّه ِفيهِ  ِلِمنَي َحىتَّ ِإَذا َأخم  .من فئ المُمسم

َحاقَ  َِديَث َأبُو َداُوَد ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  .َوَهَكَذا َرَوى َهَذا اْلم
، َباين ِ رو الشَّيـم ، َعنم َُيمََي بمِن َأيُّوب، َعن ربيَعة بن سليم، َعن بشر بمِن  َوَرَواُه الرتِ مِمِذي  َعن َحفمص بن َعمم َعِن ابمِن َوهمب 

، َعنم ُرَويمِفِع بمِن ََثِبت  ُُممَتَصًرا  .ُعبَـيمِد اَّللَِّ
 .َحَسنٌ : َوقَالَ 

ُ عَ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُمِر َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم ََنِفع  بَـَر َعنم ُْلُوِم اْلم َم َخيـم َليمِه َوَسلََّم نـََهى يـَوم
ِل الثُّومِ  ِليَِّة َوَعنم َأكم َهم  .اَأم

َبِل َأنَـُّهَما َذَهَبا ِإََل حَتمِرمِي المَبَصِل والثوم النئ َنـم  .َوَقدم َحَكى ابمُن َحزمم  َعنم َعِلي   َوَشرِيِك بمِن اْلم
ُهَما المَكَراَهةُ َوالَِّذي نـََقَلُه الرتِ مِمذِ   .يُّ َعنـم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
ِريِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َواْلمَ * * *  ِ ِمنم َطرِيِق الزُّهم َِديِث المَوارِِد ِف الصَِّحيَحنيم َسِن ابـميَنم ُُمَمَِّد بمِن َوَقدم َتَكلََّم النَّاُس ِف اْلم

ََنِفيَِّة، َعنم َأبِيِهَما، َعنم َأبِيِه َعلِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََهى َعنم ِنَكاِح اْلم ُ َعنمُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِ  بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ



ِليَّةِ  َهم ُُمِر اَأم بَـَر َوَعنم ُْلُوِم اْلم َم َخيـم َعِة يـَوم  .المُمتـم
ِِه، َعنِ  ِ ِمنم َطرِيِق َماِلك  َوَغريم بَـرَ  َهَذا َلفمُظ الصَِّحيَحنيم ِم َخيـم َعِة بِيَـوم ِييَد حَتمِرمِي ِنَكاِح المُمتـم َتِضي تـَقم ِريِ  َوُهَو يـَقم  .الزُّهم

 ِ َهنيم ِكٌل ِمنم َوجم ِتغمَناُء ِبِ : َوُهَو ُمشم بَـَر ملَم َيُكنم مثَّ ِنَساٌء يـََتَمتـَُّعوَن هِبِنَّ، ِإذم َقدم َحَصَل هَلُمم ااِلسم َم َخيـم بَ َأَحُدمُهَا َأنَّ يـَوم اِء َعنم لسِ 
َعةِ   .ِنَكاِح المُمتـم

(9/911) 

 
 

َرة، َعن َمعمَبد  َعنم َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : الثَّاين  ِلم  َعن الر بيع بن ُسبـم  َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه َقدم ثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم
َعِة َزَمَن المَفتمِح، مثَّ ملَم  َها َوقَالَ  َأِذَن هَلُمم ِف المُمتـم ِم المِقَياَمةِ : خَيمُرجم ِمنم َمكََّة َحىتَّ نـََهى َعنـم  .ِإنَّ اَّللََّ َقدم َحرََّمَها ِإََل يـَوم

ِ َوُهَو بَِعيدٌ  ُخ َمرَّتـَنيم ، فـَيَـلمَزُم النَّسم َها مثَّ َأِذَن ِفيَها مثَّ ُحر َِمتم  .فـََعَلى َهَذا َيُكوُن َقدم نـََهى َعنـم
َر ِنَكاِح الم  َوَمَع َهَذا فـََقدَ  ًئا أُبِيَح مثَّ ُحر َِم، مثَّ أُبِيُح مثَّ ُحر َِم، َغيـم َعةِ َنصَّ الشَّاِفِعيُّ َعَلى َأنَُّه اَل يـَعمَلُم َشيـم  .ُمتـم

َناُه  ِ َكَما َقدَّمم َِديثـَنيم ُ ِإالَّ اعمِتَماُدُه َعَلى َهَذيمِن اْلم  ( .5)َوَما َحَداُه َعَلى َهَذا َرِْحَُه اَّللَّ
، َوُحر َِمتم َثََلثَ وَ  ُرُه َعنم بـَعمِضِهمم َأنَُّه ادََّعى َأنَـَّها أُبِيَحتم َثََلَث َمرَّات   .َمرَّات   َقدم َحَكى السَُّهيمِليُّ َوَغيـم

 .َأرمَبَع َمرَّات  : َوقَاَل آَخُرونَ 
ا  .َوَهَذا بَِعيٌد ِجدًّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
تَـَلُفوا َأيُّ َوقمت  َأوَُّل َما ، َفِقيلَ  َواخم بَـرَ : ُحر َِمتم  .ِف َخيـم

َرِة المَقَضاءِ : َوِقيلَ   .ِف ُعمم
 .ِف َعام المَفتمح: َوِقيلَ 

 .َوَهَذا َيظمَهرُ 
 .ِف َأومطَاس  : َوِقيلَ 

َلهُ   .َوُهَو َقرِيٌب ِمَن الَِّذي قـَبـم
 :َوِقيلَ 

 .ِف تـَُبوكَ 
 .ِف َحجَِّة المَوَداعِ : َوِقيلَ 

 .َرَواُه َأبُو َداُودَ 
ِدمٌي َوأتَم وَ  ُ َعنمُه ِبَنَُّه َوَقَع ِفيِه تـَقم  .ِخريٌ َقدم َحاَوَل بـَعمُض المُعَلَماِء َأنم جيُِيَب َعنم َحِديِث َعِلي   َرِضَي اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ُفوُظ ِفيِه َما َرَواُه اْلمِ َا المَمحم َسِن وَ : َوِإَّنَّ ، َعِن اْلَم ِريِ  َياُن، َعِن الزُّهم ثـََنا ُسفم َعبمِد اَّللَِّ ابـميَنم ُُمَمَّد  َعنم َأبِيِهَما، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََهى َعنم ِنَكاِح : وََكاَن َحَسٌن َأرمَضامُهَا ِف َأنـمُفِسِهَما، َأنَّ َعِليًّا قَاَل اِلبمِن َعبَّاس   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مر االهلية زم َعِة َوَعنم ُْلُوِم اْلم رَب المُمتـم  .ن َخيـم



__________ 
َدار سطر( 5)  .ِبالصل بـََياض مبِقم

)*( 
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َا ُهَو َظرمٌف لِلنـَّهم : قَاُلوا ُهَما، َولَيمَس َكَذِلَك ِإَّنَّ بَـَر َظرمٌف ِللمَمنمِهيِ  َعنـم َلُه َخيـم ُُمِر، فََأمَّا فَاعمتَـَقَد الرَّاِوي َأنَّ قـَوم ِي َعنم ُْلُوِم اْلم
عَ  ُ َعنمُه بـََلَغُه َأنَّ ابمَن َعبَّ ِنَكاُح المُمتـم َا مَجََعُه َمَعُه َِأَنَّ َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ َعِة َوُْلُوَم ِة فـََلمم يَذمُكرم َلُه َظرمفًا، َوِإَّنَّ اس  َأَِبَح ِنَكاَح المُمتـم

ِمنِ  ُهوُر َعنمُه، فـََقاَل َلُه َأِمرُي المُمؤم ِليَِّة َكَما ُهَو المَمشم َهم ُُمِر اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : نَي َعِليٌّ اْلم ِإنََّك اممُرٌؤ اَتئٌِه، ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـرَ  َم َخيـم ِليَِّة يـَوم َهم ُُمِر اَأم َعِة َوُْلُوِم اْلم  .نـََهى َعنم ِنَكاِح المُمتـم

َي لِيَـرمِجَع َعمَّا َكاَن يـَعمَتِقُدُه ِف َذِلَك ِمَن ا َِبَحةِ َفَجَمَع َلُه النـَّهم  .ْلمِ
َِتِه آ ُ ِبَرْحم جَّاِج المِمزِ يِ  تـََغمََّدُه اَّللَّ َاِفِظ َأيب اْلَم رِيِر َكاَن َميمُل َشيمِخَنا اْلم  .ِمنيَ َوِإََل َهَذا التـَّقم

َهُب  َعةِ [ ِإَِبَحةِ ]ِمنم [ ِإلَيمهِ ]َوَمَع َهَذا َما رََجَع ابمُن َعبَّاس  َعمَّا َكاَن َيذم ُُمِر َوالمُمتـم  .اْلم
َا َكاَن يُِبيحُ  َعُة فَِإَّنَّ ُُمِر فـََتَأوََّلُه بَِنَـَّها َكاَنتم َْحُولَتَـُهمم، َوَأمَّا المُمتـم ُي َعِن اْلم َي َأمَّا النـَّهم َفاِر، َوَْحََل النـَّهم َسم َها ِعنمَد الضَُّرورَِة ِف اَأم

َداِن، َوَقدم تَِبعَ  ُهورًا َعنم َعَلى َذِلَك ِف َحاِل الرَّفَاِهَيِة َوالمِوجم َباِعِهمم، َوملَم يـََزلم َذِلَك َمشم ُه َعَلى َذِلَك طَائَِفٌة ِمنم َأصمَحاِبِه َوَأتـم
َجاِز ِإََل َزَمِن ابمِن ُجَريمج  َوبـَعمَدهُ   .ُعَلَماِء اْلِم

، َوِهَي ضَ  َهِب ابمِن َعبَّاس  َبل  ِرَوايٌَة َكَمذم َماِم َأْحمََد بمِن َحنـم  .ِعيَفةٌ َوَقدم ُحِكَي َعِن اْلمِ
ََلل نقل ِرَوايَة َعن االمام مبِثمِل َذِلكَ   .وحاول بعض من صنف ِف اْلَم

ُ َأعمَلمُ   .َواَل َيِصحُّ َأيمًضا َواَّللَّ
َكامِ  َحم ِضُع حَتمرِيِر َذِلَك ِف ِكَتاِب اَأم  .َوَموم

تَـَعانُ   .َوِِبَّللَِّ المُمسم
َحاقَ * * *  َممَوالَ مثَّ َجَعَل َرُسوُل : قَاَل ابمُن ِإسم ُصوَن َواَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـََتَدىنَّ اْلُم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَم  ثَُه بـَعمُض َمنم َأسم ر ، َأنَُّه َحدَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ُ َعَليمِه ( 5)َفَحدَّ ا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم َأتـَوم م  ِمنم َأسم َأنَّ َبيِن َسهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َم فـََقاُلواَوَسلَّ  ًئا يـُعمِطيِهمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ لقد جهدَن َوَما ِبَيمِديَنا شئ فـََلمم جيَُِدوا ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشيـم

ُه، فـََقالَ  ه، فافتح َعَليمِهم أعظم اللَُّهمَّ ِإنَّك قد عرفت َحاهلم َوَأن لَيست هَلُم قـُوَّة َوَأن لَيمَس بيَ : " ِإَيَّ دي شئ أعطيهم ِإَيَّ
ُهم غناء   (1)حصوهنا َعنـم
__________ 

 .غىن: االصل( 1)بعض أسلم : ابمن ِهَشام( 5)
 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام

)*( 
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ثـََرَها طََعاًما َوَودًَكا   ".َوَأكم
ثـََر طََعاًما َوَودًَكا ِمنمهُ  فـََغَدا النَّاُس فـَُفِتَح َعَليمِهمم ِحصمُن الصَّعمِب بمنِ  بَـَر ِحصمٌن َكاَن َأكم  .ُمَعاذ ، َوَما ِبَيـم

َحاقَ  َممَوالِ : قَاَل ابمُن ِإسم تَـَتَح َوَحاَز ِمَن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ُحُصوهِنِمم َما افـم تَـَتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما َحاَز  َوَلمَّا افـم
ا ِإََل ِحصم  ُ عَ انـمتَـَهوم بَـَر افمِتَتاًحا، َفَحاَصَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، وََكاَن آِخَر ُحُصوِن َخيـم َليمِه َوَسلََّم ِنِهُم المَوِطيِح َوالسََُّلملِِ

َلةً  َرَة لَيـم  .ِبضمَع َعشم
بَـرَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َم َخيـم  .ََي َمنمُصوُر َأِمتم َأِمتم : وََكاَن ِشَعارُُهمم يـَوم

َحاقَ  ر َكعمب بن: قَاَل ابمُن ِإسم َلِميُّ، َعنم بـَعمِض رَِجاِل َبيِن َسِلَمَة، َعنم َأىب المُيسم َسم َياَن االسدي اَأم َثيِن بـَُريمَدُة بمُن ُسفم  َوَحدَّ
رو، قَالَ  بَـَر َذاَت َعِشيَّة  إِ : َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَيـم نَـُهمم ِإين ِ َلَمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَلتم َغَنٌم ِلَرُجل  ِمنم يـَُهوَد تُرِيُد ِحصم ذم َأقـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َأََن : فـَُقلمتُ : َمنم رَُجٌل يُطمِعُمَنا ِمنم َهِذِه المَغَنِم؟ قَاَل َأبُو المَيَسرِ : َوََنمُن ُُمَاِصُروُهمم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ 

 .فَافـمَعلم : الَ قَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمَول ًِيا َقالَ : قَالَ  َتدُّ ِمثمَل الظَِّليِم، فـََلمَّا نظر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َأشم ِتعمَنا بِهِ : َفَخَرجم  .اللَُّهمَّ َأمم
تُ : قَالَ  صمَن، فََأَخذم ُت المغََنَم َوَقدم َدَخَلتم َأوَّهُلَا اْلِم ُهَما حَتمَت يَِدي، مثَّ ِجئمت هبما  فََأدمرَكم تـُ َتَضنـم َراَها فَاحم ِ ِمنم ُأخم َشاتـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَذحَبُومهَُ  ُهَما ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تـُ َتد  َكأَنَُّه لَيمَس معي شئ، َحىتَّ َألمَقيـم  .ا فََأَكُلومُهَاَأشم
اتً  َفَكاَن َأبُو المَيَسِر ِمنم آِخرِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َموم  .َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديَث َبَكى مثَّ قَالَ  ِري: وََكاَن ِإَذا َحدََّث َهَذا اْلم ِتُعوا يب َلَعمم  .َحىتَّ كنت من آِخرهم! ُأمم
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ  َاِفُظ المبَـيـم بَـَرََن َأبُو ُُمَمَّد  : َوقَاَل اْلم َعمَرايبِ ،  َأخم ثـََنا َأبُو َسِعيِد بمُن اَأم بَـَهاينُّ، َحدَّ َصم َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف اَأم

َديِ ،  َوِل، َعنم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم َحم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َعنم َعاِصم  اَأم ثـََنا َسعمَداُن بمُن َنصمر ، َحدَّ مَّا لَ : َأوم َعنم َأيب ِقََلبََة، قَالَ َحدَّ
بَـَر َقِدَم َوالثََّمَرُة َخِضَرٌة، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم ا َذِلَك ِإلَيمهِ : َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َها َفُحمُّوا َفَشَكوم  .فأسرع النَّاس ِإلَيـم

 فََأَمَرُهمم 
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َا ُنِشطُوا مثَّ جيرونه َعَليمِهم ِإذا َأَتى الم ( 5)َأن يقرسوا املَاء ِف الشنان  َم اَّللَِّ َعَليمِه، فـََفَعُلوا َذِلَك َفَكَأَّنَّ ر ويذكرون اسم فجم
 .ِمنم ُعُقل  

َهِقيُّ * * *  ُصواًل، َوَعنمهُ : قَاَل المبَـيـم َ َصََلتَِ المَمغمِرِب َوالمِعَشاءِ : َوَرَويـمَناُه َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن رَاِفع  َموم  .بـَنيم
َماُم أَ  ٌز، قَااَل : ْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي َوبـَهم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن : َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُْحَيمُد بمُن ِهََلل  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن المُمِغريَِة، َحدَّ َحدَّ

، قَالَ  ُتُه فـَُقلمتُ : ُمَغفَّل  رَب فَالمتَـَزمم َم َخيـم م  يـَوم ًئااَل ُأعمِطي َأَحدً : ُديلِ َ ِجَراٌب ِمنم َشحم  .ا ِمنمُه َشيـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَتَـَبسَّمُ : قَالَ   .فَالمتَـَفتُّ فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُمغفل، َقالَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم ُْحَيمُد بمُن ِهََلل  ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ بَـَر،  ُكنَّا َناصر َقصمرَ : َحدَّ َخيـم

تَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاسم ٌم، َفَذَهبت فََأَخذته فـََرَأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َنا ِجَراٌب ِفيِه َشحم يَـيمتُ فَأُلمِقَي ِإلَيـم  .حم
َرَجُه َصاِحَبا الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث ُشعمَبةَ   .َوَقدم َأخم

َباَن بمِن فَـ  ِلٌم َأيمًضا َعنم َشيـم  .رُّوَخ، َعن ُعثمَمان بن المُمغريَةَوَرَواُه ُمسم
َحق ، قَالَ : ، وَحدثين من الأهتم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُمَغفَّل  المُمَزين ِ قَالَ :َوقَاَل ابمن ِإسم م  بَـَر ِجَراَب َشحم : أصبت من فئ َخيـم

ِلي َوَأصمَحايب  َتَملمُتُه َعَلى ُعُنِقي ِإََل َرحم  .فَاحم
َها، فََأَخَذ بَِناِحَيِتِه َوقَالَ فـََلِقَييِن َصاحِ : قَالَ  ِلِمنيَ : ُب المَمَغاَنِِ الَِّذي ُجِعَل َعَليـم َ المُمسم  .َهُلمَّ َحىتَّ تقسمه بـَنيم
 .اَل َواَّللَِّ اَل ُأعمِطيَكهُ : َوقـُلمتُ : قَالَ 
َراَب، قَالَ : قَالَ  ُ عَ : َوَجَعَل جُيَاِذُبيِن اْلِم َنُع َذِلَك فـَتَـَبسََّم َضاِحًكا، مثَّ قَاَل فـََرآََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليمِه َوَسلََّم َوََنمُن َنصم

َنهُ : ِلَصاِحِب المَمَغاَنِ  َنُه َوبـَيـم  .َخلِ  بـَيـم
 .فََأرمَسَلُه فَانمطََلقمُت ِبِه ِإََل رحلي وأصحايب فأكلناه: قَالَ 

__________ 
 .يربدوا: يقرسوا( 5)

 .المقرب: والشنان
 ( )*(9ة السِ ريَ  - 17)

(9/913) 

 
 

َماِم َمالك ِف حَتمِرُيه شحوم َذَِبِئح الميَـُهود َوَما َكاَن غل َِديِث َعَلى اْلمِ ُهوُر هِبََذا اْلم ُمم َتَدلَّ اْلم ِِهمم ِمَن َوَقِد اسم بهم َعَليمِه َغريم
َ تـََعاََل َقالَ  ِلِمنَي، َِأَنَّ اَّللَّ  .َولَيمَس َهَذا ِمنم طََعاِمِهمم : قَالَ " َلُكمم : " قَالَ " حل لكم َوَطَعام الَّذين ُأوتُوا المكتاب : " المُمسم

َِديِث َوِفيِه َنَظرٌ  َتَدلُّوا َعَليمِه هِبََذا اْلم  .فَاسم
ُ َأعمَلمُ  ُم ممَّا َكاَن َحََلاًل هَلُمم َواَّللَّ  .َوَقدم َيُكوُن َهَذا الشَّحم

َِديِث َعَلى َأنَّ  َتَدلُّوا هِبََذا اْلم َماُم َأبُو َداُودَ  َوَقِد اسم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المَعََلء، : الطََّعاَم اَل خُيَمَُّس، َويـَعمُضُد َذِلَك َما َرَواُه اْلمِ َحدَّ
َباينُّ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب جُمَاِلد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن أَ  َحاَق الشَّيـم ىَف َحدثَنا َأبُو ُمَعاِويَة، َحدثَنا ِإسم ُتمم : قلت: قَالَ  يب َأوم ُكنـم

رَب  م َخيـم َنا طََعاًما يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقاَل َأَصبـم ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، وََكاَن الرجل جِيئ فـََيأمُخُذ ِمنمُه خُتَمِ ُسوَن الطََّعاَم ِف َعهم
ِفيِه مثَّ يـَنمَصِرفُ  َر َما َيكم  .َقدم

 .حسنتفرد ِبِه َأبُو َداُود َوُهَو 

(9/970) 

 
 



َها َطَب النَّضمرِية رضى هللا َعنـم ُر ِقصَِّة َصِفيََّة بِنمِت ُحَييِ  بمِن َأخم  ِذكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُهوَد َبيِن النَِّضرِي ِمَن ا َلى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَب َعامَّتـُُهمم لمَمِديَنِة َكَما تـََقدََّم، َفذَ َكاَن ِمنم َشأمهِنَا َأنَُّه َلمَّا َأجم

ِمِهمم،  َُقيمِق، وََكانُوا َذِوي َأممَوال  َوَشَرف  ِف قـَوم َطَب َوبـَُنو َأيب اْلم بَـَر َوِفيِهمم ُحَييُّ بمُن َأخم َلًة ِإََل َخيـم وََكاَنتم َصِفيَُّة ِإذم َذاَك ِطفم
ُض َبيِن َعمها، فـََلمَّا زفت ِإلَيمِه وأدخلت ِإلَيمِه بـَىَن هِبَا َوَمَضى َعَلى َذِلَك ُدوَن المبـُُلوِغ، مثَّ َلمَّا أتََهََّلتم ِللتـَّزمِويِج تـََزوََّجَها بـَعم 

َها ََيَها َعَلى ابمِن َعمِ  ِرَها، فـََقصَّتم ُرؤم ، رََأتم ِف َمَناِمَها َكَأنَّ َقَمَر السََّماِء َقدم َسَقَط ِف ِحجم َهَها َوقَالَ  لََيال  : فـََلَطَم َوجم
 َ  !.َمِلَك يـَثمِرَب َأنم يصري بعلك َأتـََتَمنـَّنيم

، ُهمم، َفَكاَنتم َصِفيَُّة ِف مُجمَلِة السَِّبِم وََكاَن َزومُجَها ِف مُجمَلِة  َفَما َكاَن ِإالَّ جمئ َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم َوِحَصارُُه ِإَيَّ
َلى  .المَقتـم

 ُ َرائَِها َوِحلِ َها َوَلمَّا اصمطََفاَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِتبـم َعَليمِه َوَسلََّم َوَصاَرتم ِف َحومزِِه َوُملمِكِه َكَما َسَيأمِت، َوبـَىَن هِبَا بـَعمَد اسم
َها، َفَسَأهَلَا َما َشأمنـَُها َفذََكَرتم َلُه َما َكاَنتم رََأتم ِمنم تِلمَك الرُّ  ََي الصَّاْلَِ َوَجَد َأثـََر تِلمَك اللَّطمَمِة ِف َخدِ  َها ؤم ُ َعنـم ِة َرِضَي اَّللَّ

 .َوَأرمَضاَها
، قَالَ : قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم ََثِبت  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  َصلَّى النَِّبُّ : َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم الصُّبمَح َقرِيًبا بَـَر بَِغَلس  مثَّ قَالَ  َصلَّى اَّللَّ م  َفَساَء : " ِمنم َخيـم بَـُر، ِإَنَّ ِإَذا نـََزلمَنا ِبَساَحِة قـَوم بَـُر َخرَِبتم َخيـم ُ َأكم اَّللَّ
 ".َصَباُح المُمنمَذرِيَن 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمَقاتَِلَة وَ  َن ِف السِ َكِك، فـََقَتَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َعوم َسىَب الذُّر ِيََّة، وََكاَن ِف السَِّبِم َصِفيَُّة َفَصاَرتم َفَخَرُجوا َيسم
َقَها َصَداقـََها ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجَعَل ِعتـم َيَة المَكلمِبِ ، مثَّ َصاَرتم ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .ِإََل ِدحم

(9/975) 

 
 

ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن زَيم   .د ، َوَلُه طُُرٌق َعنم َأَنس  َوَرَواُه ُمسم
ثـََنا آَدُم، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن ُصَهيمب  قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  عمُت َأَنَس بمَن َماِلك  يـَُقولُ : َحدَّ َسىَب النَِّبُّ : مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصِفيََّة َفَأعمتَـَقَها َوتـََزوَّجَ   .َهاَصلَّى اَّللَّ
َدقـََها؟ قَالَ : قَاَل ََثِبٌت َِأََنس   َسَها َفَأعمتَـَقَها: َما َأصم َدقـََها نـَفم  .َأصم

ه  .تـََفرََّد ِبِه الُبَخاِري  من َهَذا المَوجم
ثـََنا يـَعمُقوب بن عبد الرَّْحمَن ح: قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد المَغفَّاِر بمُن َداُوَد، َحدَّ  .َحدَّ

ََل المُمطَِّلِب، عَ َوحدثَنا َأْحم  ر و َموم ِريُّ، َعنم َعمم بَـَرين يـَعمُقوُب بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن الزُّهم ، َأخم نم َأَنِس د بن ِعيَسى، َحدثَنا َوهمب 
صمَن ذُِكَر َلُه مَجَاُل َصِفيََّة بِنمِت ُحيَ : بمِن َمالك قَالَ  رَب فـََلمَّا فتح صلى هللا َعَليمِه َوسلم اْلِم َطَب، َوَقدم قدمَنا َخيـم يِ  بمِن َأخم

ِسِه، َفَخَرَج هِبَا حَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِنَـفم َباِء قُِتَل َزومُجَها وََكاَنتم َعُروًسا، َفاصمطََفاَها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ( 5)ىتَّ بـََلَغ هِبَا َسدَّ الصَّهم
ُ َعَليمِه وَ  َلكَ : َصِغري  مثَّ قَاَل يل ( 1)َسلََّم، مثَّ َصَنَع َحيمًسا ِف ِنطمع  َحلَّتم فـَبَـىَن هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .آِذنم َمنم َحوم

 .َفَكاَنتم تِلمَك َولِيَمَتُه َعَلى َصِفيَّةَ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُيَوِ ي هَلَا َورَاَءُه بِ  َنا ِإََل المَمِديَنِة فـََرَأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ بَـَتُه َوَتَضُع مثَّ َخَرجم َعَباَءة  مثَّ جَيمِلُس ِعنمَد بَِعريِِه، فـََيَضُع رُكم
َبِتِه َحىتَّ تـَرمَكبَ  َلَها َعَلى رُكم  .َصِفيَُّة رِجم

ِلم    .تـََفرََّد ِبِه ُدوَن ُمسم
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َسِعيُد بمُن َأيب َمرممَيَ، َحدَّ َع َأَنًسا يـَُقولُ َحدَّ بَـَرين ُْحَيمٌد، َأنَُّه مسَِ َأقَاَم : ِن َأيب َكِثري ، َأخم

ىَن َعَليمِه ِبَصِفيََّة، َفَدعَ  رَب َوالممد  َثََلَث لََيال  يـُبـم َ َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم ِلِمنَي ِإََل َولِيَمِتِه َوَما َكانَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت المُمسم  وم
َها التَّمم  َنمطَاِع فـَُبِسَطتم فَأَلمَقى َعَليـم َن، فـََقاَل ِفيَها ِمنم ُخبمز  َوْلم، َوَما َكاَن ِفيَها ِإالَّ َأنم َأَمَر ِبََلاًل ِِبَأم َِقَط َوالسَّمم َر َواَأم

ِلُمونَ  ِمِننَي َأوم َما َمَلَكتم َُيِيُنُه؟ فـََقاُلوا: المُمسم َدى ُأمََّهاِت المُمؤم َدى ِإنم : ِإحم  َحَجبَـَها َفِهَي ِإحم
__________ 

َباء( 5) رَب مرحلة: الصَّهم  .َموِضع بَينه َوَبني َخيـم
 .اْلاجز: والسد

 .ِبَساط من االدمي: النطع( 1)
)*( 

(9/971) 

 
 

َها َفِهَي ممَّا َمَلَكتم َُيِيُنهُ  ِمِننَي، َوِإنم ملَم َُيمِجبـم  .أُمََّهاِت المُمؤم
َجابَ فـََلمَّا ارمحَتََل َوطَّ   .أَ هَلَا َخلمَفُه َوَمدَّ اْلِم

 .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ 
، قَالَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ، َعنم َأَنس  بمِن َماِلك  ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن ُصَهيمب  ٌد، َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ َصاَرتم : َحدَّ

َيَة المَكلمِب ِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصِفيَُّة ِلِدحم  .، مثَّ َصاَرتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ِإبـمَراِهيَم، قَالَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ، َعنم َأَنس  قَالَ : َحدَّ ثـََنا ابمُن ُعَليََّة، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن ُصَهيمب  َع : َحدَّ مجُِ

بَـَر يـَعميِن ِبَ  -السَِّبمُ  َيُة فـََقالَ  -يـم  .اذمَهبم َفُخذم َجارِيَةً : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأعمِطيِن َجارِيًَة ِمَن السَِّبِم قَالَ : َفَجاَء ِدحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ، َفَجاَء رَُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيةَ ََي َنِبَّ اَّللَِّ : فََأَخَذ َصِفيََّة بِنمَت ُحَيي    . َأعمطَيمَت ِدحم

ُلُح ِإالَّ َلكَ : قَاَل يـَعمُقوبُ   .َصِفيََّة بِنمَت ُحَيي   َسيِ َدَة قـَُريمَظَة َوالنَِّضرِي، َما َتصم
 .ادعوا هِبَا: قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرَهاُخذم َجارِيًَة ِمَن السَِّبِم : فـََلمَّا َنَظَر ِإلَيـم  .َغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمتَـَقَها َوتـََزوََّجَها  .َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَجاُه ِمنم َحِديِث ابمِن ُعَليَّةَ   .َوَأخم
ثـََنا : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ُز بمُن َأَسد ، َحدَّ ثـََنا بـَهم ، َحدَّ د  المَباِهِليُّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َخَلَّ ، َحدَّ ثـََنا ََثِبٌت َعنم َأَنس  َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بسبعة أرؤس، مثَّ : قَالَ  تَـَراَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَلٌة، فَاشم َيَة َجارِيٌَة مجَِ ِم ِدحم  َدفعَها ِإََل أم َسلَمة َوَقَع ِف َسهم



نَـُعَها َوتـَُهيِ ئـَُها  .َتصم
َسُبُه قَالَ : دٌ قَاَل َْحَّا  .َوتـَعمَتدُّ ِف بـَيمِتَها، َصِفيَُّة بِنمُت ُحَيي   : َوَأحم

 .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُودَ 
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَقُموَص ِحصمَن َبيِن َأيب : قَاَل ابمُن ِإسم تَـَتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  فـََلمَّا افـم

(9/979) 

 
 

َُقيمقِ  َرى َمَعَها، َفَمرَّ هِبَِما ِبََلٌل  اْلم َطَب َوُأخم َلى  -َوُهَو الَِّذي َجاَء هِبَِما  -ُأِتَ ِبَصِفيََّة بِنمِت ُحَييِ  بمِن َأخم َلى ِمنم قـَتـم َعَلى قـَتـم
َهَها َوَحَثِت التـَُّراَب َعلَ  ُهُم الَِِّت َمَع َصِفيََّة َصاَحتم َوَصكَّتم َوجم ُ يـَُهوَد، فـََلمَّا رََأتـم ى رَأمِسَها، فـََلمَّا رَآَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعينِ  َهِذِه الشَّيمطَانَةَ ( 5)َأعمزِبُوا : َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ 
ِلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا َها رَِداَءُه، فـََعَرَف المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قد اصمطََفاَها َوَأَمَر ِبَصِفيََّة َفِحيَزتم َخلمَفُه َوَألمَقى َعَليـم َّللَّ

ِسهِ   .لِنَـفم
، ِفيَما بـََلَغيِن، ِحنَي رََأى بِِتلمَك الميَـُهوِديَِّة مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِِبََلل  َأنُزَِعتم ِمنمَك الرَّْحمَُة ََي : ا رََأىَوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَأتَـ  َلى رَِجاهلَِِماِبََلُل َحىتَّ مَتُرَّ ِِبمم ِ َعَلى قـَتـم  !.نيم
َُقيمِق َأنَّ َقَمرً  ََيَها وََكاَنتم َصِفيَُّة َقدم رََأتم ِف المَمَناِم َوِهَي َعُروٌس ِبِكَنانََة بمِن الرَّبِيِع بمِن َأيب اْلم رَِها، فـََعَرَضتم ُرؤم ا َوَقَع ِف ِحجم

َجاِز ُُمَمًَّداَما َهَذا ِإالَّ َأنَِّك متََ : َعَلى َزومِجَها فـََقالَ  َ َمِلَك اْلِم  .نـَّنيم
َها نَـَها ِمنـم َهَها َلطمَمًة َخضََّر َعيـم  .فـََلَطَم َوجم

بَـَرتمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوهِبَا َأثـٌَر ِمنمُه، َفَسَأهَلَا َما َهَذا، فََأخم َبَـرَ  فَُأِتَ هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اْلم
َحاق ُز َبيِن النَِّضرِي، َفَسأََلُه َعنمُه َفَجَحَد َأنم َيُكونَ وأ: قَاَل ابمن ِإسم يـَعمَلُم  تى َرُسول هللا ِبِكَنانََة بمِن الرَّبِيِع، وََكاَن ِعنمَدُه َكنـم

 .َمَكانَهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَُجٌل ِمَن الميَـُهوِد فـََقاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِإين ِ رََأيمُت ِكَنانََة َيِطيُف :  َعَليمِه َوَسلَّمَ فَأتى َرُسول هلل َصلَّى اَّللَّ

َرِبَِة ُكلَّ َغَداة    .هِبَِذِه اْلم
تـُُلَك؟ قَالَ  ََنُه ِعنمَدَك َأقـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلِكَنانََة، َأرََأيمَت ِإنم َوَجدم  .نـََعمم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا بَِقَي فَ فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َها بـَعمُض َكنمزِِهمم، مثَّ َسَأَلُه َعمَّ رَِج ِمنـم َرِبَِة َفُحِفَرتم فَُأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلم َأىَب َأنم يـَُؤدِ يَُه فََأَمَر لَّى اَّللَّ
َر بمَن المَعوَّاِم فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الزُّبـَيـم َتأمِصَل َما ِعنمَدهُ َعذ ِ : بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .بمُه َحىتَّ َتسم

َدُح بزنده  ُر يـَقم َقُه ( 1)وََكاَن الزُّبـَيـم َلَمَة َفَضَرَب ُعنـُ َرَف َعَلى نـَفمِسِه، مثَّ َدفعه َرُسول هللا ِإََل ُُمَمَِّد بمِن َمسم رِِه َحىتَّ َأشم ِف َصدم
 .بَِِخيِه َُممُمود بن مسلمة

__________ 
 .أبعدوا: أعزبوا( 5)



 .زند: ابمن ِهَشام( 1)
)*( 
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َحاقَ  ٌل قَاَل ابمُن ِإسم ، َحىتَّ : َفصم نَـيمِهُم المَوِطيِح َوالسََُّلملِِ بَـَر ِف ِحصم َل َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم  ِإَذا َوَحاَصَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َُهمم  ََلَكِة َسأَُلوُه َأنَّ ُيَسريِ   .َوَأنم َُيمِقَن ِدَماَءُهمم َأيـمَقُنوا ِِبهلم

َواَل ُكلََّها الشِ قَّ َوالنَّطَاَة وَ  َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َحاَز اَأم يَع ُحُصوهِنِمم، ِإالَّ َما  فـََفَعَل، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ المَكِتيَبَة َومجَِ
َع  ِ، فـََلمَّا مسَِ صمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم [ مم هبِِ ]َكاَن ِمنم َذيمِنَك اْلِم ُل َفَدَك َقدم َصنَـُعوا َما َصنَـُعوا بـََعثُوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأهم

َممَواَل فـََفَعلَ  َُهمم َوَُيمِقَن ِدَماَءُهمم َوخُيَلُّوا َلُه اَأم  .َأنم ُيَسريِ 
ُ َعلَ  َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعود  َأُخو َبيِن َحارِثَةَ وََكاَن ممَّنم َمَشى بـَنيم نَـُهمم ِف َذِلَك ُُمَيِ َصُة بمُن َمسم  .يمِه َوَسلََّم َوبـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَُعاِمَلُهمم ِف  بَـَر َعَلى َذِلَك َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل َخيـم َممَواِل َعَلى النِ صمِف، َوقَاُلوافـََلمَّا نـََزَل َأهم :  اَأم
 .ََنمُن َأعمَلُم هِبَا ِمنمُكمم َوَأعمَمُر هَلَا

َنا َأنم ُُنمرَِجُكمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى النِ صمِف َعَلى َأَنَّ ِإَذا ِشئـم َناُكمم َفَصاَْلَُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرجم  .َأخم
 .َوَعاَمَل أهل فدك مبثل َذِلك

َمة َأرم   .ِضَهافصل ِف فتح حصوهنا َوِقسم
ِن الصَّعمِب بمِن ُمَعاذ  ِإََل قـَلمَعِة الزُّبـَريمِ َحاَصَرُهمم َرسُ : قَاَل المَواِقِديُّ  وُل اَّللَِّ َصلَّى َلمَّا حَتَوََّلِت الميَـُهوُد ِمنم ِحصمِن ََنِعم  َوِحصم

، َفَجاَء رَُجٌل ِمَن الميَـُهود يـَُقال م  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلثََة َأَيَّ ََي َأَِب المَقاِسِم تـَُؤمِ ُنيِن َعَلى َأنم َأُدلََّك َعَلى َما : َلُه عزال فـََقالَ  اَّللَّ
َل الشِ قِ  َقدم َهَلُكوا رُعمًبا ِمنمكَ  ِل الشِ قِ ، فَِإنَّ َأهم ِل النَّطَاِة َوخَتمُرُج ِإََل َأهم رَتِيُح ِبِه ِمنم َأهم فََأمََّنُه َرُسول هللا َعَلى : ؟ قَالَ َتسم

لِ  َرمِض ُدبُواًل : ِه َوَماِلِه فـََقاَل َلُه الميَـُهوِديُّ َأهم ا ِبَك، ِإنَّ هَلُمم حَتمَت اَأم ًرا حُتَاِصُرُهمم َما َِبَلوم َت َشهم خَيمُرُجوَن ( 5)ِإنََّك َلوم َأَقمم
َها مثَّ يرجُعوَن ِإََل قلعتهم  .ِِبللَّيمِل فيشربون ِمنـم

__________ 
 .اْلداول: الدبول( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِقطمِع ُدبُوهلِِمم، َفَخَرُجوا فـََقاتـَُلوا َأَشدَّ المِقَتاِل، وَ  َمِئذ  نـََفٌر فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي يـَوم قُِتَل ِمَن المُمسم
تَـَتَحُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   .َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن آِخَر ُحُصوِن النَّطَاةِ  َوُأِصيَب ِمَن الميَـُهوِد َعَشَرٌة، َوافـم

، فَـ  ُن ُأيَب   َها ِحصم ُ َوحَتَوََّل ِإََل الشِ قِ ، وََكاَن بِِه ُحُصوٌن َذَواُت َعَدد ، َفَكاَن َأوََّل ِحصمن  بََدَأ ِبِه ِمنـم َقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُهمم رَُجٌل يـَُقاُل َلُه َعُزوٌل َفَدَعا ِإََل المبَـرَ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى قـَلمَعة  يـَُقا َها َأَشدَّ المِقَتاِل، َفَخَرَج ِمنـم اِز ُل هَلَا مُسمَواُن فـََقاَتَل َعَليـم
ىَن ِمنم ِنصمِف ِذرَاِعِه َوَوَقَع السَّيمُف ِمنم يَِدهِ  َُباُب بمُن المُمنمِذِر، فـََقَطَع يََدُه المُيمم ، َوفـَرَّ الميَـُهوِديُّ رَاِجًعا فَاتَـّبَـَعُه فـَبَـَرَز ِإلَيمِه اْلم

َُباُب فـََقَطَع ُعرمُقوبَهُ   .اْلم
ِلِمنَي فـََقتَـَلُه الميَـُهوِديُّ، فـَنَـَهَض ِإلَيمِه َأبُو ُدَجانَ  ُهمم آَخُر فـََقاَم ِإلَيمِه َرُجٌل ِمَن المُمسم َجُموا َوبـََرَز ِمنـم َة فـََقتَـَلُه َوَأَخَذ َسَلَبُه، َوَأحم

صمِن َفَدَخُلوُه َوَأَماَمُهمم َأبُو ُدَجانََة، فـََوَجُدوا فِ َعِن ا ِلُموَن، مثَّ حَتَاَمُلوا َعَلى اْلِم يِه َأََثًَث َوَمَتاًعا َوَغَنًما لمبَـَراِز َفَكبـََّر المُمسم
، َومَتَنـَُّعوا َوطََعاًما، َوَهَرَب من َكاَن ِفيِه من المُمَقاتَلة وتقحموا اْلزر َكأَنَـُّهمم الضباب َحىتَّ َصارُ  وا ِإََل حصن البزاة ِِبلشِ قِ 
ا َورَمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه فـَتَـَراَموم ِتَناِع، فـََزَحَف ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َأَشدَّ ااِلمم ى َمَعُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَـُهمم َوَسلََّم بَِيِدِه المَكِرُيَة،  َصا فـََرَمى ِحصم  َحىتَّ أَصاب نبلهم بنانه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم فََأَخَذ َعَليمِه السَََّلُم َكفًّا ِمَن اْلَم
ًذا ِِبلمَيدِ  ِلُموَن َأخم َرمِض َوَأَخَذُهُم المُمسم  .هِبَا فـََرَجَف هِبِمم َحىتَّ َساَخ ِف اَأم

َُقيمِق، مثَّ حَتَوَّ : قَاَل المَواِقِديُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل أهل االخبية والوطيح والسَلمل، حصين َأيب اْلم َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِة، َوِف المَكِتيبَ  َوحَتَصَُّنوا َأَشدَّ التََّحصُِّن َوَجاَء ِإلَيمِهمم كل من َكاَن اهنزم من النطاة ِإََل الشق، فـََتَحصَُّنوا َمَعهم ِف القموص

ًنا َمِنيًعا َوِف المَوِطيِح َوالسََُّلملِِ َوَجَعُلوا اَل َيطمُلُعوَن ِمنم ُحُصوهِنِمم، َحىتَّ َهمَّ َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ وََكاَن ِحصم  َصلَّى اَّللَّ
 .يـَنمِصَب المَمنمَجِنيَق َعَليمِهمم 

ََلَكِة َوَقدم َحصَ  َُقيمِق فَ فـََلمَّا َأيـمَقُنوا ِِبهلم ًما نـََزَل ِإلَيمِه ابمُن َأيب اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمبـََعَة َعَشَر يـَوم َصاَْلَُه َرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُهمم َوخُيَلُّوَن بـَنيم ِن ِدَمائِِهمم َوُيَسريِ   َعَلى َحقم
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َلمَقِة َوَعَلى المبَـ  َراِء َوالمبَـيمَضاِء َوالمُكَراِع َواْلم َممَواِل َوالصَّفم َرمِض َواَأم َ َما َكاَن هَلُمم ِمَن اَأم ، ِإالَّ َما َكاَن على ظهر ِإنمَسان، َوبـَنيم زِ 
 .يـَعميِن لَِباَسُهمم 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًئا َوبَرَِئتم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتمم َشيـم  .ِمنمُكمم ِذمَُّة اَّللَِّ َوِذمَُّة َرُسوِلِه ِإنم َكَتمم
 .َفَصاَْلُوُه َعَلى َذِلكَ 

َك الَِّذي َكاَن ِفيِه َأممَواٌل َجزِيَلٌة، تـَبَـنيََّ َأنه اَل : قـُلمتُ  ا َذِلَك المَمسم َفوم يب عهد هَلُم، َفقتل ابمين أَ  َوهِلََذا َلمَّا َكَتُموا وََكَذبُوا َوَأخم
ُهم واملواثيق ِلِه، ِبَسَبِب نـَقمِض العهود ِمنـم َُقيمِق َوطَائَِفٌة ِمنم َأهم  .اْلم

َهِقي  * * *  َاِفظ المبَـيـم َسُن بمُن ُُمَمَِّد بمِن : َوقَاَل اْلم ثـََنا اْلَم َفَرايِييِنُّ، َحدَّ َحدثَنا َأبُو اْلمسن َعلي  بن ُُمَمَّد الممقري اْلمِسم
ثـََنا َحاَق، َحدَّ ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ  ِإسم ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَواِحِد بمُن ِغَياث   بمُن ُعَمَر، يُوُسُف بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ

ُ َعَليمِه وَ  ََأُهمم ِإََل ِفيَما َُيمَسُب َأبُو َسَلَمَة، َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر َحىتَّ َأْلم َل َخيـم َسلََّم قَاَتَل َأهم
َها َوهَلُمم َما َْحََلتم  ا ِمنـم ِل، َفَصاَْلُوُه َعَلى َأنم جُيمَلوم َرمِض َوالزَّرمِع َوالنَّخم رَِكابـُُهمم َوِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َقصمرِِهمم، فـََغَلَب َعَلى اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم الصَّفم  َعُلوا َفََل اَّللَّ ًئا، فَِإنم فـَ ُتُموا َواَل يـُغَيِ ُبوا َشيـم َها، َواشمرتط َعَليمِهم َأال َيكم ِذمََّة هَلُمم  َراُء َوالمبَـيمَضاُء، َوخيرُجوَن ِمنـم
دَ   .َواَل َعهم



ًكا  َتَمَلُه َمَعُه إِ ( 5)فـََغيـَُّبوا َمسم َطَب، وََكاَن احم ِلَيِت النَِّضرُي، فـََقاَل َرُسوُل ِفيِه َماٌل َوُحِليٌّ ِْلَُييِ  بمِن َأخم بَـَر ِحنَي ُأجم ََل َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحيَنِئذ   ُك ُحَيي   الَِّذي َجاَء ِبِه ِمَن النَِّضرِي؟ فـََقالَ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُروبُ : َما فـََعَل َمسم  .َأذمَهبَـتمُه النـََّفَقاُت َواْلم

ُد َقرِيٌب َوالممَ : فـََقالَ  ، المَعهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الزُّبـَريمِ َفَمسَُّه بَِعَذاب  ثـَُر ِمنم َذِلَك َفَدفـََعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَقدم َكاَن اُل َأكم
 .َقدم رََأيمُت ُحيَـيًّا َيطُوُف ِف َخرِبَة  َهاُهَنا: ُحَييٌّ قـَبمَل َذِلَك َدَخَل َخرِبَة ، فـََقالَ 

َرِبَةِ َفَذَهُبوا َفطَا َك ِف اْلم  .ُفوا فـََوَجُدوا المَمسم
َُقيمِق، َوَأَحُدمُهَا زوج َصِفيَّة بنت ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابـميَنم َأيب اْلم  فـََقَتَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
لد: الممسك( 5)  .اْلم

)*( 
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َطَب، َوَسىَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ِث الَِّذي َنَكثُواُحَييِ  بمِن َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِنَساَءُهمم َوَذرَارِيَـُّهمم َوَقَسَم َأممَواهَلُمم ِِبلنَّكم  .ى اَّللَّ
َها، فـََقاُلوا ََلَءُهمم ِمنـم َها: َوَأرَاَد ِإجم ِلُحَها َونـَُقوُم َعَليـم َرمِض ُنصم  .ََي ُُمَمَُّد َدعمَنا َنُكوُن ِف َهِذِه اَأم

ُرُغوَن َأنم يـَقُ َوملَم َيُكنم لِ  َها، وََكانُوا اَل يـَفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل الصحابه غَلل يـَُقوُموَن َعَليـم َها، َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وُموا َعَليـم
بَـَر َعَلى َأنَّ هَلُُم الشَّطمَر من كل زرع وُنيل وشئ، َما بُد الرَُّسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   .َعَليمِه َوَسلَّمَ  فََأعمطَاُهمم َخيـم

ا ِإََل َرُسوِل  ُهُم الشَّطمَر، َفَشَكوم نـُ ُ َعَليمِه وََكاَن َعبمُد هللا بن َرَواَحة َيَمتِيهم كل َعام فيخرجها َعَليمِهمم، مثَّ ُيَضمِ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُكمم ِمنم ِعنمِد َأَحبِ  النَّاِس ! اَّللَِّ تطمعوين السُّحمتَ ََي َأعمَداَء : َوَسلََّم ِشدََّة َخرمِصِه، َوَأرَاُدوا َأنم يـَرمُشوُه فـََقالَ  َواَّللَِّ َلَقدم ِجئـم

ُكمم  ََنازِيِر، َواَل َُيمِمُليِن بـُغمِضي ِإَيَّ ِتُكمم ِمَن المِقَرَدِة َواْلم ُه َعَلى َأنم اَل َأعمِدَل َعلَ ِإيَلَّ، َوََأَنـمُتمم َأبـمَغُض ِإيَلَّ ِمنم ِعدَّ  .يمُكمم  َوُحِبِ  ِإَيَّ
َرمضُ : فـََقاُلوا َرًة، فـََقالَ : قَالَ ! هِبََذا َقاَمت السََّمَوات َواَأم ِ َصِفيََّة ُخضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَعنيم ََي : فـََرَأى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرُة؟ فـََقاَلتم  ُقَ : َصِفيَُّة َما َهِذِه اْلمُضم ِر ابمِن َأيب اْلم ِري، َكاَن رَأمِسي ِف ِحجم يمِق َوَأََن ََنِئَمٌة، فـََرَأيمُت َكَأنَّ َقَمًرا َوَقَع ِف ِحجم
بَـرمتُُه ِبَذِلَك فـََلَطَميِن َوقَالَ  َ َمِلَك يـَثمِربَ : فََأخم  .تـََتَمنـَّنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َأبـمَغِض النَّاِس ِإيَلَّ، قـََتَل َزوم : قَاَلتم  ِإنَّ : ِجي َوَأيب، َفَما زَاَل يـَعمَتِذُر ِإيَلَّ َويـَُقولُ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َأَِبِك ألب َعلي  المَعَرب َوفعل َما فعل، َحىتَّ َذَهَب َذِلَك ِمنم نـَفمِسي

ًقا مِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمِطي ُكلَّ اممَرَأة  ِمنم ِنَسائِِه مَثَاِننَي َوسم ًقا ِمنم َشِعري ، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِيَن َوسم نم متَمر  ُكلَّ َعام  َوِعشم
ا ابمن ِلِمنَي َوَألمَقوم  فـََلمَّا َكاَن ِف زََماِن ُعَمَر َغشُّوا المُمسم
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ِق بـَيمت  فـََفَدُعوا  ُضرم حَ : يََديمِه، فـََقاَل ُعَمرُ ( 5)ُعَمَر ِمنم فـَوم بَـَر فـَلمَيحم ٌم ِبَيـم ِسَمَهاَمنم َكاَن َلُه َسهم  .ىتَّ نـَقم
 .فـََقَسَمَها

نَـُهمم   .بـَيـم
ر  : فـََقاَل رَئِيُسُهمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم َنا َدعمَنا َنُكوُن ِفيَها َكَما َأقـَرَََّن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل خُتمرِجم

ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فـََقاَل عمر ِبَك رَاِحَلُتَك ََنمَو ( 1)َكيمَف بك ِإذا وقصت : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  َأتَراين سقط َعلي  قـَوم
ًما  ًما مثَّ يـَوم ًما مثَّ يـَوم  ".الشَّاِم يـَوم

َُديمِبَيةِ  ِل اْلم بَـَر ِمنم َأهم َ َمنم َكاَن َشِهَد َخيـم  .َوَقَسَمَها ُعَمُر بـَنيم
 .َْحَّاِد بمِن َسلَمةَوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد ُُممَتَصًرا ِمنم َحِديِث 

َهِقي    .َوَرَواُه َْحَّاُد بمُن َسَلَمةَ : وعلقه المُبَخاِريُّ ِف ِكَتابِِه فـََقالَ : قَاَل المبَـيـم
ُ أعلم: قـُلمتُ  َطمَراِف فَاَّللَّ  .َوملَم َأرَُه ِف اَأم

ِريُّ، حَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ * * *  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد المَمهم ، َحدَّ ، َعنم ََنِفع  دثَنا ابمن وهب، َأخمربين ُأَساَمة ابمن زَيمد  اللَّيمِثيُّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يُِقرَُّهمم َعَلى َأنم يـَعممَ : َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، قَالَ  بَـُر َسأََلتم يـَُهوُد َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلوا َلمَّا فُِتَحتم َخيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َعَلى الن ِ  َها فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا: صمِف ممَّا َخَرَج ِمنـم  .أُِقرُُّكمم ِفيَها َعَلى َذِلَك َما ِشئـم
بَـَر َوَيَمُخُذ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َماِن ِمنم ِنصمِف َخيـم َسُم َعَلى السُّهم ُر يـُقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َفَكانُوا َعَلى َذِلَك، وََكاَن التَّمم اَّللَّ

ًقا مِ  رِيَن َوسم ُُمِس ِمائََة َوسمق  ِمنم متَمر  َوِعشم ُس، وََكاَن َأطمَعَم ُكلَّ اممَرَأة  ِمنم َأزمَواِجِه ِمَن اْلم َمم  .نم َشِعري  اْلم
َراَج الميَـُهوِد َأرمَسَل ِإََل َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  َمنم َأَحبَّ ِمنمُكنَّ َأنم أقسم هَلَا :  َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل هَلُنَّ فـََلمَّا َأرَاَد ُعَمُر ِإخم

ًقا ِمنم َشِعري  فَـ  رِيَن َوسم ُلَها َوَأرمُضَها َوَماُؤَها، َوِمَن الزَّرمِع َمزمَرَعًة ِعشم ق  فـََيُكوُن هَلَا َأصم َعلمَنا، َوَمنم َأَحبَّ َأنم نـَعمِزَل ِمائََة َوسم
مس َكَما ُهَو فعلَناالَِّذي هلََ   .ا ِف اْلم

__________ 
 .اعوجاج الرسغ من المَيد َأو الرجل: الفدع( 5)
 .أسرعت: وقصت( 1)
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، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ عُ  َثيِن ََنِفع  َحاَق َحدَّ َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ  :َمَر قَالَ َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
بَـَر َعَلى َأنم خُيمرَِجُهمم ِإَذا َشاَء، َفَمنم َكاَن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَمَل يـَُهوَد َخيـم َلُه َماٌل فـَلميَـلمَحقم ِبِه، فَِإين ِ ُُممرٌِج َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .يـَُهودَ 
َرَجُهمم   .فََأخم

ثـََنا: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  رَ  َحدَّ ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َأنَّ ُجبَـيـم ثـََنا اللَّيمُث، َعنم يُوُنَس، َعِن ابمِن ِشَهاب   َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ



بَـَرُه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : بمَن ُمطمِعم  َأخم َأعمطَيمَت َبيِن المُمطَِّلِب : فـَُقلمَناَمَشيمُت َأََن َوُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَنا، َوََنمُن َوُهمم مبَنمزَِلة  َواِحَدة  ِمنمكَ  بَـَر َوتـَرَكم  .ِمنم مُخُِس َخيـم

َا بـَُنو َهاِشم  َوبـَُنو الممطلب شئ َواِحٌد : " فـََقالَ   ".ِإَّنَّ
، ُر بمُن ُمطمِعم  ِسِم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ُجبَـيـم ًئاَوملَم يـَقم َفل  َشيـم  . َعَليمِه َوَسلََّم لَِبيِن َعبمِد مَشمس  َوَبيِن نـَوم

ِلم    .تـََفرََّد ِبِه ُدوَن ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ََن ِف ِإنَّ َبيِن َهاِشم  َوبين عبد الممطلب شئ َواِحٌد، ِإنَـُّهمم ملَم يـَُفارُِقو : " َوِف َلفمظ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََلم    ".َجاِهِليَّة  َواَل ِإسم
ََلِمِهمم َوَجاِهِليَِّتِهمم : قَاَل الشَّاِفِعيُّ   .َدَخُلوا َمَعُهمم ِف الشِ عمِب َوََنَصُروُهمم ِف ِإسم

فَ : َوَقدم َذمَّ َأبُو طَالب بين عبد مشس ونوفَل َحيمُث يـَُقولُ : قـُلمتُ  ُ َعنَّا َعبمَد مَشمس  َونـَوم ُعُقوبََة َشر   َعاِجًَل * ًَل َجَزى اَّللَّ
َر آِجِل َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُُمَمَُّد بن ََثبت، َحدثَنا زَائَِدُة، َعنم ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، : َغيـم َحاَق، َحدَّ َسُن بمُن ِإسم ثـََنا اْلَم َحدَّ

، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ  ًماَقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : َعنم ََنِفع  ِ َولِلرَّاِجِل َسهم َمنيم بَـَر ِللمَفَرِس َسهم َم َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .ى اَّللَّ
مٌ : َفسََّرُه ََنِفٌع فـََقالَ : قَالَ  ، َوِإنم ملَم َيُكنم َمَعُه فـََرٌس فـََلُه َسهم ُهم   .ِإَذا َكاَن َمَع الرَُّجِل فـََرٌس فـََلُه َثََلثَُة َأسم

بَـَرين زَيمٌد، :َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َأخم ثـََنا َسِعيُد بمُن َأيب َمرممَيَ، َحدَّ  َحدَّ
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َطَّاِب يـَُقولُ  َع ُعَمَر بمَن اْلم ئ َما لَيمَس هَلُم ش( 5)َأَما َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلوماَل َأنم أترك آخر النَّاس بباَن : َعنم َأبِيِه، َأنَُّه مسَِ
بَـَر، َوَلِكينِ  أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم تـَُها َكَما َقَسَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َتِسُمونـََهافُِتَحتم َعَليَّ قـَرميٌَة ِإالَّ َقَسمم  .تـمرُُكَها ِخَزانًَة هَلُمم يـَقم

، َوَأبُو َداُوَد َعنم  ، َعنم زَيمِد بمِن  َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث َماِلك  ، َعنم َماِلك  ِدي   ، َعِن ابمِن َمهم َبل  َأْحمََد بمِن َحنـم
َلَم، َعنم َأبِيِه َعنم ُعَمَر ِبهِ   .َأسم

َ المَغاَّنِنيَ  بَـَر ِبَكَماهِلَا ُقِسَمتم بـَنيم َتِضي َأنَّ َخيـم َياُق يـَقم  .َوَهَذا السِ 
بَـَرين يُوُنُس، َعِن ابمِن ِشَهاب  قَالَ َحدثَنا ابمُن السَّرمحِ : َوَقدم قَاَل َأبُو َداُود ، َأخم بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : ، َأنـمَبَأََن ابمُن َوهمب 

َوة بعد المِقَتال َوترك من ترك من َأهلَها بـَعمَد المِقَتالِ  بَـَر عنـم تَـَتَح َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم افـم  .َصلَّى اَّللَّ
ِريُّ  بَـَر مثَّ َقَسَم َسائَِرَها َعَلى َمنم َشِهَدَهامَخَّ : َوهِبََذا قَاَل الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم  .َس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َا قسم نصفَها َبني النَّا يَعَها مل تقسم، َوِإَّنَّ بَـَر مجَِ ِريُّ َنَظٌر، فَِإنَّ الصَِّحيَح َأنَّ َخيـم  .َيانُهُ س َكَما َسَيأمِت بَـ َوِفيَما قَاَلُه الزُّهم
َرَاِضي المَمغمُنوَمِة، ِإنم َشاَء  َماَم ُُمَيـٌَّر ِف اَأم َتجَّ هِبََذا َماِلٌك َوَمنم اَتبـََعُه َعَلى َأنَّ اْلمِ َقَسَمَها َوِإنم َشاَء َأرمَصَدَها َوَقِد احم

ِلِمنَي، َوِإنم َشاَء َقَسَم بـَعمَضَها َوَأرمَصَد بـَعمَضَها ِلَما يَـ  َاَجاِت َوالمَمَصاِلِح ِلَمَصاِلِح المُمسم  ( .1)ُنوبُُه ِف اْلم
َيانُ : قَاَل َأبُو َداُودَ  َثيِن ُسفم ، َحدَّ ثـََنا الرَّبِيُع بمُن ُسَليمَماَن المُمَؤذ ن، َحدثَنا َأسد بن ُموَسى، َحدثَنا ُيَي ابمن زََكِرَيَّ ، َعنم َحدَّ

ِل بمِن َأيب َحثمَمَة قَالَ َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم ُبَشريمِ بمِن َيَسار ، َعنم سَ  ِ، : هم بَـَر ِنصمَفنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم َقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنيَ  َ المُمسم ًفا بـَنيم ما: ِنصمًفا لِنَـَوائِِبِه، َوِنصم نَـُهمم َعَلى مَثَانَِيَة عشر َسهم  .َقَسَمَها بـَيـم



__________ 
 .اِحَدة، َوِهي كلمة غري َعَربِيَّةَأي على َطريَقة وَ : بباَن( 5)
رَب،: " ت( 1) ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َخيـم  ِإن َشاَء قسمَها، َوِإن َشاَء قسم بـَعمضَها، َكَما فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاَجات وامل  ".صاحل فَِإنَُّه مخسها مثَّ قسم نصفَها ِف المَغاَّنني، وأرصد نصفَها ملا ينوبه ِف اْلم
)*( 
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 .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُودَ 
َبَة َوالسََُّلملَ َوَما ِحيَز َمَعَها، مثَّ َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث ُبَشريمِ بمِن َيَسار  ُمرمَسًَل، فـََعنيََّ ِنصمَف النـََّواِئِب المَوِطيَح َوالمَكِتي

ِلِمنَي الشِ قَّ َوالنَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما ِحيَز َمَعُهَماَوِنصمَف المُمسم ُم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .طَاَة َوَما ِحيَز َمَعُهَما، َوَسهم
ََل اَأمَ : َوقَاَل َأيمًضا ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم ُبَشريمِ بمِن َيَسار  َموم نمَصاِر، َحدثَنا ُحَسنيم بن َعلي ، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ُفَضيمل 

ُ َعَليمِه وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر َعنم رَِجال  ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َلمَّا َظَهَر َعَلى َخيـم
، م  م  ِمائََة َسهم ًما، مَجََع َكلُّ َسهم ِلِمنَي  فـََقَسَمَها َعَلى ِستَّة  َوَثََلِثنَي َسهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َولِلمُمسم َفَكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُُموِر َونـََواِئِب النَّاسِ   .النِ صمَف ِمنم َذِلَك، َوَعَزَل النِ صمَف الثَّاين ِلَمنم نـََزَل ِبِه ِمَن المُوفُوِد َواَأم
 .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُودَ 

عمُت َأيب يـَعم َحدَّ : قَاَل َأبُو َداُودَ  َنمَصاِريُّ، مسَِ ِع بمِن يَزِيَد اَأم ُع بمُن يـَعمُقوَب بمِن جُمَمِ  ُقوَب بمِن ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِعيَسى، َحدثَنا جُمَمِ 
، َعن َعمه جممع بن َحارِثَة االنصاري  َنمَصاِريِ  ِه َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن يَزِيَد اَأم َكاَن أحد المُقرَّاء الَّذين وَ  -جُمَمِ ع  يـَُقوُل َعنم َعمِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى مَثَانِيَ : قَالَ  -قرأوا المُقرمآَن  َُديمِبَيِة، فـََقَسَمَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل اْلم بَـُر َعَلى َأهم َة َعَشَر ُقِسَمتم َخيـم
َيمُش َألمًفا َومَخمسِمائة فيهم ثلثِمائة فَا ًما، وََكاَن اْلم ًماَسهم ِ َوَأعمَطى الرَّاِجَل َسهم َمنيم ، َفَأعمَطى المَفاِرَس، َسهم  .ِرس 

 .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُودَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  بَـَرُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ، َأنَّ َسِعيَد بمَن المُمَسيَِّب َأخم ِريِ  رَب عنـم َوقَاَل َماِلٌك َعِن الزُّهم تَـَتَح بـَعمَض َخيـم  .َوةَم افـم

 .َوَرَواُه َأبُو َداُودَ 
، َعِن ابمنِ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  َثيِن َماِلُك بمُن َأَنس  ، َحدَّ بَـرَُكُم ابمُن َوهمب  ِكني  َوَأََن َشاِهٌد، َأخم َاِرِث بمِن ِمسم  ُقِرَئ َعَلى اْلم

َوةً  بَـَر بـَعمُضَها َكاَن َعنـم  ِشَهاب  َأنم َخيـم
َوًة َوِفيَها ُصلمٌح، قـُلمُت ِلَماِلك  َوبـَعمُضَها ُصلمًحا، َوالم  ثـَُرَها َعنـم  َوَما المَكِتيَبُة؟: َكِتيَبُة َأكم
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ق  : قَالَ  بَـَر، َوِهَي َأرمبـَُعوَن َألمَف َعذم  .َأرمُض َخيـم
قُ : قَاَل َأبُو َداُودَ  َلةُ : َوالمَعذم  .النَّخم

ُق المُعرمُجونُ   .َوالمِعذم
رَِمَة، َعنم َعاِئَشَة قَالَ : َوهِلََذا قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا حرمى، َحدثَنا ُشعمَبة، َحدثَنا ُعَمارَُة، َعنم ِعكم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ : تم َحدَّ

بَـُر قـُلمَنا رِ : َلمَّا فُِتَحتم َخيـم َبُع ِمَن التَّمم َن َنشم  .اْلم
ثـََنا َعبمُد  َما َشِبعمَنا : الرَّْحمَِن بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ َحدثَنا اْلمسن، َحدثَنا قـُرَّة بن حبيب، َحدَّ

ِر  - بَـرَ  -يـَعميِن ِمَن التَّمم َنا َخيـم  .َحىتَّ فـََتحم
َحاقَ  ِلِمنَي، الشَّقُّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َماِن المُمسم ، : َكاَنِت الشَّقُّ َوالنَّطَاُة ِف ُسهم ُهم  ًما َوَنطَاُة مَخمَسُة َأسم َثََلثََة َعَشَر َسهم

بَـرَ  َُديمِبَيَة َمنم َحَضَر َخيـم ، َوَدَفَع َذِلَك ِإََل َمنم َشِهَد اْلم م  َِميَع َعَلى َألمف  َومَثَاَّنِائَِة َسهم َها، َوملَم يَِغبم َقَسَم اْلم  َوَمنم َغاَب َعنـم
َُديم  رَب  ممَنم َشِهَد اْلم ِمهِ َعنم َخيـم  .ِبَيَة ِإالَّ َجابر ابمن َعبمِد اَّللَِّ َفَضَرَب َلُه ِبَسهم

َماِن، َفُصِرفَ : قَالَ  َُديمِبَيِة َألمًفا َوَأرمبـََعِمائَة ، وََكاَن َمَعُهمم ِمائـََتا فـََرس  ِلُكلِ  فـََرس  َسهم ُل اْلم ٌم  وََكاَن َأهم ِإََل ُكلِ  ِمائَِة َرُجل  َسهم
م  ِْلُُيوهلِِمم  ِمنم مَثَانَِيَة َعَشرَ  ًما، َوزِيَد المِمائـََتا فَاِرس  َأرمبـََعِماَئِة َسهم  .َسهم

َنَة، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم َصاِلِح بمِن كيَسان  َياَن بمِن ُعيَـيـم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُسفم َأهنم َكانُوا ألفا َوَأرمبَعِماَئة َوَهَكَذا َرَواُه المبَـيـم
 .س  َمَعهم ِمائـََتا فـَرَ 

َماِن الشِ قِ  مَ : قـُلمتُ  م  ِمنم ُسهم م  وََكاَن َأوََّل َسهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُهمم ِبَسهم  .َع َعاِصِم بمِن َعِدي   َوَضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  َم النَِّب ِ ( 5)وََكاَنِت المَكِتيَبُة مُخًُسا َّلِلَِّ تـََعاََل : قَاَل ابمُن ِإسم َم َذِوي المُقرمىَب ، َوَسهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَسهم  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوطُعممَ  ِل َفَدَك، َوالميَـَتاَمى َوالمَمَساِكنِي َوابمِن السَِّبيِل، َوطُعمَمَة َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ا ِف ُصلمِح َأهم َة َأقـمَوام  َمَشوم
ُهمم ُُمَيِ َصةُ  ُعود  َأقمَطَعُه َرُسوُل اَّللَِّ  ِمنـم  بمُن َمسم

__________ 
 .مخس هللا: ابمن ِهَشام( 5)

)*( 
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ًقا ِمنم َشِعري   ًقا ِمنم متَمر  َوَثََلِثنَي َوسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلِثنَي َوسم  .َصلَّى اَّللَّ
 .اُل هَلَُما َواِدي السَُّريمِر َوَواِدي َخاص  وََكاَن َواِدََيَها اللََّذاِن ُقسِ َمتم َعَليمِه يـُقَ : قَالَ 

َها، فََأَجاَد َوَأفَاَد َرِْحَُه اَّللَُّ  قمطَاَعاِت ِمنـم َحاَق تـََفاِصيَل اْلمِ  .مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم
ِر بمِن ُأَميََّة بمِن َخنمَساءَ : قَالَ  َمتَـَها َوِحَسابـََها َجبَّاُر بمُن َصخم ُ  وََكاَن الَِّذي َويلَ ِقسم َأُخو َبيِن َسَلَمَة َوزَيمُد بمُن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ

ُهَما  .َعنـم
ِ، مثَّ ملا قتل رضى هللا : قـُلمتُ  بَـَر َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َفَخَرَصَها َسنَـتَـنيم َِمرُي َعَلى َخرمِص ُنَِيِل َخيـم تََة وََكاَن اَأم ِم ُمؤم َعنُه ِف يـَوم



ُ َعنمهُ  َويل بـَعمَدُه َجبَّاُر بمنُ  ر  َرِضَي اَّللَّ  .َصخم
، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب َعنم َأيب : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  َثيِن َماِلٌك، َعنم َعبمِد المَمِجيِد بمِن ُسَهيمل  ثـََنا ِإمسمَاِعيُل، َحدَّ َسِعيد  َحدَّ

ِريِ  َوَأيب ُهَريـمَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُدم ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اْلم ر  َجِنيب  رَب بَِتمم تَـعمَمَل رَُجًَل على َخيـم  َعَليمِه َوَسلََّم اسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  بَـَر َهَكَذا؟ : " اَّللَّ ، ِإَنَّ لََنأمُخُذ الصَّاَع ِمنم َهَذا ِِبلصَّاعَ : قَالَ " أكل متَمِر َخيـم ِ اَل َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِ، َوالصَّاَعنيم نيم
َع ِِبلدَّرَاِهِم، مثَّ ابـمَتعم ِِبلدَّرَاِهِم َجِنيًبا : " ِِبلثَََّلثَِة، فـََقالَ  َمم َعلم ِبِع اْلم  ".اَل تـَفم
َوَأَِب ُهَريـمَرَة َحدَََّثُه َأنَّ َرُسوَل  َوقَاَل الدَّرَاَورمِديُّ، َعنم َعبمِد المَمِجيِد، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َأنَّ َأَِب َسِعيد  : قَاَل المُبَخاِريُّ 

َها بَـَر َوَأمََّرُه َعَليـم َنمَصاِر ِإََل َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َأَخا َبيِن َعِدي   ِمَن اَأم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َريـمَرَة ِمثـمَلهُ َوَعنم َعبمِد المَمِجيِد َعنم َأيب َصاِلح  السَّمَّاِن، َعنم َأيب َسِعيد  َوَأيب هُ 

بَـَر َوَفدَ : قـُلمتُ * * *  ِلِمنَي ممَّا َقَسَم ِبَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي َأَصاَب َمَع المُمسم ُم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َك ِبَكَماهِلَا، َوِهَي َكاَن َسهم
بَـَر، نـََزُلوا ِمنم ِشدَِّة رُعمِبِهمم  ِمنمُه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َفَصاَْلُوُه، َوَأممَواَل َبيِن النَِّضرِي  طَائَِفٌة َكِبريٌَة ِمنم َأرمِض َخيـم

ُرَها ممَّا مل يوجف المُمسلُموَن َعَليمهِ  َم ِذكم  المُمتَـَقدِ 
 .ِبيل َواَل ركاب
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ُ َعَليمِه َوسَ  َممَواُل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِه ِلَسَنة ، مثَّ جَيمَعُل َما بَِقَي َفَكاَنتم َهِذِه اَأم َها نـََفَقَة َأهم لََّم َخاصًَّة، وََكاَن يـَعمِزُل ِمنـم
ِلِمنيَ   .جَممَعَل َماِل اَّللَِّ َيصمرِفُُه ِف المُكَراِع َوالسِ ََلِح َوَمَصاِلِح المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمَّا َماَت َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه اعمتَـَقَدتم فَاطِ  ثـََرُهنَّ  -َمُة َوَأزمَواُج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َأنَّ َهِذِه  -َأوم َأكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِلِه َصلَّى اَّللَّ ُلغمُهنَّ َما ثـََبَت َعنمُه ِمنم قـَوم ُروثًَة َعنمُه، َوملَم يـَبـم َرَاِضَي َتُكوُن َموم َنمِبيَ : " مَ اَأم اِء اَل نُوَرُث، ََنمُن َمعمَشَر اَأم

َناُه فـَُهَو َصَدَقٌة   ".َما تـَرَكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمَعبَّاُس َنِصيبَـُهمم ِمنم َذِلَك وَ  يَق َأنم ُيَسلِ َمُه ِإلَيمِهمم، َوَلمَّا طََلَبتم فَاِطَمُة َوَأزمَواُج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َسأَُلوا الصِ دِ 

ُل َرُسوِل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ذََكَر هَلُمم قـَوم َأََن َأُعوُل َمنم َكاَن يـَُعوُل َرُسوِل اَّللَِّ : َوقَالَ " اَل نورث َما تركَنا َصَدَقٌة " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَحبَّ ِإيَلَّ  ُ َلَقَرابَُة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َواَّللَّ  .َأنم َأِصَل ِمنم قـََراَبِِت َصلَّى اَّللَّ

ُ َعنمُه َوَأرمَضاُه، فَِإنَُّه المَبارُّ الرَّاِشُد ِف َذِلَك التَّاِبُع لِلمَحق ِ   .َوَصَدَق َرِضَي اَّللَّ
َدَقِة َوَأنم َيصمرِفَا َذِلَك ِف َوطََلَب المَعبَّاُس َوَعِليٌّ َعَلى ِلَساِن فَاِطَمَة، ِإذم َقدم فَاتـَُهُم المِمريَاُث، َأنم يـَنمظَُرا ِف َهِذِه الصَّ 

يُق ذَ  رِفـَُها ِفيَها، فََأىَب َعَليمِهُم الصِ دِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيصم ِلَك، َورََأى َأنَّ َحقًّا َعَليمِه َأنم يـَُقوَم المَمَصاِرِف الَِِّت َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َلِكِه َواَل َعنم ُسَنِنهِ ِفيَما َكاَن يـَُقوُم ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوأال خَيمُرَج ِمنم َمسم  .ى اَّللَّ

ِسَها بـَعمَض المَمومِجَدةِ  َها َعَليمِه ِف َذِلَك َوَوَجَدتم ِف نـَفم ُ َعنـم  .فـَتَـَغضََّبتم فَاِطَمُة َرِضَي اَّللَّ
يُق َمنم َقدم َعَرَفتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِقَياَمُه  َوملَم َيُكنم هَلَا َذِلَك، َوالصِ دِ  ِلُموَن ُمَِلَُّه َوَمنمزِلََتُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهَي َوالمُمسم

ُ َعنم نَِبيِ ِه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحَياتِِه َوبـَعمَد َوفَاتِِه، َفَجَزاُه اَّللَّ َرِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََل ِف ُنصم سم ًراَوَعِن اْلمِ ِلِه َخيـم  .ِم َوَأهم



َعَة بـَعمَد َذِلَك، فـََلمَّ  َد َعِليٌّ المبَـيـم ُهر  مثَّ َجدَّ َها بـَعمَد ِستَِّة َأشم ُ َعنـم َطَّاِب َسأَُلوُه َوتـُُوفِ َيتم فَاِطَمُة َرِضَي اَّللَّ ُم ُعَمَر بمِن اْلم ا َكاَن َأَيَّ
َض َأممَر َهِذِه الصََّدَقِة ِإََل َعلي    َوالمَعبَّاس، وثقلواَأنم يـَُفوِ 
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َغاِلهِ  َرِة َأشم ُ َعنمُه َذِلَك، َوَذِلَك ِلَكثـم  َواتِ َساِع مَممَلَكِتِه َواممِتَداِد َعَليمِه جبََماَعة  ِمنم َساَداِت الصََّحابَِة، فـََفَعَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ
 .َرِعيَِّتهِ 

َ َأيمِديِهَما مَجَاَعًة ِمَن الصََّحافـَتَـَغلَُّب َعَلى َعِلي   عَ  َما بـَنيم بَِة َوَسَأاَل ِمنمُه مُُّه المَعبَّاُس ِفيَها، مثَّ َتَساَوقَا خَيمَتِصَماِن ِإََل ُعَمَر، َوَقدَّ
َخرُ  ُهَما ِفيَما اَل يـَنمُظُر ِفيِه اْلم نَـُهَما فـَيَـنمظَُر ُكلٌّ ِمنـم ِسَمَها بـَيـم  .َأنم يـَقم

َمَة المَمَوارِيِث َوقَالَ  فَاممتَـَنَع ُعَمرُ  ِبُه ِقسم َمُة ُتشم ُتَما : ِمنم َذِلَك َأَشدَّ ااِلممِتَناِع َوَخِشَي َأنم َتُكوَن َهِذِه المِقسم انمظَُرا ِفيَها َوَأنـم
َرمُض بَِممرِهِ  َها فَادمفـََعاَها ِإيَلَّ، َوالَِّذي تـَُقوُم السََّماُء َواَأم يٌع، فَِإنم َعَجزممُتَا َعنـم َر َهَذا مجَِ  .اَل َأقمِضي ِفيَها َقَضاًء َغيـم

ِم َبيِن المَعبَّاِس، ُتصمَرُف ِف المَمَصاِرِف الَِِّت َكانَ  َتَمرَّا ِفيَها َومن بعدمَها ِإََل َوَلِدمِهَا ِإََل َأَيَّ ُ َعَليمِه  فَاسم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَب َوَسلََّم َيصمرِفـَُها ِفيَها، َأممَواُل َبيِن ال ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم َخيـم ُم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نَِّضرِي َوَفَدَك َوَسهم

بَـَر ِمَن المَعِبيِد َوالنِ َساِء فـََرَضَخ  ًئا ِمَن المغَِنيَمِة َوملَم ( 5)فصل َوَأمَّا َمنم َشِهَد َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشيـم  هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِهمم هَلُمم   .ُيسم

ََل : قَاَل َأبُو َداُودَ  ٌر َموم َثيِن ُعَميـم ُر بمُن المُمَفضَِّل، َعنم ُُمَمَِّد بمِن زَيمد ، َحدَّ ، َحدثَنا ِبشم َبل  ثـََنا َأْحمَُد بمُن َحنـم ِم َحدَّ آيب اللَّحم
بَـَر َمَع َساَدِت، َفَكلَُّموا ِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ  ُت َخيـم ًفا، فَِإَذا َأََن َأُجرُُّه، َشِهدم ُت َسيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَمَر يب فـَُقلِ دم ى اَّللَّ

رِبَ َأين ِ مَممُلوٌك، فَأمر يل بشئ من َطرِيق المَمَتاعِ   .فَُأخم
ِر بمِن المُمَفضَِّل بِهِ  َبَة، َعنم ِبشم يًعا، َعنم قـُتَـيـم  .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ مجَِ

 :َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
__________ 

 .َعطاء من المغَِنيَمة غري ُمدد: الرضخ( 5)
)*( 

(9/951) 

 
 

 .َحَسٌن َصِحيحٌ 
ُعَمريم   ُمَهاِجِر، َعن منقذ َعنم َوَرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد  َعنم وَِكيع  َعنم ِهَشاِم بمِن َسعمد  َعنم ُُمَمَِّد بمِن زَيمِد بمِن الم 

 .بِهِ 



َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم نَساء فرضخ هَلُنَّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم بَـَر َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوملَم ( [ 5)من الفئ ]َوَشِهَد َخيـم
م    .َيضمِربم هَلُنَّ ِبَسهم

، َعنم ُأَميََّة بِنمِت َأيب  َثيِن ُسَليمَماُن بمُن ُسَحيمم  َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ : الصَّلمِت، َعِن اممَرَأة من بين َغار َقدم مَسَّاَها يل، قَاَلتم  َحدَّ
َوة  ِمنم َبيِن ِغَفار ، فـَُقلمَنا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِنسم ِهَك َهَذا : َصلَّى اَّللَّ َوُهَو  -ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َأَردمََن َأنم َُنمُرَج َمَعَك ِإََل َوجم

بَـَر  َتطَعمَنا فـََقالَ  -َيِسرُي ِإََل َخيـم ِلِمنَي مبَا اسم َرمَحى َونُِعنُي المُمسم  ".َعَلى بـَرََكِة اَّللَِّ : " فـَُنَداِوي اْلم
َنا َمَعُه، قَاَلتم : قَاَلتم  ُ َعَليمِه وَ : َفَخَرجم ِلِه، وَُكنمُت َجارِيًَة َحَدثًَة السن، َفَأرمَدَفيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َعَلى َحِقيَبِة رَحم
ِلِه : ]قَاَلتم  َوِإَذا هِبَا َدٌم ِمينِ  : قَاَلتم ( [ 5)فـََواَّللَِّ لَنَـَزَل َرُسوُل صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإََل الصُّبمح َونـََزلمُت َعنم َحِقيَبِة َرحم

تـَُها، قَاَلتم  يَـيمتُ فـَتَـَقبَّضمُت ِإََل ا: وََكاَنتم َأوََّل َحيمَضة  ِحضم َتحم  .لنَّاَقِة َواسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما يب َورَأى الدَّم قَالَ  ِت : " فـََلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : نـََعمم، قَالَ : قـُلمتُ : قَاَلتم " َمالك؟ َلَعلَِّك نَِفسم

ِلِحي ِمنم نـَفمِسِك مثَّ ُخِذي ِإََنًء ِمنم َماء  فَاطمَرِحي ِفي"  َِقيَبَة ِمَن الدَِّم، مثَّ ُعوِدي فََأصم ِه ِملمًحا مثَّ اغمِسِلي َما َأَصاَب اْلم
 ".ِلَمرمَكِبِك 

بَـَر َرَضَخ لََنا ِمَن الفئ، َوَأَخَذ َهِذِه المِقََلَدَة الَِِّت تـََريمَن ِف ُعُنِقي َفَأعمطَانِ : قَاَلتم  ُ َخيـم ِف يَها َوَعلََّقَها بَِيِدِه فـََلمَّا فـََتَح اَّللَّ
 .ُعُنِقي، فـََواَّللَِّ اَل تـَُفارُِقيِن َأبًَدا

َفَن َمَعَها ، مثَّ َأومَصتم َأنم تُدم  .وََكاَنتم ِف ُعُنِقَها َحىتَّ َماَتتم
 .ِلَها ِحنَي َماَتتم وََكاَنتم اَل َتطَّهَُّر ِمنم َحيمِضَها ِإالَّ َجَعَلتم ِف َطُهورَِها ِملمًحا، َوَأومَصتم ِبِه َأنم جُيمَعَل ِف ُغسم : قَاَلتم 

َحاَق ِبهِ  َماُم َأْحمَُد َوَأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  .َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
)*( 

(9/957) 

 
 

جَّاِج المِمزِ يُّ ِف َأطمَراِفهِ  ، َعنم ُأمِ   َوَرَواُه المَواِقِديُّ، َعنم : قَاَل َشيمُخَنا َأبُو اْلَم َرَة، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ُسَحيمم  ِر بمِن َأيب َسبـم َأيب َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِهِ  ََكِم، َعنم ُأَميََّة بِنمِت َأيب الصَّلمِت َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َعِلي   بِنمِت َأيب اْلم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َحَسُن بمُن : َوقَاَل اْلمِ تِِه ُأمِ  َحدَّ َرُج بمُن زََِيد ، َعنم َجدَّ َثيِن َحشم ، َحدَّ َجِعيُّ َشم ُموَسى، َحدثَنا رَاِفُع بمُن َسَلَمَة اَأم
َوة ، قَالَ : َأبِيِه، قَاَلتم  بَـَر َوَأََن َساِدَسُة ِستِ  ِنسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغَزاِة َخيـم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـَبَـَلَغ النَِّبَّ : تم َخَرجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ َمَعُه ِنَساٌء، قَاَلتم  َنا َفَدَعاََن، قَاَلتم : َصلَّى اَّللَّ ِهِه المَغَضَب فـََقالَ : فََأرمَسَل ِإلَيـم َرَجُكنَّ : " فـََرَأيـمَنا ِف َوجم َما َأخم
نُتَّ؟  َنا نـَُناِوُل الس ِ : قـُلمَنا" َوبَِممِر َمنم َخَرجم ِقي السَِّويَق، َوَمَعَنا َدَواٌء ِللمَجرمَحى َونـَغمِزُل الشَّعمَر فـَُنِعنُي ِبِه ِف َخَرجم َهاَم َوَنسم

 .َسِبيِل اَّللَِّ 
 .فمرن فَانمَصرِفمنَ : قَالَ 



َرَج لََنا ِسَهاًما َكِسَهاِم الر َِجاِل، فـَُقلمُت هَلَا: قَاَلتم  بَـَر َأخم ُ َعَليمِه َخيـم َرَج َلُكنَّ؟ قَاَلتم َيَ : فـََلمَّا فـََتَح اَّللَّ ُة َوَما الَِّذي َأخم :  َجدَّ
 .متَمًرا

َرمِض َكِسَهاِم الر َِجاِل َفََل : قـُلمتُ  َهَم هَلُنَّ ِف اَأم َاِصِل، فََأمَّا َأنَُّه َأسم َا َأعمطَاُهنَّ ِمَن اْلم ُ َأعمَلمُ ! ِإَّنَّ  .َواَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ِم،َوِف ِكَتايب عَ : َوقَاَل اْلم َهم ُ بمُن اْلم َُسنيم ثـََنا اْلم بَـَرُه، َحدَّ بَـَهاينَّ َأخم َصم َاِفِظ، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ اَأم  نم َأيب َعبمِد اَّللَِّ اْلم

َثيِن َعبمُد السَََّلِم بمُن ُموَسى بمِن ُجبَـريم ، َعنم  ثـََنا المَواِقِديُّ، َحدَّ ُ بمُن المَفَرِج، َحدَّ َُسنيم ثـََنا اْلم ِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َأبِ  َحدَّ يِه َعنم َجدِ 
َلى فـََنِفَستم ِف : بمِن أُنـَيمس  قَالَ  بَـَر َوَمِعي َزومَجِِت َوِهَي ُحبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َخيـم ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  الطَّرِيِق، َخَرجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َربَُه : " َم فـََقاَل يل فَأخمربت ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا " انقع هَلَا مَترا فَِإذا انغمر فَأمر بِِه لَِتشم فـََفَعلمُت َفَما رََأتم َشيـم
َدى  بَـَر َأجم َنا َخيـم َرُهُه، فـََلمَّا فـََتحم َدى َزومَجِِت َوَوَلِدي الَِّذي ُوِلدَ ( 5)َتكم ِهمم هَلُنَّ، فََأجم  .النِ َساَء َوملَم ُيسم

 .لست َأدمِري ُغََلم َأو َجارِيَة: ََلمقَاَل َعبمُد السَّ 
__________ 

 .أعمطى: أجدى( 5)
)*( 

(9/955) 

 
 

 ذكر قدوم َجعمَفر بن أيب طَالب َرِضي هللا َعنهُ 
ِل المَيمَ  ِلِمنَي، َوَمِن انمَضمَّ ِإلَيمِهمم ِمنم َأهم َها ِمَن المُمسم ََبَشِة ممَنم َهاَجَر ِإلَيـم ُ َعَليمِه َوَمنم َكاَن بَِقَي ِِبْلم ِن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَـرَ   .َوَسلََّم َوُهَو ُُمَيِ ٌم ِبَيـم
ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحدثَنا بـَُريمِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب بـُرمَدَة، عَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المَعََلِء، َحدَّ نم َأيب نم َأيب بـُرمَدَة، عَ َحدَّ

َنا ُمَهاِجرِيَن ِإلَيمِه َأَنَ : ُموَسى قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن ِِبلمَيَمِن، َفَخَرجم َوَأَخَواِن يل َأََن َأصمَغُرُهمم،  بـََلَغَنا َُممَرُج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َخُر أبورهم، ِإمَّا قَالَ  ،: َأَحُدمُهَا َأبُو بـُرمَدَة َواْلم ِمي: َوِإمَّا قَالَ  ِف ِبضمع  ِ َومَخمِسنَي رَُجًَل ِمنم قـَوم  .ِف َثََلثَة  َومَخمِسنَي َأِو اثـمنَـنيم

، َنا َجعمَفَر بمَن َأيب طَاِلب  ََبَشِة، فـََوافـَقم َنا َسِفينَـتـَُنا ِإََل النََّجاِشيِ  ِِبْلم َنا َسِفيَنًة فَأَلمَقتـم َنا َمَعُه َحىتَّ َقِدممَنا مجَِ  فـَرَِكبـم يًعا، فََأَقمم
بَـَر، َفَكاَن ُأََنٌس ِمَن النَّاِس يـَُقوُلوَن  تَـَتَح َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي افـم َنا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِل السَِّفيَنِة  -لََنا فـََوافـَقم : -يـَعميِن َِأَهم

َرةِ  جم َناُكمم ِِبهلِم  .َسبَـقم
َاُء بِنمُت ُعَميمس   ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَائَِرًة، َوَقدم َكاَنتم  -َقِدَم َمَعَنا َوِهَي ممَنم  -َوَدَخَلتم َأمسم َصَة َزومِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعَلى َحفم

َاءَ  َاء ِعنمدَها فـََقاَل ِحنَي رََأى َأمسم : َمنم َهِذِه؟ قَاَلتم : َهاَجَرتم ِإََل النََّجاِشيِ  ِفيَمنم َهاَجَر، َفَدَخَل عمر على َحفمَصة َوَأمسم
َاُء ابمنة ُعَميمس  أَ   .مسم

َاءُ : قَاَل ُعَمرُ  رِيَُّة َهِذِه؟ قَاَلتم َأمسم ََبِشيَُّة َهِذِه؟ المَبحم  .نـََعمم : اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنمُكمم  ُن َأَحقُّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِة، فـََنحم جم َناُكمم ِِبهلِم  .قَاَل َسبَـقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُطمِعُم َجائَِعُكمم، َويَِعُظ َجاِهَلُكمم، وَُكنَّا َكَلَّ وَ : فـََغِضَبتم َوقَاَلتم  ُتمم َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  -ِف َداِر اَّللَِّ ُكنـم



ََبَشِة، َوَذِلَك ِف اَّللَِّ َوِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  -َأوم ِف َأرمِض  ُ اَّللَِّ اَل َأطمَعُم َطَعاًما  المبـَُعَداِء َوالمبـَُغَضاِء ِِبْلم َعَليمِه َوَسلََّم، َواميم
أَلُُه، َوَواَّللَِّ اَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأسم َرُب َشَراًِب َحىتَّ َأذمُكَر َما قـُلمَت ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِذُب َواَل َأزِيُغ َواَل َأزِيُد َعَليمهِ َواَل َأشم  . َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم  فـََلمَّا َجاَء النَِّبُّ   .ََي َنِبَّ اَّللَِّ ِإنَّ ُعَمَر قَاَل َكَذا وََكَذا: َصلَّى اَّللَّ
 :قَالَ : قَاَلت
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 .قـَلمُت َكَذا وََكَذا: قَاَلتم " َفَما قـُلمِت َلُه؟ " 
َرٌة َواحِ : " قَالَ  ، َوَلُه َوَِأَصمَحابِِه ِهجم َراَتِن لَيمَس بََِحقَّ يب ِمنمُكمم َل السَِّفيَنِة ِهجم  ".َدٌة، َوَلُكمم َأنـمُتمم َأهم

نـمَيا ش: قَاَلت َِديِث، َما من الدُّ أَُلوين َعنم َهَذا اْلم ئ ُهمم ِبِه َأفـمَرُح فـََلَقد رََأيمت َأَِب ُموَسى َوأهل السَِّفيَنِة َيَمتُوين َأرمَسااًل َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َواَل َأعمَظُم ِف َأنـمُفِسِهمم ممَّا قَالَ   .هَلُُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َاءُ : قَاَل َأبُو بـُرمَدةَ  َِديَث ِمينِ  : قَاَلتم َأمسم َتِعيُد َهَذا اْلم  .فـََلَقدم رََأيمُت َأَِب ُموَسى َوِإنَُّه لََيسم
ُ َعَليم : َوقَاَل َأبُو بـُرمَدَة َعنم َأيب ُموَسى َعرِيِ نَي ِِبلمُقرمآِن ِحنَي " ِه َوَسلََّم قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َشم َقِة اَأم ِإين ِ ََأَعمِرُف َأصمَواَت رُفـم

َواهِتِمم ِِبلمُقرمآِن ِِبللَّيمِل، َوِإنم ُكنمُت ملَم َأَر َمَنازِ  ُخُلوَن ِِبللَّيمِل، َوَأعمِرُف َمَناِزهَلُمم ِمنم َأصم ُهم َحِكيم هَلُمم ِحنَي نـََزُلوا ِِبلنـََّهاِر، َوِمنـم يَدم
َيمَل  -بن حَزام ِإَذا َلِقَي المَعُدوَّ   ".ِإنَّ َأصمَحايب َيَمُمُروَنُكمم َأنم تـَنمظُُروُهمم : قَاَل هَلُمم  -َأوم قَاَل اْلم

ِلٌم َعنم َأيب ُكَريمب  َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن بـَرَّاد  َعنم َأيب ُأَساَمَة بِهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم
ثـََنا َحفمص بن غياث، َحدثَنا بريد : المُبَخاِريُّ مثَّ قَاَل  َحاُق بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا ِإسم َعنم َأيب بـُرمَدَة، ( [ 5)ابمن َعبمِد اَّللَِّ ]َحدَّ

بَـ : َعنم َأيب ُموَسى، قَالَ  تَـَتَح َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َأِن افـم َهِد َقِدممَنا َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِسمم َِأََحد  ملَم َيشم َر، فـََقَسَم لََنا َوملَم يـَقم
َرَنَ   .المَفتمَح َغيـم

ِلم  َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوَصحََّحُه ِمنم َحِديِث بـَُريمد  ِبهِ   .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم
َحاَق َأنَّ َرُسولَ  ِريَّ ِإََل النََّجاِشيِ  َيطمُلُب ِمنمُه  َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َرو بمَن ُأَميََّة الضَّمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َعمم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوس َبَة َجعمَفر  َوَقدم فـََتَح النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ََبَشِة، فـََقِدُموا ُصحم رَب َمنم بَِقَي ِمنم َأصمَحابِِه ِِبْلم  .لم َخيـم
َلِح َعِن الشَّعمِبِ ، َأنَّ َجعمَفَر بمَن َأيب طَاِلب  َقِدَم َعَلى َرُسولِ : قَالَ  َجم َنَة َعِن اَأم َياُن بمُن ُعيَـيـم ُ َعَليمِه  َوقد ذكر ُسفم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  بَـَر، فـََقِبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م فـَتمِح َخيـم نَـيمِه َوالمتَـَزَمُه َوقَالَ َوَسلََّم يـَوم َ َعيـم َما َأدمِري ِبَيِ ِهَما َأََن ُأَسرُّ : " َم بـَنيم
بَـَر َأمم بقدوم َجعمَفر   ".بَِفتمِح َخيـم

__________ 
 .من َصِحيح الُبَخاِري  ( 5)

)*( 

(9/930) 

 
 



َلِح، َعِن الشَّعمِبِ   َجم َياُن الثَـّومِريُّ َعِن اَأم  .ُمرمَسًَل َوَهَكَذا َرَواُه ُسفم
َلِح، َعِن الشَّعمِبِ  َعنم َجاِبر  قَالَ  َجم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َحَسِن بن ُحَسنيم المَعرمَزِمي، َعِن اَأم َنَد المبَـيـم ا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ : َوَأسم َلمَّ

ََبَشِة، فـَتَـلَ  بَـَر َقِدَم َجعمَفٌر ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َخيـم َهَتُه َوقَالَ َصلَّى اَّللَّ َواَّللَِّ َما َأدمِري ِبَيِ ِهَما َأفـمَرُح، : " قَّاُه َوقـَبََّل َجبـم
بَـَر َأمم ِبُقُدوِم َجعمَفر    ".بَِفتمِح َخيـم

َاِعيل المعلِوي، َحد َسنيم بن أيب ِإمسم ثـََنا اْلُم َاِفُظ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َهِقيُّ، َحدَّ ُروِت، ثنَ مثَّ قَاَل المبَـيـم د بن ُُمَمَّد المبَـيـم ا َأْحم
َياُن الثَـّومِريُّ، عَ  َثيِن مكي بن ِإبـمَراِهيم الرعيين، َحدثَنا ُسفم َبَة، َحدَّ نم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد بمِن َأيب طَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َنَظَر َجعمَفٌر ِإلَيمِه َلمَّا َقِدَم َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  ِمنم َأرم : قَالَ  ََبَشِة تـََلقَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِض اْلم
ل  َواِحَدة  : قَاَل َمكِ يٌّ  -َحَجَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقِبَل َرُسوُل  -يـَعميِن َمَشى َعَلى رِجم اَّللَِّ َصلَّى ِإعمظَاًما ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَـيمهِ  َ َعيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم  .اَّللَّ
َهِقيُّ  َناِدِه َمنم اَل يـُعمَرُف ِإََل الثَـّومِري ِ : مثَّ قَاَل المبَـيـم  .ِف ِإسم

َحاقَ * * *  ِل َمكََّة ِإََل َأنم َقِدُموا : قَاَل ابمُن ِإسم بَـَر ِستََّة َعَشَر َرُجًَل وََكاَن الَِّذيَن أتََخَُّروا َمَع َجعمَفر  ِمنم َأهم  .َمَعُه َخيـم
َاَء ِنَسائِِهمم َوُهمم  َاَءُهمم َوَأمسم ، َوابـمُنُه َعبمُد اَّللَِّ ُوِلَد : َوَسَرَد َأمسم َاُء بِنمُت ُعَميمس  َامِشِيُّ، َواممَرَأتُُه َأمسم َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  اهلم

ََبَشِة، َوَخاِلُد بمُن َسِعيِد بمِن الم  َعَد، َوَوَلَداُه َسِعيٌد، َوَأَمُة ِِبْلم ، َواممَرَأتُُه َأِميَنُة بِنمُت َخَلِف بمِن َأسم َعاِص بمِن أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمس 
ُرو بمُن َسِعيِد بمِن المَعاِص، َوُمَعيمِقيُب بمُن َأيب فَاِطَمةَ  ََبَشِة، َوَأُخوُه َعمم اَن ِإََل آِل َسِعيِد بمِن ، وَكَ بِنمُت َخاِلد  ُوِلَدا بَِرمِض اْلم

 .المَعاصِ 
َفِل بمِن خُ : قَالَ  َوُد ابمن نـَوم َبَة بمِن رَبِيَعَة، َوَأسم َعِريُّ َعبمُد اَّللَِّ بمُن قـَيمس  َحِليُف آِل ُعتـم َشم َويمِلِد بمِن َأَسد  َوَأبُو ُموَسى اَأم

ِبيِل المَعبم  ُم بمُن قـَيمِس بمِن َعبمِد ُشَرحم ََسِديُّ، َوَجهم ََبَشِة، اَأم َوِد بَِرمِض اْلم َسم َدِريُّ، َوَقدم َماَتِت اممَرَأتُُه ُأمُّ َحرمَمَلَة بِنمُت َعبمِد اَأم
َةُ  نَـُتُه ُخَزُيم ٌرو، َوابـم  َوابـمُنُه َعمم

ُعود  َحِليٌف هلَُ  َبُة بمُن َمسم ِريُّ، َوُعتـم ُ، َوَعاِمُر بمُن َأيب َوقَّاص  الزُّهم  مم ِمنم َمااَت هِبَا َرِْحَُهُم اَّللَّ
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َاِرِث رَ  ، َوَقدم َهَلَكتم هِبَا اممَرَأتُُه رَيمَطُة بِنمُت اْلم ر  التـَّيمِميُّ َاِرُث بمُن َخاِلِد بمِن َصخم ، َواْلم ُ، َوُعثمَماُن بمُن رَبِيَعَة بمِن ُهَذيمل  ِْحََها اَّللَّ
، َوَُممِمَيُة بمُن َجزمء  الزُّبـَيمِديُّ  َُمِحيُّ َباَن اْلم َلَة المَعَدِويُّ، َوَأبُو َحاِطِب بمُن  ُأهم ، َوَمعمَمُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َنضم م  َحِليُف َبيِن َسهم

ِن، َوَمَع َماِلك  َهَذا اممَرأَ  ِرو بمِن َعبمِد مشس، َوَمالك ابمن رَبِيَعَة بمِن قـَيمِس بمِن َعبمِد مَشمس  المَعاِمرَيَّ َرُة بِنمُت السَّ َعمم ، تُُه َعمم عمِديِ 
ِريُّ  َارث بن عبد مشس بمِن َلِقيط  المِفهم  .واْلم

َعِريِ  َوَأَخَويمِه أَ : قـُلمتُ  َشم َعرِيِ نَي الَِّذيَن َكانُوا َمَع َأيب ُموَسى اَأم َشم َاَء اَأم َحاَق َأمسم َه َأَِب َوملَم يَذمُكِر ابمُن ِإسم م  َوَعمَّ َِب بـُرمَدَة َوَأَِب رُهم
ِر َأَخَويمِه َومُهَا َأَسنُّ ِمنمُه َكَما تـََقدَّ َعاِمر ، َبلم ملَم يَ  َر َأيب ُموَسى َوملَم يـَتَـَعرَّضم ِلذِكم َعرِيِ نَي َغيـم َشم  .َم ِف َصِحيِح المُبَخاِري ِ ذمُكرم ِمَن اَأم

ُ ملَم َيطَِّلعم َعَلى َحِديِث َأيب ُموَسى ِف َذِلكَ  َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ  .وََكَأنَّ ابمَن ِإسم
 . َأعمَلمُ َواَّللَُّ 



ِلِمنَي ُهَناِلَك َوَقدم َحرََّر َهاهُ : قَالَ  ِ ِنَساٌء ِمنم ِنَساِء َمنم َهَلَك ِمَن المُمسم ِفينَـتَـنيم ًئا َكِثريًا َحَسًناَوَقدم َكاَن َمَعُهمم ِف السَّ  .َنا َشيـم
، َحدثَنا سُ : قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َاِعيُل بمُن أَُميََّة قَالَ َحدَّ ِريَّ، َوَسأََلُه ِإمسم عمُت الزُّهم َياُن، مسَِ بَـَرين : فم َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسأََلُه  َرَة َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَسُة بمُن َسِعيد ، َأنَّ َأَِب ُهَريـم ِسَم َلُه  -َعنـم  فـََقاَل بـَعمُض َبيِن  -يـَعميِن َأنم يـَقم
 .اَل تـُعمِطهِ : َسِعيِد بمِن المَعاصِ 
َقل  : فـََقاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ   .َهَذا قَاِتُل ابمِن قـَوم

 ( .5)َواعمَجًبا ِلَوبمر  َتَدَلَّ ِمنم َقُدوِم الضَّأمِن : فـََقالَ 
ِلم    .تـََفرََّد ِبِه ُدوَن ُمسم

َبَسُة بمُن َسِعيد ، َأنَّهُ َويُذمَكُر َعِن الزُّبـَيمِديِ  َعِن الزُّهم : قَاَل المُبَخاِريُّ  بَـَرين َعنـم ، َأخم  ِريِ 
__________ 

َرائِيل: المَوبر( 5)  .فراء دويبة تشبه السنور، َوتَسمى غنم بين ِإسم
 .أَندر: وتدَل

 .جبل بَِرمض دوس قوم أيب ُهَريـمَرة: وقدوم الضَّأمن
 .َأرَاَد بذلك حتقريه

مِ  قدوم الضأل: َوِرَوايَة َصِحيح الُبَخاِري    .ِِبلَلَّ
 .َوَما ُهَنا ِرَوايَة االصل وأىب َذر

)*( 
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َع َأَِب ُهَريـمَرَة خُيمرِبُ َسِعيَد بمَن المَعاِص قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِبََن َعَلى َسرِيَّة  َمِن المَمِديَنِة ِقَبَل جنَِد  : مسَِ  .بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَتَحَها، َوِإنَّ ُحزُ : يـمَرةَ قَاَل َأبُو ُهرَ  رَب بعد َما افـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَيـم  .َم َخيمِلِهمم َلِليفٌ فـََقِدَم َأَِبُن َوَأصمَحابُُه َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ اَل تـَقمِسمم هَلُم: فـَُقلمتُ : قَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ 
 .َذا َيوبر حتدر من رَأس ضألَوَأنت هبَِ : فـََقاَل أِبن

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلسم : " َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِسمم هَلُمم " ََي َأَِبُن اجم  .َوملَم يـَقم
، َعنم ُُمَمَِّد  َِديَث، َعنم َسِعيِد بمِن َمنمُصور ، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َعيَّاش  َنَد َأبُو َداُوَد َهَذا اْلم بمِن المَولِيِد الزُّبـَيمِديِ  ِبِه َوَقدم َأسم

 .ََنمَوهُ 
بَـَرين َجدِ ي َوُهَو َسِعيُد بمُن َعمم : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ُرو بمُن َُيمََي بمِن َسِعيد ، َأخم ثـََنا َعمم َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسم ِرو بمِن َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَليمِه، فـََقاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  َسِعيِد بمِن المَعاِص، َأنَّ َأَِبَن بمَن َسِعيد   َبَل ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َأقـم
َقل    .َهَذا قَاِتُل ابمِن قـَوم

ُ بَِيِدي، َوَمنَـَعُه َأنم  تردى من قدوم َضأمن، تنعى َعلي  اممَرًءا( 5)َواعَجبا َلك َيوبر : فـََقاَل َأَِبُن َِأَيب ُهَريـمَرةَ  َرَمُه اَّللَّ َأكم



 .يُِهيَنيِن بَِيِدِه؟
َفرًِدا ِبِه َهاُهَنا   ( .1)َهَكَذا َرَواُه ُمنـم

َبَسَة بمِن َسِعيد ، َعنم َأيب هُ  ِريِ  َعنم َعنـم َياَن، َعِن الزُّهم َُميمِديُّ، َعنم ُسفم َهاد بعد َحِديث اْلم َأتـَيمُت  :َريـمَرَة قَالَ َوقَاَل ِف اْلِم
تَـَتَحَها، فـَُقلمتُ  رَب بعد َما افـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِبَيـم ِهمم يل : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأسم

ِسمم َلهُ : فـََقاَل بعض آل سعيد ابمن المَعاصِ   .اَل تـَقم
َقل  : فـَُقلمتُ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا قَاِتُل ابمِن قـَوم

َِديثَ   .اْلم
َيانُ  ثَِنيِه السَِّعيِديُّ : قَاَل ُسفم َرو بمَن َُيمََي بمِن َسِعيد   -َحدَّ ِه َعنم َأيب ُهَريـمَرَة هِبََذا -يـَعميِن َعمم  .َعنم َجدِ 

َم ِف أو  بَـَر َوتـََقدَّ َهدم َخيـم َِديِث التَّصمرِيُح ِمنم َأيب ُهَريـمَرَة ِبَنَُّه ملَم َيشم  ل َهِذهَفِفي َهَذا اْلم
__________ 

 .َواعَجبا َلك وبر تدأدأ: َصِحيح الُبَخاِري  ( 5)
جَّاج عَلط َساِقَطة من ( 1)  ( .أ)من ُهَنا ِإََل أول خرب اْلم

)*( 
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 .المَغزمَوةِ 
، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َوَأنَُّه َقِدَم  َماُم َأْحمَُد ِمنم َطرِيِق ِعَراِك بمِن َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بعد َما َرَواُه اْلمِ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهاِمِهمم  رَُكوََن ِف َأسم ِلِمنَي فََأشم بَـَر َفَكلََّم المُمسم تَـَتَح َخيـم  .افـم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّاُد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعِليِ  بمِن يَزِيَد، َعن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َرومٌح، َحدَّ ُت : عمار بن أيب عمار، قَالَ َحدَّ َما َشِهدم

بَـَر فَِإنَـَّها َكاَنتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمغمَنًما َقطُّ ِإالَّ َقَسَم يل، ِإالَّ َخيـم َُديمِبَيِة َخاصَّةً َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل اْلم  .َِأَهم
َ : قـُلمتُ  بَـرَ وََكاَن َأبُو ُهَريـمَرَة َوَأبُو ُموَسى َجاَءا بـَنيم َُديمِبَيِة َوَخيـم  . اْلم

َحاَق، َعنم َماِلِك بمِن : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو ِإسم ر و، َحدَّ ثـََنا ُمَعاِويَُة بمُن َعمم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد، َحدَّ ، َحدَّ َأَنس 
ََل  َثيِن َساملٌ َموم ٌر، َحدَّ َثيِن ثـَوم َع َأَِب ُهَريـمَرَة يـَُقولُ [ َعبمِد اَّللَِّ ]َحدَّ ، َأنَُّه مسَِ بَـَر فـََلمم نـَغمَنُم َذَهًبا َواَل ِفضََّة، : بمِن ُمِطيع  َنا َخيـم تَـَتحم افـم

 ُ َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََواِئَط، مثَّ انمَصَرفـم ِبَل َوالمبَـَقَر َوالمَمَتاَع َواْلم َنا اْلمِ َا َغِنمم َم ِإََل َواِدي المُقَرى َوَمَعُه َعبمٌد َعَليمِه َوَسلَّ ِإَّنَّ
َل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َنَما ُهَو َُيُطُّ رَحم َداُه َلُه بـَعمُض َبيِن الضُّبَـيمِب، فـَبَـيـم َعٌم َأهم  َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم َجاَءُه سهم َلُه يـَُقاُل َلُه ِمدم

 .َهِنيًئا َلُه الشََّهاَدةُ : لنَّاسُ عاثر َحىتَّ َأَصاَب َذِلَك المَعبمَد، فـََقاَل ا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر ملَم ُتِصبـم َم َخيـم َلَة الَِِّت َأَصابـََها يـَوم َكَلَّ َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ِإنَّ الشَّمم

َتِعُل َعَليمِه ََنرًا   ".المَمَقاِسُم لََتشم
ِ فـََقالَ َفَجاَء رَجُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبِشَراك  َأوم ِشَراَكنيم َع َذِلَك ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتهُ : ٌل ِحنَي مسَِ  .َهَذا شئ ُكنمُت َأَصبـم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".ِشَراك َأو شراكني من ََنر : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُر ِقصَِّة الشَّاةِ  ج ة المَباِلَغة ِفيَها ِذكم ُموَمِة َوَما َكاَن ِمَن َأمر المبـُرمَهان الَِّذي ظهر ِعنمدَها َواْلم  المَمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ قَالَ : قَاَل المُبَخاِريُّ   :َرَواُه ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

(9/937) 

 
 

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بم  َثيِن َسِعيٌد، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ َحدَّ ثـََنا اللَّيمُث، َحدَّ ِدَيتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ : ُن يُوُسَف، َحدَّ بَـُر ُأهم َلمَّا فُِتَحتم َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشاٌة ِفيَها ُسمٌّ   .َصلَّى اَّللَّ

 .َهَكَذا َأومَرَدُه َهاُهَنا ُُممَتَصًرا
َمامُ  ثـََنا لَيمٌث، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َسِعيد ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ : َأْحمَدُ  َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا َحجَّاٌج، َحدَّ بَـُر : َحدَّ َلمَّا فُِتَحتم َخيـم

ُ عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشاٌة ِفيَها ُسمٌّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِدَيتم لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ امجمَُعوا يل َمنم َكاَن َهاُهَنا : " َليمِه َوَسلَّمَ ُأهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " ِمَن يهود  : قَاُلوا" ِإين ِ َسائِلُكمم َعن شئ فـََهلم َأنـمُتمم َصاِدِقيَّ َعنمُه؟ : " َفَجَمُعوا َلُه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .نـََعمم ََي َأَِب المَقاِسمِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل هَلُمم رَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاُلوا" َمنم َأبُوُكمم؟ : " ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : " أَبُوََن ُفََلٌن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َصَدقمَت وبررت: قَاُلوا" َكَذبـمُتمم َبلم َأبُوُكمم ُفََلٌن 
َتُه : َقاُلوا" ذا َسأَلمُتُكمم َعنمُه؟ َهل َأنـمُتم صادقي َعن شئ إِ : " فـََقالَ  نـََعمم ََي َأَِب المَقاِسِم، َوِإن كذبَنا َعَرفمَت َكِذبـََنا َكَما َعَرفـم

 .ِف َأبِيَنا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُل النَّاِر؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُلُفوََن ِفيَهاَنُكوُن ِفيَها َيِسريًا مثَّ خَتم : فـََقاُلوا" َمنم َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُ اَل َُنمُلُفُكمم ِفيَها َأبًَدا " فـََقاَل هَلُمم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َواَّللَّ
 .نـََعمم ََي َأَِب المَقاِسمِ : فـََقالُوا" َهلم َأنـمُتمم َصاِدِقيَّ َعن شئ ِإذا َسأَلمُتُكمم؟ : " مثَّ قَاَل هَلُمم 

 .نـََعمم : فـََقاُلوا" َهلم َجَعلمُتمم ِف َهِذِه الشَّاِة مُسًّا؟ : " فـََقالَ 
 ".َما َْحََلُكمم َعَلى َذِلَك؟ : " قَالَ 

رَتِيَح ِمنمَك، َوِإنم ُكنمَت نَِبيًّا ملَم َيُضرَّكَ   .قَاُلوا َأَردمََن ِإنم ُكنمَت َكاِذًِب َأنم َنسم
زميَِة عَ  َبَة، ِكََلمُهَا َعِن اللَّيمِث بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف اْلِم  .نم َعبمِد اَّللَِّ بمِن يُوُسَف، َوِف المُمَغاِزي َأيمًضا َعنم قـُتَـيـم

َهِقيُّ  ََصمُّ، َحدثَنا سعيد بن ُسَليمَمان، َحدثَنا عَ : َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو المَعبَّاِس اَأم بَّاُد بمُن المَعوَّاِم، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
ِريُّ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب َوَأيب َسَلَمَة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم  ، َعِن الزُّهم َياَن بمِن ُحَسنيم   َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ اممَرَأة من َعنم ُسفم

َدت ِلَرُسولِ   يهود َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشا ُموَمًة فـََقاَل َِأَصمَحابِهِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُموَمٌة : " ًة َمسم  :َوَقاَل هَلَا" َأممِسُكوا فَِإنَـَّها َمسم

(9/931) 

 
 



ُ َعَليمِه، َوِإنم ُكنمَت َكاِذًِب ُأرِيُح ا: قَاَلتم " َما َْحََلِك َعَلى َما َصنَـعمِت؟ "  لنَّاَس َأَردمُت َأنم َأعمَلَم ِإنم ُكنمَت نَِبيًّا َفَسُيطمِلُعَك اَّللَّ
 .ِمنمكَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .َفَما َعَرَض هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َسِعيِد بمِن ُسَليمَماَن بِهِ   .َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َهاُروِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ
َهِقيُّ َعنم َطرِيِق عبد المملك بن أيب َنضرة، َعنم   .َأبِيِه، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ََنمَو َذِلكَ مثَّ َرَوى المبَـيـم

د رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ اممَرَأًة  -ُهَو ابمُن َخبَّاب   -َحدثَنا ُشَريمح، َحدثَنا َعبَّاٌد، َعنم ِهََلل  : َوقَاَل االمام َأْحم َعنم ِعكم
َدت ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َها فـََقالَ ِمَن الميَـُهود َأهم ُموَمًة، فََأرمَسَل ِإلَيـم " َما َْحََلِك َعَلى َما َصنَـعمِت؟ : "  َعَليمِه َوَسلََّم َشاًة َمسم

بَـبمُت : قَاَلتم  َ َسُيطمِلُعَك َعَليمِه، َوِإنم ملَم َتُكنم نَِبيًّا ُأرِيُح النَّاَس ِمنم  -َأوم َأَردمُت  -َأحم  .كَ ِإنم ُكنمَت نَِبيًّا فَِإنَّ اَّللَّ
َتَجَم، قَالَ : قَالَ  ًئا احم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َوَجَد ِمنم َذِلَك َشيـم َرَم َوَجَد ِمنم : َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَسافـََر َمرًَّة فـََلمَّا َأحم

َتَجمَ  ًئا فَاحم  .َذِلَك َشيـم
َناُدُه َحَسنٌ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َوِإسم

، َأنَّ اممَرَأًة يـَُهوِديًَّة َأَتتم َرُسولَ َوِف الصَّحِ  ِ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َعنم ِهَشاِم بمِن زَيمد ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ُ  يَحنيم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ  َها، فِجئ هِبَا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُموَمة  فََأَكَل ِمنـم َأَردمُت : َليمِه َوَسلََّم َفَسَأهَلَا َعنم َذِلَك، قَاَلتم َعَليمِه َوَسلََّم ِبَشاة  َمسم

تـَُلكَ   .َِأَقـم
ُ لُِيَسلِ َطِك َعَليَّ : " فـََقالَ   ".على َذِلك : " َأوم قَالَ " َما َكاَن اَّللَّ
 ".اَل : " َأال تقتلها؟ قَالَ : قَاُلوا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَما زِلمُت َأعمرِفـَُها ِف هَلََواِت َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل َأَنسٌ   . َصلَّى اَّللَّ
، قَالَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  بَـَرين يُوُنُس، َعِن ابمِن ِشَهاب  ، َأخم ثـََنا ابمُن َوهمب  ِريُّ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد المَمهم َكاَن َجاِبُر : َحدَّ

ُث َأنَّ يـَُهوِديًَّة ِمنم أَ  بَـَر مَسَّتم َشاةً بمُن َعبمِد اَّللَِّ ُُيَدِ  ِل َخيـم  هم
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ِليًَّة  ُ َعَليمِه َوَسلَّ ( 5)َمصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدتـم َها، مثَّ َأهم رَاَع فََأَكَل ِمنـم َم الذِ 
ٌط ِمنم َأصمَحابِِه َمَعُه، مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَأَكَل َرهم  ".ارمفـَُعوا َأيمِدَيُكمم : "  قَاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمرمَأِة َفَدَعاَها فـََقاَل هَلَا  ِت َهِذِه الشَّاَة؟ " َوَأرمَسَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنم  :قَاَلِت الميَـُهوِديَّةُ " َأمَسَمم
بَـَرَك؟ قَالَ  بَـَرتميِن َهِذِه الَِِّت ِف َيِدي : " َأخم رَاُع، قَاَلتم " َأخم  [ .نـََعمم : ]َوِهَي الذِ 

َنا ِمنمكَ : قـُلمتُ : َقاَلتم " َفَما َأَردمِت ِبَذِلَك؟ : " قَالَ  تَـَرحم  .ِإنم ُكنمَت نَِبيًّا فـََلنم َتُضرََّك، َوِإنم ملَم َتُكنم نَِبيًّا اسم
َها، َوتـَُوِفِ َ بـَعمُض َأصمَحاِبِه الَِّذيَن َأَكلُ فـََعَفا  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَم يـَُعاِقبـم َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَجَم النَِّبُّ َعنـم وا ِمَن الشَّاِة، َواحم

ِل الَِّذي َأَكَل ِمَن الشَّاةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َكاِهِلِه ِمنم َأجم ََل لَِبيِن َصلَّى اَّللَّ َرِة َوُهَو َموم ، َحَجَمُه َأبُو ِهنمد  ِِبلمَقرمِن َوالشَّفم
َنمَصارِ   .بـََياَضَة ِمَن اَأم



ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ * * *  ثـََنا َخاِلٌد، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم ُب بمُن بَِقيََّة، َحدَّ ثـََنا َوهم  َصلَّى َحدَّ
ِليًَّة ََنمَو َحِديِث َجاِبر   بَـَر َشاًة َمصم َدتم َلُه يـَُهوِديٌَّة ِبَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم  .اَّللَّ

ُر بمُن المبَـَراِء بمِن َمعمُرور ، َفَأرمَسَل ِإََل الميَـُهوِديَِّة فـََقالَ : قَالَ  َفذََكَر ََنمَو  "َما َْحََلِك َعَلى الَِّذي َصنَـعمِت؟ : " َفَماَت ِبشم
َجاَمةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقِتَلتم َوملَم يَذمُكرم َأممَر اْلِم  .َحِديث َجابر، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهِقيُّ  ر و َعنم َأيب َسَلمَ : قَاَل المبَـيـم  .َة، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ َوَرَويـمَناُه ِمنم َحِديِث َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم
ُر بمُن المبَـَراِء َأَمَر بَِقتمِلَها: قَالَ  تـُلمَها ِف ااِلبمِتَداِء، مثَّ َلمَّا َماَت ِبشم  .َوُُيمَتَمُل َأنَُّه ملَم يـَقم

ِريِ ، َعنم عبد الرَّ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم الزُّهم  ْحمَنَوَرَوى المبَـيـم
__________ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشاةً  َدتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َأنَّ اممَرَأًة يـَُهوِديًَّة َأهم بَـَر، فـََقالَ  ابمن َكعمِب بمِن َماِلك  ِليًَّة ِبَيـم َما َهِذِه؟ : " َمصم
 .َهِديَّةٌ : قَاَلتم " 

 .َأنم تـَُقوَل َصَدَقٌة َفََل َيَمُكلُ َوَحِذَرتم 
بَـَرَك َهَذا؟ قَالَ : قَاَلتم " َهل مسمت؟ : " مثَّ قَاَل للمَمرمَأة" َأممِسُكوا : " فََأَكَل َوَأصمَحابُُه مثَّ قَالَ : قَالَ  َهَذا : " َمنم َأخم

 .نـََعمم : ِلَساِقَها َوُهَو ِف يَِدِه، قَاَلتم " المَعظمُم 
رَتِيَح ِمنمَك، َوِإنم ُكنمَت نَِبيًّا ملَم َيُضرَّكَ : قَاَلتم " ملَ : " قَالَ   .َأَردمُت ِإنم ُكنمَت َكاِذًِب َأنم َنسم
َتَجُموا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى المَكاِهِل َوَأَمَر َأصمَحابَُه فَاحم َتَجَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فَاحم

 .َوَماَت بـَعمُضُهمم 
ِريُّ قَاَل الزُّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : هم َلَمتم فـَتَـرََكَها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .فََأسم

َهِقيُّ  ُ َعنمهُ : قَاَل المبَـيـم  .َهَذا ُمرمَسٌل، َوَلَعلَُّه َقدم َيُكوُن َعبمُد الرَّْحمَِن َْحََلُه َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
ِريِ  قَاُلوا َوذََكَر ابمُن هَلِيَعَة َعنم  َبَة َعِن الزُّهم َوِد، َعنم ُعرمَوَة، وََكَذِلَك ُموَسى بمُن ُعقم َسم ُ : َأيب اَأم َلمَّا فـََتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِرِث الميَـُهوِديَُّة َوِهيَ  َدتم زَيـمَنُب بِنمُت اْلم ُهمم َمنم قـََتَل، َأهم بَـَر َوقـََتَل ِمنـم ِليًَّة  َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم َنُة َأِخي َمرمَحب  ِلَصِفيََّة َشاًة َمصم ابـم
رَاِع، َِأَنَُّه بـََلَغَها َأنَُّه َأَحبُّ َأعمَضاِء الشَّاِة ِإََل َرُسوِل ا ثـََرتم ِف المَكِتِف َوالذِ  َها، َوَأكم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َومَسَّتـم  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مَ َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُر بمُن المبَـَراِء بمِن َمعمُرور ، َوُهَو َأَحُد َبيِن َسَلَمَة، فـََقدَّ تم  َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َصِفيََّة َوَمَعُه ِبشم
هَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَكِتَف َوانـمتَـَهَش ِمنـم ِليََّة، فـَتَـَناَوَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌر َعظمًما فَانـمتَـَهَش ِإلَيمِهُم الشَّاَة المَمصم ا، َوتـََناَوَل ِبشم

تَـَرَط  ُر بمُن المبَـَراِء َما ِف ِفيِه، فـََقاَل َرُسوُل ( 5)ِمنمُه، فـََلمَّا اسم تَـَرَط ِبشم َمَتُه اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لُقم اَّللَِّ َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُر بمُن المبَـَراءِ " ِدَيُكمم فَِإنَّ َكِتَف َهِذِه الشَّاِة خُيمرِبين َأين ِ نُِعيُت ِفيَها ارمفـَُعوا َأيم : " اَّللَّ  :فـََقاَل ِبشم



__________ 
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َلِِت الَِِّت َأَكلمُت، َفَما َمنَـَعيِن َأنم َألمِفظَ  ُت َذِلَك ِف َأكم َرَمَك َلَقدم َوَجدم َها ِإالَّ َأين ِ أعظمتك َأن أبغضك َطَعاَمَك، َوالَِّذي َأكم
تَـَرطمتَـَها َوِفيَها نـَعم  ُت َأنم اَل َتُكوَن اسم  .يٌ فـََلمَّا َأَسغمَت َما ِف ِفيَك ملَم َأرمَغبم بِنَـفمِسي َعنم نـَفمِسَك َورََجوم

َلَساِن َومَ  نُُه َكالطَّيـم ٌر ِمنم َمَكانِِه َحىتَّ َعاَد َلوم  .اطََلُه َوَجُعُه َحىتَّ َكاَن اَل يـََتَحوَُّل َحىتَّ ُُيَوَّلَ فـََلمم يـَُقمم ِبشم
ِريُّ  ََل َبيِن بـََياَضَة ِِبلمَقرمِن َوالشَّ : قَاَل َجاِبرٌ : قَاَل الزُّهم َمِئذ ، َحَجَمُه َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َتَجَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِة، َواحم فم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَدُه َثََلَث ِسِننَي َحىتَّ َكاَن َوَجُعُه الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه فـََقالَ  َوبَِقَي َرُسوِل اَّللَِّ  َما زِلمُت َأِجُد ِمَن : " َصلَّى اَّللَّ
بَـَر ِعَداًدا  َم َخيـم َلِة الَِِّت َأَكلمُت ِمَن الشَّاِة يـَوم َكم  ".ِري َحىتَّ َكاَن َهَذا َأَواَن انمِقطَاِع َأبـمهَ ( 5)اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشِهيًدا  .فـَتـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ * * *  َاِرِث اممَرَأُة َسَلَّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َدتم َلُه زَيـمَنُب بِنمُت اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم ِم فـََلمَّا اطمَمَأنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفِقيلَ بمِن مِ  ِليًَّة، َوَقدم َسأََلتم َأيُّ ُعضمو  َأَحبُّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكم  َشاًة َمصم  . هَلَا الذِ رَاعُ شم

َها بَـ  ثـََرتم ِفيَها ِمَن السُّمِ ، مثَّ مَسَّتم َسائَِر الشَّاِة مثَّ َجاَءتم هِبَا، فـََلمَّا َوَضَعتـم َغًة فََأكم َها ُمضم رَاِع َفََلَك ِمنـم َ يََديمِه تـََناَوَل الذِ  نيم
َها َكَما َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُر بمُن المبَـَراِء بمِن َمعمُرور ، َقدم َأَخَذ ِمنـم ٌر فـََلمم ُيِسغمَها، َوَمَعُه ِبشم  َعَليمِه َوَسلََّم، فََأمَّا ِبشم

ُ َعَليمِه َوسلم فلفظها مثَّ قَالَ  فََأَساَغَها، َوَأمَّا َرُسولُ  ُموٌم : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ َدَعا هِبَا " ِإن َهَذا العظ خُيمرِبين َأنَُّه َمسم
، فـََقالَ  ِمي َما ملَم خَيمَف َعَليمَك، فـَُقلمتُ : قَاَلتم " َما َْحََلِك َعَلى َذِلَك : " فَاعمتَـَرَفتم ُت   ِإنم َكانَ : بـََلغمَت ِمنم قـَوم تَـَرحم اًِب اسم َكذَّ

بَـرُ   .ِمنمُه، َوِإنم َكاَن نَِبيًّا َفَسُيخم
ٌر ِمنم َأكلته الَِِّت أكل: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَماَت ِبشم َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََتَجاَوَز َعنـم

__________ 
 .معاودة لَلمل: عداًدا( 5)

)*( 
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َحاقَ  َثيِن َمرمَواُن بمُن ُعثمَماَن بمِن َأيب َسِعيِد بمِن المُمَعلَّى، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قد : َوَحدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر بمِن المبَـَراِء بمِن َمعمُرور   -قَاَل ِف َمَرِضِه الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه  ََي ُأمَّ بشر ِإن َهَذا االوان وجدت " : -َوَدَخَلتم َعَليمِه ُأخمت ِبشم

بَـَر [ ِفيهِ ] َلِة الَِِّت َأَكلمُت َمَع َأِخيِك ِبَيـم َكم  ".انمِقطَاَع َأبـمَهِري ِمَن اَأم



َبـمَهرُ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .المِعرمُق المُمَعلَُّق ِِبلمَقلمبِ : اَأم
َن َأنَّ َرُسولَ : قَالَ  ِلُموَن لَيَـَروم ةِ  فَِإنم َكاَن المُمسم ُ بِِه ِمَن النـُّبـُوَّ َرَمُه اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َماَت َشِهيًدا َمَع َما َأكم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  المبَـزَّارُ * * *  َاِفُظ َأبُو َبكم َرَّاين، قَااَل : َوقَاَل اْلم َحدثَنا َأبُو غياث سهل : َحدثَنا ِهََلل بن بشر َوسليَمان بن يُوُسف اْلم
َدتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ بن َْحَّ  ، َأنَّ يـَُهوِديًَّة َأهم ِريِ  ُدم ُ اد، َحدثَنا عبد المملك بن أيب َنضرة َعن َأبِيه، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم  َصلَّى اَّللَّ

ُم َأيمِديـَُهمم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  يطًا، فـََلمَّا َبَسَط المَقوم ًوا ِمنم : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  َعَليمِه َوَسلََّم َشاًة مسَِ َأممِسُكوا فَِإنَّ ُعضم
ُموَمٌة  ِت َطَعاَمِك؟ : " فََأرمَسَل ِإََل َصاِحَبِتَها" َأعمَضائَِها خُيمرِبين َأنَـَّها َمسم  .نـََعمم : قَاَلتم " َأمَسَمم

ُت َأنَّ اَّللََّ ِإنم كنت كذاِب َأنم ُأرِيَح النَّ : قَاَلتم " َما َْحََلِك َعَلى َذِلَك؟ : " قَالَ  اَس ِمنمَك، َوِإنم ُكنمَت َصاِدقًا َعِلمم
 .َسُيطمِلُعَك َعَليمهِ 

ِم اَّللَِّ : " فـََبَسَط يََدُه َوقَالَ   ".ُكُلوا ِبسم
 .فََأَكلمَنا َوذََكرمََن اسمم هللا فَلم يضر أحدا ِمنَّا: قَالَ 

هِ اَل يـُرمَوى َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن َأيب نَ : مُثَ قَالَ  َرَة ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم  .ضم
 .َوِفيِه َنَكارٌَة َوَغَرابٌَة َشِديَدةٌ : قـُلمتُ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ََي َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َنَة بمَن ِحصمن  قبل َأن يعلم رََأى ِف َمَناِمِه ُرؤم بَـَر، َعَليمِه َوَسلََّم ُُمَا َوذََكَر المَواِقِديُّ َأنَّ ُعيَـيـم ِصٌر َخيـم

ُ َعَليمِه َوسلم ََيُه َأنم يـَُقاِتَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َفَطِمَع ِمنم ُرؤم
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تَـَتَحَها، بَـَر َوَجَدُه َقِد افـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم َت ََي ُُمَمَّ : فـََقالَ  فـََيظمَفُر بِِه، فـََلمَّا َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُد َأعمِطيِن َما َغِنمم
بَـَر  -ِمنم ُحَلَفاِئي  َل َخيـم ُ َعَليمِه َوسلم -يـَعميِن َأهم ََيَك : " فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرُه مبَا رََأى" كذبت ُرؤم  .َوَأخم

َاِرُث بمُن َعومف  فـََقالَ  َنُة فـََلِقَيُه اْلم ِرِق َأملَم َأُقلم ِإنَّ : فـََرَجَع ُعيَـيـم َ المَمشم َك ُتوَضع ِف غري شئ، َواَّللَِّ لََيظمَهَرنَّ ُُمَمٌَّد َعَلى َما بـَنيم
َُقيم  َم بمَن َأيب اْلم َهُد َلَسِمعمُت َأَِب رَاِفع  َسَلَّ ُسُد ُُمَمًَّدا َعلَ : ِق يـَُقولُ َوالمَمغمِرِب، َوِإنَّ يـَُهوَد َكانُوا خُيمرِبُونـََنا هِبََذا، َأشم ى ِإَنَّ لََنحم

ِة َحيمُث َخَرَجتم ِمنم َبيِن َهاُروَن، ِإنَُّه َلُمرمَسٌل، َويـَُهوُد اَل ُتطَاِوُعيِن َعَلى َهَذا  .النـُّبـُوَّ
بَـرَ   .َولََنا ِمنمُه ِذحبمَاِن، َواِحٌد بِيَـثمِرَب َوآَخُر ِبَيـم

َاِرثُ  م  : قَاَل اْلم َرمَض؟ قَالَ : قـُلمُت ِلَسَلَّ يل نـََعمم َوالتـَّ : َُيمِلُك اَأم رَاِة الَِِّت أُنمزَِلتم َعَلى ُموَسى َوَما ُأِحبُّ َأنم تـَعمَلَم يهود بَِقوم وم
 .ِفيهِ 

َحاقَ  بَـَر انمَصَرَف ِإََل َواِدي المُقَرى َفَحاَصَر َأهم : فصل قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َخيـم َلَها فـََلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . مثَّ انمَصَرَف رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنةِ لََيايلَ 

ٌم َغاِرٌب فـََقتَـَلُه، َوَقاَل النَّاسُ  َعم  وََكيمَف َجاَءُه َسهم ُ : مثَّ ذََكَر ِمنم ِقصَِّة ِمدم َهِنيًئا َلُه الشََّهاَدُة فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتِعُل َعَليمِه ََنرًا َكَلَّ َوالَِّذي نـَفمسِ : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  بَـَر مل يصبَها المَمَقاِسُم لََتشم َم َخيـم َلَة الَِِّت َأَخَذَها يـَوم  ".ي بَِيِدِه ِإنَّ الشَّمم



ُ َأعمَلمُ  َحاَق َواَّللَّ  .َوَقدم تـََقدََّم ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ََنمَو َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم
ُر ِقَتاِلِه َعَليمِه ا  .لسَََّلُم ِبَواِدي المُقَرىَوَسَيأمِت ِذكم

َماُم َأْحمَدُ  َرَة، َعنم زَيمِد بمِن َخاِلد  اْلمُ : قَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َُيمََي بمِن َحبَّاَن، َعنم َأيب َعمم َهيِنِ ، َأنَّ َحدَّ
َجَع ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه رَُجًَل ِمنم َأشم بَـَر، َفذُِكَر َذِلَك ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َم َخيـم ُ َعَليمِه َوسلم تـُُوِفِ َ يـَوم ى اَّللَّ

 (9السِ ريَة  - 11" )َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكمم : " َوَسلََّم فـََقالَ 
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ََن َخَرزًا ِمنم َخَرِز يـَُهوَد َما " ِف َسِبيِل اَّللَِّ  ِإنَّ َصاِحَبُكمم َغلَّ : " فـَتَـَغيـََّر ُوُجوُه النَّاِس ِمنم َذِلَك، فـََقالَ  َنا َمَتاَعُه فـََوَجدم فـََفتَّشم
 ِ  .ُيَساِوي ِدرممَهَنيم

 .َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن سعيد المقطَّان
ُر بمُن المُمَفضَِّل  َنمَصاِريِ  بِهِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوِبشم  .َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث اللَّيمِث بمِن َسعمد  َثََلثـَتـُُهمم َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َهِقيُّ َأنَّ َبيِن فـََزارََة َأرَاُدوا َأنم يـَُقاتُِلوا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر َوََتَمَُّعوا ِلَذِلَك  َم َمرمِجَعُه ِمنم َوَقدم ذََكَر المبَـيـم َخيـم
، َوَذَهُبوا ِمنم طَ  َرب  ِضًعا ُمَعيـًَّنا فـََلمَّا حَتَقَُّقوا َذِلَك َهَربُوا ُكلَّ َمهم َهب  فـَبَـَعَث ِإلَيمِهمم يـَُواِعُدُهمم َموم  .رِيِقِه ُكلَّ َمذم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّ  َم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َباِء ِف َوتـََقدَّ َرائَِها َدَخَل هِبَا مبََكان  يـَُقاُل َلُه َسدُّ الصَّهم ِتبـم ا َحلَّتم َصِفيَُّة ِمَن اسم
ىَن َعَليمِه هِبَا، وَ  م  يـُبـم ، َوَأقَاَم َثََلثََة َأَيَّ َها حبَيمس  مَلَ َعَليـم َلَمتم َفَأعمتَـَقَها َوتـَزَ َأثـمَناِء َطرِيِقِه ِإََل المَمِديَنِة، َوَأوم وََّجَها َوَجَعَل ِعَتاقـََها َأسم

َجاَب َوُهَو  َها اْلِم ِمِننَي َكَما َفِهَمُه الصََّحابَُة َلمَّا َمدَّ َعَليـم َدى أُمََّهاِت المُمؤم ُ َصَداقـََها، وََكاَنتم ِإحم ُمرمِدفـَُها َورَاَءُه َرِضَي اَّللَّ
َها  .َعنـم

َحاَق ِف السِ ريَِة قَالَ  بَـَر  :َوذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَصِفيََّة ِبَيـم َأوم بِبَـعمِض الطَّرِيِق  -َلمَّا َأعمَرَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َوَأصمَلَحتم ِمنم َأممرِ  - ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمشَّطَتـم َها ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليمم  بِنمُت ِملمَحاَن ُأمُّ َها ُأمُّ سُ وََكاَنِت الَِِّت مَجََّلتـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف قـُبَّة  َلُه َوَِبَت َأبُو َأيُّوَب  ، َوَِبَت هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ متوشحا ِبَسيمِفِه َُيمُرُس َرُسوَل اَّللَِّ َأَنِس بمِن َماِلك 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويُِطيُف ِِبلمُقبَِّة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَكانَُه قَالَ َصلَّى اَّللَّ َبَح، فـََلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمالك ََي َأَِب : " َحىتَّ َأصم

َمَها، وََكاَنتم حَ : قَالَ " َأيُّوَب؟  ر  ِخفمُت َعَليمَك ِمنم َهِذِه المَمرمَأِة، وََكاَنِت اممَرَأًة َقدم قـَتَـلمَت َأَِبَها َوَزومَجَها َوقـَوم د  ِبُكفم ِديَثَة َعهم
تـَُها َعَليمكَ   .َفِخفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َفظم َأَِب َأيُّوَب َكَما َِبَت َُيمَفُظيِن : " فـََزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اللَُّهمَّ احم
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ِريُّ َعنم َسِعيِد بمِن المُمسَ : مثَّ قَالَ  َثيِن الزُّهم بَـَر، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َحدَّ َمُهمم َعنم َصََلِة الصُّبمِح َمرمِجَعُهمم ِمنم َخيـم يَِّب، َفذََكَر نـَوم
ِتيَقاظًا فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َأوَّهَلُُم اسم ي الَِّذي ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَخَذ بِنَـفمسِ : قَالَ " َماَذا َصنَـعمَت بَِنا ََي ِبََلُل؟ : " َصلَّى اَّللَّ



 .َأَخَذ بِنَـفمِسكَ 
َر َكِثري  مثَّ نـََزَل فـَتَـَوضَّأَ َوَصلَّى َكَما َكاَن ُيَصلِ يَها قـَبمَل َذِلكَ " َصَدقمَت : " قَالَ  َتاَد ََنقـََتُه َغيـم  .مثَّ اقـم

ِريِ  َعنم َسِعيد  ُمرمَسًَل   .َوَهَكَذا َرَواُه َماِلٌك َعِن الزُّهم
هِ َوَهَذا ُمرمَسٌل ِمنم َهذَ   .ا المَوجم

، َعنم َسِعيِد بمِن : َوَقدم قَاَل َأبُو َداُودَ  بَـَرين يُوُنُس، َعِن ابمِن ِشَهاب  ، َأخم ثـََنا ابمُن َوهمب  ، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َصاِلح  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنيَ  َلًة َحىتَّ ِإَذا َأدمرََكَنا المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر، َفَساَر لَيـم  قـََفَل ِمنم َغزمَوِة َخيـم

ََلم لََنا اللَّيمَل : " المَكَرى َعرََّس َوقَاَل لِِبََلل   تَـيمِقِظ النَِّبُّ : قَالَ " اكم َتِنٌد ِإََل رَاِحَلِتِه فـََلمم َيسم َناُه َوُهَو ُمسم فـََغَلَبتم ِبََلاًل َعيـم
ُس، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ َصلَّى اَّللَُّ  ُهُم الشَّمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َعَليمِه َوَسلََّم َواَل ِبََلٌل َواَل َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِبِه َحىتَّ َضَربـَتـم ى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوقَالَ  ِتيَقاظًا، فـََفزَِع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأَخَذ بِنَـفمِسي الَِّذي َأَخَذ بِنَـفمِسَك بَِيب : قَالَ " ِبََلُل ََي : " َأوَّهَلُُم اسم
 .َأنمَت َوأُمِ ي ََي َرُسوَل اَّللَِّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَأَمَر ِبََلاًل فََأقَ : قَالَ  ًئا مثَّ تـََوضَّأَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتاُدوا َرَواِحَلُهمم َشيـم ى هَلُم الصُّبمَح، اَم الصَََّلة َوصلفَاقـم
 ".وأقم الصَََّلة لذكري : " َمنم َنِسَي َصََلًة فـَلمُيَصلِ َها ِإَذا ذََكَرَها، فَِإنَّ اَّللََّ تـََعاََل يـَُقول: " فـََلمَّا َأنم َقَضى الصَََّلَة قَالَ 

َرُأَها َكَذِلكَ : قَاَل يُوُنسُ   .وََكاَن ابمُن ِشَهاب  يـَقم
ِلٌم  بَـرَ َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم  .َعنم َحرمَمَلَة بمِن َُيمََي، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوهمب  بِِه، َوِفيِه َأنَّ َذِلَك َكاَن َمرمِجَعُهمم ِمنم َخيـم

ُعود  َأنَّ  اَن َمرمِجَعُهمم ِمَن َذِلَك كَ َوِف َحِديِث ُشعمَبَة َعنم َجاِمِع بمِن َشدَّاد ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َعلمَقَمَة، َعِن ابمِن َمسم
َُديمِبَيِة، َفِفي ِرَوايَة  َعنمُه َأنَّ ِبََلاًل ُهَو الَِّذي َكاَن يكلؤهم، َوِف ِرَوايَة َعنُه َأنَُّه ُهَو الَِّذي كَ  َلُؤُهمم اْلم  .اَن َيكم
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َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ِ : قَاَل اْلم َتَمُل َأنَّ َذِلَك َكاَن َمرَّتـَنيم  .فـَُيحم
َتِملُ : الَ قَ  ُمُهمم َعِن الصَََّلِة، َوِفيِه َحِديُث المِميَضَأِة، فـََيحم َراَن بمِن ُحَصنيم  َوَأيب قـََتاَدَة نـَوم َدى َوِف َحِديِث ِعمم  َأنَّ َذِلَك ِإحم

ِ َأوم َمرٌَّة ََثلَِثةٌ  ِ المَمرَّتـَنيم  .َهاتـَنيم
 .َدَة َأنَّ َذِلَك َكاَن َمرمِجَعُهمم ِمنم َغزمَوِة تـَُبوكَ َوذََكَر المَواِقِديُّ ِف َحِديِث َأيب قـََتا: قَالَ 
ُعود  أَ : قَالَ  اد ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن، َعِن ابمِن َمسم نَّ َذِلَك َكاَن َوَرَوى زَاِفُر بمُن ُسَليمَماَن، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َجاِمِع بمِن َشدَّ

 .َمرمِجَعُهمم ِمنم تـَُبوكَ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َعمَرايبِ ، َعنم َأيب رََجاء  َعنم ِعمم  َهِقيُّ َما َرَواُه َصاِحُب الصَِّحيِح ِمنم ِقصَِّة َعومف  اَأم َراَن بمِن ُحَصنيم ، ِف ِقصَِّة مثَّ َأومَرَد المبَـيـم
ِ وََكيمَف َأَخُذوا ِمنـم  ِمِهمم َعِن الصَََّلِة َوِقصَِّة المَمرمَأِة َصاِحَبِة السَِّطيَحتَـنيم ُقصم َذِلَك نـَوم َيمَش ِبَكَماِلِه َوملَم يـَنـم ُهَما َماًء َرَوى اْلم

ًئا ُهَما َشيـم  .ِمنـم
، َعنم َأيب قـََتاَدَة، ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَِبح  ِلٌم ِمنم َحِديِث ََثِبت  المبُـَناين ِ ُمُهمم  مثَّ ذََكَر َما َرَواُه ُمسم َوُهَو َحِديٌث َطِويٌل َوِفيِه نـَوم



ِثرُي المَماِء ِمنم تِلمَك المِميَضَأةِ َعِن   .الصَََّلِة َوَتكم
 .َوَقدم َرَواُه َعبمُد الرَّزَّاِق َعنم َمعمَمر  َعنم قـََتاَدةَ 

ثـََنا َعبمُد المَواِحِد، َعنم َعاِصم  َعنم َأيب ُعثمَماَن، َعنم َأيب : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسم َعِريِ  َحدَّ َشم  ُموَسى اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم خيربا، َوقَالَ : قَالَ  بَـَر : َلمَّا َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َخيـم َلمَّا تـََوجََّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِبريِ  َرَف النَّاُس َعَلى َواد  َفرفُعوا َأصمَواهتم ِِبلتَّكم بَـُر اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : َأشم ُ َأكم  .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يًعا َقرِيًبا : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعوَن مسَِ ُعوَن َأَصمَّ َواَل َغائًِبا ِإنَُّكمم َتدم ارمبـَُعوا َعَلى َأنـمُفِسُكمم ِإنَُّكمم اَل َتدم

 ".َوُهَو َمَعُكمم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسِمَعيِن َوَأََن َأُقولُ َوَأََن َخلمَف دَ  َة ِإالَّ ِِبَّللَِّ : ابَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل َواَل قـُوَّ  .اَل َحوم

 .ََي َعبمَد اَّللَِّ بمَن قـَيمس  : فـََقالَ 
 .لَبـَّيمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمتُ 
َنَِّة؟ َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َكِلَمة  ِمنم كَ : " قَالَ   .بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي: قـُلمتُ " نمِز اْلم
َة ِإالَّ ِِبَّللَِّ : " قَالَ  َل َواَل قـُوَّ  ".اَل َحوم
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َدي ِ  ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمل   َأيب ُعثمَماَن النـَّهم ََماَعِة ِمنم ُطُرق  َعِري ِ َوَقدم َرَواُه بَِقيَُّة اْلم َشم  .، َعنم َأيب ُموَسى اَأم
بَـرَ  َا َقِدَم بـَعمَد فـَتمِح َخيـم بَـَر، فَِإنَّ َأَِب ُموَسى ِإَّنَّ  .َوالصََّواُب َأنَُّه َكاَن َمرمِجَعُهمم ِمنم َخيـم

 .َكَما تـََقدَّمَ 
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل ابمُن ِإسم َقدم َأعمَطى ابمَن َلِقيم  المَعبمِسيَّ ِحنَي  -ِفيَما بـََلَغيِن  -وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَـَر ِف َصَفر ، فـََقاَل ابمُن َلِقيم  ِف فـَتمحِ  ، وََكاَن فـَتمُح َخيـم بَـَر َما هِبَا ِمنم َدَجاَجة  َأوم َداِجن  تَـَتَح َخيـم بَـرَ افـم رُِمَيتم َنطَاُة ِمَن :  َخيـم
َلق   بَ * الرَُّسوِل بَِفيـم َقَنتم ِِبلذُّلِ  َلمَّا ُشيِ َعتم ( 5)اَء َذاِت َمَناِكب  َوفـََقاِر َشهم تَـيـم َطَها َوِغَفاِر َصَبَحتم * َواسم َلَم َوسم َورَِجاُل َأسم

َوٌة  ِرو بمِن ُزرمَعَة ُغدم يُوَل فـََلمم َتدَعم * َبيِن َعمم ُلُه بِنَـَهاِر َجرَّتم ِبَبمَطِحَها الذُّ َحاِر إِ * َوالشَّقُّ َأظمَلَم َأهم َسم الَّ الدََّجاَج َتِصيُح ِِبَأم
َهِل َأوم َبيِن النَّجَّاِر َوُمَهاِجرِيَن َقَد اعمَلُموا ِسيَماُهُم * َوِلُكلِ  ِحصمن  َشاِغٌل ِمنم َخيمِلِهمم  َق المَمَغاِفِر ملَم * ِمنم َعبمِد ااَلشم فـَوم

ٌد  ُت لَيَـغمِلَُبَّ ُُمَمم حَتت العجاج * فـَرَّتم يـَُهوٌد ِعنمَد َذِلَك ِف الوغى ( 1)َولَيَـثمِوَينَّ هِبَا ِإََل َأصمَفاِر  *يـَُنوا ِلَفَراِر َوَلَقدم َعِلمم
 (9)غمائم االبصار 

__________ 
رَب : نطاة( 5)  .حصن ِبَيـم

َلق الكتيبة  .َوالمَفيـم
 .َشِديَدة: المَكِثريَة السِ ََلح َوَذات مناكب وفقار: والشهباء

ر المَمعمُروفمجع صفر وَ : أصفار( 1)  .ُهَو الشَّهم



 .جفون المعني: الغمائم( 9)
فتحت، من : فرت: َوُهَو بَيت ُمشكل، غري َأن ِف بعض الن سخ َوِهي َقليَلة َعن ابمن ِهَشام َأنه قَالَ : قَاَل السُّهيملي

لك ابَّة، ِإذا فتحت فاها، وغمائم االبصار: قـَوم  ِهيَ : فرت الدَّ
 .نهممفعول فرت، َوِهي جفون َأعي

 .انمظُر الرَّومض االنف
)*( 
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َحاَق بمِن َيَسار  َرِْحَُه اَّللَُّ  ُهم َعَلى َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم رَب من الصََّحابَة رضى هللا َعنـم هد ِبَيـم تشم ُرُه ِمنم فصل ِف ذكر من اسم  َوَغيـم
ر و َورَِفاَعُة َأصمَحاِب المُمَغاِزي َفِمنم َخريمِ المُمَهاِجرِيَن رَبِيَعُة بمُن  ََل َبيِن أَُميََّة، َوثَِقيُف بمُن َعمم ََسِديُّ َموم بَـَرَة اَأم َثَم بمِن َسخم َأكم

ُبَـيمِب بمِن ُأَهيمِب بمِن ُسَحيمِم بمِن ِغيَـَرَة ِمنم بَ  ُروح  ُحَلَفاُء َبيِن أَُميََّة، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن اهلم يِن َأَسد  يِن َسعمِد بمِن لَيمث  َحِليُف بَ بمُن َمسم
ِتِهمم   .َوابمُن ُأخم

 ُ ُموَمِة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلِة الشَّاِة المَمسم َنمَصاِر بشر بن المرَباء ابمن َمعمُرور  ِمنم َأكم َم، َوِمَن اَأم َعَليمِه َوَسلََّم َكَما تـََقدَّ
ُعوُد بمُن َسعمدِ  ، َوَُممُموُد بمُن مسلمة  وفضيل ابمن النـُّعمَماِن السََّلِميَّاِن، َوَمسم بمِن قـَيمِس بن َخاِلد بمِن َعاِمِر بمِن ُزرَيمق  الزُّرَِقيُّ

، َوُعرمَوُة بمُن ُمرَّةَ  َاِرُث بمُن َحاِطب  ِريُّ، َواْلم ٌس االشهلي، َوَأبُو ضياح َحارِثَة بمُن ََثِبِت بمِن النـُّعمَماِن المَعمم  بمِن ُسَراَقَة، َوَأوم
م  فـََقتَـَلُه، وعامر بن ا( 5)المَفائُِد [ بن] َبَة رُِمَي ِبَسهم ، َوََثِبُت بمُن َأثـمَلَة َوطَلمَحُة، َوُعَمارَُة بمُن ُعقم الكوع مثَّ َوأُنـَيمُف بمُن َحِبيب 

ُ َكَما تـََقدَّ  َبِتِه فـََقتَـَلُه َرِْحَُه اَّللَّ َوِع َأَصابَُه َطَرُف َسيمِفِه ِف رُكم َكم رو بمُن اَأم َوُد الرَّاِعيَسلَمة ابمن َعمم َسم  .َم، َواَأم
ُد َوالممِ  َمم َناَها ِف َأَواِئِل المَغزمَوِة َوَّلِلَِّ اْلم َلفم َحاَق َهاُهَنا ِقصََّتُه َوَقدم َأسم َرَد ابمُن ِإسم  .نَّةُ َوَقدم َأفـم

َحاقَ  بَـَر ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِشَهاب  ِمنم بَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِهَد ِبَيـم ُتشم ُعوُد ابمن رَبِيَعَة َحِليٌف هَلُمم ِمَن المَقارَِة، َومِمَِّن اسم َرَة َمسم يِن زُهم
ُهم َأمجمَِعنيَ  ُس بن قـََتاَدة رضى هللا َعنـم ِرو بمِن َعومف  َأوم َنمَصاِر مثَّ ِمنم َبيِن َعمم  .َوِمَن اَأم

__________ 
س الفارض: االصل( 5)  .َوَأوم

 .َوَما أثمبته َعن االصابة
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(9/701) 

 
 

ُ َعنمهُ خرب ِزي َرِضَي اَّللَّ   اْلمجَّاج بن عَلط المبَـهم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلحاج بمُن ِعََلط  السَُّلِميُّ مثَّ ا: قَاَل ابمُن ِإسم بَـُر َكلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِزيُّ َوَلمَّا فُِتَحتم َخيـم لمبَـهم



َبَة بِنمِت َأيب طَلمَحَة ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ يل مبَِ : فـََقالَ  جَّاِج  -كََّة َمااًل ِعنمَد َصاِحَبِِت ُأمِ  َشيـم َها ُمَعرِ ُض بمُن اْلَم وََكاَنتم ِعنمَدُه َلُه ِمنـم
ِل َمكََّة، فَأمَذنم يل ََي َرُسوَل اَّللَِّ  -  .َوَمااًل ُمتَـَفر ِقًا ِف َُتَّاِر َأهم

 .ََي َرُسول هللا من َأنم َأُقولَ ِإنَُّه البد يل : فََأِذَن َلُه، فـََقالَ 
 .ُقلم : قَالَ 

جَّاجُ  َباَر : قَاَل اْلَم َخم َتِمُعوَن اَأم ُت بِثَِنيَِّة المبَـيمَضاِء رَِجااًل ِمنم قـَُريمش  َيسم ُت َحىتَّ ِإَذا َقِدممُت َمكََّة َوَجدم أَُلوَن َعنم َفَخَرجم َوَيسم
ُ َعَليمِه  َجاِز رِيًفا َوَمنَـَعًة َأممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر َوَقدم َعَرُفوا َأنَـَّها قـَرميَُة اْلِم َورَِجااًل، َوَسلََّم َوَقدم بـََلَغُهمم َأنَُّه َقدم َساَر ِإََل َخيـم

َباِن  َباَر ِمَن الرُّكم َخم  ( .5)َوُهمم يـََتَجسَُّسوَن اَأم
ين قَاُلوا جَّاُج بمُن ِعََلط  : فـََلمَّا رََأوم ََلِمي : قَالَ  -اْلَم رِبمََن ََي َأَِب ُُمَمَّد  فَِإنَُّه  -َوملَم َيُكونُوا َعِلُموا إبِِسم َبَـُر، َأخم ِعنمَدُه َواَّللَِّ اْلم

َجازِ  بَـَر َوِهَي بـََلُد يـَُهوَد َورِيُف اْلِم  .َقدم بـََلَغَنا َأنَّ المَقاِطَع َقدم َساَر ِإََل َخيـم
رَب َما يسركمَقدم بـََلَغيِن َذِلك َوِعنم : قـُلمتُ : قَالَ   .ِدي من اْلَم

َِبم ََنَقِِت يـَُقوُلونَ ( 1)فَالمتَـَبطُوا  َمُعوا مبِثمِلَها َقطُّ، َوَقدم قُِتَل َأصمَحابُُه قـَتمًَل : قـُلمتُ : ِإيه  ََي َحجَّاُج؟ قَالَ : جبَنـم ُهزَِم َهِزُيًَة ملَم َتسم
َمُعوا مبِثمِلِه َقطُّ، َوُأِسَر ُُمَمٌَّد َأسم  َة : ًرا، َوقَاُلواملَم َتسم َعَث ِبِه ِإََل َمكَّ ُتلُه؟ ؟ نـَبـم َ َأظمُهرِِهمم مبَنم َكاَن َأَصاَب ]اَل نـَقم تُـُلوُه بـَنيم فـَيَـقم

 .ِمنم رَِجاهلِِمم 
َتِظُروَن أَ : َوقَاُلوا( 9[ )فـََقاُموا َوَصاُحوا مبَكَّةَ : قَالَ  َا تـَنـم َبَـُر، َوَهَذا ُُمَمٌَّد ِإَّنَّ َدَم ِبِه َعَليمُكمم فَيقمتل َبني َقدم َجاءَُكُم اْلم نم يـُقم

 .أظمهرُكم
__________ 

َبان: ابمن ِهَشام( 5)  .يتحسسون االخبار ويسألون الركم
 .َمشوا جبانبها والزموها: التبطوا( 1)
 .من ابمن ِهَشام( 9)
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بَـَر فَُأِصيَب ِمنم َفلِ  ُُمَمَّد  َوَأصمَحابِِه قـَبمَل َأِعيُنوين َعَلى مَجمِع َمايل مبَكََّة َوَعَلى ُغَرمَ : قـُلمتُ : قَالَ  اِئي، َفِإين ِ ُأرِيُد َأنم َأقمِدَم َخيـم
ِبَقيِن التُّجَّاُر ِإََل َما ُهَناِلكَ   .َأنم َيسم

 فـََقاُموا: قَالَ 
عمُت ِبِه، قَالَ  ِعنمَدَها َماٌل ( 5[ )يل]َمايل، وََكاَن : ُقلمتُ َوِجئمُت َصاِحَبِِت فَـ : َفَجَمُعوا يل َما َكاَن يل َكَأَحثِ  مَجمع  مسَِ

ِبَقيِن التُّجَّارُ  بَـَر َفُأِصيَب ِمنم فـَُرِص المبَـيمِع قـَبمَل َأنم َيسم َُق ِبَيـم ُضوٌع، فـََلَعلِ ي َأْلم  .َموم
رَب َوَما َجاَءُه َعينِ  َأقـمبَ : قَالَ  َع المَعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب اْلَم َل َحىتَّ َوَقَف ِإََل َجنمِب َوَأََن ِف خيمة من خيم فـََلمَّا مسَِ

ٌظ ِلَما َوَضعمُت ِعنمَدَك؟ قَالَ : قـُلمتُ : ََي َحجَّاُج َما َهَذا الَِّذي ِجئمَت ِبِه؟ قَالَ : التُّجَّاِر، فـََقالَ   .نـََعمم : َوَهلم ِعنمَدَك ِحفم



 .ِإين ِ ِف مَجمِع َمايل َكَما ترى، فَانمَصرف َحىتَّ َأفـمرُغَ فاستأخر َحىتَّ َألمَقاَك َعَلى َخََلء ، فَ : قـُلمتُ : قَالَ 
ُُروَج َلِقيُت المَعبَّاَس فـَُقلمتُ : قَالَ  َفظم َعَليَّ َحِديِثي ََي َأَِب : َحىتَّ ِإَذا فـََرغمُت ِمنم مجع كل شئ َكاَن يل مبَكََّة َوَأمجمَعمُت اْلم احم

َشى الطََّلَب ثَ   .ََلًَث مثَّ ُقلم َما ِشئمتالمَفضمِل، فَِإين ِ َأخم
 .أفعل: قَالَ 

ُت ابمَن َأِخيَك َعُروًسا َعَلى بِنمِت َمِلِكِهمم : قلت بَـَر َوانـمتَـَثَل َما  -يـَعميِن َصِفيََّة بِنمَت ُحَيي    -فَِإين ِ َوهللا تـَرَكم تَـَتَح َخيـم َوَقِد افـم
 .ِفيَها َوَصاَرتم َلُه َوَِأَصمَحابِهِ 

ُت َوَما ِجئمُت ِإالَّ ْلخذ َمايل فرقا َعَليمِه ِمنم َأنم : قـُلمتُ : ََي َحجَّاُج؟ قَالَ َما تـَُقوُل : قَالَ  َلمم ، َوَلَقدم َأسم ُتمم َعينِ  ِإي َواَّللَِّ فَاكم
ُم الثَّاِلُث لَِبَس المَعبَّاُس َحىتَّ ِإَذا كَ : ُأغمَلَب َعَليمِه، فَِإَذا َمَضتم َثََلٌث فََأظمِهرم َأممَرَك فـَُهَو َواَّللَِّ َعَلى َما حتُُِب، قَالَ  اَن الميَـوم

ُه قَاُلوا( 1)ُحلًَّة َلُه َوخَتَلََّق  َذ َعَصاُه، مثَّ َخَرَج َحىتَّ َأَتى المَكعمَبَة َفطَاَف هِبَا، فـََلمَّا رََأوم ِل َهَذا َواَّللَِّ التََّجلُُّد : َوَأخم ََي َأَِب المَفضم
َرَز َأممَواهَلُمم َكَلَّ : قَالَ ! ِْلَرِ  المُمِصيَبةِ  رَب َونزل َعُروًسا َعَلى بِنمِت َمِلِكِهمم َوَأحم َواَّللَِّ الَِّذي حلفتم بِِه، لقد افمتتح ُُمَمَّد َخيـم

 .َوَما ِفيَها، َوَأصمَبَحتم َلُه َوَِأَصمَحابِهِ 
رَبِ؟ قَالَ : قَاُلوا ، َوَلَقد دخل َعَليمُكم ُمسلما َوأخذ َأممَواله فَانمطَلق ليلحق الَِّذي َجاءَُكمم مبَا َجاءَُكمم بِهِ : َمنم َجاَءَك هِبََذا اْلَم

 مبَُحمد َوَأصمَحابه
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .تطيب ِبْللوق: ختلق( 1)
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َنا لَ ! َيلعباد اَّللَِّ : فَيكون َمَعه، فـََقاُلوا ، َأَما َواَّللَِّ َلوم َعِلمم  .َكاَن لََنا َوَلُه َشأمنٌ انـمَفَلَت َعُدوُّ اَّللَِّ
رَب بذلك: قَالَ   .َوملَم يـَنمَشُبوا َأن َجاَءُهم اْلَم

َقِطَعةً * * *  َحاَق َهِذِه المِقصََّة ُمنـم  .وهكدا ذََكَر ابمُن ِإسم
َبل  فـََقالَ  َماُم َأْحمَُد بمُن َحنـم َنَد َذِلَك اْلمِ ُث َعنم َأَنس  قَالَ َحدثَنا عبد الرَّزَّاق، َحدثَنا َمعمَمٌر، مسَِ : َوَقدم َأسم َلمَّا : عمُت ََثبًِتا ُُيَدِ 

جَّاج ابمن ِعََلط   رَب قَاَل اْلم ُ َعَليمِه َوسلم َخيـم تَـَتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًَل، : افـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ يل مبَكََّة َمااًل َوِإنَّ يل هِبَا َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ َوِإين ِ ُأرِيُد َأنم آتِيَـُهمم، أَ  ًئا؟ فََأِذَن َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِإنَّ يـَُقوَل فََأََن ِف ِحل   ِإنم َأََن نِلمُت ِمنمَك َأوم قـُلمُت َشيـم

رتَِ : َما َشاَء، فَأََتى اممَرَأتَُه ِحنَي َقِدَم فـََقالَ  َي ِمنم َغَنائِِم ُُمَمَّد  َوَأصمَحابِِه فَِإنَـُّهم امجمَِعي يل َما َكاَن ِعنمَدِك، فَِإين ِ ُأرِيُد َأنم َأشم
 .قد استبيحوا َوُأِصيَبتم َأممَواهلم

رُِكوَن فـََرًحا َوُسُرورًا: قَالَ  ِلُموَن َوَأظمَهَر المُمشم  .َوَفَشا َذِلَك مبَكََّة، فَانـمَقَمَع المُمسم
َبَـُر المَعبَّاَس فـَُعِقَر َوَجَعَل اَل : قَالَ  َتِطيُع َأنم يـَُقومَ  َوبـََلَغ اْلم  .َيسم



بَـَرين ُعثمَمان اْلزرجي َعن مقسم قَالَ : قَاَل َمعمَمرٌ  رِِه َوُهَو : فََأخم تَـلمَقى َوَوَضَعُه َعَلى َصدم فَأخذ ابمنا يـَُقاُل َلُه قـَُثُم َواسم
 .يـَُقول

أرسل ُغََلما َلُه ِإََل حجاج  مثَّ : برغم من زعم قَاَل ََثبت بن أنس* شبه ِذي االنف االشم بىن ِذي النعم * حِب قثم 
ٌر ممَّا ِجئمَت بِهِ : بن عَلط فـََقالَ  ُ َخيـم  .َويـمَلَك َما ِجئمَت بِِه َوَماَذا تـَُقوُل؟ َفَما َوَعَد اَّللَّ

ُل يل ِف بـَعمِض بـُُيوتِِه ِْلتِ : حجاج بن عَلط: فـََقالَ  ِل السَََّلَم َوُقلم َلُه فـَلمَيخم َرأ َعَلى َأيب المَفضم َبَـَر َعَلى َما اقـم َيُه، فَِإنَّ اْلم
 .َيُسرُّهُ 

اِر قَالَ  ا بـََلَغ الدَّ  .َأبمِشرم ََي َأَِب المَفضملِ : َفَجاَء ُغََلُمُه فـََلمَّ
ربُه َما قَاَل حجاج فََأعمتَـَقهُ : قَالَ  نَـيمِه، فَأخم َ َعيـم  .فـََوَثَب المَعبَّاُس َفرًِحا َحىتَّ قـَبََّل بـَنيم
بَـَر َوَغِنمَ مثَّ َجاَءُه ا: قَالَ  تَـَتَح َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قد افـم بَـَرُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جَّاُج فََأخم  ْلَم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصِفيَّ   ةَ َأممَواهَلُمم، َوَجَرتم ِسَهاُم اَّللَِّ ِف َأممَواهلِِمم، َواصمطََفى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتاَرتم أَ  بِنمتَ  ِلَها، فَاخم ِسِه، َوَخيـََّرَها َأنم يـُعمِتَقَها َوَتُكوُن َزومَجًة َأوم تـَلمَحَق بَِهم ََذَها لِنَـفم  .نم يـُعمِتَقَها َوَتُكوَن َزومَجَتهُ ُحَيي   َواختَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأِذَن يل َوَلِكينِ  ِجئمُت ِلَمال  َكاَن َهاُهَنا َأَردمُت َأنم َأمجمََعُه فََأذمَهَب بِِه، فَ : قَالَ  َتأمَذنمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اسم

ِف َعَليَّ َثََلًَث مثَّ اذمُكرم َما بََدا َلكَ   .َأنم َأُقوَل َما ِشئمُت، فََأخم
 انشمر بِِه، فـََلمَّا َكاَن بـَعمَد َثََلث  َأَتى َفَجَمَعِت اممَرَأتُُه َما َكاَن ِعنمَدَها ِمنم ُحِلي   َأو َمَتاع فجمعته ودفعته ِإلَيمِه مثَّ : قَالَ 

جَّاِج فـََقالَ  َم َكَذا وََكَذا، َوقَاَلتم : المَعبَّاُس اممَرَأَة اْلَم بَـَرتمُه َأنَُّه َذَهَب يـَوم ُ ََي َأَِب المَفضمِل : َما فـََعُل َزومُجِك؟ فََأخم اَل ُُيمزُِنَك اَّللَّ
َنا الَِّذي بـَلَ  بَـَر َعَلى َرُسوِلهِ : َغَك، قَالَ َلَقدم َشقَّ َعَليـم ُ َخيـم َنا، فـََتَح اَّللَّ بَـبـم ِد اَّللَِّ ِإالَّ َما َأحم ُ َوملَم َيُكنم حبَمم  َأَجلم اَل ُُيمزُِنيِن اَّللَّ

ِسِه،  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصِفيََّة لِنَـفم َطَفى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َواصم فَِإنم َكاَنتم َلِك َحاَجٌة ِف َزومِجِك َوَجَرتم ِفيَها ِسَهاُم اَّللَِّ
َِقي بِهِ   .فَاْلم

بَـرمُتِك، مثَّ َذَهَب َحىتَّ َأَتى جَمَاِلَس قـَُريمش  َوُهمم يـَُقوُلوَن : َأظُنَُّك َواَّللَِّ َصاِدقًا؟ َقالَ : قَاَلتم  َممُر َعَلى َما َأخم فَِإين ِ َصاِدٌق َواَأم
ٌر ََي َأَِب المَفضملِ اَل ُيِصيُبَك إِ : ِإَذا َمرَّ هِبِمم   .الَّ َخيـم

ُ َعَلى رَ : قَالَ  بَـَر فـََتَحَها اَّللَّ جَّاُج بمُن ِعََلط  َأنَّ َخيـم بَـَرين اْلَم ، َأخم ِد اَّللَِّ ٌر حبَمم ُسوِلِه َوَجَرتم ِفيَها ِسَهاُم اَّللَِّ ملَم ُيِصبميِن ِإالَّ َخيـم
ِسِه، َوَقدم َسأََليِن أَ  َهبُ َواصمطََفى َصِفيََّة لِنَـفم َا َجاَء لَِيأمُخَذ َماَلُه َوَما َكاَن َلُه من شئ َهاُهَنا مثَّ يَذم ِفَي َعنُه َثََلًَث، َوِإَّنَّ  .نم ُأخم

ِلُموَن من َكاَن َدَخَل بـَيـم : قَالَ  رِِكنَي، َوَخَرَج المُمسم ِلِمنَي َعَلى المُمشم ُ المَكآبََة الَِِّت َكاَنتم ِِبلمُمسم تَ فـََردَّ اَّللَّ ِئًبا َحىتَّ َأَتى َتُه ُمكم
ِلُموَن َوَردَّ َما َكاَن ِمنم َكآبَة  َأوم َغيمظ  َأوم ُحزمن  َعَلى الم  َبَـَر، َفُسرَّ المُمسم بَـَرُهُم اْلم رِِكنيَ المَعبَّاَس فََأخم  .ُمشم

ُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب المُكُتِب  ِ َوملَم خُيمرِجم َناُد َعَلى َشرمِط الشَّيمَخنيم َحاَق بمِن ِإبـمَراِهيَم، َوَهَذا اْلمِسم السِ تَِّة ِسَوى النََّساِئيِ  َعنم ِإسم
 .َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق بِِه ََنمَوهُ 



َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َُممُموِد بمِن َغيمََلَن َعنم َعبمِد الرَّزَّاقِ  َاِفُظ المبَـيـم  .َوَرَواُه اْلم
َيا  .َن، َعنم زَيمِد بمِن المُمَباَرِك، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ثـَومر  َعنم َمعمَمر  ِبِه ََنمَوهُ َوَرَواُه َأيمًضا ِمنم َطرِيِق يـَعمُقوَب بمِن ُسفم
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ُهمم  نَـُهمم تـََراُهٌن َعِظيٌم َوتـََبايٌُع، ِمنـم َبَة ِف َمَغازِيِه َأنَّ قـَُريمًشا َكاَن بـَيـم ٌد َيظمَهُر ُُمَمَّ :  َمنم يـَُقولُ وََكَذِلَك ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم
 .َوَأصمَحابُهُ 

ُهمم َمنم يـَُقولُ  بَـرَ : َوِمنـم َِليَفاِن َويـَُهوُد َخيـم  .َيظمَهُر اْلم
ُ عَ  َلَم َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِزيُّ َقدم َأسم جَّاُج بمُن ِعََلط  السَُّلِميُّ مثَّ المبَـهم بَـَر، وََكاَن وََكاَن اْلَم َليمِه َوَسلََّم فـََتَح َخيـم

ِثًرا ِمَن المَماِل، وََكاَنتم َلُه َمَعاِدنُ  جَّاُج ُمكم ، وََكاَن اْلَم اِر بمِن ُقَصي   ، فـََلمَّا َظَهَر حَتمَتُه ُأمُّ شيَبة ُأخمت َعبمِد الدَّ  َأرمِض َبيِن ُسَليمم 
جَّاُج رَ  َتأمَذَن اْلَم بَـَر اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الذََّهاِب ِإََل َمكَّة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .جيمع َأممَواله، فَأذن َلُه ََنمو َما تقدم
 .َوهللا أعلم

ن  : قَاَل السُّهيملي َرَْحه هللا] ََلم اْلمجَّاج َهَذا أمرا عجيبا َمَع اْلِم  .رويَنا ِف َسَبب ِإسم
طاب رضى هللا َعنُه من المَمِديَنة ِبَسَبب افتتان بعض جواري َوُهَو َواِلد نصر : قَالَ  بن حجاج الَِّذي نـََفاُه عمر بن اْلم

 .المَمِديَنة
َواَل َسِبيل ِإََل نصر بن حجاج * َأال َسِبيل ِإََل مخر فأشرهبا : َوِفيه تَقول الفريعة بنت مهام أم اْلمجَّاج بن يُوُسف الثَـَّقِفي  

 .ِإََل الشَّام فهوى اممَرَأة أيب االسود الس لِمي  وأضىن من حبها، وََكاَن يـَُقال َلُه الضينفـََلمَّا ذهب : قَالَ 
 ( .5[ )َوَمات بذلك

َحاقَ  ُل َحسَّانَ : قَاَل ابمُن ِإسم بَـَر قـَوم َمزِارِع   مَجَُّعوا ِمنم * بِئمَس َما قَاتـََلتم َخَياِبُر َعمَّا : َومِمَّا ِقيَل ِمَن الشِ عمِر ِف َغزمَوِة َخيـم
لِيل َأمن المَمومت يهربون َفِإن املو * َوُنَِيِل َكرُهوا المَمومت فاستبيح ْحاهم  ُر * وأقروا فعل الذميم الذَّ َُزاِل َغيـم َت اهلم ت َموم

َنمَصاِري ِ  يِل َوقَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  َعنم َأيب زَيمد  اَأم بَـًرا َوفـُُروَضُه َوََنمُن َورَ : مجَِ ِبُكلِ  َفىت عاري * دمََن َخيـم
 (1)االشاجع مذود 

__________ 
 .سقط من املطبوعة( 5)
 .َمَواِضع الش رمب من االهنار: المُفُروض( 1)

 .عروق ظَاهر المَكف  : واالشاجع
 .، اْلامي املدافع:واملذود

)*( 
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َوة  جرئ َعلَ * جواد َلَدى الغاَيت اَل واهن القوى  ِر ِف ُكلِ  َشتـم َهِد َعِظيِم َرَماِد المِقدم َعمَداِء ِف ُكلِ  َمشم َضُروب  * ى اَأم
ًحا ِإنم َأَصاَب َشَهاَدًة  َرِفِ  المُمَهنَِّد يـََرى المَقتمَل َمدم ِمَن اَّللَِّ يـَرمُجوَها َوفـَومزًا بَِْحمََد يَُذوُد َوَُيمِمي َعنم ِذَماِر * بَِنصمِل المَمشم

َفُع َعنمُه ِِبللِ َساِن َوِِبلمَيِد َويـَنمُصُرُه ِمنم ُكِل َأممر  يَرِيُبُه * د  ُُمَمَ  نـمَباِء ِِبلمغَيمِب * َويَدم ُق ِِبْلمِ جَيُوُد بِنَـفمس  ُدوَن نـَفمِس ُُمَمَِّد ُيَصدِ 
المقرى وُماصرته قوما من الميَـُهود ومصاْلته  يُرِيد ِبَذاَك المِعز  والفوز ِف َغد فصل ِف مروره َعَليمِه السَََّلم بوادي* ُُممِلًصا 

ِريِ ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب : يهود َعَلى َما ذََكَرُه المَواِقِديُّ َقاَل المَواِقِديُّ  َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعبمِد المَعزِيِز، َعِن الزُّهم َحدَّ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ : ُهَريـمَرَة قَالَ  بَـَر ِإََل َواِدي المُقَرى، وََكاَن رَِفاَعُة بمُن زَيمِد بمِن َوهمب   َخَرجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َخيـم َصلَّى اَّللَّ

ُل لِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم عبدا أسود يـَُقال َلُه مدعم، َفَكاَن يـَُرحِ  َُذاِميُّ َقدم َوَهَب ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َرُسوِل اَّللَِّ اْلم َصلَّى اَّللَّ
َها ََنٌس ِمَن المَعَرِب،  َنا ِإََل يـَُهوَد َوَقِدَم ِإلَيـم َل َرُسوِل اَّللَِّ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا نـََزلمَنا ِبَواِدي المُقَرى انـمتَـَهيـم َعٌم َُيُطُّ َرحم َنا ِمدم فـَبَـيـم

َنا يـَُهوُد  بَـَلتـم تَـقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقِد اسم ِبُل َصلَّى اَّللَّ ِِبلرَّممِي ِحنَي نـََزلمَنا َوملَم َنُكنم َعَلى تـَعمِبَية ، َوُهمم َيِصيُحوَن ِف آطَاِمِهمم، فـَيُـقم
َقتَـَلُه، فـََقاَل النَّاس َعًما فـَ ٌم َعائٌِر فََأَصاَب ِمدم نَّة: َسهم  .َهِنيًئا َلُه اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َها َكَلَّ وَ " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر ِمَن المَمَغاَنِِ ملَم ُتِصبـم َم َخيـم َلَة الَِِّت َأَخَذَها يـَوم الَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ِإنَّ الشَّمم
َتِعَل َعَليمِه ََنرًا  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " المَمَقاِسُم لََتشم َع ِبَذِلَك النَّاُس َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ  فـََلمَّا مسَِ  .ِبِشَراك  َأوم ِشَراَكنيم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ِشَراٌك ِمنم ََنر  : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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ِر بمِن يَزِيدَ " َأوم ِشَراَكاِن ِمنم ََنر   ِ ِمنم َحِديِث َماِلك  َعنم ثـَوم َِديُث ِف الصَِّحيَحنيم  َوَهَذا اْلم
ِوهِ َعنم َأيب المَغيمِث َعنم أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِنحم  .يب ُهَريـمَرَة َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُبَ : قَاَل المَواِقِدي   اِب بمِن المُمنمِذِر، فعىب َرُسول هللا َأصمَحابَُه لِلمِقَتاِل َوَصفَُّهمم، َوَدَفَع ِلَواَءُه ِإََل َسعمِد بمِن ُعَباَدَة، َورَايًَة ِإََل اْلم
َرُزوا َأمموَ َورَايًَة إِ  َلُموا َأحم ربهمم ِإنم َأسم ، َورَايًَة ِإََل عباد ابمن بشر، مثَّ دعاهم ِإََل االسَلم َوأخم ِل بمِن ُحنَـيمف  اهَلُمم َوَحَقُنوا ََل َسهم

 .ِدَماَءُهمم َوِحَسابـُُهمم َعَلى اَّللَِّ 
ُر بمُن الم : قَالَ  ُهمم، فـَبَـَرَز ِإلَيمِه الزُّبـَيـم ُهمم َأَحَد فـَبَـَرَز رَُجٌل ِمنـم َقتَـَلُه، َحىتَّ قُِتَل ِمنـم َعوَّاِم فـََقتَـَلُه، مثَّ بـََرَز آخر فربز ِإلَيمِه َعلي  فـَ

ََلمِ  ُهمم ِإََل اْلمِسم ُهم رجَل دعى َمنم بَِقَي ِمنـم  .َعَشَر َرُجًَل، كلما قتل ِمنـم
م فيصلى بَِصمَحابِِه مثَّ  ََلِم َوِإََل هللا عزوجل َوَرُسوله،  َوَلَقدم َكاَنِت الصَََّلة حتضر َذِلك الميَـوم ُعوُهمم ِإََل اْلمِسم يـَُعوُد فـََيدم

َوًة َوَغنَّمَ ( 5)َوقَاتلهمم َحىتَّ َأممَسى  ا ِبَيمِديِهمم، َوفـََتَحَها َعنـم ُس قـَيمَد رُممح  َحىتَّ َأعمَطوم ُ ، َوَغَدا َعَليمِهمم فـََلمم تـَرمتَِفِع الشَّمم ُهُم اَّللَّ
 .َأَصابُوا َأََثًَث َوَمَتاًعا َكِثريًاَأممَواهَلُمم وَ 

، فـََقسََّم َما َأَصاَب َعلَ  م  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَواِدي المُقَرى َأرمبـََعَة َأَيَّ َرمَض َوَأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى َأصمَحابِِه، َوتـََرَك اَأم
هَ  بَـَر َوالنَِّخيَل ِف َأيمِدي الميَـُهوِد َوَعاَمَلُهمم َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم ا، فـََلمَّا بـََلَغ يـَُهوَد تـَيمَماَء َما َوِطَئ ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

زميَِة، َوَأقَاُموا ِبَيمدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى اْلِم  .مم يِهمم َأممَواهلَُ َوَفَدَك َوَواِدي المُقَرى َصاَْلُوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َل تـَيمَماَء َوَواِدي المُقَرى َِأَنَـُّهَما َداخِ  بَـَر َوَفَدَك َوملَم خُيمرِجم َأهم َرَج يـَُهوَد َخيـم َلَتاِن ِف َأرمِض الشَّاِم، َويـََرى َأنَّ فـََلمَّا َكاَن ُعَمُر َأخم
 .َما ُدوَن َواِدي المُقَرى ِإََل المَمِديَنِة حجاز، َومن َورَاَء َذِلَك ِمَن الشَّامِ 

بَـرَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنِة بـَعمَد َأنم فـَرََغ ِمنم َخيـم  ووادي المقرى وغنمه هللا مثَّ انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .عزوجل

__________ 
 .َأممسوا: ا( 5)

)*( 
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َثيِن يـَعمُقوُب بمُن : قَاَل المَواِقِديُّ  َاِرِث بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن  َحدَّ ُُمَمَّد ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َصعمَصَعَة، َعِن اْلم
، َعنم ُأمِ  ِعَمارََة، قَاَلتم  ُرمِف َوُهَو يـَُقولُ : َكعمب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُقوا النِ َساَء بـَعمَد اَل َتطمرُ : " مسَِ

َلُه َفوجَد َما يكره، فخلى َسِبيلَها َومل يهجر، َوَضنَّ ِبَزومَجِتِه َأنم : قَاَلتم " َصََلِة المِعَشاِء  َيِ  َفَطَرَق َأهم َفَذَهَب رَُجٌل ِمَن اْلم
َها َأوماَلٌد وََكاَن ُيُِبـَُّها، فـََعَصى َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََرَأى َما يكرهيـَُفارِقـََها وََكاَن َلُه ِمنـم  . َصلَّى اَّللَّ

بَـَر َعاَمَل يـَُهو  تَـَتَح َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا افـم ِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َعَلى َشطمِر َما فصل ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َدَها َعَليـم
َها ِمنم متَمر  َأوم َزرمع    .خَيمُرُج ِمنـم

َِديِث َعَلى َأنم يـَعمَمُلوَها ِمنم َأممَواهلِِمم، َوِف بـَعمِضَهاوَ  ُ َعَليمِه : َقدم َوَرَد ِف بـَعمِض َألمَفاِظ َهَذا اْلم َوقَاَل هَلُُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َنا : " َوَسلَّمَ   ".نُِقرُُّكمم ِفيَها َما ِشئـم

َعُث َعَليمِهمم  ُه، فـََلمَّا قُتِ  َوِف الس َنن َأنَُّه َكاَن يـَبـم نـُُهمم ِإَيَّ ِتَواِء مثَارَِها مثَّ ُيَضمِ  َل َعبمُد َعبمَد اَّللَِّ بمَن َرَواَحَة خَيمُرُصَها َعَليمِهمم ِعنمَد اسم
مَ  ر  َكَما تـََقدَّ تََة بـََعَث َجبَّاَر بمَن َصخم  .اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة مبُؤم

ِضُع حَتمرِيِر َألمَفاِظِه َوبـََيانِ  ُ َوِبِه الثِ َقةُ  َوَموم َكاِم ِإنم َشاَء اَّللَّ َحم  .ُطُرِقِه ِكَتاُب المُمَزارَعة ِمنم ِكَتاِب اَأم
َحاق بَـَرين : َوقَاَل ُُمَمَُّد بن ِإسم بَـَر َُنمَلُهمم؟ فََأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُهوَد َخيـم َسأَلت ابمن شَهاب َكيَف َأعمَطى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَـُر ممَّا أَ  َأنَّ  َوًة بـَعمَد المِقَتاِل، وََكاَنتم َخيـم بَـَر َعنـم تَـَتَح َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم افـم ُ َعَليمِه، مَخََّسَها َوَقَسَمَها َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفاَء اَّللَّ
ََلِء بـَعمَد ا ِلَها َعَلى اْلَم ِلِمنَي َونـََزَل َمنم نـََزَل ِمنم َأهم َ المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ بـَنيم ِإنم : " لمِقَتاِل، َفَدَعاُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتمم   ِشئـم
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َنُكمم، فَأُِقرُُّكمم مَ  نَـَنا َوبـَيـم َممَواَل َعَلى َأنم تـَعمَمُلوَها َوَتُكوُن مثَارَُها بـَيـم ُ َدفـَعمُت ِإلَيمُكمم َهِذِه اَأم  ."ا َأقـَرَُّكُم اَّللَّ
َعُث عبد هللا ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَبـم ابمن َرَواَحَة فـَيَـقمِسُم مَثََرَها  فـََقِبُلوا وََكانُوا َعَلى َذِلَك يـَعمَمُلونـََها، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َرمصِ   .َويـَعمِدُل َعَليمِهمم ِف اْلم
ُ َعلَ  ُ نَِبيَُّه َصلَّى اَّللَّ َها َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ فـََلمَّا تـََوىفَّ اَّللَّ ر  ِبَيمِديِهمم َعَلى المُمَعاَمَلِة الَِِّت َعاَمَلُهمم َعَليـم ُ يمِه َوَسلََّم َأقـَرََّها َأبُو َبكم ى اَّللَّ

رًا ِمنم ِإَمارَتِِه، مثَّ بـََلَغ ُعمَ  َطَّاِب َصدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ تـُُوِفِ َ، مثَّ َأقـَرَُّهمم ُعَمُر بمُن اْلم َر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ِفيهِ  فـََفَحَص ُعَمُر َعنم َذِلَك َحىتَّ بـََلَغُه الثَـَّبُت، فََأرمَسَل " اَل جَيمَتِمَعنَّ جبَزِيَرِة المَعَرِب ِديَناِن : قَاَل ِف َوَجِعِه الَِّذي قـََبَضُه اَّللَّ

ََلِئُكمم  ِإنَّ : ِإََل يـَُهوَد فـََقالَ   .اَّللََّ َأِذَن يل ِف ِإجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ٌد ِمنم " اَل جَيمَتِمَعنَّ ِف َجزِيَرِة المَعَرِب ِديَناِن : " َوَقدم بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَمنم َكاَن ِعنمَدُه َعهم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ٌد فـَلميَـَتَجهَّزم ِللمَجََلءِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه َلُه، َوَمنم ملَم َيُكنم ِعنمَدُه َعهم  .فـَلمَيأمِتيِن ِبِه أُنمِفذم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلى ُعَمُر من مل يكن ِعنمده َعهم  .فََأجم

بَـَر ِف َأزمَمان  ُمَتَأخِ رَ : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيِه َقِد ادََّعى يـَُهوُد َخيـم ة  بـَعمَد الثَََّلمثِائَِة َأنَّ ِبَيمِديِهمم ِكَتاًِب ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم  زميََة َعنـم  .َأنَُّه َوَضَع اْلِم

ُهم، زميَِة َعنـم َقاِط اْلِم ُروَن، َوُهَو   َوَقِد اغمتَـرَّ هِبََذا المِكَتاِب بـَعمُض المُعَلَماِء َحىتَّ قَاَل إبِِسم من الشَّاِفِعيَّة الشَّيمخ َأبُو على بن َخيـم
َرد  ]ِكَتاٌب ُمَزوٌَّر  َل َلُه، َوَقدم بـَيـَّنمُت بُطمََلنَُه ِمنم ُوُجوه  َعِديَدة  ِف ِكَتاب  ُمفم تَـَعٌل اَل َأصم ُذوٌب ُمفم َوَقدم تـََعرََّض ( 5[ )َمكم

رِِه َوِإبمطَاِلِه مَجَاَعٌة ِمَن اَأمَ  صمَحاِب ِف ُكتُِبِهمم َكابمِن الص باغ ِف مَسائِله، َوالشَّيمِخ َأيب َحاِمد  ِف تـَعمِليَقِتِه، َوَصنََّف ِفيِه ابمُن ِلذِكم
َفرًِدا لِلرَّدِ  َعَليمِه، َوَقدم حَتَرَُّكوا بِِه بـَعمَد السَّبمِعِمائَِة َوَأظمَهُروا ِكَتاًِب فِ  ِلَمِة ُجزمًءا ُمنـم خَ المُمسم َصمَحاُب ِف  يِه ُنسم ُة َما ذََكَرُه اَأم

ُذوٌب، فَِإنَّ ِفيِه َشَهاَدَة َسعمِد بمِن ُمَعاذ ، َوَقدم َكاَن َماَت  ُت َعَليمِه فَِإَذا ُهَو َمكم  قبل زمنُكتُِبِهمم، َوَقدم َوقـَفم
__________ 

 .سقط من ا( 5)
)*( 
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بَـَر، َوِفيِه َشَهاَدُة ُمَعاِويََة بمِن َأيب  َمِئذ ، َوِف آِخرِهِ َخيـم َلَم يـَوم َياَن َوملَم َيُكنم َأسم  وََكتَـَبُه َعلي  : ُسفم
 .ابمن َأيب طَاِلب  

َا ُشرَِعتم َأوََّل َما شُ  زميَِة َوملَم َتُكنم ُشرَِعتم بـَعمُد، فَِإنَـَّها ِإَّنَّ ُع اْلِم ِل جَنم َوَهَذا ْلَمٌن َوَخطَأٌ، َوِفيِه َوضم  .َرانَ رَِعتم َوُأِخَذتم ِمنم َأهم
ع    .َوذََكُروا َأنَـُّهمم َوَفُدوا ِف ُحُدوِد َسَنِة ِتسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاقَ * * *  ََل َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ : مثَّ قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ََنِفٌع َموم ُر بمُن المَعوَّاِم : َوَحدَّ ُت َأََن َوالزُّبـَيـم َخَرجم
َنا تـََفرَّقـمَنا ِف َأممَوالَِنا، قَالَ َوالمِمقم  بَـَر نـَتَـَعاَهُدَها، فـََلمَّا َقِدمم َوِد ِإََل َأممَوالَِنا ِبَيـم َسم فـَُعِدَي َعَليَّ حَتمَت اللَّيمِل َوَأََن ََنِئٌم : َداُد بمُن اَأم

، فـََلمَّا استصرخ على َصاِحبَ  اَل : اَي فَأَتـََياين َفَسَأاَلين َمنم َصَنَع َهَذا ِبَك؟ فـَُقلمتُ َعَلى ِفَراِشي فـَُفِدَعتم يََداَي ِمنم ِمرمفـََقيَّ
َلَحا ِمنم يَِدي، مثَّ َقِدَما يب َعَلى ُعَمَر، فـََقالَ  رَب : َأدمِري، فََأصم  .َهَذا َعَمُل يـَُهوَد َخيـم



بَـَر َعَلى َأَنَّ ُُنمرُِجُهمم َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ : مثَّ قَاَم ِف النَّاِس َخِطيًبا فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َعاَمَل يـَُهوَد َخيـم لَّى اَّللَّ
َوهِتِمم َعَلى ا ا َعَلى َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر فـََفَدُعوا يََديمِه َكَما بـََلَغُكمم َمَع َعدم َنا، َوَقدم َعَدوم َلُه، اَل َنُشكُّ َأنَـّ ِإَذا ِشئـم َنمَصاِريِ  قـَبـم ُهمم  َأم
بَـَر فـَلميَـلمَحقم ِبِه فَِإين ِ  ُرُهمم، َفَمنم َكاَن َلُه َماٌل ِمنم َخيـم  .ُُممرٌِج يـَُهودَ  َكانُوا َأصمَحابَُه لَيمَس لََنا ُهَناَك َعُدوٌّ َغيـم

َرَجُهمم   .فََأخم
بَـَر، َوَقدم َكاَن َوقـََفهُ : قـُلمتُ  ُمُه الَِّذي ِبَيـم َطَّاِب َسهم ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوَشَرَط ِف المَوقمِف َما َأَشاَر بِِه َرُسوُل اَّللَِّ  َكاَن ِلُعَمَر بمِن اْلم

ِ، َوَشَرَط َأنم َيُكوَن النََّظَر ِفيِه لَلرشد فاالرشد ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما ُهَو ََثِبٌت ِف الصَِّحيَحنيم  .من بـََناته وبنيه َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ ِف  َاِفظ المبَـيـم َرِة المَقِضيَِّة، َوِإنم َكاَن اَترِيُخ : الدَّاَلِئلِ قَاَل اْلم بَـَر َوقـَبمَل ُعمم مِجَاُع َأبـمَواِب السََّراََي الَِِّت تُذمَكُر بـَعمَد فـَتمِح َخيـم

 .بـَعمِضَها لَيمَس ِِبلمَواِضِح ِعنمَد أهل المَمَغاِزي
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يِق ِإََل َبيِن فـََزارَ  ر  الصِ دِ  دَسرِيَُّة َأيب َبكم رَِمة بن عمار، َحدثَنا ِإََيُس بمُن َسَلَمَة، : َة قَاَل االمام َأْحم َحدثَنا هبز، َحدثَنا ِعكم
َثيِن َأيب، قَالَ  ُ َعَليمهِ : َحدَّ َنا َمَع أيب بكر ابمن َأيب ُقَحاَفَة َوَأمََّرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َخَرجم

ََن َبيِنَ فَـ  َنا فـََغَزوم َنا الصُّبمَح َأَمَرََن َأبُو َوَسلََّم َعَليـم َنا، فـََلمَّا َصلَّيـم ر  فـََعرَّسم ََن ِمَن المَماِء َأَمَرََن َأبُو َبكم ر  َفَشنَـنَّا َزارََة، فـََلمَّا َدنـَوم َبكم
 .المَغارة، فـََقتَـلمَنا على املَاء من مر قبلَنا

ِبُقوين ِإََل مثَّ َنَظرمُت ِإََل ُعُنق  ِمَن النَّاس ِفيِه ال: قَاَل َسَلَمةُ  ََبِل َوَأََن َأعمُدو ِف آََثرِِهمم، َفَخِشيُت َأنم َيسم ذُّر ِيَِة َوالنِ َساِء ََنمَو اْلم
ََبِل، قَالَ  َ اْلم نَـُهمم َوبـَنيم م  فـََوَقَع بـَيـم ََبِل فـََرَميمُت ِبَسهم ُتُه َعَلى ا: اْلم ر  َحىتَّ َأتـَيـم لمَماِء َوِفيِهُم َفِجئمُت هِبِمم َأُسوقـُُهمم ِإََل َأيب َبكم

ٌع  َها َقشم َسِن المَعَرِب، قَالَ ( 5)اممَرَأٌة ِمنم فـََزارََة َعَليـم َنٌة هَلَا ِمنم َأحم تَـَها، قَالَ : ِمنم َأَدِم َوَمَعَها ابـم ر  بِنـم َفَما  : فـَنَـفََّليِن َأبُو َبكم
ًِب َحىتَّ َقِدممُت المَمِديَنَة، مثَّ ِبتُّ فـََلمم أَ  ُت هَلَا ثـَوم ًِب، قَالَ َكَشفم ِشفم هَلَا ثـَوم ُ َعَليمِه َوسلم ِف : كم فـََلِقَييِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِبً : فـَُقلمتُ : قَالَ " ََي مسلة َهبم يل المَمرمَأَة " السُّوق فـََقاَل يل   .َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َلَقدم َأعمَجبَـتميِن َوَما َكَشفمُت هَلَا ثـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوتـَرََكيِن، َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِمَن المَغِد َلِقَييِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َفَسَكتَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ

 ".ََي َسَلَمُة َهبم يل المَمرمَأة : " ِف السُّوِق فـََقالَ 
ِبً ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوا: فـَُقلمتُ : قَالَ  ُت هَلَا ثـَوم  .َّللَِّ َلَقدم َأعمَجبَـتميِن َوَما َكَشفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوتـَرََكيِن، َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِمَن المَغِد َلِقَييِن َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

ًِب َوِهَي َلَك ََي : قلت: قَالَ " َسَلَمُة َهبم يل المَمرمَأَة َّلِلَِّ َأبوك  َيَ : " ِف السُّوِق فـََقالَ  ُت هَلَا ثـَوم ََي َرُسول هللا َوهللا َما َكَشفم
 .َرُسوَل هللا

ِل َمكََّة َوِف َأيمِديِهمم ُأَساَرى مِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأهم ِلِمنَي فـََفَداُهمم َرُسوُل اَّللَِّ بعث هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن المُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِِتلمَك المَمرمَأةِ   .َصلَّى اَّللَّ

رَِمة بن عمار ِبهِ  َهِقيُّ من َحِديث ِعكم ِلٌم َوالمبَـيـم  .َوَقدم َرَواُه ُمسم
__________ 



لق: القشع( 5)  .الفرو اْلم
 ( )*(9السِ ريَة  - 17)
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ُ َعنمُه ِإََل تربة من َأرض هَوازن َورَاَء َمكََّة بَِرمبـََعِة َأممَيال  َسرِيَُّة  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ  ُعَمَر بمِن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق المَواِقِديِ  بََِسانِيِدِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنمُه  َم بـََعَث ُعَمُر بمنُ مثَّ َأومَرَد المبَـيـم َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ اْلم

ُمُنوَن النـََّهاَر، فـََلمَّ  ، وََكانُوا َيِسريُوَن اللَّيمَل َوَيكم ُهمم ِف َثََلِثنَي رَاِكًبا َوَمَعُه َدلِيٌل ِمنم َبيِن ِهََلل  ا ِإََل ِبََلِدِهمم َهَربُوا ِمنـم ا انـمتَـَهوم
؟ فـََقالَ : ِقيَل َلهُ وََكرَّ ُعَمُر رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنِة، فَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم َيَمُمرمين ِإالَّ : َهلم َلَك ِف ِقَتاِل َخثـمَعم  ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .بِِقَتاِل َهَواِزَن ِف َأرمِضِهمم 
َوِد، َعنم ُعرمَوَة،  َسرِيَُّة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة ِإََل ُيَسريمِ بمِن ِرزَام  الميَـُهوِديِ  مثَّ  َسم َأومَرَد ِمنم َطرِيق ِإبـمَراِهيم بن هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َعبمَد  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريِ  َبَة َعِن الزُّهم ا اَّللَِّ بمَن َرَواَحَة ِف َثََلِثنَي رَاِكبً َوِمنم َطرِيِق ُموَسى بمِن ُعقم
بَـَر، َوبـََلَغ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ُه ِبَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه جَيمَمُع  فيهم عبد هللا بن رَاَحة ِإََل ُيَسريمِ بمِن ِرزَام  الميَـُهوِديِ  َحىتَّ َأتـَوم اَّللَّ

ُه فـََقاُلوا بَـرَ َأرمَسَلَنا ِإلَيمَك َرُسوُل ا: َغطََفاَن لِيَـغمُزَوُه هِبِمم، فَأَتـَوم تَـعمِمَلَك َعَلى َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيسم  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنَي، فـََلمَّ  ُهمم َرِديٌف ِمَن المُمسم ا بلُغوا قرقرة نيار َوِهَي ِمنم فـََلمم يـََزاُلوا بِِه َحىتَّ تَِبَعُهمم ِف َثََلِثنَي رَُجًَل َمَع ُكلِ  رَُجل  ِمنـم

بَـَر َعَلى ِستَِّة أَ  َوى بَِيِدِه ِإََل َسيمِف عبد هللا بن َرَواَحة، َففطن َلُه عبد هللا بن َرَواَحة فَـ َخيـم ُر بمُن ِرزَام  فََأهم َزَجَر ممَيال  نَِدَم ُيَسيـم
َتَحَم ي َلُه فـََقَطَعَها، َواقـم َكَن ِمنم ُيَسريم  َضَرَب رِجم َتمم ِم، َحىتَّ اسم َتَحَم َيُسوُق ِِبلمَقوم َرُه مثَّ اقـم سري َوِف يَده ُمراش ِمنم بَِعيـم

َه َعبمِد اَّللَِّ بن َرَواَحة َفَشجَُّه َشجًَّة َمأمُموَمًة ( 5)َشومَحط    ( .1)َفَضَرَب ِبِه َوجم
َر َرُجل  َواِحد  ِمَن الميَـُهوِد َأعمَجَزُهمم شَ  ِلِمنَي َعَلى َرِديِفِه فـََقتَـَلُه، َغيـم ملَم ُيَصبم ِمَن المُمسلمني دًّا وَ َوانمَكَفأَ ُكلُّ رَُجل  ِمَن المُمسم

 أحد،
__________ 

 .املخراش المِمَجن، َوُهَو َعصا معقوفة( 5)
 .شجر من النبع: والشوحط

 .ِف أم رَأسه: مأمومة( 1)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف شجة عبد هللا بن َرَواَحة َفلم تقيح َوملَم تُـ  ِذِه َحىتَّ َماتَ َوَبَصَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ؤم
َرى َمَع َبِشرِي بمِن َسعمد    َسرِيٌَّة ُأخم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َبِشرَي بمَن سَ  َناِدِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمد  ِف َثََلِثنَي رَاِكًبا ِإََل بين مر ة َرَوى ِمنم َطرِيِق المَواِقِديِ  إبِِسم
تَ  ًرا َعِظيًما، َوقَاَتَل ِقَتااًل شَ من َأرمِض َفَدَك فَاسم َمِئذ  َصبـم ِديًدا، مثَّ اَق نـََعَمُهمم، فـََقاتـَُلوُه َوقـَتَـُلوا َعامََّة َمنم َمَعُه َوَصبَـَر ُهَو يـَوم

 .َْلَأَ ِإََل َفَدَك فـََباَت هِبَا ِعنمَد َرُجل  ِمَن الميَـُهوِد، مثَّ َكرَّ رَاِجًعا ِإََل المَمِديَنةِ 
، َوَمَعُه مَجَاَعٌة ِمنم ِكَبارِ : اِقِديُّ قَاَل الموَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغاِلَب بمَن َعبمِد اَّللَِّ الصََّحابَِة، َفذََكَر  مثَّ بعث ِإلَيمِهم َرُسول هلل َصلَّى اَّللَّ

َرةَ  ِريَّ، وََكعمَب بمَن ُعجم ُعود  المَبدم ُهمم ُأَساَمَة بمَن زَيمد ، َوَأَِب َمسم  .ِمنـم
لُُه ِحنَي َعََلُه ِِبلسَّيمفِ مثَّ ذَ  َتَل ُأَساَمَة بمِن زَيمد  ِلِمرمَداِس بمِن هَنِيك  َحِليِف َبيِن ُمرََّة، َوقـَوم ُ، َوَأنَّ : َكَر َمقم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 .الصََّحابََة اَلُموُه َعَلى َذِلَك َحىتَّ ُسِقَط ِف يَِدِه َونَِدَم َعَلى َما فـََعلَ 
ِمِه َأنَّ  َوَقدم ذََكرَ  َحاَق َعنم َشيمخ  ِمنم َبيِن َسَلَمَة، َعنم رَِجال  ِمنم قـَوم  َرُسوَل اَّللَِّ َهِذِه المِقصََّة يُوُنَس بمِن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َغاِلَب بمَن َعبمِد اَّللَِّ المَكلمِبَّ ِإََل َأرمِض َبيِن ُمرََّة فَ  َحِليًفا هَلُم من ]َأَصاَب ِمرمَداَس بمَن هَنِيك  َصلَّى اَّللَّ
 .اْلرقة فـََقتَـَلُه ُأَساَمةُ 

َحاقَ  ِه ُأَساَمَة بمِن زَيمد ؟ قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُأَساَمَة بمِن ُُمَمَِّد بمِن ُأَساَمَة َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ُتُه َأََن َوَرُجٌل : َفَحدَّ َأدمرَكم
َنمَصاِر مِ  ُ، َفلم ننزع َعنُه : فـََلمَّا شهرَن َعَليمِه السَّيمف قَالَ ( [ 5)يـَعميِن ِمرمَداَس بن هنيك  -َن اَأم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َأشم

 .َحىتَّ قـَتَـلمَناهُ 
__________ 

 .من ا( 5)
)*( 
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بَـرمََنُه فـََقاَل  فـََلمَّا َقِدممَنا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ " َعَليمِه َوَسلََّم َأخم ََي َرُسوَل : فـَُقلمتُ " ََي ُأَساَمُة َمنم َلَك ِبََل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َا قَاهَلَا تـََعوًُّذا ِمَن المَقتملِ   .اَّللَِّ ِإَّنَّ

ُ : " قَالَ   ".َفَمنم َلَك ََي ُأَساَمُة ِبََل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
لَ فـََوالَِّذي بـَعَ  ، َوَأين ِ َأسم ََلِمي ملَم َيُكنم َقِ  َما زَاَل يـَُردِ ُدَها َعَليَّ َحىتَّ مَتَنـَّيمُت َأنَّ َما َمَضى ِمنم ِإسم تـُلمهُ َثُه ِِبْلم َمِئذ  َوملَم َأقـم ُت يـَوم  .مم

ُتُل َرُجًَل يـَُقوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ : فـَُقلمتُ  ًدا َأال َأقـم  ِإين ِ ُأعمِطي اَّللََّ َعهم
 .َأبًَدا اَّللَُّ 

 .فـَُقلمُت بـََعَدكَ " بـَعمِدي ََي ُأَساَمُة : " فـََقالَ 
َماُم َأْحمَدُ  َياِن، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ٌ، َعنم َأيب ظَبـم ثـََنا ُهَشيمُم بمُن َبِشري ، َأنـمَبَأََن ُحَصنيم ُث قَالَ : َحدَّ عمُت ُأَساَمَة بمَن زَيمد  ُُيَدِ  : مسَِ

َنَة، قَالَ بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َُرَقِة ِمنم ُجَهيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلم ُم َكاَن : ى اَّللَّ َبَل المَقوم ُهمم رَُجٌل ِإَذا َأقـم َناُهمم وََكاَن ِمنـم َفَصبَّحم
َنا، َوِإَذا َأدمبـَُروا َكاَن َحاِميَـتَـُهمم، قَالَ  ِهمم َعَليـم ُتُه َأََن َورَُجٌل ِمَن اَأمَ : ِمنم َأَشدِ  َناُه قَالَ فـََغَشيـم اَل ِإَلَه ِإالَّ : نمَصاِر، فـََلمَّا تـَُغشَّيـم

 .اَّللَُّ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َنمَصاِريُّ َوقـَتَـلمُتُه، فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي ُأَساَمُة َأقـَتَـلمَتُه بـَعمَد َما قَاَل اَل ِإَلَه : " َفَكفَّ َعنمُه اَأم
ًذا ِمَن المَقتملِ : َفقلت: قَالَ ! " ؟ ِإالَّ هللا َا َكاَن ُمتَـَعوِ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَّنَّ

َمِئذ  : قَالَ  ُت ِإالَّ يـَوم َلمم ، َحىتَّ مَتَنـَّيمُت َأين ِ ملَم َأُكنم َأسم  .َفَكرََّرَها َعَليَّ
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُهَشيمم  ِبِه ََنمَوهُ  َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم  .َوَأخم

َحاقَ * * *  َُهيِنِ  : َوقَاَل ابمُن ِإسم َُهيِنِ ، َعنم ُجنمُدِب بمِن َمِكيث  اْلم ِلِم بمِن َعبمِد اَّللَِّ اْلم َبَة، َعنم ُمسم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغاِلَب بمَن َعبمِد اَّللَِّ المَكلمِبَّ : قَالَ   َكلمَب لَيمث  ِإََل َبيِن المُمَلو ِِح ِِبلمَكِديِد َوَأَمَرُه َأنم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنا َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِِبلمَقِديِد  ََنُه ( 5)يُِغرَي َعَليمِهمم، وَُكنمُت ِف َسرِيَِّتِه، َفَمَضيـم َاِرَث بمَن َماِلِك بمِن المبَـرمَصاِء اللَّيمِثيَّ فََأَخذم َلِقيَنا اْلم
ِلَم، فـََقاَل َلُه َغاِلُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ إِ : فـََقالَ  َا ِجئمُت َِأُسم َا ِجئمت لتسلم َفََل يضريك: ين ِ ِإَّنَّ  ِإنم ُكنمَت ِإَّنَّ

__________ 
 .بِقديد: ابمن ِهَشام( 5)
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َنا ِمنمكَ  ثـَقم تَـوم َلة ، َوِإنم ُكنمَت َعَلى َغريمِ َذِلَك اسم م  َولَيـم  .رَِِبُط يـَوم
َوَد َكاَن َمَعَنا، َوقَالَ : الَ قَ  ثـََقُه رَِِبطًا َوَخلََّف َعَليمِه ُرَوجيمًَِل َأسم تَـزَّ رَأمَسهُ : فََأوم  .اممُكثم َمَعُه َحىتَّ ََّنُرَّ َعَليمَك، فَِإنم ََنَزَعَك فَاحم

َنا َبطمَن المَكِديِد، فـَنَـَزلمَنا َعِشيًَّة بـَعمِد المَعصمرِ  َنا َحىتَّ َأتـَيـم َاِضِر، َوَمَضيـم ُت ِإََل َتل   يُطمِلُعيِن َعَلى اْلم ، فـَبَـَعَثيِن َأصمَحايب ِإلَيمِه فـََعَمدم
َبِطًحا َعَلى التَّل ِ  ُهمم فـََنَظَر فـََرآين ُمنـم ِس، َفَخَرَج رَُجٌل ِمنـم ُت َعَليمِه َوَذِلَك قـَبمَل ُغُروِب الشَّمم  ِإين ِ :  فـََقاَل اِلممَرَأتِهِ فَانـمَبَطحم

ِعيَ ََأََرى َسوَ  تَـرَّتم بـَعمَض َأوم  .ِتكِ اًدا َعَلى َهَذا التَّلِ  َما رََأيـمُتُه ِف َأوَِّل النـََّهاِر، فَانمظُِري اَل َتُكوُن المِكََلُب اجم
ًئا، قَالَ : فـََنَظَرتم فـََقاَلتم  َها َشيـم ِ ِمنم نـَبمِلي، فـََناوَ : َواَّللَِّ َما َأفمِقُد ِمنـم َمنيم ِسي َوَسهم م  ِف َجنمِب َأو فـََناِولِييِن قـَوم لَتمُه فـََرَماين ِبَسهم

َخِر فـََوَضَعُه ِف رَأمِس َمنمِكِب فـَنَـ  ، مثَّ رََماين ِِبْلم ، فـََقاَل قَاَل ِف جبيين، فـَنَـَزعمُتُه فـََوَضعمُتُه َوملَم َأحَتَرَّكم َزعمُتُه فـََوَضعمُتُه َوملَم َأحَتَرَّكم
َميَّ َفُخِذيِهَما اَل ( 5)َخاَلطَُه سهماي َوَلو َكاَن ربيئة َأَما َواَّللَِّ َلَقدم : اِلممَرَأتِهِ  ِت فَابـمَتِغي َسهم رَبِيَئًة لََتَحرََّك، فَِإَذا َأصمَبحم

 .متضغهما َعلي  المكَلب
تَـَلُبوا َوَعطَُّنوا َوَسَكُنوا َوَذَهَبتم َعَتَمٌة ِمَن اللَّيم : قَالَ  ِل، َشنَـنَّا َعَليمِهُم المَغارََة، فأملهنا َحىتَّ ِإذا راحت روائحهم َوَحىتَّ احم

ِمِهمم ِبُقرمبَِنا، قَا ِم ِإََل قـَوم َنا قَاِفِلنَي بِِه، َوَخَرَج َصرِيُخ المَقوم َنا النـََّعَم َوَوجَّهم تَـقم َاِرِث : لَ فـََقتَـلمَنا َواسم َنا ِسَراًعا َحىتَّ ََّنُرَّ ِِبْلم َوَخَرجم
نَـَنا بمِن َماِلِك بمِن المبَـرمَصاِء َوَصاِحِبهِ  َنا بِِه َمعنا وأاتَن صريخ النَّاس فجاءَن َماال ِقَبَل لََنا بِِه، َحىتَّ ِإَذا ملَم َيُكنم بـَيـم ، فَانمطََلقم

ُ ِمنم َحيمُث َشاَء َماًء َما رََأيـمَنا قـَبمَل َذِلَك َمَطًرا نَـُهمم ِإالَّ َبطمُن المَواِدي ِمنم ُقَديمد  بـََعَث اَّللَّ ِدُر َواَل َحااًل،  َوبـَيـم َوَجاَء مبَا اَل يـَقم
ُهم َأن يقدم َعَليمهِ  ِدُر أحد ِمنـم َنا َما يـَقم ِدَم َعَليمِه، فـََلَقدم رََأيـمتـُُهمم ُوُقوفًا يـَنمظُُروَن ِإلَيـم  -، َوَنن جنذهبا َأوم ََنمُدوَها َأَحٌد َأنم يـُقم

ََن هِبَا ِف  -َشكَّ النـَُّفيمِليُّ  َندم َنا ِسَراًعا َحىتَّ َأسم َم مبَا ِف َأيمِديَناَفَذَهبـم َلِك، مثَّ َحِدرمََن َعنمُه َحىتَّ َأعمَجزمََن المَقوم  . المَمسم
، َوالصََّواُب غَ  َحاق ِف ِرَوايَِتِه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َغاِلب   .الب بن عبد هللا َكَما تقدمَوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم



__________ 
م: الربيئة( 5)  .طَِليَعة المَقوم

 .رِيَبة: َوِف املطبوعة
 .َوُهَو حَتمرِيف
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َناد  آَخَر َوقَاَل ِفيهِ   .وََكاَن َمَعُه ِمَن الصََّحابَِة ِمائٌَة َوَثََلثُوَن رَُجًَل : َوذََكَر المَواِقِديُّ َهِذِه المِقصََّة إبِِسم
َهِقيُّ ِمنم  بَـَر، فـََلُقوا مَجمًعا ِمَن المَعَرِب َوَغِنمُ مثَّ ذََكَر المبَـيـم وا نـََعًما  َطرِيِق المَواِقِديِ  َسرِيََّة َبِشرِي بمِن َسعمد  َأيمًضا ِإََل ََنِحَيِة َخيـم

ر  َوُعَمرَ   َكِثريًا، وََكاَن بـَعمثُُه ِف َهِذِه السَّرِيَِّة إبَِِشارَِة َأيب َبكم
ُهَما، وََكاَن  ُ َعنـم ِلِمنَي َثََلمُثِائَِة رَُجل  َوَدلِيُلُه ُحَسيمُل بمُن نـَُويـمَرَة َوُهَو الَِّذي َكاَن َدلِيُل النَِّب ِ َرِضَي اَّللَّ ُ  َمَعُه ِمَن المُمسم َصلَّى اَّللَّ

بَـَر، قَاَلُه المَواِقِديُّ   .َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َخيـم
َرد  ِإََل المَغابَِة قَاَل يُوُنُس عَ  َحاقَ َسرِيَُّة َأيب َحدم َرد  َوَغزمَوتِِه ِإََل المَغابَِة َما : نم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َكاَن ِمنم َحِديِث ِقصَِّة َأيب َحدم

َرد  قَالَ  َلَم َعنم َأيب َحدم َثيِن َجعمَفُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأسم تُـَها ِمائـََِتم ِدرمَهم  : َحدَّ ِمي فََأصمَدقـم ُت اممَرَأًة ِمنم قـَوم فَأَتـَيمُت : ، قَالَ تـََزوَّجم
َتِعيُنُه َعَلى ِنَكاِحي ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأسم  .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدقمَت؟ : " فـََقالَ  ، فـََقاَل : فـَُقلمتُ " َكمم َأصم ُتمم أتخذوهنا من َواد َما زدُت، َواَّللَِّ َما " ِمائـََِتم ِدرمَهم  ُسبمَحاَن اَّللَِّ َواَّللَِّ َلوم ُكنـم
َبَل رَُجٌل ِمنم ُجَشَم بمِن ُمَعاِويََة يـَُقاُل َلُه رَِفاَعُة بمُن قـَيمس  " ِدي َما ُأِعيُنَك ِبِه ِعنم  ًما مثَّ َأقـم َأوم قـَيمُس بمُن رِفَاَعَة  -فـََلِبثمُت َأَيَّ
ِمِه َوَمنم َمَعُه ِِبلمَغابَِة يُرِيُد أَ  - ُ َعَليمِه ِف َبطمن  َعِظيم  ِمنم ُجَشَم َحىتَّ نـََزَل ِبَقوم نم جَيمَمَع قـَيمًسا َعَلى ُُمَارَبَِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

م  َوَشَرف  ِف ُجَشَم، قَالَ  ِلِمنَي فـََقالَ : َوَسلََّم، وََكاَن َذا اسم ِ ِمَن المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َورَُجَلنيم : " َفَدَعاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُرُجوا ِإََل   ".َهَذا الرَُّجِل َحىتَّ أتَمتُوا ِمنمُه ِبَرَب  َوِعلمم   اخم

َفاَء َفَحَمَل َعَليمِه َأَحُدََن، فـََواَّللَِّ َما قَاَمتم بِِه َضعمًفا َحىتَّ َدَعَمَها الر ِجَ  َم لََنا َشارِفًا َعجم اُل ِمنم َخلمِفَها ِبَيمِديِهمم َحىتَّ َوَقدَّ
، وَ  تَـَقلَّتم َوَما َكاَدتم  ".تـَبَـلَُّغوا َعَلى َهِذِه : " قَالَ اسم

َاِضِر َمَع ُغُروِب الشَّ  َنا َقرِيًبا ِمَن اْلم َنا َوَمَعَنا ِسََلُحَنا ِمَن النـَّبمِل َوالسُُّيوِف، َحىتَّ ِإَذا ِجئـم ِس َفَكَمنمُت ِف ََنِحَية  َفَخَرجم مم
َرى ِمنم َحاضِ  م،َوَأَمرمُت َصاِحَِبَّ َفَكَمَنا ِف ََنِحَية  ُأخم  ِر المَقوم
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ا َمِعي: َوقـُلمُت هَلَُما َا َوُشدَّ َكِر َفَكربِ  عمُتَماين َقدم َكبـَّرمُت َوَشَددمُت ِف المَعسم  .ِإَذا مسَِ
مَ  ًئا َوَقدم َغِشيَـَنا اللَّيمُل َحىتَّ َذَهَبَت َفحم َتِظُر َأنم نـََرى ِغرًَّة َأوم نـََرى َشيـم ُة المِعَشاِء، َوَقدم َكاَن هَلُمم رَاع  َقدم فـََواَّللَِّ ِإَنَّ َكَذِلك نـَنـم



َفُه َفَجَعَلُه ِف ُعُنِقِه فـََقالَ  َسرََّح ِف َذِلَك المبَـَلِد فَأَبمطَأَ َعَليمِهمم َوخَتَوَُّفوا َعَليمِه، فـََقاَم َصاِحبـُُهمم رَِفاَعُة بمُن قـَيمس  فََأَخذَ  : َسيـم
، فـََقاَل نـََفٌر ممَّنم َمَعهُ َواَّللَِّ ََأَتـَيَـقََّننَّ َأممَر رَاِعينَ  ِفيكَ : ا َوَلَقدم َأَصابَُه َشرٌّ َهُب ََنمُن َنكم  .َواَّللَِّ اَل َتذم

 .اَل ِإالَّ َأَن: فـََقالَ 
 :قَاُلوا

 .ََنن َمَعكَ 
بَـُعيِن ِمنمُكمم َأَحدٌ : فـََقالَ   .َواَّللَِّ اَل يـَتـم

ُتُه بِ  ا َأممَكَنيِن نـََفحم تَـَززمُت رَأمَسُه، مثَّ َوخرج َحىتَّ مر يب، فـََلمَّ م  فـََوَضعمُتُه ِف فـَُؤاِدِه، فـََواَّللَِّ َما َتَكلََّم فـََوثـَبمُت ِإلَيمِه فَاحم َسهم
َكِر وََكبـَّرمُت َوَشدَّ َصاِحَباَي وكربا، فَواَّللَّ َما َكاَن ِإالَّ النجا ممَّن َكاَن ِفيِه ِعنم  ُروا َعَليمِه َدَك ِبُكلِ  َما َقدَ َشَدَدُت ََنِحَيَة المَعسم

َنا ِإِبًَل َعِظيَمًة َوَغَنًما َكِثريًَة  تَـقم ُ ِمنم ِنَسائِِهمم َوَأبـمَنائِِهمم َوَما َخفَّ َمَعُهمم ِمنم َأممَواهلِِمم، َواسم َنا هِبَا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفِجئـم
ُلُه َمِعي، فََأعم  ِليَعَليمِه َوَسلََّم َوِجئمُت ِبَرأمِسِه َأْحِم ِبِل َثََلثََة َعَشَر بَِعريًا ِف َصَداِقي َفَجَمعمُت ِإيَلَّ َأهم  .طَاين ِمنم تِلمَك اْلمِ

َحاقَ  ، َعنم ابمِن : الَسرِيَُّة الَِِّت قـََتَل ِفيَها ُُمَلِ ُم بمُن جثامة َعامر بن االضبط قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن يَزِيَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُقَسيمط  َحدَّ
َرد ، َعنم َأبِيِه قَالَ ( 5)بمِد اَّللَِّ عَ  ِلِمنَي : بمِن َأيب َحدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ِإَضم  ِف نـََفر  ِمَن المُمسم بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ، َاِرُث بمُن رِبمِعي   َوُُمَلِ ُم بمُن َجثَّاَمَة بمِن قـَيمس  ُهمم، َأبُو قـََتاَدَة اْلم َبِط ِمنـم َضم َنا َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بَِبطمِن ِإَضم  َمرَّ بَِنا َعاِمُر بمُن اَأم َفَخَرجم
َجِعيُّ َعَلى قـَُعود  َلُه َمَعُه ُمتَـيِ ٌع َلُه َوَوطمٌب  َشم َنا َعنمُه، َوَْحََل َعَليمِه ُمَُ ( 1)اَأم ََلِم فََأممَسكم َنا بَِتِحيَِّة اْلمِسم ، َفَسلََّم َعَليـم لِ ُم ِمنم َلَُب 

َنُه َوَأَخَذ ِبِعريَُه َوُمتَـيِ َعُه، فـََلمَّا َقِدممَنا َعَلى َرُسوِل ا َنُه َوبـَيـم بَـرمََنُه بمُن َجثَّاَمَة فـََقتَـَلُه لشئ َكاَن بـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَـَر فـَنَـَزَل ِفيَنا المُقرمآُن   ِإَذا َضَربـمُتمم ِف َسِبيِل اَّللَِّ فـَتَـبَـيـَُّنوا َواَل تـَُقوُلوا ِلَمنم َألمَقى ِإلَيمُكمُ ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا " اْلم

__________ 
َرد: ابمن ِهَشام( 5)  .َعِن المَقعمَقاِع بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َحدم
 .المَمَتاع المَقِليل: املتيع( 1)

 .والوطب وَعاء اللَُّب
)*( 
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ُتمم ِمنم قَـ السَََّل  نـمَيا، َفِعنمَد اَّللَِّ َمَغاَِنُ َكِثريٌَة، َكَذِلَك ُكنـم ََياِة الدُّ تَـُغوَن َعَرَض اْلم ِمًنا تـَبـم َت ُمؤم ُ َعَليمُكمم فـَتَـبَـيـَُّنوا َم َلسم بمُل َفَمنَّ اَّللَّ
َ َكاَن مبَا تـَعمَمُلوَن َخِبريا   ( ".5)ِإنَّ اَّللَّ

َماُم َأْحمَ  ، َعِن المَقعمَقا َهَكَذا َرَواُه اْلمِ َحاَق َعنم يَزِيَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُقَسيمط  ِع بمِن ُد، َعنم يـَعمُقوَب َعنم َأبِيِه َعنم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
َرد  َعنم َأبِيهِ   .َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َحدم

 .َفذكره
َحاق عمُت ِزَيَ : قَاَل ابمن ِإسم ِريَّ َفَحدثين ُُمَمَّد بن َجعمَفر، مسَِ َرَة بمِن َسعمد  الضَّمم  (1)َد بمَن ُضَميـم



ُ َعَليمِه : قَااَل  -وََكاََن َشهدا حنينا  -ُيدث َعن ُعرمَوة بن الزبري، َعن َأبِيه َوَعن جده قَااَل  َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر فـََقاَم ِإََل ِظلِ  َشَجَرة  فـََقَعَد ِفيهِ  َجِعيِ   َوَسلََّم َصََلَة الظُّهم َشم َضمَبِط اَأم َنة بن بدر َفطلب ِبَدِم َعاِمِر بمِن اَأم فـََقاَم ِإلَيمِه ُعيَـيـم

نَ : َوُهَو َسيِ ُد َعاِمر   َن مَخمِسنَي بَِعريًا َومَخمِسنَي ِإَذا َرَجعمَنا ِإََل المَمِديَنِة؟ فـََقاَل ُعيَـيـم ر  َهلم َلُكمم َأنم أتَمُخُذوا ِمنَّا اْلم اَّللَِّ وَ : ُة بمُن بَدم
ُزمِن ِمثمَل َما َأَذاَق ِنَساِئي  .اَل َأَدُعُه َحىتَّ ُأِذيَق ِنَساَءُه ِمَن اْلم

ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما أجد هلََذا المَقِتيل شبها ِف : فـََقاَم َرُجٌل ِمنم َبيِن لَيمث  يـَُقال َلُه ابمن َمِكيل َوُهَو قصري ِمَن الر َِجاِل، فـََقالَ 
ََل  سم ُنِن ( 9)ِم ِإالَّ َكَغَنم  َوَرَدتم فـَُرِمَيتم ُغرَِّة اْلمِ َراَها، اسم َم َوَغريِ م َغًدا( 7)ُأواَلَها فـَنَـَفَرتم ُأخم  .الميَـوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َن َومَخمِسنَي ِإَذا رََجعمنَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََلمم " ا ِإََل المَمِديَنِة؟ َهلم َلَكَم َأنم أتَمُخُذوا مَخمِسنَي بَِعريًا اْلم
ُم ُُمَلِ ِم بن جثامة يَِة، فـََقاَل قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : يـََزلم هِبِمم َحىتَّ َرُضوا ِِبلدِ  تَـغمِفَر َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : قَالَ : إبتوا بِِه َحىتَّ َيسم

ِم ِف ُحلَّة  ( 1)َفَجاَء رَُجٌل طَُواٌل َضرمَب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل  اللَّحم َ يََدِي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َقدم تـََهيََّأ ِفيَها لِلمَقتمِل، فـََقاَم بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .قَاهَلَا َثََلَثً " اللَُّهمَّ اَل تـَغمِفرم ِلُمَحلِ م  : " النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

بِهِ  فـََقاَم َوِإنَُّه لَيَـتَـَلقَّى ُدُموَعهُ   .ِبَطَرف  ثـَوم
َحاقَ  تَـغمَفَر َلُه بعد َذِلك: قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُمُه َأنَُّه اسم  .َزَعَم قـَوم

__________ 
 .37ُسورَة النِ َساء ( 5)
 .الس لِمي  : ابمن ِهَشام( 1)
 .َفَشرِبت: غري ا( 9)
 .ضع االحكام َوالس َنن: اسنن( 7)
م( 1)  .خفيفه: ضرب اللَّحم

)*( 
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َحاَق، َوَرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َأيب  َبَة، َعنم َأيب َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة َعِن ابمِن ِإسم ِر بمِن َأيب َشيـم َبكم
َحاَق، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر ، َعنم زَيمِد بمنِ  َْحمَِر َعِن ابمِن ِإسم ِه، َفذََكَر بـَعمَضهُ  َخاِلد  اَأم َرَة َعنم َأبِيِه َوَعمِ   .ُضَميـم

َرَة  َحاَق َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر  َعنم ِزََيِد بمِن َسعمِد بمِن ُضَميـم  (5)َوالصََّواُب َكَما َرَواُه ابمُن ِإسم
 .َعن َأبِيه َوَعن جده

، َعنم  َاِرِث، َعنم ُُمَمَِّد بمِن  َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َطرِيِق ابمُن َوهمب  َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد، َوَعن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم
ِوِه َكَما تـََقدَّمَ  َرَة َعنم َأبِيِه َوَجَدُه بَِنحم  .َجعمَفر  َعنم زََِيِد بمِن َسعمِد بمِن ُضَميـم

َحاقَ  َثيِن َساملٌ َأبُو : َوقَاَل ابمُن ِإسم ِر َأنَُّه قَاَل َحدَّ َقـمرَُع بمُن َحاِبس  َفَخََل هِبِمم َوقَالَ ( : 1)النَّضم يََة َحىتَّ قَاَم اَأم بَـُلوا الدِ  : ملَم يـَقم
 َ ِلَح بِِه بـَنيم رُُكونَُه لُِيصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَِتيًَل تـَتـم ، َسأََلُكمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتمم  النَّاِس فَ ََي َمعمَشَر قـَيمس  ُه، َأفََأِمنـم َمنَـعمُتُموُه ِإَيَّ



ُ لغضبه، ويلعنكم َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَيَـغمَضَب اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَغمَضَب َعَليمُكمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُمنَُّه ِإََل َرسُ  َهُدوَن فـَيَـلمَعَنُكُم هللا بلعنته لكم، لَُتسم ِسنَي ِمنم َبيِن مَتِيم  ُكلُُّهمم َيشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأوم َْلِتنَيَّ ِبَمم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َدَمهُ ( 9)َأنَّ المَقِتيَل َكاِفٌر َما َصلَّى قط  َفََل يطلُب 

يَةَ   .فـََلمَّا قَاَل َذِلَك هَلُمم َأَخُذوا الدِ 
َقِطٌع ُمعمَضلٌ   .َوَهَذا ُمنـم

َ يََديمهِ  ، َأنَّ ُُمَلِ ًما َلمَّا َجَلَس بـَنيم َسِن المَبصمِريِ  َحاَق َعمَّنم اَل يـَتَِّهُم َعِن اْلَم :  َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلم قَاَل َلهُ َوَقدم َرَوى ابمُن ِإسم
 .مثَّ َدَعا َعَليمهِ " أمنته مثَّ قـَتَـلمَتُه؟ " 

َسنُ  َرمُض مثَّ َدفـَُنوُه فَـ فـََواَّللَِّ َما : قَاَل اْلَم َرمُض مثَّ َدفـَُنوُه فـََلَفظَتمُه اَأم ًعا َحىتَّ َماَت فـََلَفظَتمُه اَأم َلَفظَتمُه َمَكَث ُُمَلِ ٌم ِإالَّ َسبـم
َجارَة َحىتَّ واروه، فَبلغ َرمُض، فـََرَضُموا َعَليمِه ِمَن اْلِم  اَأم

__________ 
 .ِزََيد بن ضمريَة بن سعد: ابمن ِهَشام( 5)
َنة بن حصن : ابمن ِهَشام( 1) ربََن َسامل َأبُو النَّضر َأنه حدث َأن ُعيَـيـم  .َفََل طلُب: ابمن ِهَشام( 9... )َوأخم

)*( 

(9/711) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َرمَض لََتطَّاَبُق َعَلى َمنم ُهَو َشرٌّ ِمنمُه، َوَلِكنَّ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَّللََّ َأرَاَد َأنم يَِعَظُكمم ِف حرم ِإنَّ اَأم
 ".َما بـَيمنُكم ملا َأرَاُكم ِمنمُه 

َحاَق، َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر، َقالَ : َوقَاَل ابمن جرير بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا َجرِيٌر، َعِن ابمِن ِإسم
َضمَبطِ َعَليمِه َوَسلََّم ُُمَلِ َم بمَن َجثَّ  َعثًا فـََلِقيَـُهمم َعاِمُر بمُن اَأم  اَمَة َمبـم
ََلِم  َاِهِليَِّة  -َفَحيَّاُهمم بَِتِحيَِّة اْلمِسم َبَـُر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  -وََكاَنتم بَينهم هنة ِف اْلم م  فـََقتَـَلُه، َفَجاَء اْلم فـََرَماُه ُُمَلِ ٌم ِبَسهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَـ  َقـمرَعُ اَّللَّ َقـمرَُع، فـََقاَل اَأم َنُة َواَأم َنةُ : َتَكلََّم ِفيِه ُعيَـيـم َم َوَغريِ م َغًدا، فـََقاَل ُعيَـيـم اَل َواَّللَِّ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُسنَّ الميَـوم
َ يََديم َرُسولِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َحىتَّ َتُذوَق ِنَساُؤُه من الثكل َما أذاق نَساِئي ُُمَلِ ٌم ِف بـُرمَديمِن َفَجَلَس بـَنيم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تَـغمِفَر َلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإن االرض لتقبل : " َفذكُروا َذِلك َلُه فـََقالَ " اَل غفر هللا َلك : " لَِيسم
َجارَة " يَِعَظُكمم ِمنم ُحرمَمِتُكمم َمنم ُهَو َشرٌّ ِمنم َصاِحِبُكمم، َوَلِكنَّ اَّللََّ َأرَاَد َأنم  مثَّ َطَرُحوُه ِف جبل فَألمقوا َعَليمِه من اْلِم

يَةَ " َييها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربـمُتمم ِف َسِبيِل اَّللَِّ فـَتَـبَـيـَُّنوا : " َونزلت  .اْلم
، َوَرَواُه ُشَعيم  ِريِ  َبَة َعِن الزُّهم ِريِ  َعنم َعبمِد هللا بن وهب، َعنم قَِبيَصَة بمِن ُذَؤيمب  ََنمَو َوَقدم ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم ٌب َعِن الزُّهم

َضمَبِط، وََكَذِلَك َرَواُه ا َسِن المَبصمِريِ  بَِنحم َهِذِه المِقصَِّة، ِإالَّ َأنَُّه ملَم ُيَسمِ  ُُمَلِ َم بمَن َجثَّاَمَة َواَل َعاِمَر بمَن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلَم ِو لمبَـيـم
له تـََعاََل : َهِذِه المِقصَِّة َوقَالَ  يَةَ " َييها الَّذين آمنو ِإذا َضَربـمُتمم ِف َسِبيل هللا فـَتَـبَـيـَُّنوا : " َوِفيه نزل قـَوم  .اْلم

يَِة َوَمعمَناَها ِف التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه المِكَفايَةُ : قـُلمتُ  َنا ِف َسَبِب نـُُزوِل َهِذِه اْلم  .َوَقدم َتَكلَّمم



ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َعمَمِش، َعنم َسعمِد بمِن ُعبَـ  ِ ِمنم َطرِيِق اَأم ِميِ  ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم  يمَدَة، َعنم أيب عبد الرَّْحمَنَسرِيَُّة َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُحَذاَفَة السَّهم
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تَـعم : اْلبلى، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  قَالَ  َنمَصاِر َعَلى َسرِيَّة  بـََعثـَُهمم َوَأَمَرُهمم اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرُجًَل ِمَن اَأم َمَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َمُعوا َلُه ويطيعوا، قَالَ   .امجمَُعوا يل َحطًَبا: فأغضبوه ِف شئ فـََقالَ : َأنم َيسم

 .َفَجَمُعوا
ِقُدوا ََنرًا: فـََقالَ   .َأوم

َقُدوا  .فََأوم
َمُعوا يل َوُتِطيُعوا؟ قَاُلوا:  قَالَ مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َتسم  .بـََلى: َأملَم َيَمُمرمُكمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .فَادمُخُلوَها: قَالَ 
َا فـََررمََن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فـََنَظَر بـَعمُضُهمم ِإََل بـَعمض  َوقَاُلوا: قَالَ   . َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن النَّارِ ِإَّنَّ
 .َفَسَكَن َغَضُبُه َوطُِفَئِت النَّارُ : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ذََكُروا َذِلَك َلُه فـََقالَ  َا الطَّاَعُة ِف : " فـََلمَّا َقِدُموا َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َها، ِإَّنَّ َلوم َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمنـم
 ".ِف المَمعمُرو 

ِ ِمنم َطرِيق يعلى بن ُمسلم، َعن سعيد ابمن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّا َنا َوَهِذِه المِقصَُّة ََثبَِتٌة َأيمًضا ِف الصَِّحيَحنيم ِس، َوَقدم َتَكلَّمم
ُد والممنَّة َمم  .َعَلى َهِذه مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة ِف التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم
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َرة المَقَضاء َويـَُقاُل المِقَصاصِ  ِبسم هللا  .الرَّْحمَن الرَِّحيم عمم
 .َورَجََّحُه السَُّهيمِليُّ 

له تـََعاََل  َُديمِبَيِة َوالثَّاين من قـَوم ِصَر َعاَم اْلم َرُة المَقِضيَِّة، فاالوَل َقَضاٌء َعمَّا َكاَن ُأحم " واْلرمات قصاص : " َويـَُقاُل ُعمم
ُهمم َعاَمُه َهَذا مثَّ َيَمِت ِف المَعاِم المَقاِبِل وَ َوالثَّاِلُث ِمَن المُمقَ  َها َعَلى َأنم يـَرمِجَع َعنـم ُخَل َمكََّة اَضاِة الَِِّت َكاَن قَاَضاُهمم َعَليـم اَل يَدم

م  ( 5)ِإالَّ ِف جلبان  ثـََر ِمنم َثََلثَِة َأَيَّ  .السِ ََلح َوأال يُِقيَم َأكم
َرُة ِهَي الممَ  ِلِه تـََعاََل ِف ُسورَِة المَفتمِح المُمَبارََكةِ َوَهِذِه المُعمم ُخُلنَّ : " ذمُكورَُة ِف قـَوم َقِ  لََتدم ََي ِِبْلم ُ َرُسوَلُه الرُّؤم َلَقدم َصَدَق اَّللَّ

ُ آءمني ُُمَلِ ِقنَي رءوسكم َوُمَقصِ رِيَن اَل ختافون  ََراَم ِإنم َشاَء اَّللَّ ِجَد اْلم يَة" المَمسم  .اْلم
تَـقمًصى ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايَةٌ َوَقدم َتكَ  َها ُمسم َنا َعَليـم  .لَّمم

َطَّاِب ِحنَي قَاَل َلهُ  ِلِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِلُعَمَر بمِن اْلم ُعوُد هِبَا ِف قـَوم ثـَُنا َأَنَّ َسَنأمِت المبَـيمَت : َوِهَي المَموم َأملَم َتُكنم حُتَدِ 



بَـرمُتَك َأنََّك أتَمتِيِه َعاَمَك َهَذا؟ : " طُوُف بِِه؟ قَالَ َونَ   .اَل : قَالَ " بـََلى َأفََأخم
 ".فَِإنََّك آتِيِه َوُمَطوِ ٌف ِبِه : " قَالَ 

َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ِل َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة ِحنَي َدَخَل بـَنيم َها ِف قـَوم َم  َوِهَي المُمَشاُر ِإلَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َمكََّة يـَوم اَّللَّ
َرِة المَقَضاِء َوُهَو يـَُقولُ   :ُعمم

م نضر بكم على أتَمِويله َكَما ضربناكم على تـَنمزِيله* َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم َسِبيِلِه   الميَـوم
__________ 

لد يوضع ِفيِه السَّيمف: اْللبان( 5)  .شبه اْلراب من اْلم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاَءتم ِمثمَل فـََلِق  ََي الَِِّت َكاَن رَآَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .الصُّبمحِ َأيم َهَذا أتَمِويُل الرُّؤم
َحاَق،* * *  بَـرَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َخيـم َريم رَبِيع   فـََلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإََل المَمِديَنِة َأقَاَم هِبَا َشهم

َ َذِلَك َسَراََيهُ  َعُث ِفيَما بـَنيم َر َرَمَضاَن َوَشوَّااًل، يـَبـم َ َوَرَجًبا َوَشعمَباَن َوَشهم  .َومُجَاَديـَنيم
رُِكوَن ُمعمَتمِ  ُه ِفيِه المُمشم ِر الَِّذي َصدَّ َهامثَّ َخَرَج ِمنم ِذي المَقعمَدِة ِف الشَّهم َرتِِه الَِِّت َصدُّوُه َعنـم َرَة المَقَضاِء َمَكاَن ُعمم  .ًرا ُعمم

تَـعمَمَل على المَمِديَنة عويف بن االضبط الدَؤيل : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َواسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  َرُة المِقَصاِص، َِأَنَـُّهمم َصدُّوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََراِم ِمنم َسَنِة َويـَُقاُل هَلَا ُعمم ِر اْلم ِذي المَقعمَدِة ِف الشَّهم

ِر اْلمَ  ُهُم َفَدَخَل َمكََّة ِف ِذي المِقعمَدِة ِف الشَّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم ، فافتص َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراِم الَِّذي َصدُّوُه ِفيِه ِمنم ِست  
 .َسَنِة َسبمع  

 ".واْلرمات قصاص " فَأَنـمَزَل هللا تـََعاََل ِف َذِلك : اس  َأنَُّه قَالَ بـََلَغَنا َعِن ابمِن َعبَّ 
بَـَر َأقَاَم ِِبلمَمِديَنِة َوبـََعَث : َوقَاَل ُمعمَتِمُر بمُن ُسَليمَماَن َعنم َأبِيِه ِف َمَغازِيهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َخيـم َلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تهل  ُذو المقعَدة، فـََناَدى ِف النَّاسسراَيه حَ  َرةِ : ىتَّ اسم  .َأن َتهزوا لِلمُعمم
 .فـََتَجهَُّزوا َوَخَرُجوا ِإََل َمكَّةَ 

َحاقَ  عَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ، فـََلمَّا مسَِ َرتِِه تِلمَك َوِهَي َسَنُة َسبمع  ِلُموَن ممَّنم َكاَن ُصدَّ َمَعُه ِف ُعمم ُل َمكََّة  َوَخَرَج َمَعُه المُمسم بِِه َأهم
َرة    َخَرُجوا َعنمُه وحتدثت قـَُريمش بَينَها َأن ُُمَمًَّدا ِف ُعسم

د  َوِشدَّة    .َوَجهم
َحاقَ  ُم، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ َوِة لِيَـنمظُُروا: َفَحدَّ ِإلَيمِه َوِإََل  َصفُّوا َلُه ِعنمَد َداِر النَّدم

ِجدَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمسم  َأصمَحابِِه، فـََلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ىَن مثَّ قَالَ  َرَج َعُضَدُه المُيمم ًة : " اضمطََبَع ِبرَِدائِِه َوَأخم ِسِه قـُوَّ َم ِمنم نـَفم َرًءا َأرَاُهُم الميَـوم  ".رحم هللا امم
تَـَلمَ مثَّ  ُهمم َواسم تَـَلَم الرُّكمن، مثَّ خرج يـَُهرمِوُل َويـَُهرمِوُل َأصمَحابُُه َمَعُه، َحىتَّ ِإَذا َوارَاُه المبَـيمُت ِمنـم َن المَيَماينَّ َمَشى َحىتَّ  اسم الرُّكم

َوَد، مثَّ َهرمَوَل َكَذِلَك َثََلثََة َأطمَواف  َوَمَشى َسائِرَ  َسم َن اَأم َتِلَم الرُّكم  .َهاَيسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَّنََّ : َفَكاَن ابمُن َعبَّاس  يـَُقولُ  ا َصنَـَعَها َكاَن النَّاُس َيظُنُّوَن َأنَـَّها لَيمَستم َعَليمِهمم، َوَذِلَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم َحىتَّ َحجَّ ِحجََّة  َيِ  ِمنم قـَُريمش  ِللَِّذي بـََلَغُه َعنـم  .المَوَداِع فـََلزَِمَها فمضت الس نة هبَاهِلََذا اْلم
ثـََنا َْحَّاٌد : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  َعنم َأيُّوَب، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن  -ُهَو ابمُن زَيمد   -َحدَّ

ُ َعَليم : َعبَّاس  قَالَ  رُِكونَ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدُم َعَليمُكمم َوفمٌد َوَهنَـُهمم ُْحَّى : ِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه فـََقاَل المُمشم ِإنَُّه يـَقم
 .يـَثمِربَ 

 َ َواَط الثَََّلثََة َوَأنم َُيمُشوا َما بـَنيم َشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَرمُمُلوا اَأم ِ، فََأممَرُهُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ نَـنيم َوملَم َُيمنَـعمُه َأنم َيَمُمَرُهمم َأنم  الرُّكم
بـمَقاُء َعَليمِهمم  َواَط ُكلََّها ِإالَّ اْلمِ َشم  .يـَرمُمُلوا اَأم

ا َقِدَم النَّ : َعنم َأيُّوَب، َعنم َسِعيد  َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  -يـَعميِن َْحَّاَد بمَن َسَلَمَة  -َوزَاد بن َسَلَمَة : قَاَل َأبُو عبد هللا ِبُّ َلمَّ
َتأمَمَن قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَعاِمِهُم الَِّذي اسم رُِكوَن ِمنم ِقَبِل قـَُعيمِقَعانَ : " َصلَّى اَّللَّ رُِكوَن قـُوَّتـَُهمم، َوالمُمشم  .ارمُمُلوا لِيَـَرى المُمشم

، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد   َراين ِ ِلٌم َعنم َأيب الرَّبِيِع الزَّهم  .َوَرَواُه ُمسم
َهِقيُّ َطرِيَق َْحَّاِد بمِن َسَلَمةَ   .وأسنده المبَـيـم

َاِعيُل بمُن َأيب : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َياُن، َحدثَنا ِإمسم ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ  َحدَّ
ىَف يـَُقولُ  َع ابمَن َأيب َأوم ُهمم َأنم َلمَّا اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َخاِلد ، مسَِ رِِكنَي َوِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َستَـرمََنُه ِمنم ِغلمَماِن المُمشم اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوسلم ُذوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يـُؤم

(9/790) 

 
 

 .َوَسَيأمِت بَِقيَُّة المَكََلِم َعَلى َهَذا المَمَقامِ 
َحاقَ * * *  َثيِن َعبمدُ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َدَخَل َمكََّة ِف تِلمَك  َوَحدَّ ر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم

َرِة َدَخَلَها َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة آِخٌذ ِبِطَاِم ََنقَِتِه يـَُقولُ  ريمِ ِف َرُسوِلِه ََي َخلُّوا * َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم َسِبيِلِه : المُعمم َفُكلُّ اْلَم
ِمٌن بِِقيِلِه  َاَم * َأعمِرُف َحقَّ اَّللَِّ ِف قـَُبوِلِه ََنمُن قـَتَـلمَناُكمم َعَلى أتَمِويِلِه * َربِ  ِإين ِ ُمؤم َكَما قـَتَـلمَناُكمم َعَلى تـَنمزِيِلِه َضرمًِب يُزِيُل اهلم

َِليَل َعنم خَ * َعنم َمِقيِلِه  ِهُل اْلم َبـمَياِت ِلَعمَّاِر بمِن ََيِسر  ِف : ِليِلِه قَاَل ابمُن ِهَشام  َويُذم ََنمُن قـَتَـلمَناُكمم َعَلى أتَمِويِلِه ِإََل آَخِر اَأم
ِم  َم ِصفِ نَي  -َغريمِ َهَذا الميَـوم  .قَاَلُه السَُّهيمِليُّ  -يـَعميِن يـَوم
لِيُل َعَلى َذِلَك َأنَّ ابمَن : قَاَل ابمُن ِهَشام   َا يـَُقاتل َعَلى َوالدَّ رُِكوَن ملَم يُِقرُّوا ِِبلتـَّنمزِيِل، َوِإَّنَّ رِِكنَي، َوالمُمشم َا َأرَاَد المُمشم َرَواَحَة ِإَّنَّ

 .التَّأمِويِل َمنم َأقـَرَّ ِِبلتـَّنمزِيلِ 
ه   َهِقيَّ َرَوى ِمنم َغريمِ َوجم َاِفَظ المبَـيـم ِريِ ، َعنم َأَنس  َوِفيَما قَاَلُه ابمُن ِهَشام  َنَظٌر، فَِإنَّ اْلم َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم

َرِة المَقَضاِء َمَشى َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحة: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة ِف ُعمم َبني يََديمِه، َوِف ِرَوايَة َوُهَو  َلمَّا َدَخَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ



َر المَقتمِل ِف َسِبيِلِه * َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم َسِبيِلِه : ُهَو يـَُقولُ آخد ِبَغرمزِِه وَ  ََنمُن * َقدم نـَزََّل المَرْحمَُن ِف تـَنمزِيِلِه بَِنَّ َخيـم
َناِد بَِعيمِنهِ  سم َم َنضمرِبُُكمم َعَلى تـَنمزِيِلهِ * نم َسِبيِلِه َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر عَ : قـَتَـلمَناُكمم َعَلى أتَمِويِلِه َوِف ِرَوايَة  هِبََذا اْلمِ  الميَـوم

َاَم َعنم َمِقيِلِه  ِمٌن بقيله* َضرمًِب يُزِيُل اهلم َِليَل َعنم َخِليِلِه ََي َربِ  ِإين ِ ُمؤم ِهُل اْلم  َويُذم
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لَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َعاَم المَقِضيَِّة َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ِهَشاُم بمُن َسعمد ، َعنم زَيمِد بمِن َأسم َم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َجِنهِ  تَـَلَم الرُّكمن مبِحم  .َمكََّة َفطَاَف ِِبلمبَـيمِت َعَلى ََنقَِتِه َواسم

َلُه، َوعبد هللا: قَاَل ابمن ِهَشامٌ  َتدُّوَن َحوم ِلُموَن َيشم * ِبسم الَِّذي اَل دين ِإالَّ دينه : بن َرَواَحة يـَُقول ِمنم َغريمِ ِعلَّة ، َوالمُمسم
ِري ِ * * * ِبسم الَِّذي ُُمَمٌَّد َرُسولُُه َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم َسِبيِلِه  َبَة َعِن الزُّهم مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم المَعا ُه المُمشم اَّللَّ ُر الَِّذي َصدَّ ، َوُهَو الشَّهم َُديمِبَيِة ُمعمَتِمًرا ِف ِذي المَقعمَدِة َسَنَة َسبمع  رُِكوَن م المَقاِبل ِمنم َعاِم اْلم
َجَف َوالمَمَجانَّ َوالر َِماَح  ََداَة ُكلََّها اْلَم ََراِم، َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َيَمَجَج َوَضَع اَأم ِجِد اْلم َوالنـَّبمَل، َوَدَخُلوا ِبِسََلِح الرَّاِكِب َعِن المَمسم
َ يََديمِه َجعمَفَر بمَن َأيب طَاِلب  ِإََل َميم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم َاِرِث المَعاِمرِيَِّة السُُّيوِف، َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمونََة بِنمِت اْلم

َاِرِث، فـََزوََّجَها المَعبَّاُس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّىَفَخطَبَـَها َعَليمِه، َفَجَعَلتم َأممَرَها إِ  تـَُها ُأمُّ المَفضمِل بِنمُت اْلم  ََل المَعبَّاِس وََكاَن حَتمَتُه ُأخم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأمر َأصمَحابه قَالَ  ِشُفوا عَ : " فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا ِف الطََّواِف اكم َعوم  ".ِن المَمَناِكِب َواسم
َتَكفَّ  َتطَاَع، فَاسم رُِكوَن َجَلَدُهمم َوقـُوَّتـَُهمم، وََكاَن يَُكاِيُدُهمم ِبُكلِ  َما اسم ُل َمكََّة الر َِجاُل َوالنِ َساُء ( 5)لِيَـَرى المُمشم َأهم

َياُن يـَنمظُُروَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َ َوالصِ بـم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابِِه َوُهمم َيطُوُفوَن ِِبلمبَـيمِت، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة يـَرمَتَُِز بـَنيم
 :يََديم َرُسوِل اَّللَِّ صلى َعَليمِه َوَسلََّم ُمتَـَوشِ ًحا ِِبلسَّيمِف َوُهَو يـَُقولُ 

 لشَِّهيُد َأنَُّه َرُسولهَأََن ا* َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم َسِبيِلِه 
__________ 

 .أحاطوا بِهِ : استكف( 5)
)*( 
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َم َنضمرِبُُكمم َعَلى أتَمِويِلِه * َقدم َأنـمَزَل الرَّْحمَُن ِف تـَنمزِيِلِه  َلى َعَلى َرُسوِلِه فَالميَـوم َكَما َضَربـمَناُكمم َعَلى تـَنمزِيِلِه * ِف ُصُحف  تـُتـم
َِليَل َعنم َخِليِلِه قَالَ * اَم َعنم َمِقيِلِه َضرمًِب يُزِيُل اهلمَ  ِهُل اْلم رِِكنَي َأنم يـَنمظُُروا ِإََل َرُسوِل : َويُذم َراِف المُمشم َوتـََغيََّب رَِجاٌل ِمنم َأشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغيمظًا َوَحنَـًقا، َونـََفاَسًة َوَحَسًدا  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمدَ  ، وََكاَن َذِلَك آِخَر المَقضِ ( 5)َمِة َوَخَرُجوا ِإََل اْلم َة َوَأقَاَم َثََلَث لََيال  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكَّ م ، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَّة يـَوم



َُديمِبَية  .اْلم
ر و َوُحَويمِطُب بم  ِم الرَّاِبِع َأاَتُه ُسَهيمُل بمُن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف فـََلمَّا َأَتى الصُّبمح ِمَن الميَـوم ُن َعبمِد المُعزَّى، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاِر يـََتَحدَُّث َمَع َسعمِد بمِن ُعَباَدَة، َفَصاَح ُحَويمِطُب بمُن َعبمِد المُعزَّى َت ِمنم : جَممِلِس اَأم َد َلَما َخَرجم َ َوالمَعقم نـَُناِشُدَك اَّللَّ
 .ِت الثَََّلثُ َأرمِضَنا، فـََقدم َمضَ 

 .َكَذبمَت اَل ُأمَّ َلَك لَيمَس بَِرمِضَك َواَل بَِرمِض آَِبِئَك َواَّللَِّ اَل خَيمُرجُ : فـََقاَل َسعمُد بمُن ُعَباَدةَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسَهيمًَل َوُحَويمِطًبا فـََقالَ  ُت فِ : " مثَّ ََنَدى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُكُم اممَرَأًة َفَما َيُضرُُّكمم َأنم َأممُكَث ِإين ِ َقدم َنَكحم

َنَع الطََّعاَم فـََنأمُكُل َوأتَمُكُلوَن َمَعَنا  َت َعنَّا: فـََقاُلوا" َحىتَّ َأدمُخَل هِبَا َوَنصم َد ِإالَّ َخَرجم  .نـَُناِشُدَك اَّللََّ َوالمَعقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ نزل بَِبطن فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِب رَاِفع  فََأذََّن ِِبلرَِّحيِل، َورَِكَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِمَل َميمُمونَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب رَاِفع  لَِيحم ِلُموَن َوَخلََّف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِرف  َحىتَّ َقِدَمتم َة، َوَأقَاَم ِبسَ َسِرف  َوَأقَاَم المُمسم
َيا رِِكنَي َوِمنم ِصبـم هِنِمم، فـََقِدَمتم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َعَليمِه َميمُمونَُة، َوَقدم َلِقَيتم َميمُمونَُة َوَمنم َمَعَها َعَناًء َوَأًذى ِمنم ُسَفَهاِء المُمشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَسِرف  فـَبَـىَن هبَا مثَّ أدمجل فَ   .َسار َحىتَّ َأَتى المَمِديَنةَ َصلَّى اَّللَّ
، َفَماَتتم َحيمُث بـَىَن هِبَا ُت َميمُمونََة ِبَسَرف  بـَعمَد َذِلَك حبِني  ُ َأنم َيُكوَن َموم  َوَقدََّر اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 ( )*(9السِ ريَة  - 15)جبل مبَكَّة : اْلندمة( 1)
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َنِة َْحمَزَة ِإََل َأنم قَالَ  َرِة : مثَّ ذََكَر ِقصََّة ابـم ََراِم واْلرمات قصاص " َوأنزل هللا عزوجل ِف تِلمَك المُعمم ِر اْلم ََراُم ِِبلشَّهم ُر اْلم الشَّهم
ََراِم ا"  ِر اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الشَّهم  .لَِّذي ُصدَّ ِفيهِ فَاعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياِق، َوهِلََذا ا* * *  َوِد َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ ََنمًوا ِمنم َهَذا السِ  َسم َياِق َشَواِهُد َكِثريٌَة ِمنم َوَقدم َرَوى ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم لسِ 
َدة    .َأَحاِديَث ُمتَـَعدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج َفِفي َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َطرِيِق فـُلَ  يمِح بمِن ُسَليمَماَن، َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َُديمِبَيِة، وَ  يَُه َوَحَلَق رََأَسُه ِِبْلم َ المبَـيمِت، فـََنَحَر َهدم َنُه َوبـَنيم َلى َأنم يـَعمَتِمَر المَعاَم قَاَضاُهمم عَ ُمعمَتِمًرا، َفَحاَل ُكفَّاُر قـَُريمش  بـَيـم

ِبَل َواَل َُيمِمَل ِسََلًحا ِإالَّ ُسُيوفًا، َواَل يُِقيَم هِبَا ِإالَّ َما َأَحبُّوا  .المُمقم
ِبِل َفَدَخَلَها َكَما َكاَن َصاَْلَُهمم، فـََلمَّا َأنم َأقَاَم هِبَا َثََلًَث َأَمُروُه َأنم   .َج َفَخَرجَ  خَيمرُ فَاعمَتَمَر ِمَن المَعاِم المُمقم

، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ََنِفع  َا َكاَنتم َشرمطًا َعَلى : َحدَّ َرَة َقَضاء  َوِإَّنَّ ملَم َتُكنم َهِذِه ُعمم
ِر الَِّذي َصدَّ  ِلِمنَي َأنم يـَعمَتِمُروا ِمنم قَاِبل  ِف الشَّهم رُكونَ المُمسم  .ُهمم ِفيِه المُمشم

عمتُ : َوقَاَل َأبُو َداُود ، مسَِ ِرو بمِن َميمُمون  َحاَق، َعنم َعمم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َسَلَمَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  َأَِب َحدثَنا النـَُّفيمِلي، َحدَّ
َراَن قَالَ  رَيِي ُيدث َأن َميمُموَن بمَن ِمهم مم ُت مُ : َحاِضر  اْلِم ُل الشَّاِم ابمَن الزُّبـَريمِ مبَكََّة، َوبـََعَث َمِعي َخَرجم عمَتِمًرا َعاَم َحاَصَر َأهم



ي   ِمي هِبَدم  .رَِجاٌل ِمنم قـَوم
ََرَم، قَالَ : قَالَ  ُخَل اْلم ِل الشَّاِم َمنَـُعوََن َأنم نَدم َنا ِإََل َأهم ا انـمتَـَهيـم َللمُت : فـََلمَّ َي َمَكاين مثَّ َأحم َدم مثَّ َرَجعمُت، فـََلمَّا  فـََنَحرمُت اهلم

ِبِل خرجت القضي عمرت، فَأتيت بن َعبَّاس  َفَسأَلمُتُه فـََقالَ  ُ : َكاَن ِمَن المَعاِم المُمقم َي، فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم َأبمِدِل اهلم
 َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َأصمَحابَهُ 
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َي الَِّذي َدم َرِة المَقَضاءِ  َأنم يـُبمِدُلوا اهلم َُديمِبَيِة ِف ُعمم  .ََنَُروا َعاَم اْلم
، َعِن ابمِن َعبَّاس  َفذََكَرهُ  رَيِيِ  مم  .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث َأيب َحاِضر  ُعثمَماَن بمِن َحاِضر  اْلِم

َهِقي   َاِفُظ المبَـيـم َصَ : َوقَاَل اْلم َاِكم، َأنبَأََن اَأم ثـََنا يُوُنُس بن بكري، َعن ابمن َأنبَأََن اْلم َبَّاِر، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم مُّ، َحدَّ
ُرو بمُن َميمُمون  قَالَ  َحاق، َحدثيِن َعمم َأُل َكِثريًا: ِإسم يَُه : َكاَن َأيب َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأبمَدَل َهدم َهلم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َأُل َأَِب َحاِضر  اْلمِ الَِّذي َنََ  عمُتُه َيسم ًئا، َحىتَّ مسَِ رُِكوَن َعِن المبَـيمِت؟ َواَل جيَُِد ِف َذِلَك َشيـم ُه المُمشم رَيِيَّ َعنم َذِلَك َر ِحنَي َصدَّ مم
َِبرِي َسَقطمتَ : فـََقاَل َلهُ  َوَِّل، فََأهم ! َعَلى اْلم صمِر اَأم ُت َعاَم ابمِن الزُّبـَريمِ ِف اْلَم َ المبَـيمِت، َحَججم نَـَنا َوبـَنيم ًَي َفَحاُلوا بـَيـم َديمُت َهدم

ََرِم َورََجعمُت ِإََل المَيَمِن َوقـُلمتُ  ِبُل : فـََنَحرمُت ِف اْلم َوٌة، فـََلمَّا َكاَن المَعاُم المُمقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأسم يل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُت فـََلِقيُت ابمَن َعبَّاس  َفسَ  ُ َعَليمِه : أَلمُتُه َعمَّا ََنَرمُت َعَليَّ بََدَلُه َأمم اَل؟ قَالَ َحَججم ، فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـََعمم فَأَبمِدلم

رُِكوَن فَأَبمَدُلوا َذِلَك ِف ُعمم  َي الَِّذي ََنَُروا َعاَم َصدَُّهُم المُمشم َدم ِبُل  َرةِ َوَسلََّم َوَأصمَحابَُه َقدم َأبمَدُلوا اهلم المَقَضاِء، فـََعزَِّت اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المبَـَقرِ   .َعَليمِهمم فـََرخََّص هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن َغاَِنُ بمُن َأيب َغاَنِ  ُ َعَليمِه َجَعَل : َحدَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِي َأَماَمُه َيطمُلُب الرَّعمَي ِف الشََّجِر  َدم يِِه َيِسرُي ِِبهلم َلِميَّ َعَلى َهدم َسم َلَم، َوَسلََّم ََنِجية بمَن ُجنمُدب  اَأم َيان  ِمنم َأسم َمَعُه َأرمبـََعُة ِفتـم

ُ َعلَ  َرِة المَقِضيَِّة ِستِ نَي بََدنَةً َوَقدم َساَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يمِه َوَسلََّم ِف ُعمم
ِمُر، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن نـَُعيمم  المُمجم ِن َأُسوقـَُها: َفَحدَّ  .ُكنمُت َمَع َصاِحِب المُبدم

ُ عَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َيمِل ِإََل َوَساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَمَة ِِبْلم ِلُموَن َمَعُه يـَُلبُّوَن، َوَمَضى ُُمَمَُّد بمُن َمسم َليمِه َوَسلََّم يـَُلِبِ  َوالمُمسم
َلَمَة فـََقالَ  ، َفَسأَُلوا ُُمَمََّد بمَن َمسم َراِن، فـََيِجُد هِبَا نـََفًرا ِمنم قـَُريمش  ُ : َمرِ  الظَّهم َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصبِ ُح َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َهَذا المَمنمِزَل َغًدا ِإنم َشاَء اَّللَُّ 
بَـُروُهمم ِِبلَِّذي  ا قـَُريمًشا فََأخم اَورََأوما ِسََلًحا َكِثريًا َمَع َبِشرِي بمِن َسعمد ، َفَخَرُجوا ِسَراًعا َحىتَّ َأتـَوم  رََأوم
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َيمِل، فـََفزَِعتم  نَِتَنا، َفِفيَم يـَغمُزوََن ُُمَمٌَّد ِف : قـَُريمٌش َوقَاُلواِمَن السِ ََلِح َواْلم َدثـمَنا َحَدًَث، َوِإَنَّ َعَلى ِكَتابَِنا َوُهدم َواَّللَِّ َما َأحم
َراِن، َوَقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرَّ الظَّهم  َعَليمِه َوَسلََّم السِ ََلَح ِإََل َبطمِن َّللَُّ َأصمَحابِِه؟ َونـََزَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َنِف ِف نـََفر  ِمنم  َحم َرَز بمَن َحفمِص بمِن اَأم ََرِم، َوبـََعَثتم قـَُريمٌش ِمكم ، َحىتَّ َلُقوُه بَِبطمِن  َيَمَجَج َحيمُث يـَنمظُُر ِإََل َأنمَصاِب اْلم قـَُريمش 
ُ َعَليم  ِي َوالسِ ََلِح َقدم َتََلَحُقوا، فـََقاُلواَيَمَجَج َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم ََي ُُمَمَُّد َما ُعرِفمَت َصِغريًا : ِه َوَسلََّم ِف َأصمَحابِِه َواهلم

ُخَل ِإالَّ ِبِسََلِح الم  ََرِم على قـَوممك، َوقد شرطت هَلُم َأال َتدم ُخُل ِِبلسِ ََلِح ِف اْلم ِر، َتدم لسُُّيوِف ِف ُمَساِفِر اَواَل َكِبريًا ِِبلمَغدم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرُز بمُن َحفمص  " ِإين ِ اَل ُأدمِخُل َعَليمِهُم السِ ََلَح : " المُقُرِب، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا الَِّذي تـُعمَرُف : فـََقاَل ِمكم

 .بِِه، المرِبُّ َوالمَوفَاُء، مثَّ رََجَع َسرِيعا بَِصمَحابِِه ِإََل َمكَّة
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَجتم قـَُريمٌش ِمنم َمكََّة ِإََل رُءُ فَـ  ا َمكََّة َلمَّا َأن َجاَء مكرز بن َحفمص ِبَرَب النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َِباِل َوَخلَّوم وِس اْلم

 .اَل نـَنمظُُر ِإلَيمِه َواَل ِإََل َأصمَحابِهِ : َوقَاُلوا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِي َأَماَمُه َحىتَّ ُحِبَس ِبِذي طًُوى، َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم  َعَليمِه َوَسلََّم ِِبهلم

َواِء َوُهمم ُُممِدُقوَن ِبِه يـَُلبُّوَن َوُهمم ُمتَـَوشِ ُحوَن السُُّيوَف، فـََلمَّ  انـمتَـَهى ِإََل ِذي طوى وقف  اَوَأصمَحابُُه َوُهَو َعَلى ََنقَِتِه المَقصم
َواِء َوابمُن َرَواَحَة آِخٌذ ِبزَِماِمَها َوُهَو يـَرمَتَُِز ِبِشعمرِِه َويـَُقولُ   ِإََل آِخرِهِ * َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم َسِبيِلِه : على ََنقَته المَقصم

ِ ِمنم َحِديِث ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َحابُُه َصِبيَحَة رَابَِعة   َقِدَم َرُسولُ : َوِف الصَِّحيَحنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصم يـَعميِن ِمنم  -اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رُِكونَ  -ِذي المَقعمَدِة َسَنَة َسبمع   َدُم َعَليمُكمم َوفمٌد َقدم وهنهم ُْحَّى يـَثمِربَ : فـََقاَل المُمشم  .ِإنَُّه يـَقم

ُ َعلَ   يمِه َوَسلََّم َأنم يـَرمُمُلوافََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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بـم  َواَط ُكلََّها ِإالَّ اْلمِ َشم ِ، َوملَم َُيمنَـعمُه َأنم يـَرمُمُلوا اَأم نَـنيم َ الرُّكم  .َقاُء َعَليمِهمم االشواط الثَََّلثَة، َوَأن ُيشوا بـَنيم
َماُم َأْحمَدُ  َا: قَاَل اْلمِ ، َعن عبد هللا ابمن ُعثمَماَن، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، َعِن َحدثَنا ُُمَمَّد بن الصَّباح، َحدثَنا ِإمسم ِعيل بن زََكرَيَّ

َحاِب رَ  َرتِِه بـََلَغ َأصم َران من ُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملا نزل مر الظهم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه ابمِن َعبَّاس  ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ( .5)َما يـَتَـَباَعثُوَن ِمَن المَعَجِف : قـَُريمًشا تـَُقولُ  َوَسلََّم َأنَّ 

ِم َوبِنَ : فـََقاَل َأصمَحابُهُ  ُخُل َعَلى المَقوم َنا َغًدا ِحنَي نَدم َبحم ََن ِمنم َمَرِقِه َأصم ا َلِو انـمَتَحرمََن ِمنم ظهرَن فأكلنا من ْلومه َوَحَسوم
َعُلوا َولَ : " ، فـََقالَ ( 1)مَجَاَمٌة  َفَجَمُعوا َلُه وبسطوا االنطاع فََأَكُلوا َحىتَّ ترُكوا، وحشا  " ِكِن امجمَُعوا يل ِمنم َأزمَوادُِكمم اَل تـَفم

ُهمم ِف ِجَرابِهِ   .ُكلُّ َواِحد  ِمنـم
ِجَد َوقـََعَدتم قـَُريمٌش ََنموَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َدَخَل المَمسم َبَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر، فَاضمطََبَع ِبرَِدائِِه مثَّ قَالَ  مثَّ َأقـم جم اَل : " اْلِم

ُم ِفيُكمم َغِميَزًة  َوِد، فـََقالَ " يـََرى المَقوم َسم ِن اَأم ِن المَيَماين ِ َمَشى ِإََل الرُّكم َن مثَّ رََمَل َحىتَّ ِإَذا تـَغَيََّب ِِبلرُّكم تَـَلَم الرُّكم تم َفاسم
يِ : قـَُريمشٌ  َن ِِبلمَمشم  .فـََفَعَل َذِلَك َثََلثََة َأطمَواف  َفَكاَنتم ُسنَّةً ! َأَما ِإنَـُّهمم لينفرون نفر الظِ َباءِ  َما يـَرمَضوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَل َذِلَك ِف ِحجَِّة المَوَداعِ : قَاَل َأبُو الطَُّفيملِ  بَـَرين ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَأخم
هِ تـََفرََّد بِ   .ِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم

ثـََنا َأبُو َسلَمة ُموَسى، َحدثَنا َْحَّاٌد  َأنـمَبَأََن َأبُو َعاِصم  المغََنِويُّ، َعنم َأيب الطَُّفيمِل  -يـَعميِن ابمَن َسَلَمَة  -َوقَاَل َأبُو َداُوَد، َحدَّ
ُمَك َأنَّ َرسُ : قـُلمُت اِلبمِن َعبَّاس  : قَالَ   ولَ يـَزمُعُم قـَوم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم رََمَل ِِبلمبَـيمِت َوَأنَّ َذِلَك ُسنٌَّة؟ فـََقالَ   .َصَدُقوا وََكَذبُوا: اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكَذبُوا لَيمَس بِ : َما َصَدُقوا َوَما َكَذبُوا؟ قَالَ : قـُلمتُ  ُسنَّة ، ِإنَّ قـَُريمًشا َزَمَن َصَدُقوا، رََمَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُديمِبَيِة قَاَلتم   َدُعوا ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابه َحىتَّ ُيوتوا موت: اْلم
__________ 

 .اهلزال: العجف( 5)
 .بَِقيَّة من قـُوَّة: مجامة( 1)
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ُ َعَليمِه ، فـََلمَّا َصاَْلُوُه َعَلى َأنم جيَِيُئوا ِمَن المَعاِم الممُ ( 5)النـََّغِف  م  فـََقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َة َثََلثََة َأَيَّ ِبِل فـَُيِقيُموا مبَكَّ قم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَصمَحابِهِ  رُِكوَن ِمنم ِقَبِل قـَُعيمِقَعاَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : قَالَ "  ارمُمُلوا ِِبلمبَـيمِت َثََلَثً : " َوَسلََّم َوالمُمشم

 .َولَيمَس ِبُسنَّة  
َُريمِريِ ، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب ُحَسنيم  َوعَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث َسِعيد  اْلم بمِد المَمِلِك بمِن َسِعيِد بمِن َأجبمََر، َوَقدم َرَواُه ُمسم

 .َة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِبِه ََنمَوهُ َثََلثـَتـُُهمم َعنم َأيب الطَُّفيمِل َعاِمِر بمِن َواثِلَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَ  ُهوِر، فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمم َهُب اْلم ُن الرََّمِل ِف الطََّواِف ُسنًَّة َمذم َرِة وََكوم َرِة المَقَضاِء َوِف ُعمم َمَل ِف ُعمم

ِعمَرانَِة َأيمًضا، َكَما َرَواُه َأبُو َدا ، َعنم َأيب الطَُّفيمِل َعِن ابمِن َعبَّاس  اْلم ُوَد َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ ابمن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم 
 .َفذََكَرهُ 

َذا قَاَل ُعَمُر بمُن َوثـََبَت ِف َحِديِث َجاِبر  ِعنمد ُمسلم َوَغريه َأنه َعَليمِه السَََّلم َرَمَل ِف ِحجَِّة المَوَداِع ِف الطََّواِف، َوهلَِ 
َطَّابِ  ًئا فـََعَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : اْلم ُرُك َشيـم ََلَم؟ َوَمَع َهَذا اَل نـَتـم ُ اْلمِسم  . َعَليمِه َوَسلَّمَ ِفيَم الرََّمََلُن َوَقدم َأطَاَل اَّللَّ

َكامِ  َحم رِيِر َهَذا ِكَتاُب اَأم ِضُع تـَقم  .َوَموم
َنَة،وََكاَن ابمُن َعبَّ  َياَن بمِن ُعيَـيـم ِ ِمنم َحِديِث ُسفم ُهوِر َعنمُه اَل يـََرى َذِلَك ُسنًَّة، َكَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َعنم  اس  ِف المَمشم

، قَالَ  ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َعمم َا َسَعى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِِبلمبَـيمِت وِبلصفا َوالمَمرمَوِة ِلرُيَِي ِإَّنَّ
رِِكنَي قـُوَّتَهُ   .المُمشم
 .َلفمُظ المُبَخاِري ِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُنُسَكُه ِف المَقَضاِء َدَخَل المبَـيمَت،: َوقَاَل المَواِقِديُّ   َلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَرُه ِبَذِلَك، فـََقافـََلمم يـََزلم ِفيِه َحىتَّ َأذََّن بِ  ِر المَكعمَبِة، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َق َظهم َر فـَوم َل ََلٌل الظُّهم
ل   رَِمُة بمُن َأيب َجهم َمعم َهَذا المَعبمَد يـَُقوُل َما يـَُقولُ : ِعكم ُ َأَِب اْلكم ِحني ملَم َيسم َرَم اَّللَّ َواُن بمُن أَُميَّةَ  َوقَالَ ! َلَقدم َأكم ُد : َصفم َمم اْلم

 .َّلِلَِّ الَِّذي َأذمَهَب َأيب قـَبمَل َأنم يـََرى َهَذا
 َوقَالَ 



__________ 
 .نغفة: دود ِف أنوف االبل َوالمغنم، َويـَُقال للمحتقر: النغف( 5)
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ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأَماَت أيب َومل : َخاِلُد بمُن َأِسيد   َمم م َحىتَّ يقوم ِبََلل ينهق َفوق المبَـيمتاْلم هد َهَذا الميَـوم  .يشم
ا ُوُجوَهُهمم  ُعوا ِبَذِلَك َغطَّوم  .َوأما ُسَهيمل بن عمر َورَِجاٌل َمَعُه َلمَّا مسَِ

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ََلمِ : قَاَل اْلم سم ثـََرُهمم ِِبْلمِ ُ َأكم َرَم اَّللَّ  .َقدم َأكم
ُهوُر َأنَّ َذِلَك َكاَن ِف َعاِم اَكَذا ذََكَرُه المبَـ : قـُلمتُ  َرِة المَقَضاِء، َوالمَمشم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق المَواِقِديِ  َأنَّ َهَذا َكاَن ِف ُعمم  .لمَفتمحِ يـم

 .َوهللا أعلم
َحاقَ  َثيِن َأَِبُن بمُن َصا: َوأما قصَّة تـَزمِوجيه َعَليمِه السَََّلم مبَيمُمونََة فـََقاَل ابمُن ِإسم ، َعنم َعطَاء  َحدَّ ِلح  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح 

َا ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج َميمُمونََة بِنمَت اْلم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِرِث ِف َسَفرِِه َذِلَك َوُهَو َحَراٌم، َوجُمَاِهد ، َعِن ابمِن َعبَّاس 
َها  .المَعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلبِ  وََكاَن الَِّذي َزوََّجُه ِإَيَّ

ِل َأممَرَها ِإََل َزومِجَها المَعبَّاِس،: قَاَل ابمُن ِهَشام   ِل، َفَجَعَلتم ُأمُّ المَفضم ِتَها ُأمِ  المَفضم فـََزوََّجَها  َكاَنتم َجَعَلتم َأممَرَها ِإََل ُأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمدَ   .قـََها َعنمُه َأرمبـََعِماَئِة ِدرمَهم  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم هَلَا وَ  َها ُخطمَبِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََمُل َوَما َعَليمِه : ِهَي رَاِكَبٌة بَِعريًا قَاَلتِ َوذََكَر السَُّهيمِليُّ َأنَُّه َلمَّا انـمتَـَهتم ِإلَيـم اْلم
 .َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

يَةُ : قَالَ  َسَها لِلنَِّبِ  ِإنم َأرَاَد النَِّبُّ َأنم يستنكحها َخاِلَصة َلك من دون : " َوِفيَها نـََزَلِت اْلم ِمَنًة ِإنم َوَهَبتم نـَفم َواممَرَأًة ُمؤم
 ( .1" )المُمؤمِننَي 

رِ   َمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َطرِيِق َأيُّوَب، َعنم ِعكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج َميمُمونََة َوُهَو ُُممرٌِم، َوبـَىَن هِبَا َوُهَو َحََلٌل، َوَماَتتم ِبَسَرف    .َصلَّى اَّللَّ

 ُعرمَوة، َومن َطرِيق مطرَوَرَوى الدَّارَُقطميِنُّ ِمنم َطرِيِق َأيب االسود يَِتيم ( 5)قَاَل السَُّهيمِليُّ 
__________ 

َهِقي  : َكَذا ِف اوِف ت( 1) 10ُسورَة االحزاب ( 5)  .المبَـيـم
)*( 

(9/793) 

 
 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج َميمُمونَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َة َوُهَو َحََللٌ المَورَّاِق، َعنم ِعكم
، َكَما قَاَل الشَّاِعرُ : لَ قَا ر  َحَرام  ُوََل َأنَُّه َكاَن ُُممرًِما، َأيم ِف َشهم َِليَفَة : َوأتََوَُّلوا ِرَوايََة ابمِن َعبَّاس  اَأم قـَتَـُلوا ابمَن َعفَّاَن اْلم

ر  َحَرام  * ُُممرًِما  َلُه َُممُذواَل َأيم ِف َشهم  .َفَدَعا فـََلمم َأَر ِمثـم
لُهُ ( 5[ )من]َذا التَّأمِويِل َنَظٌر، َِأَنَّ الرِ َواََيِت ُمَتظَاِفَرٌة َعِن ابمن َعبَّاس ِبََِلف َذِلك، َواَل ِسيَما َوِف هَ : قـُلمتُ  : " قـَوم

ٌر َحرَ " تـََزوََّجَها َوُهَو ُُممرٌِم َوبـَىَن هِبَا َوُهَو َحََلٌل  ِر ِذي المَقعمَدِة َأيمًضا َوُهَو َشهم  .امٌ َوَقدم َكاَن ِف َشهم
ِل المَمِديَنةِ ( 1)اَل يلمَتفت : قَاَل يلَ الثَـّومِريُّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ُيَي الذهلي، َحدثَنا َعبمُد الرَّزَّاِق، قَالَ  ِل َأهم  .ِإََل قـَوم

ُ َعلَ  ٌرو َعنم َأيب الشَّعمثَاِء، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرين َعمم  .يمِه َوَسلََّم تـََزوََّج َوُهَو ُُممرِمٌ َأخم
ِرو، َعن َأيب الشَّعمثَاِء، َعِن ابمِن َعبَّاس  َوابمِن : قـُلمُت ِلَعبمِد الرَّزَّاقِ : قَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ  يًعا، َعنم َعمم ِ مجَِ َِديثـَنيم َياُن اْلم َرَوى ُسفم

ثـََنا َهاُهَنا : بمِن َعبَّاس  قَالَ ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ا( 9)ُخثـَيمم    -يـَعميِن ِِبلمَيَمِن  -نـََعمم، َأمَّا َحِديُث ابمِن ُخثـَيمم  َفَحدَّ
ثـََنا مثَّ  ر و َفَحدَّ  .-يـَعميِن مبَكََّة  -َوَأمَّا َحِديُث َعمم

َرَجاُه  ِرو بمِن ِديَنار  ِبهِ ( 7)َوَأخم ِ ِمنم َحِديِث َعمم  .ِف الصَِّحيَحنيم
، َأنَّ َوِف   َصِحيِح الُبَخاِري  من َطرِيق االوزاعي، َحدثَنا َعطَاٌء، َعِن ابمِن َعبَّاس 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج َميمُمونََة َوُهَو ُمرم  .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 وهم: فـََقاَل سعيد بن الممسيب

__________ 
 .اَل تلمَتفت: ا( 1)من ا ( 5)
 .رِيفاخيثم َوُهَو حَتم ( 9)
رَجاهُ : ا( 7)  .َأخم
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 .ابمُن َعبَّاس  َوِإنم َكاَنتم َخالََتُه، َما تـََزوََّجَها ِإالَّ بـَعمَد َما َأَحلَّ 
َحاق بَّاس  يـَزمُعُم َأنَّ َرُسوَل َهَذا َعبمُد اَّللَِّ بمُن عَ : َحدثيِن بَِقيَّة، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َأنَُّه قَالَ : َوقَاَل يُوُنُس َعِن ابمن ِإسم

َا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َنَكَح َميمُمونََة َوُهَو ُُممرٌِم َفذََكَر َكِلَمَتُه، ِإَّنَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة َفَكاَن اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
يًعا، َفشبه َذِلك على ابم  ل َوالنِ َكاح مجَِ ََصمِ  ( 5)ن َعبَّاس اْلم ُل السَُّنِن ِمنم طُُرق  َعنم يَزِيَد بمِن اَأم ِلٌم َوَأهم َوَرَوى ُمسم

َاِرِث، قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن َحََلاَلِن : المَعاِمِريِ ، َعنم َخالَِتِه َميمُمونََة بِنمِت اْلم  .ِبَسِرف  ( 1)تـََزوََّجيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه وَ : َلِكنم قَاَل الرتِ مِمِذيُّ  ََصمِ  ُمرمَسًَل، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِديَث َعنم يَزِيَد بمِن اَأم ُر َواِحد  َهَذا اْلم َسلََّم َرَوى َغيـم

 .تـََزوََّج َميمُمونَةَ 
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ االصفهاين الزَّاِهد، َحدثَنا  َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل اْلم اْلم



ثـََنا َْحَّاُد بمُن زيد، َحدثَنا َمَطٌر المَورَّاقُ  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  َحاق الَقاِضي، َحدَّ َاِعيل بن ِإسم  ، َعنم رَبِيَعَة بمِن َأيب ِإمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َميمُمونََة َوُهَو َحََلٌل َوبـَىَن : َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َيَسار ، َعنم َأيب رَاِفع  قَالَ  تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَـُهَما( 9)  .هِبَا َوُهَو َحََلٌل وَُكنمُت الرَُّسوَل بـَيـم
َبَة، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد  ِبِه، مثَّ قَاَل الرتِ مِمِذيُّ َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ م  يًعا، َعنم قـُتَـيـم ندُه : ِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ مجَِ َحَسٌن َواَل نعلم أحدا أسم

 .َعن َْحَّاد  َعنم َمَطر  
 .َوَرَواُه َماِلٌك َعنم رَبِيَعَة َعنم ُسَليمَماَن ُمرمَسًَل 

 .ُن ِبََلل  َعنم رَبِيَعَة ُمرمَسًَل َوَرَواُه ُسَليمَماُن بم ]
َها: وََكاَنتم َوفَاتـَُها ِبَسِرف  َسَنَة َثََلث  َوِستِ نَي، َويـَُقالُ : قـُلمتُ   (7[ )َسَنَة ِستِ نَي، َرِضَي هللا َعنـم

__________ 
 .على النَّاس: ا( 5)
 .َحََلل: غري ا( 1)
 .َوبىن: ا( 9)
 .َسَقطت من ا( 7)
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َرتِهِ ذكر خُ   ُروجه َعَليمِه السَََّلم ِمنم َمكََّة بـَعمَد َقَضاِء ُعمم
َبَة َأنَّ قـَُريمًشا بـََعثُوا ِإلَيمِه ُحَويمِطَب بمَن َعبمِد المُعزَّى بـَعمَد مُ  َم َما ذََكَرُه ُموَسى بمُن ُعقم ُهمم َكَما َقدم تـََقدَّ م  لِيَـرمَحَل َعنـم ِضيِ  َأرمبـََعِة َأَيَّ

َا َأرَاَد أتَملِيَفُهمم ِبَذِلكَ َوَقَع بِِه الشَّ  ا َعَليمِه َوقَاُلوارمُط، فـََعَرَض َعَليمِهمم َأنم يـَعمَمَل َولِيَمَة ُعرمِسِه مبَيمُمونََة ِعنمَدُهمم، َوِإَّنَّ َبِل : ، فَأَبـَوم
ُرجم َعنَّا  .اخم

 .َفَخَرجَ 
َحاَق  َحاَق، َعِن المبَـَراِء حَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ ( 5)وََكَذِلَك ذََكَرُه ابمُن ِإسم َرائِيُل، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُموَسى، َعنم ِإسم دَّ

ُخُل مَ : قَالَ  ُل َمكََّة َأنم َيَدُعوُه يَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِذي المَقعمَدِة، َفَأىَب َأهم ى َأنم كََّة َحىتَّ قَاَضاُهمم َعلَ اعمَتَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
، فـََلمَّا َكتَـُبوا المِكَتاَب َكتَـُبوا م   .َهَذا َما قَاَضى َعَليمِه ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ : يُِقيُموا هِبَا َثََلثََة َأَيَّ

ًئا، َوَلِكنم َأنمَت ُُمَمَُّد بم : قَاُلوا  .ُن َعبمِد اَّللَِّ اَل نُِقرُّ هِبََذا، َلوم نـَعمَلُم َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َما َمنَـعمَناَك َشيـم
اَل َواَّللَِّ اَل َأُممُوَك : قَالَ " اممُح َرُسوَل اَّللَِّ : " مثَّ قَاَل ِلَعِليِ  ابمن َأيب طَاِلب  " َأََن َرُسوُل اَّللَِّ َوَأََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ : " قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُتُب، َفَكَتبَ َأبًَدا، فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا َما قَاَضى َعَليمِه ُُمَمَُّد ابمن عبد : َم المِكَتاَب، َولَيمَس ُُيمِسُن َيكم
خل َمكَّة  ِإالَّ السَّيمف ِف القراب، َوأال خترج من َأهلَها ِبحد َأرَاَد َأن يتبعُه، َوأال َُيمَنَع ِمنم ( [ 1)السِ ََلح ]هللا اَل يدم

 .رَاَد َأنم يُِقيَم هبَاَأصمَحابِِه َأَحًدا أَ 



ا َعِليًّا فـََقاُلوا( 1)فـََلمَّا دخل  ََجُل َأتـَوم ُ : ُقلم ِلَصاِحِبكَ : َوَمَضى اَأم ََجُل، َفَخَرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُرجم َعنَّا فـََقدم َمَضى اَأم اخم
َنُة َْحمَزَة تـَُناِدي  .مُّ ََي َعمُّ ََي عَ : َعَليمِه َوَسلََّم فـََتِبَعتمُه ابـم

 .ُدوَنِك ابـمَنَة َعمِ كِ : فـَتَـَناَوهَلَا َعِليٌّ فََأخذَها بَِيِدَها َوقَاَل ِلَفاِطَمةَ 
َتَصَم ِفيَها َعِليٌّ َوزَيمٌد َوَجعمَفٌر  َها، فَاخم َنُة َعمِ ي: ، فـََقاَل َعِليٌّ ( 9)َفَحَمَلتـم تـَُها َوِهَي ابـم  .َأََن َأَخذم

َنُة َعمِ ي َوخَ : َوقَاَل َجعمَفرٌ   :الَتُـَها حَتمِِت، َوقَاَل زَيمدٌ ابـم
 .ابـمَنُة َأِخي

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَالَِتَها َوقَالَ  ُمِ  : " فـََقَضى هِبَا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َاَلُة مبَنمزَِلِة اَأم  َوقَالَ " اْلم
__________ 

م ال: ِف ابمن ِهَشام( 5) م َوَأاَتُه حويطب ِف الميَـوم  .ثَّاِلثَثََلثَة َأَيَّ
 .من َصِحيح الُبَخاِري  ( 1)
 .َوَحفمص: ا( 7! )َدخلَها: ا( 9)

 ! )*(َوُهَو حَتمرِيف
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َت َخلمِقي َوُخُلِقي : " َوقَاَل ِْلَعمَفر  " َأنمَت ِمينِ  َوَأََن ِمنمَك : " ِلَعِلي    بَـهم  (5)قَاَل " َأنمَت َأُخوََن َوَموماَلََن : " َوقَاَل ِلَزيمد  " َأشم
َنَة َْحمَزَة، َقالَ : َعِليٌّ  َنُة َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة : " َأاَل تـَتَـَزوَُّج ابـم  ".ِإنَـَّها ابـم

هِ   .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم
َنِة َْحمَزَة فـََقالَ * * *  َثيِن ابمُن َأيب َحِبيَبَة، َعنم : َوَقدم ُرِوَي المَواِقِديُّ ِقصََّة ابـم رَِمَة، َعِن ابمِن  َحدَّ ِ، َعنم ِعكم َصنيم َداُوَد بمِن اْلُم

 .َعبَّاس  َأنَّ ُعَمارََة ابـمَنَة َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َوأُمََّها َسلمَمى بِنمُت ُعَميمس  َكاَنتم مبَكَّةَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكلََّم َعِليُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُرُك : بمُن َأيب طَاِلب  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعََلَم نـَتـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم  رِِكنَي؟ فـََلمم يـَنمَه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َ َظَهَراينَِ المُمشم َنا يَِتيَمًة بـَنيم َراِجَها، َفَخَرَج هِبَا، فـَتَ  ابـمَنَة َعمِ  َكلََّم زَيمُد بمُن ِإخم
 َ نَـُهَما ِحنَي آَخى بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم آَخى بـَيـم َأََن َأَحقُّ :  المُمَهاِجرِيَن، فـََقالَ َحارِثََة وََكاَن َوِصيَّ َْحمَزَة، وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َع ِبَذِلَك َجعمَفٌر قَالَ  َاُء بِنمُت ُعَميمس  اْلمَ : هِبَا، ابـمَنُة َأِخي، فـََلمَّا مسَِ  .اَلُة َواِلَدٌة، َوَأََن َأَحقُّ هِبَا ِلَمَكاِن َخالَِتَها ِعنمِدي َأمسم
َها َسَببٌ ! َأاَل َأرَاُكمم خَتمَتِصُمونَ : َوقَاَل َعِليٌّ  رِِكنَي، َولَيمَس َلُكمم ِإلَيـم ِ َأظمُهِر المُمشم تُـَها ِمنم بـَنيم َرجم ُدوين،  ِهَي ابـمَنُة َعمِ ي َوَأََن َأخم

 .َوَأََن َأَحقُّ هِبَا ِمنمُكمم 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َوَأمَّا َأنمَت ََي َجعمَفرُ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ََل َرُسوِل اَّللَِّ ََل اَّللَِّ َوَموم َنُكمم، َأمَّا َأنمَت ََي زَيمُد َفَموم ُكُم بـَيـم  َأََن َأحم

ِبُه َخلمِقي َوُخُلِقي، َوأَ  ِتَها فـَُتشم ََل هِبَا، حَتمَتَك َخالَتُـَها َواَل تـُنمَكُح المَمرمَأُة َعَلى َخالَِتَها َواَل َعَلى َعمَّ فـََقَضى " نمَت ََي َجعمَفُر َأوم
 .هِبَا ِْلَعمَفر  

َل َرُسوِل اَّللَِّ ( [ 1)قَاَم َجعمَفٌر ]فـََلمَّا َقَضى هِبَا ِْلَعمَفر  : قَاَل المَواِقِديُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ َفَحَجَل َحوم َما : " َصلَّى اَّللَّ



َلهُ : فـََقالَ " َهَذا ََي َجعمَفُر؟   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َكاَن النََّجاِشيُّ ِإَذا َأرمَضى َأَحًدا قَاَم َفَحَجَل َحوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ابمنة أخي من: " تَزوجَها فـََقالَ : فـََقاَل لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َوقَالَ : فـََقاَل َوِرَوايَة الُبَخاِري  : ا( 5)
 .َسَقطت من ا( 1)

)*( 
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 ".الرََّضاَعِة 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَلَمَة بمَن َأيب َسَلَمَة، َفَكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  َهلم َجَزيمُت : " ولُ  َعَليمِه َوَسلََّم يـَقُ فـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َأَِب َسَلَمَة 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُم ِ : قـُلمتُ  ُرُه َأنَُّه ُهَو الَِّذي َزومِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر ِمنم َِأَنَُّه ذََكَر المَواِقِديُّ َوَغيـم ِه ُأمِ  َسَلَمَة، َِأَنَُّه َكاَن َأكم

 .َأِخيِه ُعَمَر بمِن َأيب َسَلَمةَ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ  جَّةِ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة ِف ِذي اْلِم  .َورََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
جَّةَ ( 5)َوتـََوَلَّ  رُِكوَن تِلمَك اْلِم  .المُمشم

َرِة : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُ ِف َهِذِه المُعمم لُُه تـََعاََل َوَأنـمَزَل اَّللَّ َثيِن َأبُو ُعبَـيمَدَة قـَوم َقِ  : " ِفيَما َحدَّ ََي ِِبْلم ُ َرُسوَلُه الرُّؤم َلَقدم َصَدَق اَّللَّ
ُ آِمِننَي ُُمَلِ ِقنَي رُُءوَسُكمم َوُمَقصِ رِيَن اَل خَتَاُفوَن فـََعلِ  ََراَم ِإنم َشاَء اَّللَّ ِجَد اْلم ُخُلنَّ المَمسم وا َفَجَعَل ِمنم ُدوِن َم َما ملَم تـَعمَلمُ لََتدم

رَب " ]َذِلَك فـَتمًحا َقرِيًبا   ( [ .1)يـَعميِن َخيـم
َهِقيُّ َهاُهَنا َسرِيََّة ابمِن َأيب المَعومَجاِء السَُّلِميِ  ِإََل َبيِن ُسَليمم    .فصل ذََكَر المبَـيـم

َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد ا: مثَّ َساَق ِبَسَنِدِه َعِن المَواِقِدي ِ  ِريِ  قَالَ َحدَّ ، َعِن الزُّهم ِلم  ُ : َّللَِّ بمِن ُمسم َلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، فـَبَـَعَث ابمَن َأيب المَعومَجاءِ  ِة ِمنم َسَنِة َسبمع  جَّ َرِة المَقِضيَِّة رََجَع ِف ِذي اْلِم السَُّلِميَّ ِف مخسني فَاِرًسا،  َعَليمِه َوَسلََّم َمنم ُعمم

بَـَرُهمم َفَجَمُعوا مَجمًعا َكِثريًا َوَجاَءُهُم ابمُن َأيب المَعومَجاِء َوالمقَ  َفخرج َرُهمم َوَأخم ِمِه َفَحذَّ ُ ِإََل قـَوم ُم ُمِعدُّوَن، فـََلمَّا َأنم رَآُهمم المَعنيم وم
ُهمم ( 9) ََلِم، فـََرَشُقوُهمم ِِبلنـَّبمِل َوملَم  َأصمَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هلل َعَليمِه َوَسلََّم َورََأوما مَجمَعُهمم َدَعوم  ِإََل اْلمِسم

هَلُمم َوقَاُلوا َمُعوا قـَوم ُُتم ِإلَيمهِ : َيسم  .اَل َحاَجَة لََنا ِإََل َما َدَعوم
ُهمم َساَعة َوجعلت االمداد  فـََرَموم

__________ 
 .َووَل: ا( 5)
 .من ابمن ِهَشام( 1)



ُهمم : غري ا( 9)  .رََأوم
)*( 

(9/777) 

 
 
ُم ِقَتااًل َشِديًدا َحىتَّ قُِتَل َعامَّتـُُهمم، َوُأِصيبَ أتَم  ، فـََقاَتَل المَقوم َدُقوا هِبِمم ِمنم ُكلِ  َجاِنب   ابمُن َأيب المَعومَجاِء جبَِراَحات   ِت َحىتَّ َأحم

ِر صفر سنة مَثَانَكِثريَة ، فـََتَحاَمَل َحىتَّ رََجَع ِإََل المَمِديَنِة مبَنم بَِقَي َمَعُه ِمنم َأصمَحابِ  م  ِمنم َشهم  .ِه ِف َأوَِّل يـَوم
جَّة : قَاَل المَواِقِدي  : فصل نَـَتُه  -يـَعميِن َسَنَة َسبمع   -ِمنم َهِذِه السََّنِة ( 5)ِف اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابـم َردَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنا المَكََلَم َعَلى َذِلَك زَيـمَنَب َعَلى َزومِجَها َأيب المَعاِص بمِن الرَّ  ، َوِفيَها َقِدَم َحاِطُب بمُن َأيب بـَلمتَـَعَة ِمنم ِعنمِد ( 1)بِيِع، َوَقدم َقدَّمم
َلَمَتا ِف الطَّرِيِق، َوُغََلٌم َخِصيٌّ  ِقِس َوَمَعُه َمارِيَُة َوِسريِيُن، َوَقدم َأسم  .المُمَقوم

ِ ومقعده، قَالَ َوِفيَها اختَََّذ َرُسو : قَاَل المَواِقِديُّ  بَـَرُه َدرََجتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم َوالثَّاِبت عندََن َأنه عمل ِف : ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .سنة مَثَان

__________ 
 .ِف الممحرم: ا( 5)
ُزمء الثَّاين ( 1)  .ِف اْلم

)*( 
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ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم َربِ  َيسِ رم َوأَ  ِرو بمِن المَعاِص، ِبسم ََلِم َعمم َرِة النـََّبِويَِّة َفصمٌل ِف ِإسم جم ِلَك َوقـُوَِّتَك َسَنُة مَثَان  ِمَن اهلِم ِعنم حبَوم
ُهم وََكاَن قدومهم ِف َأَواِئَل َسَنِة مَثَان  َعَلى َما ( 5)َوَخاِلِد بن المَولِيد، َوُعثمَمان بن طَلمَحة بن أيب طَلمَحة  رضى هللا َعنـم

َم َطَرٌف ِمنم َذِلَك  َتِل َأيب رَاِفع  الميَـُهوِديِ ،( 1)َسَيأمِت َقدم تـََقدَّ َحاَق بـَعمَد َمقم  ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم
َرةِ  جم  .َوَذِلَك ِف َسَنِة مَخمس  ِمَن اهلِم

َرِة المَقَضاِء، فـَرَ  َهِقيُّ َهاُهَنا بـَعمَد ُعمم َاِفُظ المبَـيـم َا ذََكَرُه اْلم َِميِد بمُن َجعمَفر، َعن : َوى ِمنم َطرِيِق المَواِقِدي ِ َوِإَّنَّ َأنـمَبَأََن َعبمُد اْلم
ُرو بمُن المَعاصِ  رِِكنَي فـََنَجومُت، مثَّ َحَضرمُت ُأُحًدا : َأبِيه، قَاَل َعمم رًا َمَع المُمشم ََلِم جُمَانًِبا ُمَعانًِدا، َحَضرمُت بَدم ُكنمُت ِلْلمِسم

َنمَدَق فـََنَجومتُ فـََنَجومُت، مثَّ َحضَ   .رمُت اْلم
 .َواَّللَِّ لَيظمهَرن ُُمَمَّد على قـَُريمش( ! 9)َكمم ُأوِضُع : فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي: قَالَ 

 .-َأيم ِمنم ِلَقائِِهمم  -، َوَأقـمَللمُت ِمَن النَّاِس ( 7)فلحقت مبَايل ِبلرهط 
َُديمِبَيُة َوانمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الصُّلمح، َورجعتفـََلمَّا َحَضَر اْلم   َصلَّى اَّللَّ

__________ 



 .َوطَلمَحة بن أيب طَلمَحة َوُهَو حَتمرِيف: ا( 5)
ُزمء( 1)  .تقدم َذِلك ِف َهَذا اْلم
 .أدبر وأحارب: أوضع( 9)
 .َموِضع ِف شعر ُهَذيمل: الرَّهمط( 7)

 )*( 171/  1: املراصد
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 .ََل َمكَّةَ قـَُريمٌش إِ 
ُُروِج، وَ : َجَعلمُت َأُقولُ  ٌر ِمَن اْلم ُخُل ُُمَمٌَّد قَاِبًَل َمكََّة بَِصمَحابِِه، َما َمكَُّة مبَنمِزل  َواَل الطَّاِئف، َواَل شئ َخيـم َأََن بـَعمُد ََنء  يَدم

ِلمم  َلَمتم قـَُريمٌش ُكلَُّها ملَم ُأسم ََلِم، َوَأَرى َلوم َأسم  .َعِن اْلمِسم
ُموَنيِن ِفيَما َنَ فـَقَ  َمُعوَن ِمينِ  َويـَُقدِ  َن رَأمِيي َوَيسم ِمي، وََكانُوا يـََروم َكيمَف َأََن : بـَُهمم، فـَُقلمُت هَلُمم ِدممُت َمكََّة َومَجَعمُت رَِجااًل ِمنم قـَوم

َرُهَنا : ِفيُكمم؟ قَاُلوا  .َوبـَرََكِة َأممر  ( 1)ِف ُُيمِن نَِقيَبة  ( 5)ُذو رَأميَِنا َوِمدم
ُُموَر ُعُلوًّا ُمنمَكًرا، َوِإين ِ َقدم رََأيمُت رَ : قـُلمتُ : قَالَ   .أمَيً تـَعمَلُموَن َأين ِ َواَّللَِّ ََأََرى َأممَر ُُمَمَّد  َأممًرا يـَعمُلو اَأم
َنكُوَن حَتمَت َيِد [ فَِإَنَّ َأنم ]نمَد النََّجاِشيِ  نـَلمَحُق ِِبلنََّجاِشيِ  فـََنُكوُن َمَعُه، فَِإنم َيظمَهرم ُُمَمَّد ُكنَّا عِ : َوَما ُهَو؟ قـُلمتُ : قَاُلوا

ُن َمنم َقدم َعَرُفوا َنا ِمنم َأنم َنُكوَن حَتمَت يَِد ُُمَمَّد ، َوِإنم َتظمَهرم قـَُريمٌش فـََنحم  .النََّجاِشيِ  َأَحبُّ ِإلَيـم
 .َهَذا الرَّأميُ : قَاُلوا
ِديِه َلُه : قـُلمتُ : قَالَ  ََدُم  -فَامجمَُعوا َما نـَهم َدى ِإلَيمِه ِمنم َأرمِضَنا اَأم َنا ( 9)َفَجَمعمَنا َلُه  -وََكاَن َأَحبَّ َما يـُهم َأَدًما َكِثريًا مثَّ َخَرجم

، فـََواَّللَِّ ِإَنَّ   َحىتَّ َقِدممَنا َعَلى النََّجاِشيِ 
ِريُّ، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  ُرو بمُن ُأَميََّة الضَّمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم بـََعَثُه ِبِكَتاب  َكتَـَبُه يـَُزوِ ُجُه ُأمَّ َحِبيَبَة  ِلِعنمَدُه ِإذم َجاَء َعمم َصلَّى اَّللَّ

َياَن، َفَدَخَل َعَليمِه مثَّ َخَرَج ِمنم ِعنمِدِه فـَُقلمُت الصحايب رو بن أُميَّة الضمِري َوَلوم َقدم َدَخلمُت َعَلى : بِنمَت َأيب ُسفم َهَذا َعمم
ُه فأعطانيه َفضربت ُعُنقه، فَِإذا فعلت َذِلك سرت قـَُريمش  النََّجاِشي ِ  َها ِحنَي ( 7)َفَسأَلمُتُه ِإَيَّ ( 1)وَُكنمُت َقدم َأَجَزأمُت َعنـم

 .قـَتَـلمُت َرُسوَل ُُمَمَّد  
َنُع، فـََقالَ  ُت َلُه َكَما ُكنمُت َأصم : قَالَ ! َديمَت يل من بَلدك َشيمئاَمرمَحًبا ِبَصِديِقي، َأهم : َفَدَخلمُت َعَلى النََّجاِشيِ  َفَسَجدم

َديمُت َلَك َأَدًما َكِثريًا: قلت  .نعم َأيَها المَمِلُك، َأهم
ِضع  وَ  َ َبطَارِقَِتِه، َوَأَمَر ِبَسائِرِِه فَُأدمِخَل ِف َموم ًئا؟ بـَنيم ُتُه َفَأعمَجَبُه َوفـَرََّق ِمنمُه َشيـم مم َتَب وُيتفظ بِهِ مثَّ َقدَّ  .َأَمَر َأنم يُكم

__________ 
 .َذا رأى: ا( 5)

 .املدافع: واملدره
 .فحملنا أدما: غري ا( 9)نَفسه َوُهَو حَتمرِيف : املطبوعة( 1)



 .سررت ُقريمًشا: ا( 7)
 .َحىتَّ : املطبوعة( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
)*( 

(9/777) 

 
 

ِسِه قـُلمتُ  ُت َرُجًَل َخَرَج ِمنم ِعنمِدَك، َوُهَو َرُسوُل َعُدو   لََنا َقدم َوتـََرََن َوقـََتَل َأيُـَّها المَمِلُك ِإين ِ َقدم رََأيم : فـََلمَّا رََأيمت ريب نـَفم
تـَُلهُ  َرافـََنا َوِخَياَرََن، فََأعمِطِنيِه فََأقـم  .َأشم

َتَدَر َمنم ( 5)فـََغِضَب ِمنم َذِلَك َورََفَع َيَدُه َفَضَرَب هِبَا َأنمِفي  َم بِِثَيايب، َضرمبًَة ظَنَـنمُت َأنَُّه َكَسَرُه، فَابـم َخَراَي َفَجَعلمُت َأتـََلقَّى الدَّ
َرمُض َدَخلمُت ِفيَها فـََرقًا ِمنمهُ   .فََأَصاَبيِن ِمَن الذل مالو انمَشقَّتم يبَ اَأم

َرُه َما قـُلمُت َما َسأَلَُتكَ : مثَّ قـُلمتُ   .َأيُـَّها المَمِلُك َلوم ظَنَـنمُت َأنََّك َتكم
َيا َوقَالَ : قَالَ  َتحم بَـُر الَِّذي َكاَن َيَمِت ُموَسى، َوالَّذِ  :فَاسم َكم أَُليِن َأنم ُأعمِطَيَك َرُسوَل َمنم َيَمتِيِه النَّاُموُس اَأم ُرو َتسم ي َكاَن ََي َعمم

تُـَلهُ   .َيَمِت ِعيَسى لِتَـقم
ُرو ُ قـَلمِب َعمَّا ُكنمُت َعَليمِه، َوقـُلمُت ِف نـَفمِسي: قَاَل َعمم َقَّ المَعَرُب َوالمَعَجُم، َوخُتَاِلُف َأنمتَ  َعَرفَ : فـَغَيـََّر اَّللَّ مثَّ ! َهَذا اْلم

َهُد َأيُـَّها المَمِلُك هِبََذا؟ قَالَ : قـُلمتُ  َهُد ِبهِ : َأَتشم  نـََعمم َأشم
َقِ  َولََيظمَهَرنَّ َعَلى َمنم  ُرو، فََأِطعميِن َواتَِّبعمُه، فـََواَّللَِّ ِإنَُّه َلَعَلى اْلم َن  ِعنمَد اَّللَِّ ََي َعمم َخاَلَفُه َكَما َظَهَر ُموَسى َعَلى ِفرمَعوم

 .َوُجُنوِدهِ 
ََلِم؟ قَالَ : قـُلمتُ  سم  .نـََعمم : َأتـَُبايُِعيِن َلُه َعَلى اْلمِ

ََلِم، مثَّ َدَعا ِبَطسمت  فـََغَسَل َعينِ  الدََّم وََكَساين ثَِياِبً  سم  .فـََبَسَط يََدُه فـََبايـََعيِن َعَلى اْلمِ
تـَُهاوََكاَنتم ثَِيايب  ِم فَأَلمَقيـم  . َقِد اممَتََلَتم ِِبلدَّ

َوَة النََّجاِشيِ  ُسرُّوا ِبَذِلَك َوقَاُلوا ُت َعَلى َأصمَحايب فـََلمَّا رََأوما ِكسم َت ِمنم َصاِحِبَك َما َأَردمَت؟ فـَُقلمُت : مثَّ َخَرجم َهلم َأدمرَكم
ُت َأنم ُأَكلِ َمُه ِف َأوَِّل َمرَّة  وَ : هَلُمم   .قـُلمُت َأُعوُد ِإلَيمهِ َكرِهم

 .الرَّأمُي َما رََأيمتَ : فـََقاُلوا
َفُع، قَالَ : قَالَ  ِضِع السُُّفِن فََأِجُد َسِفيَنًة َقدم ُشِحَنتم تُدم ُت ِإََل َموم فـَرَِكبمُت َمَعُهمم : ففارقتهم وََكَأين ِ أعمد ِإََل َحاَجة، فـََعَمدم

ُت ُأرِيَد المَمِديَنَة َحىتَّ َمَررمُت َوَدفـَُعوَها َحىتَّ انـمَتهوا ِإََل الشعبة وَ  ُت ِمَن السَِّفيَنِة َوَمِعي نـََفَقٌة، فَابـمتَـعمُت بَِعريًا َوَخَرجم َخَرجم
َران، مثَّ   َعَلى َمرِ  الظهم
__________ 

 .َأنفه: ِف الرِ َواََيت االخرى( 5)
)*( 
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ََدِة فَِإذَ  َخُر مثَّ َمَضيمُت َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت ِِبهلم َيمَمِة َواْلم ا َرُجََلِن َقدم َسبَـَقاين ِبَغريمِ َكِثري  يُرِيَداِن َمنمزاًِل، َوَأَحُدمُهَا َداِخٌل ِف اْلم
ِ، قَالَ  ََلِم ُُمَمًَّدا، َدَخَل النَّ : َأيمَن تُرِيُد؟ قَالَ : قـُلمتُ : فـََنَظرمُت فَِإَذا َخاِلُد بمُن المَولِيِد، قَالَ : ُُيمِسُك الرَّاِحَلتَـنيم سم اُس ِف اْلمِ
ُت ََأُِخَذ ِبرِقَابَِنا َكَما يـُؤمَخُذ ِبَرقـََبِة الضَُّبِع ِف َمَغاَرهِتَا( 1)فـََلمم يـَبمَق َأَحٌد ِبِه َطعمٌم   .، َواَّللَِّ َلوم َأَقمم

ََلمَ : قـُلمتُ   .َوَأََن َواَّللَِّ َقدم َأَردمُت ُُمَمًَّدا َوَأَردمُت اْلمِسم
يًعا ِف الممنزلَفَخَرَج ُعثمَماُن   .بمُن طَلمَحَة فـََرحََّب يب، فـَنَـَزلمَنا مجَِ

َل رَُجل  لقيناه ببئر أيب عتَبة َيِصيحُ  َنا المَمِديَنَة، َفَما َأنمَسى قـَوم  .ََي َرَِبُح ََي َرَِبُح ََي َرَِبحُ : مثَّ اتفقنا َحىتَّ َأتـَيـم
َنا فََأمسمَعُ   .َقدم َأعمَطتم َمكَُّة المُمَقاَدَة بـَعمَد َهَذيمنِ : ُه يـَُقولُ فتفاءلنا بقوله وسرَن، مثَّ َنَظَر ِإلَيـم

ِجِد َسرِيًعا، َفظَنَـنمُت أَ  ِبًرا ِإََل المَمسم ُ َعَليمِه َفظَنَـنمُت َأنَُّه يـَعمِنييِن َويـَعميِن َخاِلَد بمَن المَولِيِد، َوَوَلَّ ُمدم نَُّه َبشََّر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ُقُدوِمَنا، َفَكاَن َكَما ظَنَـنمتُ َوَسلََّم بِ 

َنا َحىتَّ اطََّلعمَنا عَ  َنا ِمنم َصاِلِح ثَِيابَِنا، مثَّ نُوِدَي ِِبلمَعصمِر فَانمطََلقم َرَِّة، فـََلِبسم ِلُموَن َوَأَُنمَنا ِِبْلم ِهِه تـََهلًَُّل َوالمُمسم َليمِه، َوِإنَّ ِلَوجم
ََلِمَنا فـَتَـ  َلُه َقدم ُسرُّوا إبِِسم َم ُعثمَماُن بمُن طَلمَحَة فـََباَيَع، مثَّ تـََقدَّممُت فـََواَّللَِّ مَ َحوم َم َخاِلُد بمُن المَولِيِد فـََباَيَع، مثَّ تـََقدَّ ا ُهَو ِإالَّ َقدَّ

َتطَعمت َأن أرفع طرِف َحَياًء ِمنمهُ  َ يََديمِه َفَما اسم ُت بـَنيم  .َأنم َجَلسم
َم ِمنم َذنمِب َوملَم َُيمُضرمين َما أتََخََّر، فـََقالَ فـََبايـَعمُتُه َعَلى َأنم يـُغمفَ : قَالَ  َلُه، : " َر يل َما تـََقدَّ ََلَم جَيُبُّ َما َكاَن قـَبـم سم ِإنَّ اْلمِ

َلَها  َرَة ََتُبُّ َما َكاَن قـَبـم جم  ".َواهلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَالَ  َنا، فـََواَّللَِّ َما َعَدَل يب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمم َوِبَاِلِد بمِن المَولِيِد َأَحًدا ِمنم َأصمَحابِِه ِف َأممر  َحَزبَُه ُمنمُذ َأسم

َاَلِة، وََكاَن ُعَمرُ  ر  بِِتلمَك المَمنمزَِلِة، َوَلَقدم ُكنمُت ِعنمَد ُعَمَر بِِتلمَك اْلم  .َعَلى َخاِلد  َكالمَعاِتبِ  َوَلَقدم ُكنَّا ِعنمَد َأيب َبكم
َِميِد بمُن َجعمَفر  َشيمُخ المَواِقِدي ِ قَاَل َعبم   َفذََكرمُت َهَذا اْلَِديث ليزِيد بن حبيب: ُد اْلم

__________ 
رَة: الط عمم( 5)  .المُقدم
 ( )*(9السِ ريَة  - 13)
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، َعنم َموماَلُه َحبِ : فـََقالَ  ََل َحِبيِب بمِن َأيب َأومس  الثَـَّقِفيِ  بَـَرين رَاِشٌد َموم ِرو ابمن المَعاِص ََنمَو َذِلكَ َأخم ، َعنم َعمم  .يب 
، َعنم رَاِشد ، َعنم َموماَلُه َحِبيب  : قـُلمتُ  َحاَق، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب  ُرو بمُن :[ قَالَ ]َكَذِلَك َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن َعمم َحدَّ

َم ِف َسَنةِ  َتِل َأيب رَاِفع   المَعاِص ِمنم ِفيِه، َفذََكَر َما تـََقدَّ  .مَخمس  بـَعمَد َمقم
َسنُ   .َوِسَياُق المَواِقِديِ  َأبمَسُط َوَأحم

َِميدِ  ٌرو َوَخاِلٌد؟ قَالَ : فـَُقلمُت لَِيزِيَد بمِن َأيب َحِبيب  : قَاَل المَواِقِديُّ َعنم َشيمِخِه َعبمِد اْلم اَل، ِإالَّ َأنَُّه : َوقََّت َلَك َمىَت َقِدَم َعمم



 .بمَل المَفتمحقَاَل قَـ 
ًرا َوَخاِلًدا َوُعثمَماَن بمَن طَلمَحَة َقِدُموا هِلََلل صفر سنة مَثَان: قلت  .فَِإن أيب فََأخمربين َأنَّ َعمم

ُ عَ  َبِتِه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِن ُصحم ََلِمِه وََكيمِفيَِّة ُحسم َهُد ِلِسَياِق ِإسم ِلم  َما َيشم َة َحَياتِِه، وََكيمَف  َليمهِ َوِف َصِحيِح ُمسم َوَسلََّم ُمدَّ
َمارََة بـَعمَدهُ  ِة ُمَباَشَرتِِه اْلمِ  َماَت َوُهَو يـََتَأسَُّف َعَلى َما َكاَن ِمنمُه ِف ُمدَّ

ُ َعنمهُ  تِِه َرِضَي اَّللَّ  .َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم، َوِصَفُة َموم
ََلِم َخاِلِد بمِن المَولِيِد قَا عمُت : َل المَواِقِديُّ َطرِيُق ِإسم ، قَاَل مسَِ َاِرِث بمِن ِهَشام  َثيِن َُيمََي بمُن المُمِغريَُة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم َحدَّ

ُث َعنم َخاِلِد بمِن المَولِيِد قَالَ  سم : َأيب ُُيَدِ  ريمِ َقَذَف ِف قـَلمِب اْلمِ ُ يب َما َأرَاَد ِمَن اْلَم ِدي، فـَُقلمتُ َلمَّا َأرَاَد اَّللَّ : ََلَم َوَحَضَرين ُرشم
َهُدهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََليمَس ِف َمَواِطن َأشم ُت َهِذِه المَمَواِطَن ُكلََّها َعَلى ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ  ِإالَّ َأنمَصِرُف َوَأََن َأَرى ِف َقدم َشِهدم

 .ظمَهرُ نـَفمِسي َأين ِ َموِضع ِف غري شئ، َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َسيَ 
رِِكنيَ  ُت ِف َخيمل  ِمَن المُمشم َُديمِبَيِة َخَرجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلم ُ فـََلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  فـََلِقيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت إبِِزَائِِه َوتـََعرَّ  َفاَن، فـَُقمم َنا َأنم نُِغرَي َعَليمِهمم مثَّ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأصمَحابِِه بـَُعسم َر َأَماَمَنا فـََهَممم ضمُت َلُه، َفَصلَّى بَِصمَحابِِه الظُّهم
 فَاطََّلَع َعَلى -وََكاَنتم ِفيِه ِخيَـَرٌة  -ملَم يـُعمَزمم لََنا 
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َمِ  ِبِه َفَصلَّى بَِصمَحاِبِه َصََلَة المَعصمِر َصََل  ِقًعا َوقـُلمتُ َما ِف َأنـمُفِسَنا ِمَن اهلم ِف، فـََوقمَع َذِلَك ِمنَّا َموم َوم الرَُّجُل مَممُنوٌع، : َة اْلم
 .َخيمِلَنا َوَأَخَذ َذاَت المَيِمنيِ ( 5)فَاعمتَـَزلََنا، َوَعَدَل َعنم َسَنِن 

َُديمِبية ودافعته قـَُريمش ِبلرواح قلت ِف نَفِسي ؟ فـََقِد َأي شئ بقى؟ َأيمن : فـََلمَّا َصاحل ُقريمًشا ِِبْلم أذهب؟ ِإََل النََّجاِشيِ 
َرانِيَّة  أَ  ُرُج ِمنم ِدييِن ِإََل َنصم ُرُج ِإََل ِهَرقمَل فََأخم ، ( 1)وم يـَُهوِديَّة ؟ فَأُِقيُم ِف َعَجم  اتَـَّبَع ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابُُه ِعنمَدُه آِمُنوَن، فََأخم

َرِة المَقِضيَِّة فأقيم ِف َداري مبن بَِقَي؟ فََأََن ِف َذِلَك ِإذم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة ِف ُعمم فـَتَـَغيـَّبمُت َوملَم ]َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  َهدم ُدُخوَلُه، وََكاَن َأِخي المَولِيُد بمُن المَولِيِد َقدم َدَخَل َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرِة المَقضِ َأشم َفطََلَبيِن ( [ 9)يَِّة  ُعمم

ين َفَكَتَب ِإيَلَّ ِكَتاًِب فَِإَذا ِفيهِ  ََلِم : فـََلمم جيَِدم سم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم َأمَّا بـَعمُد، فَِإين ِ ملَم َأَر َأعمَجَب ِمنم َذَهاِب رَأمِيَك َعِن اْلمِ ِبسم
ُلَك َعقمُلكَ  ََلِم َجِهَلُه أَ ! َوَعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنمَك َوقَالَ َوِمثمُل اْلمِسم َأيمَن َخاِلٌد؟ : َحٌد؟ َوَقدم َسأََليِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََلَم؟ َوَلوم َكاَن َجَعَل ِنَكايـََتُه َوحده َمَع المُمسلمني: " َيَمِت هللا بِِه، فـََقالَ : َفقلت ُلُه َجِهَل اْلمِسم  ِمثـم
ِِه  َكاَن خريا َلُه، َوَلَقد مناه ِركم ََي َأِخي َما َقدم فاتك " َعَلى َغريم َتدم  .َمَواِطُن َصاِْلَةٌ [ من]فَاسم

ََلِم، َوَسرَّين ُسَؤاُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : قَالَ  ، فـََلمَّا َجاَءين ِكَتابُُه َنِشطمُت لِلمُخُروِج َوزَاَدين َرغمَبًة ِف اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعينِ  ى اَّللَّ
َراَء َواِسَعة ، فـَُقلمتُ َوأَ  ِم َكَأين ِ ِف ِبََلد  َضيِ َقة  جُممِدبَة َفخرجت ِف ِبََلد  َخضم  .ِإنَّ َهِذِه َلُرؤمَيَ : َرى ِف النـَّوم

ر ، فـََقالَ : فـََلمَّا َأنم َقِدممُت المَمِديَنَة قـُلمتُ  ُ ِلْلمِ : ََأَذمُكَرنَـَّها َِأَيب َبكم ََلِم، َوالضِ يُق الَِّذي ُكنمَت ِفيِه َُممَرُجَك الذى َهَداَك اَّللَّ سم
 .ِمَن الشِ رمكِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـُلمتُ : قَالَ  ُُروَج ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه : فـََلمَّا َأمجمَعمُت اْلم َمنم ُأَصاِحُب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َواَن بمنَ   ََي َأَِب َوهمب  أما ترى: ُأَميََّة فـَُقلمتُ  َوَسلََّم؟ فـََلِقيُت َصفم
__________ 

َهة: الس َنن( 5)  .اْلِم
 .َمَع عجم: ا( 1)
 .سقط من ا( 9)

)*( 
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َا ََنن كأضراس، َوَقدم َظَهَر ُُمَمٌَّد َعَلى المَعَرِب َوالمَعَجِم، فـََلوم َقِدممَنا َعَلى ُُمَمَّد  وَ  بَـعمَناُه فَِإنَّ َشَرَف ُُمَمَّد  اتَـّ َما ََنن ِفيِه؟ ِإَّنَّ
َِبِء فـََقالَ   .َلوم ملَم يـَبمَق َغريمِي َما اتَـّبَـعمُتُه َأبًَدا: لََنا َشَرٌف؟ فََأىَب َأَشدَّ اْلمِ

َنا َوقـُلمتُ  تَـَرقـم ر  : فَافـم  .َهَذا رَُجٌل قُِتَل َأُخوُه َوَأبُوُه بَِبدم
ل  فـَُقلمتُ  رَِمَة بمَن َأيب َجهم َواُن بمُن أَُميَّةَ  فـََلِقيُت ِعكم َواَن بمِن ُأَميََّة، فـََقاَل يل ِمثمَل َما قَاَل َصفم  .َلُه ِمثمَل َما قـُلمُت ِلَصفم

ُتمم َعَليَّ : قـَلمتُ   .فَاكم
 .اَل َأذمُكُرهُ : قَالَ 

ُت هِبَا، ِإََل َأنم َلِقيُت ُعثمَماَن بمنَ  ُت يل َمنمِزيل فََأَمرمُت ِبَراِحَلِِت َفَخَرجم ِإنَّ َهَذا يل َصِديٌق، فـََلوم : طَلمَحَة فـَُقلمتُ  َفَخَرجم
 .ذََكرمُت َلُه َما َأرمُجو

َرُه، مثَّ قـُلمتُ  ُت َأنم ُأذَكِ   .َوَما َعَليَّ َوَأََن رَاِحٌل ِمنم َساَعِِت : مثَّ ذََكرمُت َمنم قُِتَل ِمنم آَِبئِِه، َفَكرِهم
ُر ِإلَيمِه، فَـ  َمم ر  َلوم ُصبَّ ِفيِه َذنُوٌب ِمنم َماء  َْلََرَج، َوقـُلمُت َلُه : ُقلمتُ َفذََكرمُت َلُه َما َصاَر اَأم َا ََنمُن مبَنمزَِلِة ثـَعمَلب  ِف ُجحم ِإَّنَّ

َم َوَأََن ُأرِيدُ : ََنمًوا ممَّا قـُلمُت لصاحِب، فأسرع االجابة، َوقلت َلهُ   ِإين ِ َغَدومُت الميَـوم
 .َناَخة  َأنم َأغمُدَو، َوَهِذه رَاِحَلِت بفج مُ 

ُت َعَليمهِ : قَالَ  ُتُه َأَقمم ُت َأََن َوُهَو َيَمَجَج، ِإنم َسبَـَقيِن َأقَاَم َوِإنم َسبَـقم  .فَاتَـَّعدم
َدَ : قَالَ  َنا ِإََل اهلم ََن َحىتَّ انـمتَـَهيـم َنا بَِيأمَجَج، فـََغَدوم ُر َحىتَّ المتَـَقيـم رو بن المَعاِص هبَا، ِة فـََنِجُد فََأدمْلَمَنا َسَحًرا فـََلمم َيطمُلِع المَفجم َعمم
مِ : قَالَ   .َمرمَحًبا ِِبلمَقوم

 .َوِبكَ : فـَُقلمَنا
َرَجَك؟ فـََقالَ : ِإََل َأيمَن َمِسريُُكمم؟ فـَُقلمَنا: فـََقالَ  َرَجُكمم؟ قـُلمَنا: َوَما َأخم ُ : َوَما َأخم ََلِم َوات َِباُع ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ الدُُّخوُل ِف اْلمِسم

 .مَ َعَليمِه َوَسلَّ 
 .َوَذاَك الَِّذي َأقمَدَميِن : قَالَ 

رِبَ بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ  َرَِّة رَِكابـََنا فَُأخم ِر اْلم يًعا َحىتَّ َدَخلمَنا المَمِديَنَة، فََأَُنمَنا ِبَظهم َنا مجَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفُسرَّ بَِنا، فَاصمَطَحبـم  َصلَّى اَّللَّ



ُت ِمنم َصاِلِح ثَِيايب مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلِقَييِن َأِخيفـََلِبسم ُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِعم، فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ :  َعَمدم فـََقاَل َأسم
رِبَ ِبَك َفُسرَّ ِبُقُدوِمَك َوُهَو ينتظركم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم ُأخم  .َصلَّى اَّللَّ
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َي فَا َرعمَنا المَمشم ِة فـََردَّ َعلَ فََأسم ُت َعَليمِه ِِبلنـُّبـُوَّ ه  طََّلعمُت َعَليمِه َفَما زَاَل يـَتَـَبسَُّم ِإيَلَّ َحىتَّ َوقـَفمُت َعَليمِه، َفَسلَّمم يَّ السَََّلَم ِبَوجم
، فـَُقلمتُ  ُ َوَأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ : طَلمق  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .ِإين ِ َأشم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " اَل تـَعَ : " فـََقالَ  ًَل رََجومت َأال : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُد َّلِلَِّ الَِّذي َهَداَك َقدم ُكنمُت َأَرى َلَك َعقم َمم اْلم
ِلَمَك ِإالَّ ِإََل َخريم   َهُد ِمنم تِلم : قـُلمتُ " ُيسم َك المَمَواِطِن َعَليمَك ُمَعانًِدا ِللمَحقِ  فَادمُع ََي َرُسوَل هللا ِإين ِ َقدم رََأيمَت َما ُكنمُت َأشم

َ َأنم يـَغمِفَرَها يل   .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلُه : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلُم جَيُبُّ َما َكاَن قـَبـم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َعَلى َذِلكَ : قـُلمتُ " اْلمِسم

 ".ِْلَاِلِد بمِن المَولِيِد ُكلَّ َما أوضع ِفيِه من صد َعن َسِبيل هللا  اللَُّهمَّ اغمِفرم : " قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل َخاِلدٌ  ٌرو فـََبايـََعا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ُعثمَماُن َوَعمم  .َوتـََقدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَعمِدُل يب َأَحًدا ِمنم َأصمَحاِبِه  َوهللا َما َكاَن َرُسولُ : وََكاَن قدومنا ِف صفر سنة مَثَان، قَالَ : قَالَ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِفيَما َحَزبَهُ 

ََسِديِ  ِإََل نـََفر  ِمنم َهَواِزنَ   َسرِيَُّة ُشَجاِع بمِن َوهمب  اَأم
َحاَق بمِن َعبمِد اَّللَِّ : قَاَل المَواِقِديُّ  َرَة، َعنم ِإسم َثيِن ابمُن َأيب َسبـم ََكِم، قَالَ  َحدَّ بـََعَث َرُسوُل : بمِن َأيب فـَرمَوَة، َعنم ُعَمَر بمِن اْلم

رِيَن َرُجًَل ِإََل مَجمع  ِمنم َهَواِزَن، ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُشَجاَع بمَن َوهمب  ِف َأرمبـََعة  َوِعشم َوَأَمَرُه َأنم يُِغرَي َعَليمِهمم، َفَخَرَج  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُمُن النـََّهار َحىتَّ َجاَءُهم وهم َغاروَن، َوقد أوعز ِإََل َأصمَحابه َأال متعنوا ِف الطََّلِب، فََأَصابُ وََكاَن َيسِ  وا نـََعًما  رُي اللَّيمَل َوَيكم

َتاُقوا َذِلك َحىتَّ ِإذا َقِدُموا المَمِديَنَة َفَكاَنتم ِسَهاُمُهمم مَخمَسَة َعَشَر بَِعريًا كُ  ُرُه َأنَـُّهمم َكِثريًا َوَشاًء فَاسم لَّ رَُجل  َوَزَعَم َغيـم
ِلِمنَي، َفَشاَوَر النَّ  ُلوُهمم ُمسم ُهم َجارِيًَة َوِضيَئًة مثَّ َقِدَم َأهم ًيا َأيمضا، َوَأن االمري اصمطفى َعنـم ُ َعَليمِه َأَصابُوا َسبـم ِبُّ َصلَّى اَّللَّ

َتاَرِت المُمَقاَم ِعنمَدهُ نعم فردوه: َوَسلََّم َأِمريَُهمم ِف ردهن ِإلَيمِهم، فـََقالَ  َارِيَة الَِِّت ِعنمَدُه فَاخم  .ن، َوخري اْلم
 َوَقدم َتُكوُن َهِذِه السَّرِيَُّة ِهَي المَمذمُكورَُة ِفيَما َرَواُه الشَّاِفِعيُّ َعنم َماِلك  َعنم ََنِفع  َعنِ 
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ُ َعَليمِه  َنا ِإِبًَل َكِثريًا ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم بـََعَث َسرِيًَّة ِقَبَل جَنمد  َفَكاَن ِفيِهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، قَاَل فََأَصبـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعريًا بَِعريًا( 5)فـَبَـَلَغتم ِسَهاُمَنا اثـميَنم َعَشَر بَِعريًا ونفلنا َرُسول هلل   .َصلَّى اَّللَّ

َرَجاُه ِف  ِلٌم َأيمضا من َحِديث اللَّيمث َومن َحِديث عبد اَّللَِّ ُكلُُّهمم َعنم ََنفِ  َأخم ، َوَرَواُه ُمسم ِ ِمنم َحِديِث َماِلك  ع  الصَِّحيَحنيم
ِوهِ   .َعِن ابمِن ُعَمَر بَِنحم



َحاَق، : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا َعبمَدُة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ثـََنا َهنَّاٌد، َحدَّ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ َحدَّ
َنا نـََعًما َكِثريًا، فـَنَـفََّلَنا َأِمريََُن بَعِ  ُت ِفيَها فََأَصبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسرِيًَّة ِإََل جَنمد  َفَخَرجم ، مثَّ َقِدممَنا َعَلى اَّللَّ ريًا بَِعريًا ِلُكلِ  ِإنمَسان 

ُُمسِ  َرُسولِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقَسَم بـَيمنَنا غنيمتنا، فَأَصاب كل رجل منا أثنا َعَشَر بَِعريًا بـَعمَد اْلم ، َوَما َحاَسبَـَنا اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلَِّذي َأعمطَاََن َصاِحبـَُنا َواَل َعاَب َعَليمِه َما َصنَ  َع، َفَكاَن ِلُكل   ِمنَّا َثََلثََة َعَشَر بَِعريًا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلهِ   .بِنَـفم
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ : َسرِيَُّة َكعمب بن ُعَمريم ِإََل بين قضاعة ِمنم َأرمِض الشَّاِم قَاَل المَواِقِديُّ  ِريِ ، ( [ 1)َعِن ]َحدَّ الزُّهم

 بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ 
ا ِإََل َذاِت َأطمََل َصلَّى اَّللَُّ  ح  ِمَن الشَّاِم، فـََوَجُدوا  َعَليمِه َوَسلََّم َكعمَب بمَن ُعَمريم  المِغَفاِريَّ ِف مَخمَسَة َعَشَر رَُجًَل َحىتَّ انـمتَـَهوم

َتِجيُبوا هَلُمم َوَرَشُقو  ََلِم فـََلمم َيسم سم ُهمم ِِبلنـَّبمِل، فـََلمَّا رََأى َذِلَك َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ مَجمًعا ِمنم مَجمِعِهمم َكِثريًا، َفَدُعوُهمم ِإََل اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاتـَُلوُهمم َأَشدَّ المِقَتاِل َحىتَّ قُِتُلوا، َفارمتثَّ  َلى، فـََلمَّا َأنم بـََرَد َعَليمِه ( 9)َصلَّى اَّللَّ ُهمم رَُجٌل َجرِيٌح ِف المَقتـم ِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََهمَّ ِِبلمبَـعمَثِة ِإلَيمِهمم فـَبَـَلَغُه َأنَـُّهمم َساُروا ِإََل اللَّيمُل حَتَاَمَل َحىتَّ  ِضع  آَخرَ  َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َموم
__________ 

 .ونفلنا بَِعريًا بَِعريًا: الُبَخاِري  ( 5)
ُهول  .ِِبلمِبَناِء للمَمجم

 .من ا( 1)
 .مقجرح َوِبه رَ : ارتث( 9)

)*( 
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تَة َوِهَي َسرِيَُّة زَيمِد بمِن َحارِثََة ِف ََنمو  من َثََلثَة آاَلف ِإََل َأرض البلقاء من َأطمَراف  الشَّاِم قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ( 5)َغزمَوة ُمؤم
َرِة المَقِضيَّةِ  َحاَق بـَعمَد ِقصَِّة ُعمم جَِّة  فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : ِإسم جََّة  -َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة بَِقيََّة ِذي اْلِم َوَويلَ تِلمَك اْلِم

رُِكوَن  ُوََل بـَعمَثُه ِإََل الشَّاِم الَِّذيَن ُأِصيُبوا مبُؤم  -المُمشم َريم رَبِيع  َوبـََعَث ِف مُجَاَدى اَأم  .تَةَ َوالمُمَحرََّم َوَصَفًرا َوَشهم
َثيِن ُُمَمَّ  تََة ِف : ُد بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َقالَ َفَحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَثُه ِإََل ُمؤم بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـعمَمَل َعَليمِهمم زَيمَد بمَن َحارِثََة، َوقَالَ  ، َواسم ُوََل ِمنم َسَنِة مَثَان  ِإنم ُأِصيَب زَيمٌد َفَجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  َعَلى : " مُجَاَدى اَأم
 ".النَّاِس، فَِإنم ُأِصيَب َجعمَفٌر فـََعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َعَلى النَّاِس 

 .فـََتَجهََّز النَّاُس مثَّ هتيأوا ِللمُخُروِج َوُهمم َثََلثَُة آاَلف  
َثيِن ربيَعة ب: َوقَاَل المَواِقِديُّ  َكِم، َعنم َأبِيِه قَالَ َحدَّ رو بمِن اْلَم َجاَء النـُّعمَماُن بمُن فـُنمُحص  الميَـُهوِديُّ : ن ُعثمَمان، َعن َعمم

ُ َعَليم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع النَّاِس، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحارِثََة َأِمرُي زيد بمُن : " ِه َوَسلَّمَ فـََوَقَف َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، فَِإنم قُِتَل َجعمَفٌر فـََعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة، فَِإنم   قُِتَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ النَّاِس، فَِإنم قُِتَل زَيمٌد َفَجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب 



َعُلوُه َعَليمِهمم  نَـُهمم َرُجًَل فـَلمَيجم ِلُموَن بـَيـم  ".فـَلميَـرمَتِض المُمسم
َنم : فـََقاَل النـُّعمَمانُ  يًعا، ِإنَّ اَأم َرائِيَل  َأَِب المَقاِسِم ِإنم ُكنمَت نَِبيًّا فـََلوم مَسَّيمَت َمنم مَسَّيمَت َقِليًَل َأوم َكِثريًا ُأِصيُبوا مجَِ ِبَياَء ِمنم َبيِن ِإسم

م فـََقاُلوا  ِإن ُأِصيب فََلن: َكانُوا ِإَذا مَسَُّوا الرَُّجَل َعَلى المَقوم
__________ 

 .من َأرض: غري ا( 5)
)*( 
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يًعا ا ِمائًَة ُأِصيُبوا مجَِ  .فـَُفََلٌن، فـََلوم مَسَّوم
 .اعمَهدم فَِإنََّك اَل تـَرمِجُع َأبًَدا، ِإنم َكاَن ُُمَمٌَّد نَِبيًّا: مثَّ جعل يـَُقوُل ِلَزيمد  

َهُد َأنه َنِب َصاِدق ِبر صلى هللا : فـََقاَل زَيمدٌ   .َعَليمِه َوسلمَأشم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسلَُّموا َعَليمهِ : قَاَل ابمُن ِإسم مم، فـََلمَّا فـََلمَّا َحَضَر ُخُروُجُهمم َودََّع النَّاُس أَُمَراَء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َما يبكيك ََيبمَن َرَواَحةَ : َمنم ُود َِع َبَكى، فـََقاُلوا ( [5)َمَع ]ُود َِع َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة 

ُ َعَليمِه : فـََقالَ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـمَيا َواَل َصَبابٌَة ِبُكمم، َوَلِكينِ  مسَِ َرأُ آيًَة ِمنم ِكَتاِب َأَما َواَّللَِّ َما يب ُحبُّ الدُّ َوَسلََّم يـَقم
ُت َأدمِري َكيمَف يل ِِبلصََّدِر بـَعمَد ( 1" )َوِإنم ِمنمُكمم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبِ َك َحتمًما مقضيا " النَّاَر  اَّللَِّ يَذمُكُر ِفيَها فـََلسم

 !.المُوُروِد؟ 
ِلُمونَ  َنا َصاْلِِنيَ : فـََقاَل المُمسم ُ َوَدَفَع َعنمُكمم َوَردَُّكمم ِإلَيـم  .َصِحَبُكُم اَّللَّ

َأُل الرَّْحمََن َمغمِفَرًة : اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ  فـََقاَل َعبمدُ  َأوم طَعمَنًة بَِيَديم َحرَّاَن ( 9)َوَضرمبًَة َذاَت فـَرمغ  تـَقمِذُف الزَّبََدا * َلِكنَّيِن َأسم
َشاَء َوالمَكِبَدا * جُممِهَزًة  َحم ُ ِمنم َغاز  َوَقدم َرَشَدا قَاَل ابمُن *  َحىتَّ يـَُقاَل ِإَذا َمرُّوا َعَلى َجَدِثي( 7)حبَرمبَة  تـُنمِفُذ اَأم َأرمَشَدُه اَّللَّ

َحاقَ  م هتيأوا ِللمُخُروِج، فَأََتى َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َرُسوَل اَّللَِّ : ِإسم  مثَّ ِإنَّ المَقوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََودََّعُه مثَّ قَالَ  ُ َما آاَتَك مِ : َصلَّى اَّللَّ ُت * نم َحَسن  فـَثـَبََّت اَّللَّ ًرا َكالَِّذي ُنِصُروا ِإين ِ تـََفرَّسم تـَثمِبيَت ُموَسى َوَنصم

َر ََنِفَلًة  َيـم ُ يـَعمَلُم َأين ِ ََثِبُت المَبَصر* ِفيَك اْلم  اَّللَّ
__________ 

 .لَيست ِف ا( 5)
يَة ( 1)  .75ُسورَة َمرممَي اْلم
 .السَعة: الفرغ( 9)
 .الشَّديد: اْلران( 7)

)*( 
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َحاقَ * َأنمَت الرَُّسوُل َفَمنم ُُيمَرمم نـََواِفَلُه  َه ِمنمُه فقد أزرى ِبِه المقدر قَاَل بن ِإسم ُم َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ : َوالمَوجم مثَّ َخَرَج المَقوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَشيِ ُعُهمم، َحىتَّ ِإَذا َودََّعُهمم َوانمَصَرَف، قَاَل َعبم  * َخَلَف السَََّلُم َعَلى اممِرئ  َودَّعمُتُه : ُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ َصلَّى اَّللَّ

ِل َخريمِ ُمَشيِ ع  َوَخِليِل  َماُم َأْحمَدُ * * * ]ِف النَّخم َْحمَُر، َعِن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدثَنا َأبُو َخاِلد  اَأم َحدَّ
جَّاِج، َعِن اْلمَ  تَـ اْلَم تََة فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث ِإََل ُمؤم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمَمَل زَيمًدا، َكِم، َعنم ِمقمَسم 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََرآُه  فَِإنَّ قُِتَل زَيمٌد َفَجعمَفٌر، فَِإنَّ قُِتَل َجعمَفٌر فَابمُن َرَواَحَة، فـََتَخلََّف ابمُن َرَواَحَة َفَجمَّعَ  َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .فـََقاَل ُأمَجِ ُع َمَعكَ " َما َخلََّفَك؟ : " فـََقالَ 
نـمَيا َوَما ِفيَها : " قَالَ  ٌر ِمَن الدُّ َوٌة َأوم َرومَحٌة َخيـم  ( "[ .5)َلَغدم

د ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َقالَ َحدثَنا َأبُو ُمَعاِويَة، َحدثَنا اْلمجَّاج، عَ : َوقَاَل َأْحم ََكِم، َعنم ِمقمَسم  بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : ِن اْلم
ُُمَعِة  َم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعبمَد اَّللَِّ بمَن َرَواَحَة ِف َسرِيَّة  فـََواَفَق َذِلَك يـَوم ي َأخَتَلَُّف فَُأَصل ِ : فـََقِدَم َأصمَحابَُه َوقَالَ : ، قَالَ ( 1)اَّللَّ

َُقُهمم  ُُمَعَة مثَّ َأْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم  .َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَآُه فـََقالَ : قَالَ  َأَردمُت َأنم : فـََقالَ " َما َمنَـَعَك َأنم تـَغمُدو َمَع َأصمَحابك؟ : " فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُُمَعَة مثَّ أْلقهم ُأَصلِ يَ   .َمَعَك اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يًعا: " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمِض مجَِ  َلوم َأنـمَفقمَت َما ِف اَأم

 ".َما أدمركمت غدوهتم 
، َعنم أيب ُمَعاِويَة، مثَّ قَالَ  هاَل : َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ، َعنم َأْحمََد بمِن َمِنيع   . نعرفه ِإالَّ من َهَذا المَوجم

__________ 
ُزمء ُمؤخر ِف ا( 5)  .َهَذا اْلم
م مُجَُعة: ا( 1)  .يـَوم
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ََكُم َعنم ِمقمَسم  ِإالَّ مَخمَسَة َأَحاِديث : َوقَاَل ُشعمَبة َمِع اْلم َها  -وعدها ُشعمَبة  -ملَم َيسم  ( .5)َولَيمَس َهَذا اْلَِديث ِمنـم
ُ َأعمَلُم : تُ قـُلم ] جَّاُج بمُن َأرمطَاَة ِف ِرَوايَِتِه َنَظٌر َواَّللَّ َتِضي َأنَّ ُخُروَج ( [ 1)َواْلَم َِديِث َأنَُّه يـَقم َوالمَمقمُصوُد ِمنم ِإيَراِد َهَذا اْلم

ِم مُجَُعة   تََة َكاَن ِف يـَوم َُمَراِء ِإََل ُمؤم  .اَأم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ا َحىتَّ نـََزُلوا َمَعان  ِمنم َأرمِض الشَّاِم، فـَبَـَلَغ النَّاَس َأنَّ ِهَرقمَل َقدم نـََزَل َمآَب ِمنم َأرمِض : َحاقَ قَاَل ابمُن ِإسم * * *  مثَّ َمَضوم
َراَء َوبَِلي   مِ  ِ َوبـَهم ، االمبَـلمَقاِء ِف ِمائَِة َألمف  ِمَن الرُّوِم، َوانمَضمَّ ِإلَيمِه ِمنم ْلَمم  َوُجَذام  َوالمَقنيم ُهمم َعَليمِهمم رَُجٌل ِمَن بَِلي   َئُة َألمف  ِمنـم



 .مثَّ َأَحُد ِإرَاَشَة يـَُقاُل َلُه َماِلُك بمُن زَاِفَلةَ 
َحاقَ  تَـعمرِبَةِ  فـَبَـَلَغُهمم َأنَّ ِهَرقمَل نـََزَل مبَآَب ِف ِماَئِة َألمف  ِمَن الرُّوِم َوِمائَِة َألمف  ِمنَ : َوِف ِرَوايَِة يُوُنَس َعِن ابمِن ِإسم  .المُمسم

 .َكاَن الر وم ِماَئِت ألف َومن أعداهم مَخمُسوَن َألمًفا: َوِقيلَ ]
 .ِإنَّ الرُّوَم َكانُوا ِمائََة َألمف  َوِمَن المَعَرِب مَخمُسوَن َألمًفا: َوَأَقلُّ َما ِقيلَ 

ِلِمنَي َأقَاُمو ( [ 9)َحَكاُه السَُّهيمِليُّ  ِ يـَنمظُُروَن ِف َأممرِِهمم، َوقَاُلوافـََلمَّا بـََلَغ َذِلَك المُمسم َلتَـنيم ُتُب ِإََل : ا َعَلى َمَعان  لَيـم َنكم
ََن ِِبلر َِجاِل، َوِإمَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُنمرِبُُه بَِعَدِد َعدُّوََن، فَِإمَّا َأنم َُيُدَّ ِضَي َلهُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ا َأنم َيَمُمَرََن بَِممرِِه فـََنمم

ُتمم َتطملُُبوَن الشََّهاَدُة، َوَما نـَُقاِتُل : َفَشجََّع النَّاَس َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َوقَالَ : قَالَ  َرُهوَن لَلَِِّت َخَرجم ِم َواَّللَِّ ِإنَّ الَِِّت َتكم ََي قـَوم
َرة،  النَّاَس بَِعَدد َواَل قـُوَّة َواَل َكثـم

__________ 
جَّاِج َوَهَذا اْلمَ : " غري ا( 5)  .َوُهَو ابمُن َأرمطَاةَ  -ِديُث َقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َأيب ُمَعاِويََة َعِن اْلَم

ََكُم َعنم ِمقمَسم  ِإالَّ مَخمَسة َأَحاِديث َولَيمَس هَ : مثَّ َعلََّلُه الرتِ مِمِذيُّ مبَا َحَكاُه َعنم ُشعمَبَة َأنَُّه قَالَ  َمِع اْلم َها ملَم َيسم  ".َذا ِمنـم
 .لَيمَس ِف ا( 1)
 .من ا( 9)
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نَـيَـ  سم َدى اْلُم َا ِهَي ِإحم ُ ِبِه، فَانمطَِلُقوا فَِإَّنَّ َرَمَنا اَّللَّ يِن الَِّذي َأكم ِ، ِإمَّا ظُُهوٌر َوِإمَّا َشَهاَدةٌ َما نـَُقاتُِلُهمم ِإالَّ هِبََذا الدِ   .نيم
 .اَّللَِّ َصَدَق ابمُن َرَواَحةَ َقدم وَ : فـََقاَل النَّاسُ : قَالَ 

 .َفَمَضى النَّاسُ 
َيل من أجأ َوفرع : فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة ِف َُممِبِسِهمم َذِلك ِشيش ِإََل المُعُكوُم * جلبنا اْلم ََنَها ( 5)تعر من اْلَم َحَذوم

ًتا  َحَتُه َأِدميُ * ِمَن الصَّوَّاِن ِسبـم ِ َعَلى َمَعان  ( 1)َأَزلَّ َكَأنَّ َصفم َلتَـنيم َرهِتَا مُجُوُم * َأقَاَمتم لَيـم َنا ( 9)فَُأعمِقَب بـَعمَد فـَتـم فـَُرحم
َِياُد ُمَسوََّماٌت  َها ( 7)تـَنَـفَُّس ِف مناخرها مسوم * َواْلم َوِإنم َكاَنتم هِبَا َعَرٌب َوُروُم فـََعبَّأمََن َأِعنـَّتَـَها * َفََل َوَأيب َمآَب لََنأمتِيَـنـم

فـََراِضَيُة المَمِعيَشِة ( 1)ِإَذا بـََرَزتم قـََواِنُسَها النُُّجوُم * ِبِذي ْلََب  َكَأنَّ المِبيَض ِفيِه ( 1)َعَواِبَس َوالمغَُباُر هَلَا بَِرميُ * اَءتم َفجَ 
َها  َحاقَ ( 7)َأِسنـَّتـَُنا فـَتَـنمِكُح َأوم تَِئيُم * طَلََّقتـم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم ر  َأنَُّه َحدََّث َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم َفَحدَّ  بمُن َأيب َبكم

رِِه، َفخرج يب ِف َسَفره َذِلك مرد ِف ( 5)ُكنمُت : قَالَ   يَِتيًما ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة ِف ِحجم
__________ 

خر سلمى: أجأ( 5)  .أحد جبلي طئ َواْلم
 .أطول جبل بجأ وأوسطه: َوفرع
 .تطعم وتشبع: وتعر



 .تقر: َوالرِ َوايَة ِعنمد السُّهيملي
 .تقر َأي جيمع بـَعمضَها ِإََل بعض: ِِبلمَقاِف، َوقَالَ 

َاِنب: والعكوم  .مجع عكم َوُهَو اْلم
 .جعلَنا هَلَا نعاال من َحِديد: حذوَنها( 1)

 النِ َعال الَِِّت تصنع: ِحَجارَة ملس، والسبت: والصوان
ُُلود املدبوغة  .من اْلم

 .االملس: واالزل
لد: واالدمي  .اْلم

 .َموِضع ِِبلشَّام: مَعان( 9)
 .الس ُكون والضعف: والفرتة

ِتَماع المُقوَّة: واْلموم  .اجم
 .مسوم، ِبَضم السِ ني، مجع سم ومها عرقان ِف خيشوم المفرس( 7)

 .ريح حارة: والسموم بَِفتمح السِ ني
 .ِف مناخرها السُموم: َوِف ابمن ِهَشام

َتلط ِبالمثد: الربمي( 1)  .كل َما ِفيِه لوَنن ُمتلطان، والدمع المُمخم
َيمش: اللجب( 1) َرة اْلم ِتََلط االصوات من َكثـم  .اخم

َِديد: والقوانس  .مجع قونس َوُهَو َأعَلى بـَيمَضة اْلم
 .العيشة اللينة املطمئنة: راضية المَمعيَشة( 7)

 .فوا َعن الدعة والراحةيُرِيد َأهنم قد َتا -تبقى دون زوج : تئيم
 .َكانَ : أ( 5)
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له، فَواَّللَّ ِإنَّه ليسري ليلتئذ مسعته َوُهَو ينشد أبياته َهِذه ِلي : على حقيبة َرحم َمِسريََة َأرمَبع  بـَعمَد * ِإذا أدنيتين َوَْحَلمِت رَحم
َساِء  ِلي َورَاِئي َواَل َأرمجِ * َفَشأمُنِك َأنـمُعٌم َوَخََلِك َذمٌّ ( 5)اْلِم ِلُموَن َوَغاَدُروين ( 1)عم ِإََل َأهم بَِرمِض الشَّاِم * َوَجاَء المُمسم

َتِهَي الثَـَّواِء  َخاِء ُهَناِلَك اَل ُأَِبيل طَلمَع بـَعمل  * َوَردََّك ُكلُّ ِذي َنَسب  َقرِيب  ( 9)ُمشم َقِطَع اْلمِ َواَل َُنمل  * ِإََل الرَّْحمَِن ُمنـم
رَِّة َوقَالَ : قَالَ ( 7)َواِء َأَساِفُلَها رِ  عمتـُُهنَّ ِمنمُه َبَكيمُت، َفَخَفَقيِن ِِبلدِ  ُ الشََّهاَدَة : فـََلمَّا مسَِ َما َعَليمك َيلكع َأنم يـَرمزَُقيِن اَّللَّ

ِل؟ مثَّ قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة ِف بـَعمِض َسَفرِِه َذِلكَ  َ ُشعمبَـِتَِ الرَّحم بَِّل : َوُهَو يـَرمَتَِزُ  َوتـَرمِجَع بـَنيم * ََي زَيمُد زَيمَد الميَـعمَمََلِت الذُّ
َحاقَ ( * * * 1)َتطَاَوَل اللَّيمُل ُهِديَت فَانمِزِل  ُهمم مُجُوُع : قَاَل ابمُن ِإسم مثَّ َمَضى النَّاُس، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بُِتُخوِم المبَـلمَقاِء َلِقيَـتـم



 ِب بَِقرميَة  ِمنم قـَُرى المبَـلمَقاِء يـَُقاُل هَلَا َمَشاِرُف، مثَّ َدََن المَعُدوُّ َواَنمَازَ ِهَرقمَل ِمَن الرُّوِم َوالمَعرَ 
ِلُموَن، َفَجَعُلوا َعَلى  تَُة فَالتقى النَّاس ِعنمدَها، فتعِب هَلُُم المُمسم ِلُموَن ِإََل قـَرميَة  يـَُقاُل هَلَا ُمؤم َميمَمَنِتِهمم رَُجًَل ِمنم َبيِن المُمسم

َنمَصاِر يـَُقاُل َلُه َعَبايَة بن َمال رََة يـَُقاُل َلُه ُقطمَبُة بمُن قـََتاَدَة، َوَعَلى َميمَسَرهِتِمم َرُجًَل ِمَن اَأم  .كُعذم
__________ 

قه رمل جيمع َماء المَمَطر: اْلساء( 5)  .سهل من االرض يستنقع ِفيِه املَاء، َأو غلظ فـَوم
 .ها َواَل يكلفها عناء الس فر بعد َذِلكيُرِيد َأنه يرُي: َشأمنك أنعم( 1)

 .جمزوم على الدَُّعاء: َواَل أرجع
 .اَل يُرِيد رُُجوعا: مشتهى الثواء( 9)

 .مستنهى الثواء: َوقد روى
 .مستفعل من النِ َهايَة واالنتهاء، َأي َحيمُث انمتهى مثواه: مستنهى الثواء: قَاَل السُّهيملي

 .االرض َما يشرب بعروقه من: البعل( 7)
 .َكَذا ِف ابمن ِهَشام، َوغري أ: وأسافلها رواء

 .أساقيها ورائي: َوِف أ
 .النوق السريعة: اليعمَلت( 1)

 .الَِِّت أوهنها الس ري: والذبل
)*( 

(9/710) 

 
 

، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ : َوقَاَل المَواِقِدي   رُبِيِ  رُكوَن رَأيَنا َشهِ : َحدثيِن ربيَعة بن ُعثمَمان، َعن المَمقم تََة فـََلمَّا دَن منا المُمشم ُت ُمؤم دم
َرِيِر َوالذََّهِب، فـَرَبَِق َبَصِري يَباِج َواْلم ِة َوالسِ ََلِح َوالمُكَراِع َوالدِ  ََي : ، فـََقاَل يل ََثبت بن َأرقمَماال ِقَبَل َِأََحد  ِبِه ِمَن المُعدَّ

 .نعم: ِثريًَة؟ قلتَأَِب ُهَريـمَرَة َكأَنََّك تـََرى مُجُوًعا كَ 
َرةِ : قَالَ  رًا َمعنا، ِإَنَّ ملَم نـُنمَصرم ِِبلمَكثـم  .ِإنَّك مل تشهد بَدم

َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم
َحاقَ  ُ َعَليمهِ : قَاَل إين ِإسم تَـتَـُلوا، فـََقاَتَل زَيمُد بمُن َحارِثََة ِبَرايَِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َحىتَّ َشاَط ِف  مثَّ المتَـَقى النَّاُس فَاقـم

م َحىتَّ قتل، وََكاَن َجعمَفٌر َأوََّل  ِم، مثَّ َأخذَها َجعمَفر فقاتل المَقوم ََلمِ ( 5[ )رَُجل  ِمنَ ]رَِماِح المَقوم ِلِمنَي َعَقَر ِف اْلمِسم  .المُمسم
َحاقَ  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َأيب الَِّذي َأرمَضَعيِن وََكاَن َأَحَد َوَحدَّ  بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه َعبَّاد ، َحدَّ

تََة قَالَ  ، وََكاَن ِف تِلمَك المَغزمَوِة َغزمَوِة ُمؤم َتَحَم َعنم فـََرس  َلهُ : َبيِن ُمرََّة بمِن َعومف  َراَء مثَّ  َواَّللَِّ َلَكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل َجعمَفر  ِحنَي اقـم َشقم
 َعَقَرَها مثَّ 

َم َحىتَّ قتل َوُهَو يـَُقول نَّة واقرتاهبا : قَاَتَل المَقوم َكاِفَرٌة * ]طيَبة وِبرد َشَرابـَُها َوالرُّوُم ُروٌم َقدم َدََن َعَذابـَُها * َيحبذا اْلم



تـَُها ِضَرابـَُها ( * 1[ )بَِعيَدٌة َأنمَسابـَُها َحاَق َوملَم يَذمُكِر  َوَهَذا* َعَليَّ ِإنم اَلقـَيـم َِديُث َقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث َأيب ِإسم اْلم
 .الشِ عمرَ 

، َكَما يـَُقوُل َأبُو َحِنيفَ  َتِفَع ِبِه المَعُدوُّ َيَة َأنم يـَنـم َيَـَواِن َخشم َتَدلَّ ِبِه َمنم َجوََّز قـَتمَل اْلم بَ َوَقِد اسم َغمَناِم ِإَذا ملَم تـَتـم عم ِف السَّريمِ َة ِف اَأم
َبُح َوحُتَرَُّق لُِيَحاَل  َ َذِلكَ ( 9)َوخُيمَشى من ُْلُوق المَعدو َوانمِتَفاِعِهمم هِبَا َأنَـَّها تُذم نَـُهمم َوبـَنيم  .بـَيـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
 َعدو َلُه،َوملَم يُنكر على َجعمَفر أحد َفدلَّ على َجَوازه ِإالَّ ِإذا َأمن َأخذ الم : قَاَل السَُّهيمِليُّ 

__________ 
 .من أ( 5)
 .فيحال: أ( 9)لَيست ِف أ ( 1)
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َيَـَواِن َعبَـثًا ِي َعنم قـَتمِل اْلم ُخُل َذِلَك ِف النـَّهم  .َواَل يَدم
َثيِن َمنم َأِثق ِبِه من أهل المعلم َأن َجعمَفر َأَخَذ اللِ َواِء بَِيِميِنِه فـَقُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ، َوَحدَّ ، فََأَخَذُه ِبَشَماِلِه فـَُقِطَعتم ِطَعتم

ِ ِف  ُ ِبَذِلَك َجَناَحنيم َتَضَنُه ِبَعُضَديمِه َحىتَّ قُِتَل َوُهَو ابمُن َثََلث  َوَثََلِثنَي َسَنًة، َفَأََثبَُه اَّللَّ َنَِّة َيِطرُي هِبَِما َحيمُث َشاَء، فَاحم  اْلم
ِ ِإنَّ َرُجًَل ِمَن الرُّوِم َضَربَ : َويـَُقالُ  َمِئذ  َضرمبًَة فـََقَطَعُه ِنصمَفنيم  .ُه يـَوم
َحاقَ * * *  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه َعبَّاد ، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َأيب الَِّذي َأرمَضَعيِن، : َوَحدَّ َحدَّ

َم هِبَا َوُهَو َعَلى فـََرِسِه، َفجعل : ، قَالَ وََكاَن َأَحَد َبيِن ُمرََّة بمِن َعومف   فـََلمَّا قُِتَل َجعمَفٌر َأَخَذ َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة الرَّايََة مثَّ تـََقدَّ
تَـنمزل نَفسه ويرتدد بعض التـََّردُّد َويـَُقول ُس لَتَـنمزِلِنَّهم : يسم ُت ََي نـَفم َرِهنَّهم * َأقمَسمم ِإن أجلب النَّاس وشدوا  لَتَـنمزِِلنَّ َأوم لَُتكم

َنَّهم * الرنه  َرِهنَي اْلم  !ماَل َأرَاِك َتكم
َتِلي مَتُوِت : َهلم َأنمِت ِإالَّ نُطمَفٌة ِف َشنَّهم َوقَاَل َأيمًضا* َقدم طَاَل َما َقدم ُكنمِت ُمطمَمِئنَّهم  ُس ِإنم اَل تـُقم ِت * ََي نـَفم َهَذا ِْحَاُم المَموم

َعِلي ِفعمَلُهَما ُهِديِت يُرِيُد َصاِحبَـيمِه زَيمًدا َوَجعمَفًرا، مثَّ نـََزلَ * نـَّيمِت فـََقدم ُأعمِطيِت َقدم َصِليِت َوَما متََ   .ِإنم تـَفم
ِمَك َهذِ : فـََلمَّا نـََزَل َأاَتُه ابمُن َعم   َلُه بَِعرمق  ِمنم َْلََم، فـََقالَ   .ِه َما َلِقيتَ ُشدَّ هِبََذا ُصلمَبَك فَِإنََّك َقدم َلِقيَت ِف َأَيَّ

 .فََأخذه من يَده فانتهش ِمنمُه هنشة
َطمَمَة  َع اْلم نـمَيا: ِف ََنِحَيِة النَّاِس فـََقالَ ( 5)مثَّ مسَِ َم، فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل ! َوَأنمَت ِف الدُّ َفُه مثَّ تـََقدَّ مثَّ َألمَقاُه ِمنم يَِدِه مثَّ َأَخَذ َسيـم

ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ
ََلنِ : قَالَ  َرَم َأُخو َبيِن المَعجم  .مثَّ َأَخَذ الرَّايَة ََثبت ين َأقـم

 ََي َمعمَشَر المُمسلمني: فـََقالَ 
__________ 



 .النزال َوالمُمَضاربَة: اْلطمة( 5)
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 .َأنمتَ : اصمطَِلُحوا َعَلى رَُجل  ِمنمُكمم، َقالُوا
، فَاصمطََلَح ا: قَالَ  َم وخاشى َما َأََن بَِفاِعل  ا َأَخَذ الرَّايََة َداَفَع المَقوم هِبِمم، مثَّ اَنمَاَز ( 5)لنَّاُس َعَلى َخاِلِد بمِن المَولِيِد، فـََلمَّ

يَز َعنمُه َحىتَّ انمَصَرَف ِِبلنَّاسِ   .َواَنِم
َحاقَ * * *  ُم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِإسم َأَخَذ الرَّايََة زَيمُد : " -ِفيَما بـََلَغيِن  -َعَليمِه َوَسلََّم  َوَلمَّا ُأِصيَب المَقوم

مثَّ َصَمَت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : قَالَ " بمُن َحارِثََة فـََقاَتَل هِبَا َحىتَّ قُِتَل َشِهيًدا، مثَّ َأَخَذَها َجعمَفٌر فـََقاَتَل هِبَا َحىتَّ قُِتَل َشِهيًدا 
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  رُهونَ اَّللَّ َنمَصاِر َوظَنُّوا َأنَُّه َقدم َكاَن ِف َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة بعض َما يكم  .َم َحىتَّ تـََغيـََّرتم ُوُجوُه اَأم

 .َأَخَذَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل َشِهيًدا: مثَّ قَالَ 
َنَّ : مثَّ قَالَ  ، فـََرَأيمُت ِف َسرِيِر َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة ازمِورَارًا َعنم َلَقدم رُِفُعوا ِإيَلَّ اْلم ِة ِفيَما يـََرى النَّائُِم َعَلى ُسُرر  ِمنم َذَهب 

 َمَضَيا: َعمَّ َهَذا؟ َفِقيَل يل : َسرِيَريم َصاِحبَـيمِه، فـَُقلمتُ 
 .َمَضى َوتـََردََّد َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة بـَعمَض التـََّردُِّد مثَّ 

َقِطًعا َحاَق َهَذا ُمنـم  .َهَكَذا ذََكَر ابمُن ِإسم
، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  : َوَقدم قَاَل الُبَخاِري   ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ُْحَيمِد بمِن ِهََلل  د بن َواقد، َحدَّ َأنَّ  َحدثَنا َأْحم

ُ َعَليمهِ  َذ الرَّايََة زَيمٌد : َوَسلََّم نـََعى زَيمًدا َوَجعمَفًرا َوابمَن َرَواَحَة ِللنَّاِس قـَبمَل َأنم َيَمتِيهم خرب، فـََقالَ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأخم
رِفَانِ  َناُه َتذم  .فَُأِصيَب، مثَّ َأَخَذَها َجعمَفٌر َفُأِصيَب، مثَّ َأَخَذَها ابمُن َرَواَحَة فَُأِصيَب، َوَعيـم

ُ َعَليمِهمم َحىتَّ َأَخَذ   .الرَّايََة َسيمٌف ِمنم ُسُيوِف اَّللَِّ َحىتَّ فـََتَح اَّللَّ
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 

رَبِ  ِضع  آَخَر َوقَاَل ِفيِه َوُهَو َعَلى المِمنـم  ".َوَما َيُسرُُّهمم َأنَـُّهمم عندََن : " َوَرَواُه ِف َموم
__________ 

 .محجز بَينهم َوَبني الر و : خاشي( 5)
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ُزوِميُّ : َوقَاَل الُبَخاِري   د بن أيب بكر، َحدثَنا ُمِغريَُة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن المَمخم ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ( 5)َحدثَنا َأْحم َزاِميِ  ، َولَيمَس ِِبْلِم
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، قَالَ  تََة زَيمَد بمَن َحارِثََة، َأمََّر َرُسو : بمِن َسِعيد ، َعنم ََنِفع  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوِة ُمؤم ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِإنم قُِتَل زَيمٌد َفَجعمَفٌر، َوِإنم قُِتَل َجعمَفٌر فـََعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََن ِف : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ  َلى، َوَوَجدم ََنُه ِف المَقتـم َنا َجعمَفَر بمَن َأيب طَاِلب  فـََوَجدم  َجَسِدِه بضعا ُكنمُت ِفيِهمم ِف تِلمَك المَغزمَوِة فَالمَتَمسم

 .َوِتسمعني من َضرمبَة َوَرممَية  
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ َأيمًضا

ر و َحدثَنا َأْحم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ َأيمضا ، َعنم َعمم ُهَو َسِعيُد بمُن َأيب ِهََلل  اللَّيمِثيُّ ]ابمِن َأيب ِهََلل [ َعنِ ]د، َحدثَنا ابمُن َوهمب 
َمِئذ  َوُهَو قَِتيلٌ : قَالَ ( [ 1) بَـَرُه َأنَُّه َوَقَف َعَلى َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  يـَوم بَـَرين ََنِفٌع َأنَّ ابمَن ُعَمَر َأخم دمُت ِبِه مَخمِسنَي  فـََعدَ َوَأخم

َها شئ ِف ُدبُرِهِ  َ طَعمَنة  َوَضرمبَة  لَيمَس ِمنـم  .بـَنيم
َراِد المُبَخاِري ِ   .َوَهَذا َأيمًضا ِمنم َأفـم

َرُه اطَّ  َلَها َأن ابمن عمر اطََّلَع َعَلى َهَذا المَعَدِد، َوَغيـم َ َهِذِه الرِ َوايَِة َوالَِِّت قـَبـم ِع بـَنيم َمم ُه اْلم ثـََر ِمنم َذِلَك، َأوم َأنَّ  َلعَ َوَوجم َعَلى َأكم
رِهِ  َرمِض َضَربُوُه َأيمًضا َضَرَِبت  ِف َظهم َتَل، فـََلمَّا ُصرَِع ِإََل اَأم ، فـََعدَّ ابمُن ُعَمَر َما َكاَن ِف َهِذِه ِف قـُُبِلِه ُأِصيبَـَها قـَبمَل َأنم يـُقم

َعمَداِء قـَبمَل َأنم يُـ  ُ َعنمهُ قـُُبِلِه َوُهَو من ُوُجوِه اَأم َتَل َرِضَي اَّللَّ  .قم
َهُد ِلَما ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  ِمنم َقطمِع َُيِيِنِه َوِهَي مُممِسَكٌة اللِ َواَء مثَّ مِشَاله، َما َرَواُه  َحدثَنا ُُمَمَّد بن أيب بكر، : الُبَخاِري  َومِمَّا َيشم

، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب خَ  السَََّلم : َكاَن ابمُن ُعَمَر ِإذا حَي ابمن َجعمَفر قَالَ : اِلد ، َعنم َعاِمر ، قَالَ َحدثَنا ُعَمُر بمُن َعِلي  
 .َعَليمك ََيبمَن ِذي اْلناحني

__________ 
 .َولَيمَس للمخزومي ِف الُبَخاِري  سوى َهَذا اْلَِديث، َوُهَو بطرِيق المُمَتابـََعة ِعنمده( 5)

 .َمالك وََكاَن َفِقيه أهل المَمِديَنة بعد
 .959/  1إرشاد الساري 

 .لَيست ِف أ( 1)
)*( 
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َاِعيل بن أيب َخاِلد  .َوَرَواُه َأيمًضا ِف المَمَناِقِب، َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث يزِيد بن هرون، َعن ِإمسم
َاِعيَل، َعنم : َوقَاَل الُبَخاِري   َياُن، َعنم ِإمسم ، َقالَ َحدثَنا َأبُو نعيم، َحدثَنا ُسفم عمُت َخاِلَد بمَن المَولِيِد : قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم  مسَِ

، َفَما بَِقَي ِف يَِدي ِإالَّ َصِفيَحٌة َُيَانَِيةٌ : يـَُقولُ  َياف  َعُة َأسم تََة ِتسم َم ُمؤم  .َلَقدم ُدقَّ ِف يَِدي يـَوم
، َعنم َُيمََي َعنم ِإمسمَ  عمُت َخاِلد ابمن المَولِيِد يـَُقولُ مثَّ َرَواُه َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ َثيِن قـَيمٌس، مسَِ َلَقدم ُدقَّ ِف يَِدي : اِعيَل، َحدَّ

َياف  َوَصبَـَرتم ِف َيِدي َصِفيَحٌة َُيَانِية انـمَفرد بِِه الُبَخاِري   َعُة َأسم تََة ِتسم َم ُمؤم  .يـَوم
* * * 

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم ثَـ : َوقَاَل اْلم ِرو مطر، َحدثَنا َأبُو َخليَفة المفضل بن َحدَّ ثـََنا َأبُو َعمم ِر بمُن قـََتاَدَة، َحدَّ َنا َأبُو َنصم



باب اْلَُمِحي، َحدثَنا  َباَن، َعنم َخاِلِد بمِن مُسَريم ، قَالَ ( 5)اْلم َنا َعبمُد : ُسَليمَمان بن َحرمب، َحدثَنا االسود ابمن َشيـم َقِدَم َعَليـم
َنمَصاِريُّ، وََكاَنِت االنصار تفقهه، فغشيه النَّاس فـََغِشيتُه ِفيَمن َغِشَيُه، فـََقالَ اَّللَِّ بمُن َرِبَ  ثـََنا َأبُو قـََتاَدَة فَاِرُس : ح  اَأم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجيمَش اَأمُ : قَالَ   .َعَليمُكمم زَيمُد بمُن َحارِثَةَ : َمَراِء َوقَالَ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََي َرُسوَل هللا َما كنت : فـََوَثَب َجعمَفٌر َوقَالَ : ُأِصيَب زَيمٌد َفَجعمَفٌر، فَِإنم ُأِصيَب َجعمَفٌر فـََعبمُد هللا ابمن َرَواَحَة، قَالَ ( 1)فَِإنم 

تَـعمِمَل زَيمًدا   .َعَليَّ ( 9)َأرغب َأنم َتسم
رٌ : قَالَ  ِري َأيُّ َذِلَك َخيـم  .اممِض فَِإنََّك اَل َتدم

بَـَر فَأمر فـَنُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المِمنـم ُ، َفَصِعَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  :وديَ فَانمطََلُقوا فـََلِبثُوا َما َشاَء اَّللَّ
__________ 

 .َأنبَأَنَ : أ( 5)
 .َوقَاَل ِإن: غري أ( 1)
تَـعممل زي: أ( 9)  .دَأن يسم
 ( )*(9السِ ريَة  - 90)
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 .الصَََّلُة َجاِمَعةٌ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َتَمَع النَّاُس َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبُُكمم َعنم َجيمِشُكمم َهَذا، ِإنَـُّهُم انمطََلُقوا فـََلُقوا المَعُدوَّ : " فَاجم ُأخم

 .فـَُقِتَل زَيمٌد َشِهيًدا
تَـ  ِم َحىتَّ قُِتَل َشِهيًدا، َشِهَد َلُه ِِبلشََّهاَدِة َواسم فَاسم تَـغمَفَر َلُه، مثَّ َأَخَذ اللِ َواَء غمَفَر َلُه، مثَّ َأَخَذ اللِ َواَء َجعمَفٌر َفَشدَّ َعَلى المَقوم

تَـغمَفَر لَ  َُمَراِء ُهَو َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة فَأَثـمَبَت َقَدَميمِه َحىتَّ قُِتَل َشِهيًدا فَاسم ُه، مثَّ َأَخَذ اللِ َواَء َخاِلُد بمُن المَولِيِد َوملَم َيُكنم ِمَن اَأم
َسُه   ( .5)َأمََّر نـَفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َمِئذ  مُس ِ " تـَنمُصُرُه ( 1)اللَُّهمَّ ِإنَُّه سيف من سيوفك َأنمت : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي َخاِلٌد َفِمنم يـَوم
 .َسيمَف اَّللَِّ 

َباَن ِبِه ََنمَوُه، َوِفيه  َوِد بمِن َشيـم َسم ِزََيَدة َحَسَنة َوُهَو َأنه َعَليمِه َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك، َعِن اَأم
تمع ِإلَيمِه النَّاس قَالَ   .َِبب خري َِبب خري: السَََّلم ملا اجم

َِديثَ وَ   .ذََكَر اْلم
،: َوقَاَل المَواِقِديُّ  ِرو بمِن َحزمم  ر ، َعِن َعمم َبَّاِر بمُن ِعَمارََة بمِن َغزِيََّة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم َثيِن َعبمُد اْلم َلمَّا المتَـَقى : قَالَ  َحدَّ

ُ َعَليمهِ  تََة َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ الشَّاِم فـَُهَو يـَنمظُُر ِإََل  النَّاُس مبُؤم َنُه َوبـَنيم ُ َلُه َما بـَيـم رَبِ وََكَشَف اَّللَّ َوَسلََّم َعَلى المِمنـم
َت، َوَحبَّبَ : ُمعمتَـرَِكِهمم، فـََقالَ  ََياَة وََكرََّه ِإلَيمِه المَموم نـمَيا،  َأخذ الرَّايَة زيد ابمن َحارِثَة َفَجاَءُه الشَّيمطَاُن َفَحبََّب ِإلَيمِه اْلم ِإلَيمِه الدُّ



نـمَيا: فـََقالَ  ِمِننَي حُتَبِ ُب ِإيَلَّ الدُّ ُيَاُن ِف قـُُلوِب المُمؤم َكَم اْلمِ َتحم َن ِحنَي اسم ِهَد َفَصلَّى َعَليمِه َرُسوُل ! اْلم ُتشم َفَمَضى ُقُدًما َحىتَّ اسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقالَ  تَـغمفُروا َلُه، ف: اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَّة َوُهَو َشِهيداسم  .قد دخل اْلم

ُ َعَليمِه وَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم َعاِصِم بمِن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َصاِلح  َلمَّا : َسلََّم قَالَ َوَحدَّ
نـمَيا، فـََقالَ قُِتَل زَيمٌد َأَخَذ الرَّايََة َجعمَفُر بمُن َأيب طَالِ  َت َوَمنَّاُه الدُّ ََياَة وََكرََّه ِإلَيمِه المَموم ، َفَجاَءُه الشَّيمطَاُن َفَحبََّب ِإلَيمِه اْلم : ب 

نـمَيا َن ِحنَي استحكم االُيان ِف قـُُلوب المُمؤمِننَي ُينيين الدُّ ِهَد، َفَصلَّى َعَليمِه َرُسول هللا! اْلم ُتشم  مثَّ َمَضى ُقُدًما َحىتَّ اسم
 صلى هللا َعَليمهِ 

__________ 
 .َأِمري نَفسه: أ( 5)
 .فَأَنت: أ( 1)

)*( 
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 .َوسلم
ِ ِمنم ََيُقوت  َحيم : َوقَالَ  َنَِّة جبََناَحنيم َنََّة، َوُهَو َيِطرُي ِف اْلم تَـغمِفُروا َِأَِخيُكمم فَِإنَُّه َشِهيٌد َدَخَل اْلم َنَّةِ اسم  .ُث َشاَء ِمَن اْلم
ِهدَ  :قَالَ  ُتشم َنمَصاِر، َفِقيلَ : مثَّ َأَخَذ الرَّايََة َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة فَاسم َنََّة ُمعمتَـَرًضا َفَشقَّ َذِلَك َعَلى اَأم ََي َرُسول : مثَّ َدَخَل اْلم

تشم : هللا َما اعرتاضه؟ قَالَ  َسُه فتشجع َواسم َراُح َنَكَل، فـََعاَتَب نـَفم َنَّةَ َلمَّا َأَصابـَتمُه اْلِم  .هَد َودخل اْلم
ِمهِ   .َفُسرِ َي َعنم قـَوم

َاِرِث بمِن المُفَضيمِل، َعنم َأبِيِه قَالَ : قَاَل المَواِقِديُّ * * *  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم َلمَّا َأَخَذ َخاِلُد بمُن المَولِيِد الرَّايََة قَاَل : َوَحدَّ
ُ َعَليمِه َوسَ  َي المَوِطيسُ : لَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن ْحَِ  .اْلم

َثيِن المَعطَّاُف بمُن َخاِلد ، قَالَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َبَح َغَدا َوَقدم : َفَحدَّ َلمَّا قُِتَل ابمُن َرَواَحة مَساء َِبت َخاِلد ابمن المَولِيِد فـََلمَّا َأصم
َمَتُه ساقة وساقته ُمَقد َمة وميمنته ميسَرة وميس  .رته ميمنةَجَعَل ُمَقدِ 

َئِتِهمم َوقَاُلوا: قَالَ  َهزِِمنَي، قَالَ : فَأَنمَكُروا َما َكانُوا يـَعمرُِفوَن ِمنم رَاََيهِتِمم َوَهيـم فـَُقِتُلوا : َقدم َجاَءُهمم َمَدٌد، فـَُرِعُبوا َوانمَكَشُفوا ُمنـم
مٌ  تَـلمَها قـَوم تَـَلًة ملَم يـُقم  .َمقم

َُديمِبَيةِ َوَهَذا يـَُواِفُق َما ذََكَرُه ُموَسى بم  َرِة اْلم ُ ِف َمَغازِيِه، َفِإنَُّه قَاَل، بـَعمَد ُعمم َبَة َرِْحَُه اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ( 5)مثَّ َصَدَر : ُن ُعقم
تَةَ  ُهر ، مثَّ ِإنَُّه بـََعَث َجيمًشا ِإََل ُمؤم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َفَمَكَث هِبَا ِستََّة َأشم ِإنم : َوَأمََّر َعَليمِهمم زَيمَد بمَن َحارِثََة َوقَالَ  اَّللَّ

َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َأِمريُُهمم، فَانم  طََلُقوا َحىتَّ ِإَذا َلُقوا ابمَن َأيب ُأِصيَب َفَجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  َأِمريُُهمم، فَِإنم ُأِصيَب َجعمَفٌر فـَ
تَ  َرَة المَغسَّاينَّ مبُؤم ِلِمنَي ( 1)َة َوهِبَا مُجُوٌع َسبـم َرَة ُدوَن المُمسم َراُء، فََأغمَلَق ابمُن َأيب َسبـم ِمنم َنَصاَرى المَعَرِب َوالرُّوِم، هِبَا تـَُنوُخ َوبـَهم

ا  ، مثَّ المتَـَقوم م  صمَن َثََلثََة َأَيَّ  على( 9)اْلِم
__________ 



 .مثَّ صد: أ( 5)
 .مجع: أ( 1)
 .لمَتقوامثَّ َخرُجوا فَا: أ( 9)

)*( 
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تَـتَـُلوا ِقَتااًل َشِديًدا، فََأَخَذ اللِ َواَء زَيمُد بمُن َحارِثََة فـَُقِتَل، مثَّ َأَخَذُه َجعمَفٌر فـَُقِتلَ ( 5)زرع  ، مثَّ َأَخَذُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأْحمََر فَاقـم
ِلُموَن بـَعمَد أُمَ  ُزوِميِ  فـََهَزَم َرَواَحَة فـَُقِتَل، مثَّ اصمطََلَح المُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َخاِلِد بمِن المَولِيِد المَمخم َراِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِمنيَ  ُ المَعُدوَّ َوَأظمَهَر المُمسم  .اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوسلم ِف مجادي االوَل : قَالَ   .-َة مَثَان  يـَعميِن من َسنَ  -َوبـََعثـَُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َمرَّ َعَليَّ َجعمَفٌر ِف المَمََلِئَكِة َيِطرُي َكَما َيِطريُوَن : َوَزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَلُه َجَناَحانِ 

ُ َأعمَلُم  -َوَزَعُموا : قَالَ  تََة، فـََقاَل َلُه َأنَّ يـَعملَ  -َواَّللَّ ِل ُمؤم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَرَبِ َأهم ى بمَن أَُميََّة َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رِبمين َوِإنم ِشئمت: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِإنم ِشئمَت فََأخم

 .أخمربك
رِبمين ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَالَ   .َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخبَـَرُهمم ُكلَُّه َوَوَصَفُه هَلُمم، فـََقالَ : قَالَ  بَـَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َت ِمنم : فََأخم قِ  َما تـَرَكم َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلَم

 .َحِديِثِهمم َحرمفًا ملَم َتذمُكرمُه، َوِإنَّ َأممَرُهمم َلَكَما ذََكرمتَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َرُسولُ  َرمَض َحىتَّ رََأيمُت ُمعمتَـرََكُهمم : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَّ اَّللََّ رََفَع يلَ اَأم

حَ  َحاَق، َوِفيِه ُُمَاَلَفٌة ِلَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم َياُق ِفيِه فـََوائٌِد َكِثريٌَة لَيمَستم ِعنمَد ابمِن ِإسم َا َحاَشى  اَق ِمنم َأنَّ فـََهَذا السِ  َخاِلًدا ِإَّنَّ
ِم َحىتَّ خَتَلَُّصوا ِمَن الرُّوِم َوَعَرِب النََّصاَرى فـََقطم   .ِِبلمَقوم

َبَة َوالمَواِقِديُّ ُمَصر َِحاِن ِبَنَـُّهمم َهَزُموا مُجُوَع  َِديِث الممُ ( 1)َوُموَسى بمُن ُعقم ِم الرُّوِم َوالمَعَرِب الَِّذيَن َمَعُهمم، َوُهَو ظَاِهُر اْلم تَـَقدِ 
ُ َعَلى يََديمِه : " َعنم َأَنس  َمرمُفوًعا  ".مثَّ َأَخَذ الرَّايََة َسيمٌف ِمنم ُسُيوِف اَّللَِّ فـََفَتَح اَّللَّ

 ِ َلنيم َهِقيُّ بـَعمَد ِحَكايَِة المَقوم َاِفُظ المبَـيـم  .ا ذَكرمََنُه من اْلَِديث، ِلمَ َرَواُه المُبَخاِريُّ، َوَهَذا ُهَو الَِّذي َرجََّحُه َوَماَل ِإلَيمِه اْلم
__________ 

 .ردع: أ( 5)
 .َوُهَو الزَّعمَفَران

 .مجَِيع: أ( 1)
)*( 
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ِل المَباِقنَي، َوُهَو َأنَّ َخاِلًدا َلمَّا َأَخَذ الرَّايَةَ : قـُلمتُ ] ِ قـَوم َحاَق َوبـَنيم ِل ابمِن ِإسم َ قـَوم ُع بـَنيم َمم ِم َوُُيمِكُن اْلم ِلِمنَي  َحاَشى ِِبلمَقوم المُمسم

تَـعمرِبَةِ   .َحىتَّ َخلََّصُهمم ِمنم َأيمِدي المَكاِفرِيَن ِمَن الرُّوِم َوالمُمسم
َمًة َوَساَقًة، َكَما ذََكَرُه المَواِقِديُّ تـََوهَّمَ  َيمَش َميمَمَنًة َوَميمَسَرًة َوُمَقدِ  َبَح َوَحوََّل اْلم َجاَء ِإََل الرُّوُم َأنَّ َذِلَك َعنم َمَدد   فـََلمَّا َأصم

ُ َأعمَلمُ  ِلِمنَي، فـََلمَّا َْحََل َعَليمِهمم َخاِلٌد َهَزُموُهمم إبِِذمِن اَّللَِّ َواَّللَّ  ( .5[ )المُمسم
َحاقَ ( 1)َوقد قَاَل * * *  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َعنم ُعرمَوَة قَالَ : ابمُن ِإسم تََة تـََلقَّا: َحدَّ َبَل َأصمَحاُب ُمؤم ُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َلمَّا َأقـم

ِلُموَن َمَعُه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم ِبٌل َمَع : قَالَ ]َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمقم َتدُّوَن َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياُن َيشم َوَلِقيَـُهُم الصِ بـم
ِم َعَلى َدابَّة ، فـََقالَ  لُ : المَقوم َياَن فَاْحِم  .وُهمم َوَأعمطُوين ابمَن َجعمَفر  ُخُذوا الصِ بـم

 َفجعُلوا ُيثون َعَليمِهم التـَُّرابِ ( [ 9)فَُأِت بَِعبمِد اَّللَِّ فََأَخَذُه َفَحمله َبني يََديمِه 
 .ََي فـُرَّاُر فـََررمُُتم ِف َسِبيِل اَّللَِّ : َويـَُقوُلونَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ( .يمُسوا ِِبلمُفرَّاِر َوَلِكنـَُّهُم المُكرَّاُر ِإنم َشاَء هللا عزوجللَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِه َوِفيِه َغَرابَةٌ   .َوَهَذا ُمرمَسٌل ِمنم َهَذا المَوجم

َا َكاَن الَّذين] َيمش، َوِإَّنَّ ُهور اْلم ُمم َحاَق َقدم َوِهَم ِف َهَذا السِ َياق َفظن َأن َهَذا اْلم فـَرُّوا ِحنَي المتَـَقى  َوِعنمِدي َأنَّ ابمَن ِإسم
ُ عَ  بَـَر ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعاِن، َوَأمَّا بَِقيـَّتـُُهمم فـََلمم يَِفرُّوا َبلم ُنِصُروا، َكَما َأخم َمم ِلِمنَي َوُهَو َعَلى اْلم َليمِه َوَسلََّم المُمسم

ِلهِ  رَبِ ِف قـَوم ُ َعَلى يََديمِه، َفَما َكاَن المُمسلُموَن ليسموهنم ِفَرارًا بعد  مثَّ َأَخَذ الرَّايََة َسيمٌف ِمنم : المِمنـم ُسُيوِف اَّللَِّ فـََفَتَح اَّللَّ
َا َكاَن التَّأمنِيُب َوَحثمُي التـَُّراِب ِللَِّذيِن فـَرُّوا َوتـَرَكُ  َراما َوِإعمظَاًما، َوِإَّنَّ َا تلقوهم ِإكم ِهمم َعبمُد وُهمم ُهَناِلَك، َوَقدم َكاَن ِفيَذِلك، َوِإَّنَّ

ُهَما ُ َعنـم  ( .7[ )اَّللَِّ بمُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ ( [ 1)َوَقدم ] ، َحدثَنا يزِيد بن أيب ِزََيد،: قَاَل اْلمِ ثـََنا زَُهريم ثـََنا َحَسٌن، َحدَّ  َحدَّ

__________ 
 .َسَقطت من أ( 5)
 .َلِكن قَالَ : أ( 1)
 .من ابمن ِهَشام( 9)
 .َسَقطت من أ( 7)
 .من أ( 1)

)*( 
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َلى، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم ُكنمُت ِف َسرِيَّة  ِمنم َسَراََي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََن ِِبلمَغَضِب؟ مثَّ قـُلمَنا: َفَحاَص النَّاُس َحيمَصًة وَُكنمُت ِفيَمنم َحاَص، فـَُقلمَنا ِف َوبـُؤم َنُع َوَقدم فـََررمََن ِمَن الزَّحم َلوم : َكيمَف َنصم

بٌَة َوِإالَّ : َدَخلمَنا المَمِديَنة قتلَنا، مثَّ قـُلمَنا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفِإنم َكاَنتم لََنا تـَوم َنا َأنـمُفَسَنا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َناَلوم َعَرضم  . َذَهبـم
َناُه قـَبمَل َصََلِة المَغَداة، َفخرج فـََقالَ  م؟ قَالَ : فَأَتـَيـم  ( .5)ََنمُن المَفرَّاُروَن : قـُلمَنا: من المَقوم

ُتُم المَعكَّاُروَن : " فـََقالَ  ِلِمنَي ( 1)اَل َبلم َأنـم  ".َأََن ِفئَـُتُكمم َوَأََن ِفَئُة المُمسم
َناُه َحىتَّ قـَبـَّ : قَالَ   .لمَنا َيَدهُ فَأَتـَيـم

َلى َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  ُكنَّا ِف َسرِيَّة  فـََفَررمََن فََأَردمََن : مثَّ َرَواُه َعنم ُغنمُدر  َعنم ُشعمَبَة، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب زََِيد ، َعِن ابمِن َأيب لَيـم
ُ عَ  َنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر، فَأَتـَيـم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ََنمُن المَفرَّاُرونَ : َليمِه َوَسلََّم فـَُقلمَناَأنم نـَرمَكَب المَبحم

 .اَل َبلم َأنـمُتُم المَعكَّاُرونَ : فـََقالَ 
رِفُُه ِإالَّ ِمنم َحَسٌن اَل نـَعم : الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َيزِيَد بمِن َأيب زََِيد ، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ [ و( 9)َأبُو َداُود ]َوَرَواُه 
 .َحِديِثهِ 

َوُد بمُن َعاِمر ، قَااَل ( : 7)َوقَاَل َأْحمَُد  َحاُق بمُن ِعيَسى َوَأسم ثـََنا ِإسم ثـََنا َشرِيٌك، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب زََِيد ، َعنم َعبمِد : َحدَّ َحدَّ
َلى، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َسرِيَّة ، فـََلمَّا َلِقيَنا المَعُدوَّ انـمَهَزممَنا ِف بـََعثـََنا َرُسو : الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنا مثَّ قـُلمَنا تَـَفيـم َنا المَمِديَنَة ِف نـََفر  لَيمًَل، فَاخم ُ َعلَ : َأوَِّل َغاِديَة ، فـََقِدمم َنا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمِه َوَسلََّم َواعمَتَذرمََن َلوم َخَرجم
 .ِإلَيمهِ 

 .ََنمُن المَفرَّاُروَن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمَنا( 1)فخرجنا ِإلَيمِه فـََلمَّا َلِقيَناُه 
 ( ".1)َوَأَن ِفَئة كل ُمسلم : " قَاَل االسود" َبلم َأنـمُتُم المَعكَّاُروَن َوَأََن ِفئَـُتُكمم : " قَالَ 

َحاقَ  ، َعنم َعامر بن: قَاَل ابمُن ِإسم ِرو بمِن َحزمم  ِر بمِن َعمم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم  َحدَّ
__________ 

 .فرارون: غريا( 5)
 .الكرارون: غريا( 1)
 .من( 9)
د( 7)  .َأمث قَاَل َأْحم
 .مثَّ التقيناه: املطبوعة( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .لكل ُمسلم: ا( 1)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم اِلممَرَأِة َسَلَمَة بمِن هِ َعبمِد اَّللَِّ  َمايل اَل َأَرى : َشاِم بن المُمغريَة بمِن الزبري، َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَع ا ِلِمنَي؟ قَاَلتم َسَلَمَة َُيمُضُر الصَََّلَة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِطيُع َأنم خَيمُرَج، ُكلََّما َخَرَج : لمُمسم َما َيسم

تَةَ : َصاَح بِِه النَّاسُ  ، َحىتَّ قـََعَد ِف بـَيمِتِه َما خَيمُرُج وََكاَن ِف َغَزاِة ُمؤم  .ََي فـُرَّاُر فـََررمُُتم ِف َسِبيِل اَّللَِّ
ُهمم فـَرُّوا َلمَّا: قـُلمتُ  َرَة مُجُوِع  َلَعلَّ طَائَِفًة ِمنـم الر وم، وََكانُوا على َأكثر من َأضمَعاف االضعاف فَِإنَـُّهم َكانُوا َثََلثََة ]َعايـَُنوا َكثـم

، َوِمثمُل َهَذا ُيَسو ُِغ المِفَراَر َعَلى َما َقدم تـََقرََّر، فـََلمَّا فـَرَّ ( [ 5)آاَلف  وََكاَن  اَلِء ثـََبَت َهؤُ  المَعُدوُّ َعَلى َما ذََكُروُه ِمائـََِتم َألمف 
تَـَلًة َعِظيَمًة، َكَما  ُهمم َمقم ُ َعَليمِهمم َوخَتَلَُّصوا ِمنم َأيمِدي ُأولَِئَك َوقـَتـَُّلوا ِمنـم  ذََكَرُه المَواِقِديُّ َوُموَسى بمنُ َِبِقيُهمم َوفـََتَح اَّللَّ

َبَة ِمنم قـَبمِلهِ   .ُعقم
َماُم َأْحمَدُ ( 9)هد َلُه يـَُؤي د َذِلك َأيمضا ويزيده قـُوَّة َويشم ( [ 1)ممَّا ]و  ، : ِِبلصِ حَِّة َما َرَواُه اْلمِ ِلم  ثـََنا المَولِيُد بمُن ُمسم َحدَّ

ِف بمِن َماِلك   ر و، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُجبَـريمِ بمِن نـَُفريم ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعوم َواُن بمُن َعمم َثيِن َصفم َجِعيِ  قَالَ َحدَّ َشم ُت :  اَأم َخَرجم
تَة، ووافقين َمَدِديٌّ  َمعَ  ُر َسيمِفِه، ( 7)َمنم َخَرَج َمَع زَيمِد بمِن َحارِثَة من المُمسلمني ِف َغزمَوة ُمؤم ِمَن المَيَمِن لَيمَس َمَعُه َغيـم

ُه فَا ِلِمنَي َجُزورًا َفَسأََلُه المَمَدِديُّ طابقة ِمنم ِجلمِدِه َفَأعمطَاُه ِإَيَّ َنا فـََلِقيَنا فـََنَحَر رَُجٌل ِمَن المُمسم َئِة الدَّرََقِة، َوَمَضيـم ََذُه َكَهيـم ختَّ
َقَر َعَليمِه َسرمٌج ُمَذهٌَّب َوِسََلٌح ُمَذهٌَّب، َفَجَعَل الرُّومِ  ِلِمنَي، مُجُوَع الرُّوِم َوِفيِهمم رَُجٌل َعَلى فـََرس  َلُه َأشم يُّ يـُغمِري ِِبلمُمسم

َرة ،  َفَخرَّ َوَعََلُه فـََقتَـَلُه، َوَحاَز فـََرَسُه َوِسََلَحُه، فـََلمَّا ( 1)َفَمرَّ ِبِه الرُّوِميُّ فـََعرمَقَب فـََرَسُه َوقـََعَد َلُه المَمَدِديُّ َخلمَف َصخم
 فتح هللا للمُمسلمني بعث

__________ 
 .َسَقطت من املطبوعة( 5)
 .من أ( 1)
 .َويـَُؤي د َذِلك ويشاكله ِِبلصِ حَّةِ : غري أ( 9)
 .َو حَتمرِيفمدوى َوهُ : االصل( 7)

 .يـَعميِن رجَل من املدد الَّذين َجاُءوا ُيدون المُمسلمني: واملددى
 .فعرقبه: غري أ( 1)

)*( 
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َتُه فـَُقلمتُ : ِإلَيمِه َخاِلد بن المَولِيد فَأخذ من السََّلَب، قَاَل َعومفٌ  ُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فَأَتـَيـم  َعَليمِه ََي َخاِلُد َأَما َعِلمم
ثـَرمتُهُ : َوَسلََّم َقَضى ِِبلسََّلِب ِللمَقاِتِل؟ قَالَ  َتكم  .بـََلى َوَلِكينِ  اسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : فـَُقلمتُ   .فََأىَب َأنم يـَُردَّ َعَليمهِ  -لَتَـُردَّنَُّه ِإلَيمِه َأوم ََأَُعر ِفـَنََّكَها ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقَصصمُت َعَليمِه ِقصََّة المَمَدِديِ  َوَما فـََعلَ : قَاَل َعومفٌ  َتَمعمَنا ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َخاِلٌد، فـََقاَل فَاجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َت ِمنمُه " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُدوَنَك ََي َخاِلُد َأملَم َأِف َلَك؟ : فـَُقلمتُ : ومفٌ قَاَل عَ " ََي َخاِلُد رُدَّ َعَليمِه َما َأَخذم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَالَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـرمتُُه، فـََغِضَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َخاِلد : " َوَما َذاَك؟ فََأخم
َوُة َأممرِِهمم َوَعَليمِهمم َكَدرُُه اَل ترد َعَليمِه، َهل َأنـمُتم اتر   ".كوا أَُمَراِئي؟ َلُكمم ِصفم

ِوهِ : قَاَل المَولِيدُ  َثيِن َعن َخاِلد بن معدان، َعن ُجَبري ابمن نـَُفريم ، َعنم َعومف  بَِنحم َِديِث، َفَحدَّ  .َسأَلمُت ثـَومرًا َعنم َهَذا اْلم
ِلٌم َوَأبُو َداُوَد ِمنم َحِديثِ  ِف بمِن َماِلك  بِِه ََنمَوهُ  َوَرَواُه ُمسم  .ُجبَـريمِ بمِن نـَُفريم  َعنم َعوم

َراِفِهمم َوقـَتَـُلوا ِمنم ُأَمَرائِِهمم  ُهمم َوَسَلُبوا ِمنم َأشم َتِضي َأنَـُّهمم َغِنُموا ِمنـم  .َوَهَذا يـَقم
ُ َعنمُه قَ  َم ِفيَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َأنَّ َخاِلًدا َرِضَي اَّللَّ ، َوَما ثـََبَت ِف : الَ َوَقدم تـََقدَّ َياف  َعُة َأسم تََة ِتسم َم ُمؤم انمَدقَّتم ِف َيِدي يـَوم

 .يَِدي ِإالَّ َصِفيَحٌة َُيَانَِيةٌ 
ُهمم  َتِضي َأنَـُّهمم َأثمَخُنوا ِفيِهمم قـَتمًَل، َوَلوم ملَم َيُكنم َكَذِلَك َلَما َقَدُروا َعَلى التََّخلُِّص ِمنـم  .َوَهَذا يـَقم

ُ َأعمَلمُ َوَهَذا َوحم  َتِقلٌّ َواَّللَّ  .َدُه َدلِيٌل ُمسم
ِري ِ  ، َوَحَكاُه ابمُن ِهَشام  َعِن الزُّهم َهِقيِ  َبَة َوالمَواِقِديِ  َوالمبَـيـم ِتَياُر ُموَسى بمِن ُعقم  .َوَهَذا ُهَو اخم

َهِقيُّ َرِْحَُه اَّللَُّ  ُل المَمَغاِزي ِف ِفَرارِِهمم َواَنمِ : قَاَل المبَـيـم تَـَلَف َأهم ُهمم َمنم َزَعَم َأنَّ اخم ُهمم َمنم َذَهَب ِإََل َذِلَك َوِمنـم َيازِِهمم، َفِمنـم
رِِكنَي انـمَهَزُموا رِِكنَي َوَأنَّ المُمشم ِلِمنَي َظَهُروا َعَلى المُمشم  .المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ُ َعَليمِه مثَّ أَ : " َوَحِديُث َأَنِس بمِن َماِلك  َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ يَُدلُّ َعَلى ظُُهورِِهمم " َخَذَها َخاِلٌد فـََفَتَح اَّللَّ
 .َعَليمِهمم 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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ِريَّ : قـُلمتُ  َحاَق َأنَّ ُقطمَبَة بمَن قـََتاَدَة المُعذم ِلِمنَي  -َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم ِك بمِن زَاِفَلَة َْحََل َعَلى َمالِ  -وََكاَن رَأمَس َميمَمَنِة المُمسم
 .َويـَُقال رافلة( : 5)قَاَل ابمُن ِهَشام 

َتِخُر بذلك رَاِش : َوُهَو َأِمرُي َأعمَراِب النََّصاَرى فـََقتَـَلُه، َوقَاَل يـَفم ِبُرممح  َمَضى ِفيِه مثَّ اَنمََطمم * طعنت ابمن زافلة بمِن اْلمِ
ِه َفَماَل َكَما َما* َضَربمُت َعَلى ِجيِدِه َضرمبًَة  َنا ِنَساَء َبيِن َعمِ  ُن السََّلمم َوُسقم َق النـََّعمم * َل ُغصم ِ َسوم َوَهَذا ( 1)َغَداَة َرُقوقـَنيم

َيمِش ِإَذا قُِتَل َأنم يَِفرَّ َأصمَحابُُه، مثَّ ِإنَُّه َصرَّ  ا ِمنم ِنَسائِِهمم، َح ِف ِشعمرِِه ِبَنَـُّهمم يـَُؤيِ ُد َما ََنمُن ِفيِه، َِأَنَّ ِمنم َعاَدِة َأِمرِي اْلم َسبَـوم
 .َوَهَذا َواِضٌح ِفيَما ذََكرمََنهُ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاَق فَِإنَُّه َذَهَب ِإََل َأنَُّه ملَم َيُكنم ِإالَّ المُمَخاَشاُة َوالتََّخلُُّص ِمنم َأيمِدي الرُّومِ * * *  ًرا َوفـَتمًحا، َوَأمَّا ابمُن ِإسم ، َومَسَّى َهَذا َنصم
َأنم ( 9)َتَضى المَعاَدِة عمِتَباِر َما َكانُوا ِفيِه ِمنم ِإَحاطَِة المَعُدوِ  هِبِمم َوتـََراُكِمِهمم َوَتَكاثُرِِهمم وتكاثفهم َعَليمِهم، وََكاَن ُمقم َأيم ِبِ 

ُهمم َكاَن َهَذا َغايَةَ ( 7)ُيصمطََلُموا  ُهمم َواَنمَاُزوا َعنـم  .المُمَراِم ِف َهَذا المُمَقامِ  ِِبلمُكلِ يَِّة، فـََلمَّا خَتَلَُّصوا ِمنـم
ِلِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ  ُ َعَليمِهمم : " َوَهَذا ُُممَتَمٌل، َلِكنَُّه ِخََلَف الظَّاِهِر ِمنم قـَوم  ".فـََفَتَح اَّللَّ

َتِدلُّ َعَلى َما َذَهَب ِإلَيمِه فـََقالَ  َحاَق َيسم قَاَل ِفيَما َكاَن َأممِر النَّاِس َوَأممِر َخاِلِد بمِن المَولِيِد َوَقدم : َوالمَمقمُصوُد َأنَّ ابمَن ِإسم



مِئذ  وصنع النَّ  َفكُّ : اس يـَُقولَوُُمَاَشاتِِه ِِبلنَّاِس َوانمِصَراِفِه هِبِمم قـَيمُس بمُن المُمَحسَِّر الميَـعمُمِريُّ يعمَتذر ممَّا صنع يـَوم فـََواَّللَِّ اَل تـَنـم
َيمل قابعة قبل َعلَ * نـَفمِسي تـَُلوُميِن  ِقِفي َواْلم  (1)ى َموم

__________ 
 .من( 5)
 .َموِضع: رقوقني( 1)
 .َفَكاَن ُمقمَتضى المَعاَدات: غريا( 9)
 .يصطلحوا: املطبوعة( 7)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .منقبضة: قابعة( 1)

 .خرىَوقبل مجع أقبل وقبَلء َوُهَو الَِّذي ُيِيل عينه ِف الن ظر ِإََل ِجَهة المعني اال
)*( 
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َأاَل َخاِلٌد ِف * َعَلى َأنَّيِن آَسيمُت نـَفمِسي ِبَاِلد  ( 5)َواَل َمانًِعا َمنم َكاَن ُحمَّ َلُه المَقتمُل * وقفت هبَا اَل مستحيزا فـََناِفًذا 
ُس ِمنم ََنمِو َجعمَفر   ِم لَيمَس َلُه ِمثمُل َوَجاَشتم ِإيَلَّ النـَّفم تَةَ * المَقوم َزتـَيمِهمم ِكَليمِهَما  مبُؤم َنا ُحجم َفُع النَّاِبَل النـَّبمُل َوَضمَّ ِإلَيـم * ِإذم اَل يـَنـم

َحاقَ  رُِكوَن َواَل ُعزمُل قَاَل ابمُن ِإسم َم : ُمَهاِجَرٌة اَل ُمشم تَـَلَف ِفيِه النَّاُس ِمنم َذِلَك ِف ِشعمرِِه، َأنَّ المَقوم فـَبَـنيََّ قـَيمٌس َما اخم
َياَز َخاِلد  مبَنم َمَعهُ َحاَجُزوا وََكرِهُ  َت، َوَحقََّق اَنِم  .وا المَموم

ِريُّ فـََقاَل : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُ َعَليمِهمم،  -ِفيَما بـََلغََنا َعنمُه  -َوَأمَّا الزُّهم ِلُموَن َعَليمِهمم َخاِلَد ابمن المَولِيِد فـََفَتَح اَّللَّ َأمََّر المُمسم
 ( .1)ِإََل المَمِديَنة  وََكاَن َعَليمِهمم َحىتَّ رََجعَ 
َحاقَ  َُزاِعيَِّة، َعنم ُأمِ  َجعمَفر  بِنمِت ُُمَمَِّد بمِن َجعم : فصل قَاَل ابمُن ِإسم ر ، َعنم ُأمِ  ِعيَسى اْلم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َفِر بمِن َحدَّ

َاَء بِنمِت ُعَميمس  قَاَلتم  هِتَا َأمسم ، َعنم َجدَّ ُ َعَليمِه لَ : َأيب طَاِلب  مَّا ُأِصيَب َجعمَفٌر َوَأصمَحابُُه َدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه ( 9)َوَسلََّم َوقد َدبـَغمُت َأرمبَِعنَي َمنًّا  َوَعَجنمُت َعِجييِن َوَغسَّلمُت َبيِنَّ ودهنتهم ونظفتهم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َناُه فـَُقلمتُ " ئمِتيِن بَِبيِن َجعمَفر  ا: " َوَسلَّمَ  ُتُه هِبِمم َفَشمَُّهمم َوَذرََفتم َعيـم َما يـُبمِكيَك؟ ! ََي َرُسوَل اَّللَِّ بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي: َفأَتـَيـم
َم : " َأبـََلَغَك َعنم َجعمَفر  َوَأصمَحابِِه شئ؟ قَالَ  ُت أَ : قَاَلتم " نـََعمم ُأِصيُبوا َهَذا الميَـوم َتَمَع ِإيَلَّ النِ َساُء، َوَخَرَج فـَُقمم ِصيُح، َواجم

ِلِه فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأهم نَـُعوا هَلُمم طََعاًما فَِإنَـُّهمم َقدم ُشِغُلوا بَِممِر : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل تـَغمُفُلوا َعنم آِل َجعمَفر  َأنم َتصم
 ".َصاِحِبِهمم 

__________ 
 .متحيزا ِإََل طَائَِفة: ستحيزام( 5)
 .َحىتَّ قفل ِإََل النَِّب : ابمن ِهَشام( 1)



 .الرطل الَِّذي يُوزن بِِه، تـَعميِن َأرمبَِعنَي رطَل من دِبغ: املنا( 9)
)*( 
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َحاق من طَ  َحاَق، َوَرَواُه ابمن ِإسم َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ابمِن ِإسم رِيق عبد هللا بن أيب بكر، َعن أم ِعيَسى، َوَهَكَذا َورَاه اْلمِ
َر بَِعَمِل الطََّعاِم، َوالصََّواُب َأنَـَّها َمم َاَء، َفذََكَر اَأم ن  بِنمِت ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر ، َعنم َأمسم ن   َعن َأمر َعوم  .ُأمُّ َجعمَفر  َوُأمُّ َعوم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا سقيان، َحدثَنا َجعم : َوقَاَل اْلمِ َلمَّا َجاَء نـَعمُي َجعمَفر  : َفُر بمُن َخاِلد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد هللا ابمن َجعمَفر ، قَالَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َغُلُهمم، َأوم َأاَتُهمم : " ِحنَي قُِتَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ نَـُعوا ِْلِل َجعمَفر  طََعاًما فـََقدم َأاَتُهمم َأممٌر َيشم َغُلُهمم اصم َما َيشم

." 
َنَة، َعن َجعمَفر َياَن بمِن ُعيَـيـم  َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث ُسفم

، َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر   ُزوِميِ  المَمكِ يِ   .ابمن َخاِلِد بمِن َسارََة المَمخم
 .َحَسنٌ : ِمِذيُّ َوقَاَل الرتِ م 

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّ : مثَّ قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ : َم قَاَلتم َحدَّ
ِه َرُسوِل اَّللَِّ  ُزمنَ  َلمَّا َأَتى نـَعمُي َجعمَفر  َعَرفـمَنا ِف َوجم ُ َعَليمِه َوسلم اْلم  .َصلَّى اَّللَّ

نَـَنا َوفـَتَـنـََّنا، قَالَ [ ِإنَّ النِ َساءَ ]ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َفَدَخَل َعَليمِه رَُجٌل فـََقالَ : قَاَلتم  ُهنَّ : " َعنـَّيـم ِكتـم  ".ارمِجعم ِإلَيمِهنَّ فََأسم
َا َضرَّ التََّكلُّف : ، قَاَلتم َفَذَهَب مثَّ َرَجَع فـََقاَل َلُه ِمثمَل َذِلكَ : قَاَلتم  فَاذمَهبم : " قَالَ : َقاَلت -يـَعميِن َأهله  -َوُرمبَّ

َواِهِهنَّ التـَُّراَب  ُث ِف َأفـم َ فَاحم ُهنَّ فَِإنم َأبـَنيم ِكتـم َسَك ! َأبـمَعَدَك اَّللَُّ : ِف نـَفمِسي[ َوقـُلمتُ : ]قَاَلتم " فََأسم َت نـَفم فـََواَّللَِّ َما تـَرَكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوَما َأنمتَ   .مبُِطيع  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َواِهِهنَّ التـَُّرابَ : قَاَلتم   .َوعرفت َأنه اَل يقدر َُيمِثَي ِف َأفـم
ه، َولَيمَس ِف شئ من المكتب َحاق من َهَذا المَوجم  .انـمَفَرَد ِبِه ابمُن ِإسم

َبة، َحدثَنا: َوقَاَل الُبَخاِري   عمُت َُيمََي بمَن َسِعيد  قَالَ  َحدثَنا قـُتَـيـم َرُة قَاَلتم : َعبمُد المَوهَّاِب، مسَِ بَـَرتميِن َعمم عمُت َعاِئَشَة : َأخم مسَِ
 َلمَّا قُِتَل زَيمُد بمُن َحارِثََة َوَجعمَفُر بمُن َأيب طَالب َوعبد هللا: تـَُقولُ 
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 ُ ُزمُن، قَاَلتم َعاِئَشةُ ابمن َرَواَحَة َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهِه اْلم  -َوَأََن َأطَِّلُع ِمنم َصائِِر المَباِب : َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمَرُف ِف َوجم
َهاُهنَّ قَاَلتم : فََأاَتُه رَُجٌل فـََقالَ  -( 5)َشق    ، ِإنَّ ِنَساَء َجعمَفر ، َوذََكَر بَُكاَءُهنَّ، َفَأَمَرُه َأنم يـَنـم َفَذَهَب : َأيم َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : الرَُّجُل مثَّ َأَتى فـََقالَ  نَـَنا، فـََزَعَمتم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواِهِهنَّ ِمَن : " َواَّللَِّ َلَقدم َغَلبـم ُث ِف َأفـم فَاحم
 ".التـَُّراِب 



َها ُ َعنـم ُ َأنـمَفكَ َأرمَغَم ا: فـَُقلمتُ : قَاَلتم َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه ! َّللَّ َت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُل َذِلك َوَما تـَرَكم فـََواَّللَِّ َما َأنمَت تـَفم
 .َوَسلََّم ِمَن المَعَناءِ 

َنمَصاِريِ  َعنم  ، َعِن َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم ُطُرق  َهاَوَهَكَذا َرَواُه ُمسم َرَة َعنـم  .َعمم
َماُم َأْحمَدُ  َسِن بمِن َسعمد ، : َوقَاَل اْلمِ ُث َعِن اْلَم عمُت ُُمَمََّد بمَن َأيب يـَعمُقوَب ُُيَدِ  ُب بمُن َجرِير ، َحدثَنا َأيب، مسَِ ثـََنا َوهم َعنم َحدَّ

ُ َعَليم : َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر  قَالَ  تَـعمَمَل َعَليمِهمم زَيمَد بمَن َحارِثََة، َوقَالَ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنم قُِتَل : " ِه َوَسلََّم َجيمًشا اسم
ِهَد فََأِمريُُكمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة  ُتشم ِهَد فََأِمريُُكمم َجعمَفٌر، فَِإنم قُِتَل َأِو اسم ُتشم زَيمٌد فـََلُقوا المَعُدوَّ فََأَخَذ الرَّايََة " زَيمٌد َأِو اسم

َة فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل، مثَّ َأَخَذ الرَّايََة فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل، مثَّ َأَخَذ الرَّايََة َجعمَفٌر فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل، مثَّ َأَخَذَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواحَ 
ُ َعَليمهِ   .َخاِلُد بمُن المَولِيِد فـََفَتَح اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَخَرَج ِإََل النَّاِس َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه َوقَالَ َوَأَتى َخبَـُرُهُم ا ، : " لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َواَنُكمم َلُقوا المَعُدوَّ ِإنَّ ِإخم
ِهَد، مثَّ َأَخَذ الرَّايََة بَـ  ُتشم عمَدُه َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل َأِو َوِإنَّ زَيمًدا َأَخَذ الرَّايََة فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل َأِو اسم

ِهَد، مثَّ َأَخَذ الرَّ  ُتشم ِهَد، مثَّ َأَخَذ الرَّايََة َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل َأِو اسم ُتشم ايََة َسيمٌف ِمنم ُسُيوِف اَّللَِّ َخاِلُد بمُن اسم
ُ َعَليمِه  المَولِيِد فـََفَتحَ  م، : " مثَّ َأممَهَل آَل َجعمَفر  َثََلًَث َأنم َيَمتِيَـُهمم، مثَّ َأاَتُهمم فـََقالَ : قَالَ " اَّللَّ اَل تـَبمُكوا َعَلى َأِخي بعد الميَـوم

 ادعوا" فِجئ بَِنا كأننا أفرخ، فـََقاَل : قَالَ " ادعوا يل بين أخي 
__________ 

 .المَباب تـَعميِن من شق  : الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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، َوَأمَّا َعبمُد اَّللَِّ َفَشِبيُه َخلمِقي : " فِجئ ِبْلَلق فحلق رؤوسنا، مثَّ قَالَ " َل اْلَلق  َنا َأيب طَاِلب  َأمَّا ُُمَمٌَّد َفَشِبيُه َعمِ 
ُلفم َجعمفَ : " َوقَالَ ( 5)مثَّ َأَخَذ بَِيِدي فََأَشاهَلَا " َوُخُلِقي  َقِة َُيِيِنِه اللَُّهمَّ اخم ِلِه، َوَِبِركم ِلَعبمِد اَّللَِّ ِف َصفم قَاهَلَا َثََلَث " ًرا ِف َأهم

 .َمرَّات  
نـمَيا َواْلم : " َلُه فـََقالَ ( 1)َفَجاَءتم ُأمَُّنا َفذََكَرتم َلُه يـُتمَمَنا َوَجَعَلتم تـُفمرُِح : قَالَ  َلَة خَتَاِفنَي َعَليمِهمم َوَأَن وليهم ِف الدُّ ِخَرة؟ المَعيـم
." 

م  مثَّ نـََهاُهمم  َتِضي َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َأرمَخَص هَلُمم ِف المُبَكاِء َثََلثََة َأَيَّ َِديِث الَِّذي َوَهَذا يـَقم َعنمُه بـَعمَدَها َوَلَعلَُّه َمعمىَن اْلم
َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث اْلكم بن عبد هللا  َرَواُه اْلمِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَل هَلَا َلمَّا ُأِصيَب َجعمَفرٌ  ابمن َاَء َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنِعي َما ِشئمِت : " َشدَّاد ، َعنم َأمسم َتَسلَِّب َثََلًَث مثَّ اصم
." 

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
َتِمُل َأنَُّه َأِذَن هَلَا ِف التََّسلُِّب، َوُهَو الم  ِصيِص هَلَا هِبََذا فـََيحم ُمَباَلَغُة ِف المُبَكاِء َوَشقِ  الثِ َياِب، َوَيُكوُن َهَذا ِمنم َِبِب التَّخم



ِة ُحزمهِنَا َعَلى َجعمَفر  َأيب َأوماَلِدَها، َوَقدم َُيمَتِمُل َأنم َيُكوَن َأممًرا هَلَا ِِبلتََّسلُِّب َوُهَو الم  َداِد ِلِشدَّ ، مثَّ ُمَباَلَغُة ِف اْلمِحم م  َثََلثََة َأَيَّ
َداِد المُمعمَتادِ  َعُلُه المُمعمَتدَّاُت َعَلى َأزمَواِجِهنَّ ِمَن اْلمِحم َنُع بـَعمَد َذِلَك َما َشاَءتم ممَّا يـَفم  .َتصم

ُ أعلم  .َواَّللَّ
ُ َأعملَ  -َأي تصربي  -تسلى َثََلًَث : ويروى َرى َواَّللَّ ُخم  .مُ َوَهَذا ِبََِلِف الرِ َوايَِة اَأم

َماُم َأْحمَدُ  َِديُث الَِّذي قَاَل اْلمِ َنة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن : فََأمَّا اْلم ثـََنا يَزِيُد، َحدثَنا ُُمَمَّد بن طَلمَحة، َحدثَنا اْلكم بن ُعيَـيـم َحدَّ
َاَء بنت ُعَميمس، قَاَلتم  ُ َعَليمِه وَ : َشدَّاد  َعنم َأمسم َم الثَّاِلَث ِمنم قـَتمِل َجعمَفر  فـََقالَ َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل : َسلََّم الميَـوم

ِمِك َهَذا  .حتُِدِ ي بـَعمَد يـَوم
َل َعَلى ظَاِهرِِه، َِأَ  ِكٌل ِإنم ْحُِ َناُدُه اَل بَمَس بِِه، َوَلِكنَُّه ُمشم َراِد َأْحمََد َأيمًضا َوِإسم ِ فَِإنَُّه ِمنم َأفـم  َأنَّ نَُّه َقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ   اَل ُيَِلُّ الممَرَأة تؤمن ِِبَّللَّ : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .َرفعَها: شاهلا( 5)
 .حتزنه: تفرح َلهُ ( 1)

)*( 
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، م  ثـََر ِمنم َثََلثَِة َأَيَّ ِخِر َأنم حتُِدَّ َعَلى َميِ ِتَها َأكم ِم اْلم ًرا  َوالميَـوم ُهر  َوَعشم  ".ِإالَّ َعَلى َزومج  َأرمبـََعَة َأشم
َماُم َأْحمَُد َُممُفوظًا فـََتُكوُن َُممُصوَصًة ِبَذِلَك، َأوم ُهَو َأممٌر ِِبلمُمَباَلَغِة ِف  م  َكَما  فَِإنم َكاَن َما َرَواُه اْلمِ َداِد َهِذِه الثَََّلثََة َأَيَّ اْلمِحم

 .تـََقدَّمَ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َاُء بِنمُت ُعَميمس  َزومَجَها ِبَقِصيَدة  تـَُقوُل ِفيَها: قـُلمتُ  َفكُّ نـَفمِسي َحزِيَنًة : َورََثتم َأمسم َفكُّ ِجلمِدَي * فَآلَيمُت اَل تـَنـم َعَليمَك َواَل يـَنـم
َلُه فـَىًت  َنا َمنم رََأى ِمثـم َِياِج َوَأصم * َأغمبَـَرا فـََللَِّه َعيـم  بَـَراَأَكرَّ َوَأْحمَى ِف اهلم

ُ َعنمُه فـَتَـَزوََّجَها فَأَ  يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  تـَُها، َفَخطَبَـَها َأبُو َبكم مَلَ َوَجاَء النَّاُس لِلمَولِيَمِة، َفَكاَن مثَّ ملَم تـَنمَشبم َأِن انـمَقَضتم ِعدَّ وم
َتأمَذَن َعلِ  ، فـََلمَّا َذَهَب النَّاُس اسم َاَء ِمنم َورَاِء السِ رتمِ ِفيِهمم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ُهَما ِف َأنم يَُكلِ َم َأمسم ُ َعنـم ر  َرِضَي اَّللَّ يٌّ َأَِب َبكم

تَـَرَب ِمَن السِ رتمِ نـََفَحُه رِيُح ِطيِبَها فـََقاَل هَلَا َعِليٌّ  ِط  -: فََأِذَن َلُه، فـََلمَّا اقـم ِه المَبسم : َمِن المَقائَِلُة ِف ِشعمرَِها -َعَلى َوجم
َفكُّ نـَفمِسي َحزِيَنًة فَآلَيم  َفكُّ ِجلمِدَي َأغمبَـَرا؟ قَاَلتم * ُت اَل تـَنـم َسِن فَِإنََّك اممُرٌؤ ِفيَك : َعَليمَك َواَل يـَنـم َدعمَنا ِمنمَك ََي َأَِب اْلَم

َ َمكََّة وَ ! ُدَعابَةٌ  ر ، َوَلَدتمُه ِِبلشََّجَرِة بـَنيم يِق ُُمَمََّد بمَن َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَلَدتم ِللصِ دِ  المَمِديَنِة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِضِعِه، مثَّ َلمَّا تـُُوِفِ َ ال ِة المَوَداِع، فََأَمَرَها َأنم تـَغمَتِسَل َوهتُِلَّ َوَسَيأمِت ِف َموم يُق تـََزوََّجَها بـَعمَدُه َعِليُّ بمُن َأيب َذاِهٌب ِإََل ِحجَّ صِ دِ 

، َوَولَ  ُهمم َأمجمَِعنيَ طَاِلب  َها َوَعنـم ُ َعنمُه َوَعنـم  .َدتم َلُه َأوماَلًدا َرِضَي اَّللَّ



ا ِمَن المَمِديَنِة تـََلقَّاُهمم : َفَحدثين ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، قَالَ : فصل قَاَل ابمن ِإسمَحاق فـََلمَّا َدنـَوم
ِلُمونَ  َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم  .َصلَّى اَّللَّ
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ِم َعَلى َدابَّ : قَالَ  ِبٌل َمَع المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمقم َتدُّوَن َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياُن َيشم َياَن : " ة ، فـََقالَ َوَلِقيَـُهُم الصِ بـم ُخُذوا الصِ بـم
ُلوُهمم َوَأعمطُو  َ يََديمِه، قَالَ " ين ابمَن َجعمَفر فَاْحِم َيمِش : فَأتى ِبَعبمد هللا بن َجعمَفر َفَحَمَلُه بـَنيم َوَجَعَل النَّاُس َُيمثُوَن َعَلى اْلم
ُ َعَليمِه : قَالَ ! ََي فـُرَّاُر فـََررمُُتم ِف َسِبيِل اَّللَِّ : التـَُّراِب َويـَُقوُلونَ  لَيمُسوا ِِبلمُفرَّاِر َوَلِكنـَُّهُم " َوَسلََّم فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُ  ".المُكرَّاُر ِإنم َشاَء اَّللَّ
 .َوَهَذا ُمرمَسلٌ 

َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر ، قَالَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ِليِ  ثـََنا َعاِصم، َعن مؤرق المِعجم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ ُسوُل َكاَن رَ : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا قدم من سفر تلقى  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل بـَيمِتِه، َوِإنَُّه َقِدَم ِمنم َسَفر  َفُسِبَق يب ِإلَيمِه، َقالَ  َ يََديمِه مثَّ قَالَ : الص بيان ِمنم َأهم " جئ ِبحد بىن فَاِطَمَة : " َفَحَمَليِن بـَنيم
 ٌ  .، َفَأرمَدَفُه َخلمَفُه َفَدَخلمَنا المَمِديَنَة َثََلثًَة َعَلى َدابَّة  ِإمَّا َحَسٌن َوِإمَّا ُحَسنيم

ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديث َعاِصم االحول َعن مؤرق ِبهِ   .َوَقدم َرَواُه ُمسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ابمُن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َرومٌح، َحدَّ بَـَرُه َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َجعمَفر  قَالَ َحدَّ ، َحدثَنا َخاِلِد بمِن َسارََة، َأنَّ َأَِبُه َأخم َلوم : ُجَريمج 

ُ َعلَ  َياٌن نـَلمَعُب ِإذم َمرَّ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ارمفـَُعوا : " ى َدابَّة  فـََقالَ يمِه َوَسلََّم َعلَ رََأيـمَتيِن وقثما َوُعبَـيمَد اَّللَِّ ابـمينَِ المَعبَّاِس َوََنمُن ِصبـم
َفَجَعَلُه َورَاَءُه، وََكاَن ُعبَـيمُد اَّللَِّ َأَحبَّ ِإََل َعبَّاس  ِمنم قـَُثَم، َفَما " ارمفـَُعوا َهَذا ِإيَلَّ : " َفَحَمَليِن َأَماَمُه َوَقاَل ِلُقَثمَ " َهَذا ِإيَلَّ 

ِه َأنم ْحل قثما َوَتركه َتَحى ِمنم َعمِ   .اسم
ُلفم َجعمَفًرا ِف َوَلِدِه : " مثَّ مسح على رَأسه َثََلًَث َوقَاَل ُكلََّما َمَسحَ : قَالَ   ".اللَُّهمَّ اخم
ِهَد؟ قَالَ : َما فـََعَل قـَُثُم؟ قَالَ : قـُلمُت ِلَعبمِد اَّللَِّ : قَالَ  ُتشم ريمِ : قـُلمتُ : اسم ُ َوَرُسولُُه َأعمَلُم ِِبْلَم  .اَّللَّ
 .َأَجلم : قَالَ 

(9/773) 

 
 
َلِة ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  بِهِ وَ  ِم َواللَّيـم  .َرَواُه النََّساِئيُّ ِف الميَـوم
َِديُث الَّذِ ] َا َقِدَم المَمِديَنَة بـَعمَد المَفتمِح، فََأمَّا اْلم َماُم َأْحمَدُ َوَهَذا َكاَن بـَعمَد المَفتمِح، فَِإنَّ المَعبَّاَس ِإَّنَّ ثـََنا : ي َرَواُه اْلمِ َحدَّ

َأَتذمُكُر ِإذم : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر  اِلبمِن الزُّبـَريمِ : اِعيل، َحدثَنا َحِبيُب بمُن الشَِّهيِد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ُمَليمَكَة، قَالَ ِإمسمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأََن َوَأنمَت َوابمُن َعبَّ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ قَالَ تـََلقَّيـم  .نـََعمم َفَحَمَلَنا َوتـَرََككَ : اس 

ِوبَ  َجم ِلٌم ِمنم َحِديِث َحِبيِب بمِن الشَِّهيِد َوَهَذا يـَُعدُّ ِمَن اَأم َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم ِظ َأخم ِكَتِة، َويـُرمَوى َأنَّ َعبمَد َوهِبََذا اللَّفم ِة المُمسم



َرى َكاَنتم بـَعمَد المَفتمِح َكَما َقدَّممَنا بـََيانَهُ اَّللَِّ بمَن َعبَّاس  َأَجاَب ِبِه ابمَن الزُّبَـ   .ريمِ َأيمًضا، َوَهِذِه المِقصَُّة ِقصٌَّة ُأخم
 ( [ .5)َوهللا أعلم 

َُمَراِء الثَََّلثَةِ  ُهمم َأمَّا زَيمُد بمنُ : َفصمٌل ِف َفضمِل َهُؤاَلِء اَأم ُ َعنـم َحارِثََة بمِن َشَراِحيَل بمِن َكعمِب بمِن  زَيمد  َوَجعمَفر  َوَعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
ِف بمِن ِكَنانَةَ  رََة َعبمِد المُعزَّى بمِن اممِرِئ المَقيمِس بمِن َعامر ابمن النـُّعمَماِن بمِن َعاِمِر بمِن َعبمِد ُودِ  بمِن َعوم ِف بمِن ُعذم ِر بمِن َعوم  بمِن َبكم

ِت بمِن رُفـَيمَدَة بمِن ثـَومرِ  بمِن َكلمِب بمِن َوبـََرَة بمِن ثـَعمَلب بن حلوان بن عمَران بن اْلاف ابمن قضاعة الكلىب  بمِن زَيمِد الَلَّ
َلَها فََأَغاَرتم َعلَ [ فـَُهوَ ]القضاعى،  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَذِلَك َأنَّ ُأمَُّه َذَهَبتم تـَُزوُر َأهم ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمِهم خيل َموم
ُ َعلَ فََأَخُذوُه، فَا تَـَراُه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَراُه َحِكيُم بمُن ِحَزام  ِلَعمَِّتِه َخِدجَيَة بِنمِت ُخَويمِلد ، َوِقيَل اشم يمِه َوَسلََّم هَلَا، شم

ِة، فـََوَجَدُه َأبُوُه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل النـُّبـُوَّ ُ َعَليمِه فـََوَهبَـتمُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتاَر المُمَقاَم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَاخم
ُ َعَليم   .ِه َوَسلََّم ُيُِبُُّه ُحبًّا َشِديداَوَسلََّم فََأعمتَـَقُه َوتـَبَـنَّاُه، َفَكاَن يـَُقاُل َلُه زَيمُد بمُن ُُمَمَّد ، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .تسقط من ( 5)

)*( 
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لُُه تـََعاََل  َها قـَوم َلَم ِمَن المَمَوايل، َونـََزَل ِفيِه آََيت  ِمَن المُقرمآِن ِمنـم لُُه " َوَما جعل أدعياءكم أبناءكم : " وََكاَن َأوََّل َمنم َأسم َوقـَوم
لُُه تـََعاََل " ادمُعوُهمم ِْلَِبئِِهمم ُهَو َأقمَسُط ِعنمَد هللا : " تـََعاََل  لُهُ " َما َكاَن ُُمَمٌَّد َأَِب َأَحد  ِمنم رجالكم "  :َوقـَوم َوِإذم تـَُقوُل : " َوقـَوم

ِسَك مَ  َ َوخُتمِفي ِف نـَفم َت َعَليمِه َأممِسكم َعَليمَك َزومَجَك َواتَِّق اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَأنـمَعمم ُ لِلَِّذي َأنـمَعَم اَّللَّ ُ ُمبمِديِه َوخَتمَشى النَّاَس َواَّللَّ ا اَّللَّ
َناكَها أَ  َها وطرا َزوَّجم يَة" َحقُّ َأنم خَتمَشاُه فـََلمَّا َقَضى زيد ِمنـم  .اْلم

ََيِت أُنمزَِلتم ِفيِه، َوَمعمىَن  ُ َعَليمِه : " َأمجمَُعوا َأنَّ َهِذِه اْلم ََلِم " َأنـمَعَم اَّللَّ سم َت َعَليمِه " َأيم ِِبْلمِ َنا " َوَأنـمَعمم َأيم ِِبلمِعتمِق، َوَقدم َتَكلَّمم
َها ِف التـَّفمِسريِ   .َعَليـم

َرُه، َوَهَداُه ِإََل اْلمِسم  ُ َوالمَمقمُصوُد َأنَّ اَّللََّ تـََعاََل ملَم ُيَسمِ  َأَحًدا ِمَن الصََّحابَِة ِف المُقرمآِن َغيـم ََلِم، َوَأعمتَـَقُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َن َوامسمَُها بـَرََكةُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَزوََّجُه َموماَلَتُه ُأمَّ َأُيمَ 

ِتِه زَيـمنَ  َنِة َعمَّ ، مثَّ َزوََّجُه ِِببـم بِ  بُّ بمُن اْلِم َ فـََوَلَدتم َلُه ُأَساَمَة بمَن زَيمد ، َفَكاَن يـَُقاُل َلُه اْلِم َنُه َوبـَنيم ، َوآَخى بـَيـم َب بِنمِت َجحمش 
َمُه ِف اْلمِ  ِه َْحمَزَة بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َوَقدَّ تََة َكَما ذََكرمََنهُ َعمِ  َم ُمؤم ِه َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب  يـَوم  .ممَرِة َعَلى ابمِن َعمِ 

ِر بمُن َأىب شيَبة  َاِفُظ َأبُو َبكم َماُم اْلم َماُم َأْحمَُد َواْلمِ َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ُعبَـيمد ، َعنم َواِئِل بمِن : -َوَهَذا َلفظه  -َوَقدم قَاَل اْلمِ
ُث َأنَّ َعاِئَشَة َكاَنتم تـَُقولُ  :َداُودَ  عمُت المَبِهيَّ ُُيَدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَيمَد بمَن َحارِثََة ِف َسرِيَّة  ِإالَّ : مسَِ َما بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .أمره َعَليمِهم، َوَلو بقى بعد الستخلفه
د بن سلَمان، َعنم   .ُُمَمَِّد بمِن ُعبَـيمد  الطََّناِفِسيِ  بِهِ  َوَرَواُه النََّساِئي  َعن َأْحم

َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ َعَلى َشرمِط الصَِّحيِح، َوُهَو َغرِيٌب ِجدًّا  .َوَهَذا ِإسم



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  بَـَرين ابمُن ِديَنار ، َعِن ابم : َوقَاَل اْلمِ َاِعيُل، َأخم ُ َعنمُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َحدثَنا ُسَليمَمان، َحدثَنا ِإمسم ِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث بـَعمثًا َوَأمََّر َعَليمِهمم ُأَساَمَة بمَن زَيمد ،  َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتمم َتطمَعُنوَن ِف : " فـََقالَ  َفطََعَن بـَعمُض النَّاِس ِف ِإممَرتِِه، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإن َتطمَعُنوا ِف ِإممَرتِِه فـََقدم ُكنـم
َمارَِة َوِإنم َكاَن َلِمنم َأَحبِ  النَّاِس ِإيَلَّ  ُ اَّللَِّ ِإنم َكاَن َْلَِليًقا ِلْلمِ  ، َوِإنَّ َهَذا َلِمنم َأَحبِ  النَّاِس ِإيَلَّ بـَعمَدهُ ِإممَرِة َأبِيِه ِمنم قـَبمُل، َواميم

." 
َاِعيَل  َبَة َعنم ِإمسم ِ، َعنم قـُتَـيـم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعِن  -ُهَو ابمُن َجعمَفِر بمِن َأيب َكِثري  المَمَدينُّ  -َوَأخم

 .ابمِن ُعَمَر َفذََكَرهُ 
َبَة َعنم   .َساملِ  َعنم َأبِيهِ  َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعقم

، َعِن ابم  ، َعنم ََنِفع  تَـغمَربَُه ِمنم َهَذا َوَرَواُه المبَـزَّاُر ِمنم َحِديِث َعاِصِم بمِن ُعَمَر، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر المُعَمِريِ  ِن ُعَمَر، مثَّ اسم
هِ   .المَوجم

ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ثـَنَ : َوقَاَل اْلم ، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َحدَّ ُروق  َلمَّا : ا ُعَمُر بن ِإمسمَاِعيل، َعنم جُمَاِلٌد، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم َمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَمعَ  َ َيَديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َرُسوِل اَّللَِّ ُأِصيَب زَيمُد بمُن َحارِثََة وجئ بسامة بن زيد وأوقف بـَنيم  تم َعيـم

ُ َعَليمهِ   َصلَّى اَّللَّ
َ يََديمِه فـََقالَ  َر، مثَّ َعاَد ِمَن المَغِد فـََوَقَف بـَنيم َم َما َلِقيُت ِمنمَك َأممِس : " َوَسلََّم فَُأخِ   ".ُأاَلِقي ِمنمَك الميَـوم

ُ َأعمَلمُ  َِديُث ِفيِه َغَرابٌَة َواَّللَّ  .َوَهَذا اْلم
 ِ رَبِ َجَعَل يـَُقوُل َوَقدم تـََقدََّم ِف الصَِّحيَحنيم َق المِمنـم َأَخَذ الرَّايََة زَيمٌد فَُأِصيَب، مثَّ " َأنه ملا ذكر مصاهبم َوُهَو َعَليمِه السَََّلم فـَوم

 ".فتح هللا َعَليمِه  فَ َأَخَذَها َجعمَفٌر فَُأِصيَب، مثَّ َأَخَذَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة فَُأِصيَب، مثَّ َأَخَذَها َسيمٌف ِمنم ُسُيوِف اَّللَِّ 
رِفَاِن، َوَقالَ : قَالَ  نَـيمِه لََتذم َخِر َأنَُّه َشِهَد هَلُمم ِِبلشََّهاَدِة، فـَُهمم ممَنم " َوَما َيُسرُُّهمم َأنَـُّهمم ِعنمَدََن : " َوِإنَّ َعيـم َِديِث اْلم َوِف اْلم

َنَّةِ  َطُع هَلُمم ِِبْلم  .يـُقم
ِعِك املبزور : يـَرمِثي زَيمَد بمَن َحارِثََة َوابمَن َرَواَحةَ  َوَقدم قَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت   ُ ُجوِدي ِبَدمم َواذمُكِري ِف الرََّخاِء َأَهَل * َعنيم

تََة َوَما َكاَن ِفيَها  َم رَاُحوا ِف َوقـَعمِة التغوير* المُقُبوِر َواذمُكِري ُمؤم  يـَوم
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يًعا ( 5)نِعمَم َمأمَوى الضَّرِيِك َوالمَمأمُسوِر * ِحنَي رَاُحوا َوَغاَدُروا مثَّ زَيمًدا  َََنِم طُرًّا مجَِ َسيِ ِد النَّاِس ُحبُُّه ِف * ِحبَّ َخريمِ اَأم
ممَر المُمَكذَِّب لَيمَس أَ * َذاَك ُحزمين َلُه َمًعا َوُسُروِري ِإنَّ زَيمًدا َقدم َكاَن ِمنَّا بَِممر  * الصُُّدوِر َذاُكُم َأْحمَُد الَِّذي اَل ِسَواُه 



َر نـَُزوِر َقدم َأاَتََن ِمنم قـَتمِلِهمم َما َكَفاََن * المَمغمُروِر مثَّ ُجوِدي ِللمَخزمرَِجيِ  ِبَدممع   َر ُسُروِر * َسيِ ًدا َكاَن مثَّ َغيـم * فَِبُحزمن  نَِبيُت َغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن أكرب َوَأمَّا َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلِب بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب بم * *  ، فـَُهَو ابمُن َعمِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِن َهاِشم 

ِر ِسِننَي، وََكاَن طَاِلٌب َأَسنَّ ِمنم َعقِ  ِر ِسِننَي، وََكاَن َعِقيٌل َأَسنَّ ِمنم َجعمَفر  ِبَعشم ِر ِسِننيَ من َأِخيه َعَليمِه بَِعشم  .يل  بَِعشم
َلَم َجعمفَ  ِوبٌَة سَ َأسم ُهورٌَة، َوَمَقاَماٌت َُممُموَدٌة، َوَأجم ََبَشة وََكاَنت َلُه ُهَناَك َمَواِقُف َمشم َواٌل ٌر َقِدُيًا َوَهاَجَر ِإََل اْلم ِديَدٌة، َوَأحم

ََبَشِة  َرِة اْلم دُ ( 1)َرِشيَدٌة، َوَقدم َقدَّممَنا َذِلَك ِف ِهجم َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
بَـَر فـََقاَل َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلمَوَقدم َقِدَم َعَلى َرسُ  َم َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ، : " وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما أدرى َأَن ِبَيِ ِهَما ُأَسرُّ

بَـَر  نَـيمِه، َوقَاَل لَ " َأبُِقُدوِم َجعمَفر  َأمم ِبَفتمِح َخيـم ِ َعيـم َرِة المَقِضيَّةِ َوقَاَم ِإلَيمِه َواعمتَـنَـَقُه َوقـَبََّل بـَنيم َم َخَرُجوا ِمنم ُعمم َت : " ُه يـَوم بَـهم َأشم
 .ِإنَُّه َحَجَل ِعنمَد َذِلَك فـََرًحا: فـَيُـَقالُ " َخلمِقي َوُخُلِقي 

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم ِضِعِه َوَّلِلَِّ اْلم  .َكَما تقدم ِف َموم
تَة جعل ِف االمرة ُمَصليا  َ  -با َأي ََنئِ  -َوَلمَّا بـََعَثُه ِإََل ُمؤم ِعنَي َما بـَنيم ًعا َوِتسم ِلَزيمِد بمِن َحارِثََة، َوَلمَّا قُِتَل َوَجُدوا ِفيِه ِبضم

م، َوُهَو ِف  ، َوطَعمَنة  ِبُرممح، ورمية ِبَسهم  َضرمبَة  ِبَسيمف 
__________ 

َال: الضريك( 5)  .َوالمَفِقري السئ اْلم
ُزمء الثَّاين ( 1)  .11 - 57تقدم َذِلك ِف اْلم

)*( 
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ا فَـ  َرى َوُهَو مُممسك للواء، فـََلمَّ ىَن مثَّ المُيسم ِبر ، وََكاَنتم َقدم طعنت َيده المُيمم َر ُمدم ِبٌل َغيـم َتَضَنُه َحىتَّ َذِلَك ُكلِ ِه ُمقم َقَدمُهَا احم
 .قُِتَل َوُهَو َكَذِلكَ 

ُ َعنم َجعمَفر  َوَلَعَن قَاتَِلهُ ِإنم َرُجًَل ِمَن الرُّوِم َضَربَُه ِبَسيمف  فـََقَطَعُه : فـَيـَُقالُ  ِ، َرِضَي اَّللَّ  .ِِبثـمنَـتَـنيم
نَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَنَُّه َشِهيٌد فـَُهَو ممَّنم يقطع َلُه ِِبْلم بَـَر َعنمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ةِ َوَقدم َأخم

 ِ ََناَحنيم ِميَـُتُه ِبِذي اْلم  .َوَجاء ِبالحاديث َتسم
ِ : ُبَخاِريُّ َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَُّه َكاَن ِإَذا َسلََّم َعَلى ابمِنِه َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر  يـَُقولُ َوَرَوى الم  ََناَحنيم  .السَََّلُم َعَليمَك ََيبمَن ِذي اْلم

َطَّاِب نـَفمِسِه، َوالصَِّحيُح َما ِف الصَِّحيِح َعنِ   .ابمِن ُعَمرَ  َوبـَعمُضُهمم يـَرمِويِه َعنم ُعَمَر بمِن اْلم
َم بـَعمُض َما ُرِويَ : قَاُلوا َنَِّة َوَقدم تـََقدَّ ِ ِف اْلم َ تـََعاََل َعوََّضُه َعنم يََديمِه جبََناَحنيم  َِأَنَّ اَّللَّ

 .ِف َذِلكَ 
َاِفُظ َأبُو ِعيَسى الرتِ مِمِذيُّ  ر ، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن جَ : قَاَل اْلم ثـََنا َعِليُّ بمُن ُحجم عمَفر ، َعِن المَعََلِء بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  َنَِّة َمَع المَمََلِئَكِة : " قَاَل َصلَّى اَّللَّ  ".رََأيمُت َجعمَفًرا َيِطرُي ِف اْلم
ُ َعنمُه قُ  ُرُه َثََلٌث َوَثََلثُوَن سنةَوتـََقدََّم ِف َحِديث  َأنَُّه َرِضَي اَّللَّ  .ِتَل َوُعمم



َدى َوَأرمبَعني: َوقَاَل ابمن الثري ِف المَغابَةِ  َم قُِتَل ِإحم ُرُه يـَوم  .َكاَن ُعمم
َر َذِلكَ : قَالَ   .َوِقيَل َغيـم

َتِضي َأنَّ ُعمم : قـُلمتُ  ِر ِسِننَي، يـَقم َلَم َوَعَلى َما ِقيَل ِإنَُّه َكاَن َأَسنَّ ِمنم َعِلي   ِبَعشم ٌع َوَثََلثُوَن َسَنًة، َِأَنَّ َعِليًّا َأسم َم قُِتَل ِتسم َرُه يـَوم
ُروَن سَ  َدى َوِعشم َرَة سنة، َوَهاَجر وعمره ِإحم ُهوِر فََأقَاَم مبَكََّة َثََلَث َعشم تََة َكاَن َوُهَو ابمُن مثاىن ِسِننَي َعَلى المَمشم ُم ُمؤم َنًة، َويـَوم

ُ َأعمَلمُ ِف َسَنِة مَثَان  ِمَن اهلمِ  َرِة َواَّللَّ  .جم
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َأَِب المَمَساِكني، : كرمه يـَُقال َلهُ َوَقدم َكاَن يـَُقاُل ِْلَعمَفر  بـَعمَد قـَتمِلِه الطَّيَّاُر، ِلَما ذََكرمََن، وََكاَن َكِرُيًا َجَواًدا مُمَدًَّحا، وََكاَن ل
 .الحسانه ِإلَيمِهم

د رَِمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َقالَ َوحدثَنا َعفَّ : قَاَل االمام َأْحم َتَذى النِ َعاَل َواَل : ان بن وهيب، َحدثَنا َخاِلٌد، َعنم ِعكم َما احم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  بمِن َأيب  َم َأفمَضَل ِمنم َجعمَفرِ انـمتَـَعَل، َواَل رَِكَب المَمطَاََي َواَل لَِبَس الثِ َياَب ِمنم رَُجل  بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .طَاِلب  
َا يـَُفضِ ُلُه ِف المَكَرِم، فََأمَّا ِف المَفِضيَلِة ا َناٌد َجيِ ٌد ِإََل َأيب ُهَريـمَرَة، وََكأَنَُّه ِإَّنَّ يَق َوالمَفاُروَق َبلم َوَهَذا ِإسم يِنيَِّة َفَمعمُلوٌم َأنَّ الصِ دِ  لدِ 

ُهَما فَالظَّاِهُر َأنَـُّهَما ُمَتَكاِفَئاِن َأوم َعِليٌّ َأفمَضُل ِمنمهُ َوُعثمَماَن بمَن َعفَّاَن َأفمَضُل ِمنمُه، َوأَ  ُ َعنـم  .مَّا َأُخوُه َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ
ِضيَلُه ِف المَكرم، ِبَدلِيل َما َرَواُه الُبَخاِري   َا َأرَاَد َأبُو ُهَريـمَرَة تـَفم د بن َأىب بكر، َحدثَنا ُُمَمَُّد : َوِإَّنَّ بمُن ِإبـمَراِهيَم بمِن َحدثَنا َأْحم

رُبِيِ ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ  ، َعنم َسِعيد  المَمقم َُهيِنُّ، َعِن ابمِن َأيب ِذئمب  ثـََر َأبُو :  النَّاَس َكانُوا يـَُقوُلونَ ِديَنار  َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َأكم
 ُهَريـمَرَة َوِإين ِ ُكنمتُ 

َرِيَر َواَل خَيمُدُميِن ُفََلٌن َوُفََلنَةُ َألمَزُم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َِمرَي َواَل َألمَبُس اْلم ًزا اَل آُكُل اْلم ،  َعَليمِه َوَسلََّم بشبع َبطمين خبـم
َقِلبَ  يََة ِهَي َمِعي َكيم يـَنـم ِرُئ الرَُّجَل اْلم تَـقم ُوع، َوِإن ُكنمُت ََأَسم َباِء من اْلم صم َر  وَُكنمُت أُلمِصُق َبطميِن ِِبْلَم يب فـَُيطمِعَميِن، وََكاَن َخيـم

َقِلُب بَِنا فـَُيطمِعُمَنا َما َكاَن ِف بـَيمِتِه، َحىتَّ إِ  ، وََكاَن يـَنـم َنا المُعكََّة الَِِّت النَّاِس لِلمَمَساِكنِي َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  رُِج ِإلَيـم نم َكاَن لَُيخم
 .َهالَيمَس ِفيَها شئ فـََنُشقَُّها فـَنَـلمَعُق َما ِفي

 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 
ِلُك َجعمَفر  : َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  يـَرمِثي َجعمَفًرا ِحبِ  النَِّبِ  َعَلى المرَبِيَِّة ُكلِ َها َوَلَقدم َجزِعمُت َوقـُلمُت * َوَلَقدم َبَكيمُت َوَعزَّ َمهم

 َضرمًِب َوِإنـمَهاِل الر َِماِح وعلها* َوِظلِ َها ِِبلمِبيِض ِحنَي ُتَسلُّ ِمنم َأغمَماِدَها َمنم ِللمِجََلِد َلَدى المُعَقاِب * ِحنَي نُِعيَت يل 
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ًعا َُممِتًدا * بـَعمَد ابمِن فَاِطَمَة المُمَباَرِك َجعمَفر   َرِمَها مَجَيـم َا ِللمَحقِ  ِحنَي َوَأَعز َِها ُمَتظَل ِ * َخريمِ المرَبِيَِّة ُكلِ َها َوَأَجلِ َها ُرزمًءا َوَأكم ًما َوَأَذهلِ 
َر تـََنحُّل   َثرَِها ِإَذا َما جيتدى * يـَُنوُب َغيـم ًشا َوَأكم َر * َكِذًِب َوَأنمَداَها يًَدا َوَأقـَلِ َها ُفحم فضَل وأنداها يدا َوَأبـَلِ َها ِِبلمُعرمِف َغيـم



ُلُه  َياِء المرَبِيَِّة ُكلِ هَ * ُُمَمَّد  اَل ِمثـم َوَأمَّا ابمُن َرَواَحَة فـَُهَو َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن اممِرِئ المَقيمِس بمِن * * * ا َحيٌّ ِمَن احم
َزمرَِج بمِن اْلمَ  ََغرِ  بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َكعمِب بمِن اْلم رَبِ بمِن َماِلِك بمِن اَأم َكم ِرو بمِن اممِرِئ المَقيمِس اَأم زمرَِج، َأبُو ُُمَمَّد  اِرِث بمِن اْلمَ َعمم

َرُة بِنمُت َرَواَحةَ : َأبُو َرَواَحَة، َويـَُقالُ : َويـَُقالُ  ُتُه َعمم َزمرَِجيُّ، َوُهَو َخاُل النـُّعمَماِن بمِن َبِشري ، ُأخم َنمَصاِريُّ اْلم ر و، اَأم  .َأبُو َعمم
َلَم َقِدُيًا َوَشِهَد المَعَقَبَة، وََكاَن َأَحَد النـَُّقَباِء لَ  َزمرَِج، َوَشِهدَ َأسم َاِرِث بمِن اْلم َلَتِئذ  لَِبيِن اْلم  يـم

َرَة المقَ  َعثُه َعَلى َخرمِصَها، َكَما َقدَّممَنا، َوَشِهَد ُعمم َُديمِبَية وخيرب وََكاَن يـَبـم َنمَدق َواْلم رًا وأحدا َواْلم َمِئذ  َوُهَو بَدم َضاِء َوَدَخَل يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِقيَل ِبَغرمزَِها مُممِسٌك ِبزَِماِم ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ  َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم : * َوُهَو يـَُقولُ  -يـَعميِن الر َِكاَب  - َصلَّى اَّللَّ

َبـمَياِت َكَما تـََقدَّمَ * َسِبيِلِه   .اَأم
َم، َوَقدم َشجَّ  تََة َكَما تـََقدَّ َم ُمؤم َُمَراِء الشَُّهَداِء يـَوم تَـَوُروا ِف َذِلك، وشجع وََكاَن َأَحَد اَأم ِلِمنَي ِلِلَقاِء الرُّوِم ِحنَي اشم َع المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلشَّ  َطُع َلُه نَفسه َأيمضا َحىتَّ نزل بعد َما قُِتَل َصاِحَباُه، َوَقدم َشِهَد َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهاَدِة فـَُهَو ممَّنم يـُقم
َنَّةِ   .ِبُدُخوِل اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِشعمَرُه ِحنَي َودََّعُه الَِّذي يـَُقوُل ِفيهِ  ُ َما آاَتَك ِمنم َحَسن  : َويـُرمَوى َأنَُّه َلمَّا َأنمَشَد النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ * فـَثـَبََّت اَّللَّ
 تـَثمِبيَت ُموَسى َوَنصمًرا كالذى نصروا
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ُ : " اَّللَّ  .قَالَ " َوَأنمَت فـَثـَبـََّتَك اَّللَّ
َنَّةَ : ِهَشاُم بمُن ُعرمَوةَ  ُ َحىتَّ قُِتَل َشِهيًدا َوَدَخَل اْلم  .فـَثـَبـََّتُه اَّللَّ

َلى، َأنَّ َعبمَد  ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم ُ َعَليمِه َوَرَوى َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم ََثِبت  اَّللَِّ بمَن َرَواَحَة َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلُسوا : " َوَسلََّم َوُهَو خَيمُطُب َفَسِمَعُه يـَُقولُ   ".اجم

ُ عَ  ِجِد َحىتَّ فرغ النَّاس ِمنم ُخطمَبِتِه، فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ زَاَدَك : " يمِه َوَسلََّم فـََقالَ لَ َفَجَلَس َمَكانَُه َخارًِجا ِمَن المَمسم
ُ ِحرمًصا َعَلى َطَواِعَيِة اَّللَِّ َوَطَواِعَيِة َرُسوِلِه   ".اَّللَّ

ِمنم َساَعًة : َوقَاَل ُمَعاذٌ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ  ِلسم بَِنا نـُؤم  ( .5)اجم
َِديُث المَمرمُفوُع ِف َذِلَك َعنم َعبمِد  َماُم َأْحمَدُ َوَقدم َوَرَد اْلم ِو َذِلَك، فـََقاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َعنم : اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة بَِنحم َحدَّ

ِوي ، َعن أنس قَالَ  ِمنم ِبَرب ِ : َكاَن عبد هللا ابمن َرَواَحَة ِإَذا َلِقَي الرَُّجَل ِمنم َأصمَحابِِه يـَُقولُ : ِعَمارََة، َعن ِزََيد النَّحم َنا تـََعاََل نـُؤم
 .َساَعةً 

، فـََغِضَب الرَُّجُل َفَجاَء فـََقالَ  م  ِلَرُجل   ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَل تـََرى ابمَن َرَواَحَة؟ يـَرمَغُب َعنم ِإُيَاِنكَ : فـََقاَل َذاَت يـَوم
ُ َعَليمِه َوسلم! ِإََل ِإُيَاِن َساَعة   ُ ابمَن َرَواحَ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َة، ِإنَُّه ُيُِبُّ المَمَجاِلَس الَِِّت تـَتَـَباَهى هِبَا المَمََلِئَكُة رحم اَّللَّ

." 
 .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا

ِل : َوقَاَل البيهقى د ابمن يُوُنس، َحدثَنا َشيمٌخ ِمنم َأهم َاِكم، َحدثَنا َأبُو بكر، َحدثَنا ُُمَمَّد بن َأيُّوب، َحدثَنا َأْحم َحدثَنا اْلم



، َعنم َعطَاِء بمِن َيَسار ، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َرَواَحَة قَاَل ِلَصاِحب  َلهُ المَمِدينَ  َواَن بمِن ُسَليمم  تـََعاَل َحىتَّ نؤمن َساَعة، : ِة، َعنم َصفم
ِمِننَي؟ قَالَ : قَالَ   .بـََلى َوَلِكنَّا نَذمُكُر اَّللََّ فـَنَـزمَداُد ِإُيَاَنً : َأو لسنا مبُؤم

، َعنم ُشَريمِح بمِن ُعبَـيمد ، َأنَّ َعبمَد ( 1)اِفظ َأبُو المَقاِسم اللكى َوقد روى اْلمَ  َواَن بمِن ُسَليمم  ِمنم َحِديِث َأيب المَيَماِن، َعنم َصفم
 اَّللَِّ بمَن َرَواَحَة َكاَن َيَمُخُذ بَِيِد الرَُّجِل من َأصمَحابه

__________ 
َبة إِ ( 1) 1/  5َصِحيح الُبَخاِري  ( 5)  .ََل المملك وهى بليَدة من َأعمال برقة الغربِنسم

 .الَلكائى: وىف االصل
 )*( 70/  9َوَما أثمبته َعن الل َباب 
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ر  : فـَيَـُقولُ  ِلُس ِف جَممِلِس ِذكم  .ُقمم بَِنا نـَُؤمِ نم َساَعًة فـََنجم
َنا المكَ  َصيـم تَـقم ِ َوَقِد اسم َهنيم ُد َوالمِمنَّةُ َوَهَذا ُمرمَسٌل ِمنم َهَذيمِن المَوجم َمم  .ََلَم َعَلى َذِلَك ِف َأوَِّل َشرمِح المُبَخاِريِ  َوَّلِلَِّ اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َسَفر  ِف َحر   َشِديد ، َوَما ِفيَنا : َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم َأيب الدَّرمَداِء قَالَ  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمهُ َصائِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة َرِضَي اَّللَّ  .ٌم ِإالَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهورِيَن، َومِمَّا نَقله الُبَخاِري  من شعره ِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َوفيَنا : لَّمَ  َعَليمِه َوسَ َوَقدم َكاَن ِمنم ُشَعَراِء الصََّحابَِة المَمشم
َبُه َعنم ِفَراِشِه * َرُسول هللا نتلو ِكَتابَُه  ِر َساِطُع يَِبيُت جُيَاِف َجنـم رِِكنَي * ِإَذا انمَشقَّ َمعمُروٌف ِمَن المَفجم تَـثـمَقَلتم ِِبلمُمشم ِإَذا اسم

 المَمَضاِجعُ 
َُدى بـَعمَد المَعَمى فـَُقُلوبـَُنا  َحدثَنا عمَران بن ميسَرة، َحدثَنا ُُمَمَُّد : ا قَاَل َواِقُع َوقَاَل الُبَخاِري  ِبِه ُموِقَناٌت َأنَّ مَ * َأَتى ِِبهلم

، َعنم ُحَصنيم ، َعنم َعاِمر  َعِن النـُّعمَماِن بمِن َبِشري  َقالَ  َرُة : بمُن ُفَضيمل  ُتُه َعمم ُأغمِمَي َعَلى َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة َفَجَعَلتم ُأخم
ُد َعَليمِه، فـََقاَل ِحنَي َأفَاقَ تـَبمِكي، َواَجَبََل  ًئا ِإالَّ ِقيَل َل: ُه َواَكَذا َواَكَذا تـَُعدِ  َبة، : َما قـُلمِت َشيـم َأنمت َكَذِلك؟ َحدثَنا قـُتَـيـم

َثَمة، َعنم ُحَصنيم ، َعِن الشَّعمِبِ  َعِن النـُّعمَماِن بمِن َبِشري  قَالَ   .ِن َرَواَحَة، هِبََذاُأغمِمَي َعَلى َعبمِد اَّللَِّ بم : َحدثَنا َخيـم
 .فـََلمَّا َماَت ملَم تـَبمِك َعَليمهِ 

ِهِ   .َوَقدم َقدَّممَنا َما َرََثُه ِبِه َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َمَع َغريم
ُهمم  ُ َعنـم تََة َمَع َمنم رََجَع َرِضَي اَّللَّ ِلِمنَي ممَّنم رََجَع ِمنم ُمؤم َوزَيمٌد *  رََجعمُت َوَجعمَفٌر َكَفى َحَزًَن َأين ِ : َوقَاَل َشاِعٌر ِمَن المُمسم

ا ِلَسِبيِلِهمم  ا ََنمبَـُهمم َلمَّا َمَضوم رُبِ َقَضوم ُ تـََعاََل بَِقيَُّة * َوَعبمُد اَّللَِّ ِف رَممِس َأقـم َوُخلِ فمُت ِللمبَـلمَوى َمَع المُمتَـَغري  َوَسَيأمِت ِإنم َشاَء اَّللَّ
َُمَراُء الثَّ  ُهَما وأرضامهاَما رُِثَي بِِه َهُؤاَلِء اَأم  .ََلثَُة ِمنم ِشعمِر َحسَّاَن بمِن ََثِبت  وََكعمِب بمِن َماِلك  َرِضَي هللا َعنـم
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، َوَموماَل  ِلِمنَي َفِمَن المُمَهاِجرِيَن َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  تََة ِمَن المُمسم َم ُمؤم ِهَد يـَوم ُتشم ثََة ُهمم زَيمُد بمُن َحارِ فصل ِف ذكر َمِن اسم
، ُب بمُن َسعمِد بمِن َأيب َسرمح  َلَة المَعَدِويُّ، َوَوهم َوِد بمِن َحارِثََة بمِن َنضم َسم ُعوُد بمُن اَأم  .فـََهُؤاَلِء َأرمبـََعُة نـََفر   المَكلمِبُّ، َوَمسم

َزمرَِجيَّاِن، وَ  َنمَصاِر َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة، َوَعبَّاُد بمُن قـَيمس  اْلم َلَة النَّجَّاِريُّ، َوِمَن اَأم َاِرُث بمُن النـُّعمَماِن بمِن ِإَساِف بمِن َنضم اْلم
ِرو بمِن َعِطيََّة بمِن َخنمَساَء المَماِزينُّ، َأرمبـََعُة نـََفر    .َوُسَراَقُة بمُن َعمم

َمِئذ  َهُؤاَلِء الثََّمانَِيُة، َعَلى َما ذَكَ  ِلِمنَي يـَوم ُموُع َمنم قُِتَل ِمَن المُمسم َحاَق، َلِكنم قَاَل ابمُن ِهَشام  َفَمجم َوممَِّن : َرُه ابمُن ِإسم
ِريُّ  تََة ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِشَهاب  الزُّهم َم ُمؤم ِهَد يـَوم ُتشم  َأبُو ُكَليمب  َوَجاِبرٌ : اسم

ِف بمِن َمبمُذوِل المَمازِنِيَّاِن، َومُهَا َشِقيَقاِن َِأَب   ِرو بمِن زَيمِد بمِن َعوم َاِرِث بمِن َعبَّاِد ابـمَنا َعمم ٌرو َوَعاِمٌر ابـمَنا َسعمِد بمِن اْلم ، َوَعمم َوُأم  
 .بمِن َسعمِد بمِن َعاِمِر بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َماِلِك بمِن َأفمَصى

ِ اثـمَنا َعَشَر رَُجًَل  َلنيم ُموُع َعَلى المَقوم َنمَصاِر َأيمًضا، فَالمَمجم  .فـََهُؤاَلِء َأرمبـََعٌة ِمَن اَأم
يِن، َأَحُدمُهَا َوُهَو المِفَئُة الَِِّت تـَُقاِتُل ِف سَ  َوَهَذا ِبيل هللا عدهتَا َثََلثَة َعِظيٌم ِجدًّا، َأنم يـَتَـَقاَتَل َجيمَشاِن ُمتَـَعاِدََيِن ِف الدِ 

، َوِمنم َنَصارَ  ، ِمَن الرُّوِم ِمائَُة َألمف  َرى َكاِفَرة وعدهتا ِمائـََتا َألمِف ُمَقاِتل  ، يـَتَـَباَرُزوَن آاَلف، َوُأخم ى المَعَرِب ِمائَُة َألمف 
ِلِمنَي ِإالَّ اثـمَنا َعَشَر َرُجًَل، َوَقدم قُِتَل ِمَن ا َتُل ِمَن المُمسم رِِكنَي َخلمٌق َكِثريٌ َويـََتَصاَوُلوَن مثَّ َمَع َهَذا ُكلِ ِه اَل يـُقم َهَذا َخاِلٌد ! لمُمشم

َياف  َوَما َصبَـَرتم ِف يَِدي ِإالَّ َصِفيَحٌة َُيَانَِيٌة، َفَماَذا تـَُرى َقدم قُِتَل َلَقِد انمَدقَّتم ِف َيدِ : َوَحَدُه يـَُقولُ  َعُة َأسم َمِئذ  ِتسم ي يـَوم
َياِف ُكلِ َها َسم َعاِن ِمنم َْحََلِة المُقرمآِن، َوَقدم حَتَكَُّموا ِف َعَبَدِة الصُّ ! هِبَِذِه اَأم َبمطَاِل َوالشُّجم َرُه ِمَن اَأم لمَباِن َعَليمِهمم َلَعاِئُن دَعم َغيـم

 .الرَّْحمَِن، ِف َذِلَك الزََّماِن َوِف كل َأَوان
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ِلِه تـََعاََل  ُخُل ِف قـَوم نـَهُ : " َوَهَذا ممَّا يَدم َرى َكاِفَرٌة يـََروم ِ المتَـَقَتا ِفَئٌة تـَُقاِتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوُأخم مم َقدم َكاَن َلُكمم آيٌَة ِف ِفئَـتَـنيم
َبمَصارِ  َرًة َِأُويل اَأم ُ يـَُؤيِ ُد بَِنصمرِِه َمنم َيَشاُء، ِإنَّ ِف َذِلَك َلِعبـم ِ، َواَّللَّ َليمِهمم رَأمَي المَعنيم  ". ِمثـم

، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة زَيمُد بمُن َحارِثََة، َوَجعمَفُر بمُن َأيب : َوُهمم ( 5)َحِديٌث ِفيِه َفِضيَلٌة َعِظيَمٌة َِأَُمَراِء َهِذِه السَّرِيَِّة  طَاِلب 
ُهمم  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ

ُ َوجم  َاِفُظ َأبُو ُزرمَعَة َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد المَكِرمِي الرَّاِزيُّ، َنضََّر اَّللَّ َماُم المَعاملُ اْلم ِة قَاَل اْلمِ َوُهَو   -َهُه، ِف ِكَتابِِه َداَلِئُل النـُّبـُوَّ
ثـََنا المَولِيُد، َحدثَنا ابمن َجابر: -ٌل ِكَتاٌب َجِلي ، َحدَّ ِقيُّ َمشم َواُن بمُن َصاِلح  الدِ  ثـََنا َصفم  .َحدَّ

ٌرو  ثـََنا المَولِيُد َوَعمم ، َحدَّ ِقيُّ َمشم ر ، َحدثَنا ابمُن َجابِ : قَااَل  -يـَعميِن ابمَن َعبمِد المَواِحِد  -َوحدثَنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن ِإبـمَراِهيَم الدِ 
ََبائِِريَّ  عمُت ُسَليمَم بمَن َعاِمر  اْلم  مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : يـَُقولُ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرين َأبُو أَُماَمَة المَباِهِليُّ، مسَِ َنا َأََن ََنِئٌم ِإذم َأاَتين رَُجََلِن فََأَخَذا : " َأخم بـَيـم
َعيَّ، فَأَتـََيا يب  ، فـَُقلمتُ : َجَبًَل َوعمًرا فـََقااَل ِبَضبـم  .اَل ُأِطيُقهُ : اصمَعدم

ُلُه َلكَ : فـََقااَل   .ِإَنَّ َسُنَسهِ 
ََبِل ِإَذا َأََن بَِصمَوات  َشِديَدة ، فـَُقلمتُ : قَالَ  ُت َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت ِف َسَواِء اْلم َصمَواُت؟ فـََقااَل : َفَصِعدم ِل : َما َهُؤاَلِء اَأم ُعَواُء َأهم



 .لنَّارِ ا
َداقـُُهمم َدًما، فَـ  َداقـُُهمم، َتِسيُل َأشم م  ُمَعلَِّقنَي بَِعَراِقيِبِهمم ُمَشقََّقة  َأشم َهُؤاَلِء : َما َهُؤاَلِء؟ فـََقااَل : ُقلمتُ مثَّ انمطََلَقا يب فَِإَذا بَِقوم

ِمِهمم  ِطُروَن قـَبمَل حتَِلَِّة َصوم  .الَِّذيَن يـُفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأمم ِمنم رَأميِِه؟ : قَاَل سليم" لنََّصاَرى خابت الميَـُهود َوا: فـََقالَ  َعُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ انمطََلَقا يب، " مسَِ

 .َلى المُكفَّارِ َهُؤاَلِء قـَتـم : َمنم َهُؤاَلِء؟ قَااَل : فَِإَذا قوم َأشد شئ انتفاخا وأننت شئ ِرًُيا َكَأنَّ ِرَُيُهُم المَمَراِحيُض، قـُلمتُ 
 مثَّ انمطََلَقا يب فَِإذا بِقوم َأشد انتفاخا وأننت

__________ 
 .سقط َهَذا المَفصمل من ا( 5)

)*( 
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 .َهُؤاَلِء الزَّانُونَ : َمنم َهُؤاَلِء؟ قَااَل : شئ ِرًُيا َكَأنَّ ِرَُيُهُم المَمَراِحيُض، قـُلمتُ 
 .َوالزََّواين 

َيَّاُت، فـَُقلمتُ مثَّ انمطََلَقا يب  ِت َُيمنَـعمَن َأوماَلَدُهنَّ َألمَبانـَُهنَّ : َما َِبُل َهُؤاَلِء؟ قَااَل :  فَِإَذا بنساء ينهش ثُِديَـُّهنَّ اْلم  .َهُؤاَلِء الَلَّ
َ حَبمَريمِن قـُلمتُ  ِمِننيَ َهُؤاَل : َمنم َهُؤاَلِء؟ قَااَل : مثَّ انمطََلَقا يب فَِإَذا ِبِغلمَمان  يـَلمَعُبوَن بـَنيم  .ِء َذرَاِريُّ المُمؤم

َربُوَن ِمنم مَخمر  هَلُمم فـَُقلمتُ  َرفَا يب َشَرفًا فَِإَذا بِنَـَفر  َثََلثَة  َيشم َهَذا َجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  َوزَيمُد بمُن : َمنم َهُؤاَلِء؟ قَااَل : مثَّ َأشم
 .َحارِثََة َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ 

َرفَ  َهَذا ِإبـمَراِهيُم َوُموَسى َوِعيَسى َعَليمِهُم السَََّلُم َوُهمم : من َهُؤاَلِء؟ قَااَل : ا يب َشَرفًا آَخَر فَِإَذا َأََن بِنَـَفر  َثََلثَة ، فـَُقلمتُ مثَّ َأشم
َتِظُروَنكَ   .يـَنـم

َحاقَ  تََة قَاَل ابمُن ِإسم َعاِر ِف َغزمَوِة ُمؤم َشم ٌل ِفيَما ِقيَل ِمَن اَأم ُل َحسَّانَ وَكَ : َفصم تََة قـَوم أتََوََّبيِن لَيمٌل : اَن ممَّا بُِكَي ِبِه َأصمَحاُب ُمؤم
ِهرُ * بِيَـثمِرَب َأعمَسُر   َوَهمٌّ ِإَذا َما نـَوََّم النَّاُس ُمسم

َرًة  َرى َحِبيب  َهيََّجتم يلَ َعبـم َدانَ * ِلذِكم َباُب المُبَكاِء التَّذَكُُّر بـََلى ِإنَّ فـُقم َِبيِب بَِليٌَّة  َسُفوًحا َوَأسم تَـَلى مثَّ * اْلم وََكمم ِمنم َكِرمي  يـُبـم
ِلِمنَي تـََواَرُدوا  َلى تـََتابـَُعوا * َيصمرِبُ رََأيمُت ِخَياَر المُمسم ُ قـَتـم ُهمم ُذو ( * 5)ُشُعوًِب َوَخلمًفا بـَعمَدُهمم يـََتَأخَُّر َفََل يـُبمِعَدنَّ اَّللَّ تََة ِمنـم مبُؤم

ِ َجعمَفرُ  ََناَحنيم ِمِننَي يـَُقوُدُهمم ( * 5)َوزَيمٌد َوَعبمُد اَّللَِّ ِحنَي تـََتابـَُعوا  اْلم ا ِِبلمُمؤم َباُب المَمِنيَِّة خَتمِطُر َغَداَة َمَضوم يًعا َوَأسم ِإََل * مجَِ
ِر ِمنم آِل َهاِشم   ِء المَبدم ِت َميمُموُن النَِّقيَبِة َأزمَهُر َأَغرُّ َكَضوم لظََُّلَمَة جِممَسُر َفطَاَعَن َحىتَّ َمال غري مؤسد َأيبٌّ ِإَذا ِسيَم ا* المَموم

 مبعرتك ِفيِه القنا متكسر* 
__________ 

 .تبايعوا: االصل( 5)



 .َوَما أثمبته من ابمن ِهَشام
)*( 
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ِهِديَن ثـََوابُُه  َتشم َضُر وَُكنَّا نـََرى ِف * َفَصاَر َمِع المُمسم ََداِئِق َأخم َوفَاًء َوَأممًرا َحازًِما ِحنَي *  َجعمَفر  ِمنم ُُمَمَّد  ِجَناٌن َوُملمَتفُّ اْلم
ََلِم ِمنم آِل َهاِشم   ََلِم َوالنَّاُس َحوهلمم * َيَمُمُر َوَما زَاَل ِف اْلمِسم سم َخُر ُهُم َجَبُل اْلمِ ِإََل ( 5)رضام * َدَعاِئُم ِعز   اَل يـَُزلمَن َوَمفم

ُهمم ( 1)طود يروق ويبهر  ُهُم * َجعمَفٌر َوابمُن ُأمِ ِه  هِبَالِيُل ِمنـم ُهمم َوِمنـم ُهمم َأْحمَُد المُمَتَخيـَُّر َوَْحمَزُة َوالمَعبَّاُس ِمنـم َعِقيٌل * َعِليٌّ َوِمنـم
مَواُء ِف ُكلِ  َمأمِزق   َرُج الَلَّ لَِياُء اَّللَِّ ( 9)ُر َعَماس  ِإَذا َما َضاَق ِِبلنَّاِس َمصمدَ * َوَماُء المُعوِد ِمنم َحيمُث يـُعمَصُر هِبِمم تـُفم ُهُم َأوم

َمُه  ُ َعنمهُ * َأنـمَزَل ُحكم ُمُل : َعَليمِهمم َوِفيِهمم َذا المِكَتاُب المُمَطهَُّر َوقَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  َرِضَي اَّللَّ * ََنَم المُعُيوُن َوَدممُع َعيمِنَك يـَهم
ِضُل  َلة  ( 7)َسحًّا َكَما وََكَف الطِ َباُب المُمخم َطومرًا َأِحنُّ َواَترًَة َأمَتَلمَمُل َواَعَتاَدين ُحزمٌن فَِبتُّ  * َوَرَدتم َعَليَّ مُهُوُمَها  ِف لَيـم

 ُموَكَّلُ ( 1)بِبَـَناِت نـَعمش  َوالسِ َماِك * َكأَنَّيِن 
َشا  ََواِنِح َواْلَم َ اْلم َا بـَنيم ًدا َعَلى ال* وََكَأَّنَّ َخُل َوجم َقُلوا * نـََّفِر الَِّذيَن تـََتابـَُعوا ممَّا أتََوََّبيِن ِشَهاٌب ُمدم ِنُدوا ملَم يـُنـم تََة ُأسم ًما مبُؤم يـَوم

َية   ُهُم ِمنم ِفتـم َلُه َعَليـم َلِه نـُُفوَسُهمم * َصلَّى اْلمِ تََة ِلْلمِ ِبُل َصبَـُروا مبُؤم َحَذَر الرََّدى َوَُمَاَفًة َأنم * َوَسَقى ِعظَاَمُهُم المَغَماُم المُمسم
ِلِمنَي َكأَنَـُّهمم يـَنمُكُلوا فَ  ا َأَماَم المُمسم َِديُد المُمرمَفُل * َمَضوم َتُدوَن جبَعمَفر  َوِلَوائِِه ( 1)فـُُنٌق َعَليمِهنَّ اْلم اَم َأوَّهلِِمم فَِنعمَم * ِإذم يـَهم ُقدَّ

 االول
__________ 

 .صخور ِعظَام يوضع بـَعمضَها َفوق بعض: الرضام( 5)
 .ويقهر: ِف ا( 1)
 .املظلم: العماس( 9)
َفل المقرمبَة يني اْلرزتني ِف املزادة: الطباب( 7)  .مجع طبابة وهى سري ِف َأسم

 .الضباب: وىف ا
 .الظباء: وىف َغريَها

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .الشَمال: ا( 1)
ل املكرم الذى اَل يركب: الفنق( 1)  .مجع فنيق، َوُهَو المَفحم

 .السابغ: واملرفل
)*( 
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ِدِه ( 5)َحيمُث المتَـَقى َوعمُث الصُُّفوِف جُمَدَُّل * َفرََّجِت الصُُّفوُف َوَجعمَفٌر َحىتَّ تَـ  ُس َقدم  * فـَتَـَغيـََّر المَقَمُر المُمِنرُي ِلَفقم َوالشَّمم
َيانُُه ِمنم َهاِشم   َقُل قَـ * َكَسَفتم وََكاَدتم أتَمِفُل قـَرمٌم َعََل بـُنـم َدًدا َما يـُنـم َلُه ِعَباَدُه فـَرمًعا َأَشمَّ َوُسؤم ٌم هِبِمم َعَصَم اِْلِ َوَعَليمِهُم * وم

َزُل َفَضُلوا المَمَعاِشَر ِعزًَّة َوَتُكرَُّما  ََلَمُهمم َمنم جَيمَهُل اَل يُطمِلُقوَن ِإََل السََّفاِه ُحَباُهُم * نـََزَل المِكَتاُب المُمنـم * َوتـََغمََّدتم َأحم
تـَنمَدى ِإَذا اعمَتَذَر الزََّماُن املمحل وهبديهم رضى * بِيُض المُوُجوِه تـََرى بُطُوَن َأُكفِ ِهمم  (1)َويـَُرى َخِطيبـُُهُم حبَق   يـَفمِصُل 

 وحبدهم نصر النَِّب المُمرمسل* االله ْللقه 
__________ 

ِتََلط وااللتحام: الوعث( 5)  .ااِلخم
 .ِكَنايَة َعن النهضة للنجدة: ِإطمََلق اْلباء( 1)

)*( 
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 ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ ِبسم 
َفاق وَكتبه ِإلَيمِهم َيدُعوُهم ِإََل هللا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ُمُلوِك اْلم عزوجل َوِإََل الدُُّخول ِف  ِكَتاُب بـَعمِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهِقيُّ َهَذا  دين االسَلم ذكر المَواِقِدي  َأن َذِلك َكاَن ِف آِخِر َسَنِة ِست    َُديمِبَيِة، َوذََكَر المبَـيـم َرِة اْلم جَِّة بـَعمَد ُعمم ِف ِذي اْلِم
تَةَ  ِضِع بـَعمَد َغزمَوِة ُمؤم  .المَفصمَل ِف َهَذا المَموم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َُديمِبيَ  َء َذِلَك َكاَن قـَبمَل فـَتمِح َمكََّة َوبـَعمَد اْلم نَـُهمم َأنَّ بَدم َياَن هلَِِرقمَل ِحنَي َسأََلهُ َواَل ِخََلَف بـَيـم ِل َأيب ُسفم َهلم يـَغمِدُر؟ : ِة، ِلَقوم

ِري َما ُهَو َصاِنٌع ِفيَها: فـََقالَ   .اَل، َوََنمُن ِمنمُه ِف ُمدَّة  اَل نَدم
َياَن َرُسوُل اَّللَِّ صَ : َوِف َلفمظ  الُبَخاِري   ِة الَِِّت َمادَّ ِفيَها َأبُو ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَذِلَك ِف المُمدَّ  .لَّى اَّللَّ

َحاقَ  َُديمِبَية ووفاته َعَليمِه السَََّلم: َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  .َكاَن َذِلَك َما َبني اْلم
ُل المَواِقِديِ  ُُممَتَمًَل   .َوََنمُن نَذمُكُر َذِلَك َهاُهَنا َوِإنم َكاَن قـَوم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِلٌم عَ  َعمَلى، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنسِ َوَقدم َرَوى ُمسم بمِن  نم يُوُسَف بمِن َْحَّاد  المَمعميِنِ ، َعنم َعبمِد اَأم

َرى َوقـَيمَصَر َوِإََل النَّجَ  َتة ِإََل ِكسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَتَب قـَبمَل ُمؤم اِشيِ  َوِإََل ُكلِ  َجبَّار َيدُعوُهم َماِلك  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِإََل هللا عزوجل، َولَيمَس ِِبلنََّجاِشيِ  الَِّذي َصلَّى َعَليمهِ 

ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ  َحاَق، َحدثيِن الزُّهم َبَة، َعنم َعبم َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِد اَّللَِّ بمِن بمِن ُعتـم
َياَن ِمنم ِفيِه ِإََل ِفَّ قَالَ  َثيِن َأبُو ُسفم ، َحدَّ  :َعبَّاس 
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نَُة  ُدم َنا َحىتَّ نـََهَكتم َأممَوالََنا، فـََلمَّا َكاَنِت اهلم َرمُب َقدم َحَصَرتـم ًما َُتَّارًا، وََكاَنِت اْلم َُديمِبَيِة  -ُكنَّا قـَوم نَُة اْلم نَـَنا وَ  -ُهدم َ بـَيـم بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم  ، فـََواَّللَِّ َما ( 5)َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ط  ِمنم قـَُريمش  ُت اَتِجًرا ِإََل الشَّاِم َمَع َرهم ًنا، َفَخَرجم ََن َأمم َنَمَمنم َأنم َوَجدم

ُت مبَكََّة اممَرَأًة َواَل َرُجًَل ِإالَّ َوَقدم َْحََّليِن ِبَضاَعًة، ِطنيَ  َعِلمم ُه َمتمَجِرََن ِمَن الشَّاِم َغزََّة ِمنم َأرمِض ِفَلسم  .وََكاَن َوجم
َنا َحىتَّ َقِدممَناَها َوَذِلَك ِحنَي َظَهَر قـَيمَصُر َصاِحُب الرُّوِم َعَلى َمنم َكاَن ِف ِبََلِدِه ِمَن المُفرمسِ  َها، َوَردَّ  َفَخَرجم َرَجُهمم ِمنـم فََأخم

َص ِمنم الشَّاِم َفَخرَ َعَليمِه َصِليَبُه اَأمَ  ُه، فـََلمَّا َأنم بـََلَغُه َذِلَك َوَقدم َكاَن َمنمزِلُُه حبِمم تَـَلُبوُه ِإَيَّ َها َُيمِشي عمَظَم َوَقدم َكاَن اسم َج ِمنـم
َها الرَََّيِحنُي، َحىتَّ انـمتَـهَ  ًرا ِإََل بـَيمِت المُمَقد س ليصلى ِفيِه تبسط َلُه المبسط ويطرح َعَليـم  .ى ِإََل ِإيِلَياَء َفَصلَّى هِبَاُمَتَشكِ 

ُموٌم يـَُقلِ ُب طرفه ِإََل السََّماء، فـََقاَلت  َبَح َذاَت َغَداة  َوُهَو َمهم َت : ِبطَارِقـَُتهُ ( 1[ )َلهُ ]فََأصم َأيُـَّها المَمِلُك َلَقدم َأصمَبحم
ُموًما؟ فـََقالَ   .َأَجلم : َمهم

َِتاِن ظَاِهٌر، فـََقاُلواُأرِيُت ِف : َوَما َذاَك؟ فـََقالَ : فـََقاُلوا َلِة َأنَّ َمِلَك اْلم َُمِم خَتمَتنِتُ ِإالَّ : َهِذِه اللَّيـم َواَّللَِّ َما نـَعمَلُم ُأمًَّة ِمَن اَأم
ُهمم فَابـمَعثم ِف مَممَلَكتِ ( 9[ )َذِلك]الميَـُهوَد َوُهمم حَتمَت يََديمَك َوِف ُسلمطَاِنَك فَِإن َكاَن قد َوقع  ِسَك ِمنـم َك ُكلِ َها َفََل ِف نـَفم

َم ِ  رَتِيُح ِمنم َهَذا اهلم ُقُه، فـََتسم َقى يـَُهوِديٌّ ِإالَّ ُضرَِبتم ُعنـُ  .يـَبـم
َأيُـَّها :  ِإلَيمِهمم، فـََقالَ فَِإنَـُّهمم ِف َذِلَك ِمنم رَأميهمم يديرونه بَينهم ِإذم َأاَتُهمم َرُسوُل َصاِحِب ُبصمَرى ِبَرُجل  ِمَن المَعَرِب َقدم َوَقعَ 

ُثَك َعنم َحَدث  َكاَن بِِبََلِدِه فَا ِبِل ُُيَدِ  ِل الشَّاِء َواْلمِ أَلمُه َعنمهُ المَمِلُك ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل ِمَن المَعَرِب َمنم َأهم  .سم
َبَـُر الَِّذي َكاَن ِف ِبََلده؟ َفَسأََلهُ : فـََلمَّا انـمتَـَهى ِإلَيمِه قَاَل لِتـُرممُجَانِهِ  ُهَو رَُجٌل ِمَن المَعَرِب ِمنم قـَُريمش  : فـََقالَ  َسلمُه َما َهَذا اْلم

نَـُهمم َمََلِحُم ِف َموَ  َواٌم َوَخاَلَفُه آَخُروَن، َوَقدم َكاَنتم بـَيـم ُت من بَلدي وهم َخَرَج يـَزمُعُم َأنَُّه َنِبٌّ َوَقِد اتَـّبَـَعُه َأقـم اِطَن، َفَخَرجم
 .على َذِلك

__________ 
 .اَل : غري ا( 5)
 .ِف الَيست ( 1)
 .َهَذا: ا( 9)

)*( 
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َبَـَر قَالَ  بَـَرُه اْلم  .َجر ُِدوهُ : فـََلمَّا َأخم
بَُه، انمطَِلقم ِلَشأمِنكَ : فَِإَذا ُهَو ُمتنت فـََقالَ   .َهَذا َواَّللَِّ الَِّذي َقدم ُأرِيُت اَل َما تـَُقوُلوَن، َأعمِطِه ثـَوم

أَلُُه : َلهُ  مثَّ ِإنَُّه َدَعا َصاِحَب ُشرمطَِتِه فـََقالَ  ِم َهَذا َأسم ًرا لَِبطمن  َحىتَّ أتَمِتَ ِبَرُجل  ِمنم قـَوم  .َعنم َشأمنِهِ ( 5)قـَلِ بم يلَ الشَّاَم َظهم
َيانَ * * *  َنا َفَسأَلََنا: قَاَل َأبُو ُسفم بَـرمَنَ : فـََواَّللَِّ ِإين ِ َوَأصمَحايب لَِبَغزََّة ِإذم َهَجَم َعَليـم يًعاممَّنم َأنـمُتمم؟ فََأخم  .ُه، َفَساقـََنا ِإلَيمِه مجَِ

َيانَ  َنا ِإلَيمِه قَاَل َأبُو ُسفم تَـَهيـم َغمَلِف : فـََلمَّا انـم يُرِيُد ِهَرقمَل  -فـََواَّللَِّ َما رََأيمُت ِمنم رَُجل  َقطُّ َأزمُعُم َأنَُّه َكاَن َأدمَهى ِمنم َذِلَك اَأم
َنا ِإلَيمِه َقالَ : قَالَ  - تَـَهيـم  .َأَنَ : يُُّكمم َأَمسُّ بِِه َرِْحًا؟ فـَُقلمتُ أَ : فـََلمَّا انـم



 .َأدمنُوُه ِمينِ  : قَالَ 
َلَسُهمم َخَلِفي َوقَالَ : قَالَ  َ يََديمِه مثَّ َأمر َأصمَحايب فََأجم َلَسيِن بـَنيم َيانَ : فََأجم فـََلَقدم َعَرفمُت : ِإنم َكَذَب فـَُردُّوا َعَليمِه، قَاَل َأبُو ُسفم

َتِحي ِمَن المَكِذِب، َوَعَرفمُت َأنَّ َأدمىَن َما َيُكوُن ِف ذَ  َأين ِ َلوم كذبت َما ِلَك ردوا على، َوَلِكينِ  كنت اممَرًءا َسيِ ًدا َأَتَكرَُّم َوَأسم
ِذبمهُ  ثُوا بِِه َعينِ  مبَكََّة، فـََلمم َأكم  .َأنم يـَرمُووُه َعينِ  مثَّ يـََتَحدَّ

رِبمين َعنم َهَذا الرَُّجلِ : فـََقالَ   .الَِّذي َخَرَج ِفيُكمم  َأخم
ُت َلُه َشأمنَُه َوَصغَّرمُت َلُه َأممَرُه  أَُلَك َعنمُه ِمنم َأممرِِه : فـََواَّللَِّ َما المتَـَفَت ِإََل َذِلَك ِمينِ  َوقَاَل يل ]فـََزهَّدم رِبمين َعمَّا َأسم ( [ 1)َأخم

 .َسلميِن َعمَّا بََدا َلكَ : فـَُقلمتُ 
َسِطَنا َنَسًبا: ِفيُكمم؟ فـَُقلمتُ  َكيمَف َنَسُبهُ : فـََقالَ   .َُممًضا ِمنم َأوم
ِلِه فـَُهَو يـََتَشبَُّه بِِه؟ َفقلت: قَالَ  ِل بـَيمِتِه َأَحٌد يـَُقوُل ِمثمَل قـَوم رِبمين، َهلم َكاَن ِمنم َأهم  .اَل : فََأخم

__________ 
 .فأسأله: ا( 5)
 .سقط من املطبوعة( 1)
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َِديِث لِتَـُردُّوُه َعَليمهِ فََأخمربين : قَالَ  ُه َفَجاَء هِبََذا اْلم ُتُموُه ِإَيَّ تَـَلبـم  .اَل : فـَُقلمتُ ! َهل َلُه ُملمٌك َفاسم
َباِعِه، َمنم ُهمم؟ فـَُقلمتُ : قَالَ  رِبمين َعنم َأتـم َرافهم وذوو االنساب : فََأخم َداُث َوالضَُّعَفاُء َوالمَمَساِكنُي، فََأما َأشم َحم ُهم ]اَأم ِمنـم

 .َفََل ( [ 5)
 فََأخمربين َعمَّن َصحبه أُيبه ويكرمه أم يقليه: قَالَ 

 .َما َصِحَبُه َرُجٌل فـََفاَرَقهُ : ويفارقه؟ قلت
َنُه؟ فـَُقلمتُ : قَالَ  َنُكمم َوبـَيـم َرمِب بـَيـم رِبمين َعِن اْلم َنا َونَُداُل َعَليمهِ : فََأخم  .ِسَجاٌل يَُداُل َعَليـم
رِبمين َهلم يـَغم : قَالَ  ًئا َأُغرُُّه ِبِه ِإالَّ ِهَي، قـُلمتُ فََأخم رَُه ِفيَها: ِدُر؟ فـََلمم َأِجدم َشيـم  .اَل َوََنمُن ِمنمُه ِف ُمدَّة  َواَل َنَمَمُن َغدم

َها ِمينِ    .فـََواَّللَِّ َما المتَـَفَت ِإلَيـم
َت َأنَُّه ِمنم َأُممَِضُكمم َنَسًبا، وَ : فََأَعاَد على اْلَِديث، قَالَ : قَالَ  َكَذِلَك َيَمُخُذ هللا النَِّب، اَل َيَمُخُذُه ِإالَّ ِمنم َأومَسِط َزَعمم

ِمهِ   .قـَوم
له فـَُهَو يتشبه بِِه؟ َفقلت: َوَسأَلمُتكَ  ِل بـَيمِتِه َأَحٌد يـَُقوُل مثل قـَوم  .اَل : َهلم َكاَن ِمنم َأهم
ُه َفَجاءَ : َوَسأَلمُتك ُتُموُه ِإَيَّ تَـَلبـم َِديِث لِتَـُردُّوا َعَليمِه ُملمَكُه؟ فـَُقلمتَ  َهل َكاَن َلُه من ُملمٌك فَاسم  .اَل : هِبََذا اْلم

َباِعِه، فـََزَعمت َأهنم االحداث والضعفاء َوالمَمَساِكني  .َوَسأَلمُتُك َعنم َأتـم
َنمِبَياِء ِف ُكلِ  زََمان   َباُع اَأم  .وََكَذِلَك َأتـم



ِليِه وَ  َحُبُه فـَيـَُفارِقُهُ َوَسأَلمُتَك َعمَّن يتبعُه أُيبه ويكرمه َأمم يـَقم َت َأنَُّه َقلَّ َمنم َيصم  .يـَُفارِقُُه؟ فـََزَعمم
ُرُج ِمنمهُ  ُخُل قـَلمًبا فـََتخم ُيَاِن اَل َتدم  .وََكَذِلَك َحََلَوُة اْلمِ

َت َأنَـَّها ِسَجاٌل يَُداُل َعَليمُكمم َوتَُداُلوَن  َنُه؟ فـََزَعمم َنُكمم َوبـَيـم َرمُب بـَيـم َعَليمِه، وََكَذِلَك يكون َحرمب االنبياء َوَسأَلمُتَك َكيمَف اْلم
 .َوهَلُم تكون المَعاِقَبة

 .َسأَلتك َهل يغدر فـََزَعمت َأنه اَل يغدر
__________ 

 .لَيست ِف ا( 5)
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ِ، َوَلَوِددمُت َأين ِ ِعنمدَ  َتيِن لَيَـغمِلَُبَّ َعَلى َما حَتمَت َقَدَميَّ َهاتـَنيم َقم ِبَشأمِنكَ : مثَّ قَالَ ! ُه فََأغمِسُل َعنم َقَدَميمهِ فـََلِئنم ُكنمَت َصَدقـم  .اْلم
َرى َوَأُقولُ : قَالَ  ُخم َدى يََديَّ َعَلى اَأم ُت َوَأََن َأضمِرُب ِإحم ََي ِعَباَد اَّللَِّ َلَقدم َأِمَر َأممُر ابمِن َأىب َكبمَشة، َوأصمبح ُمُلوُك َبيِن : فـَُقمم

َفِر خَيَاُفونَُه ِف ُسلم  َصم  .طَاهِنِمم اَأم
َحاقَ  ِريُّ قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن الزُّهم ُقفٌّ ِمَن النََّصاَرى َقدم َأدمَرَك َذِلكَ : َوَحدَّ َثيِن ُأسم  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيهِ : الزََّماَن قَالَ  َيُة بمُن َخِليَفَة َعَلى ِهَرقمَل ِبِكَتاِب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ : َقِدَم ِدحم : ِبسم
ِلمم  َُدى َأمَّا بـَعمُد فََأسم ِ،  ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ ِإََل ِهَرقمَل َعِظيِم الرُّوِم، َسََلٌم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهلم َرَك َمرَّتـَنيم ُ َأجم ِتَك اَّللَّ َلمم يـُؤم َتسم

َكَّارِ  َ اَأم  .َعَليمكَ ( 5)يَن فَِإنم َأبـَيمَت فَِإنَّ ِإمثم
َ َفِخِذِه َوَخاِصَرتِِه، مثَّ َكَتَب ِإََل رَُجل  : قَالَ  ا انـمتَـَهى ِإلَيمِه ِكَتابُُه َوقـََرَأُه َأَخَذُه َفَجَعَلُه بـَنيم َرأُ ِمَن فـََلمَّ ِل ُروِميََّة َكاَن يـَقم ِمنم َأهم

َرأُ خُيمرِبُُه َعمَّا َجاَء ِمنم رَ  َرانِيَِّة َما يـَقم َتَظُر اَل َشكَّ ِفيِه المِعبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَكَتَب ِإلَيمِه، ِإنَُّه النَِّبُّ الَِّذي يـُنـم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فَاتَِّبعمهُ 

رَِجتم  َكَرِة ُملمِكِه مثَّ َأَمَر هِبَا َفُأشم ُهمم َعَليمِهمم، وَ ( 1)فََأَمَر بُِعَظَماِء الرُّوِم َفُجِمُعوا َلُه ِف َدسم اطََّلَع َعَليمِهمم ِمنم ِعلِ يَّة  َلُه َوُهَو ِمنـم
َتِظر : َخاِئٌف، فـََقالَ  َرُه ِف ِكَتابَِنا، ( 9)ََي َمعمَشَر الرُّوِم ِإنَُّه َقدم َجاَءين ِكَتاُب َأْحمََد، َوِإنَُّه َواَّللَِّ النَِّب الذى ُكنَّا نـَنـم وجممل ِذكم

َلمم َلُكمم ُدنـمَياُكمم َوآِخَرُتُكمم ( 7)نِِه نـَعمرِفُُه ِبَعََلَماتِِه َوزََما ِلُموا َواتَِّبُعوُه َتسم  .، فََأسم
َكَرِة فـََوَجُدوَها ُمغمَلَقًة ُدونـَُهمم  َتَدُروا َأبـمَواَب الدَّسم  .فـََنَخُروا َُنمَرَة رَُجل  َواِحد ، َوابـم

 .رُدُّوُهمم َعَليَّ : َفَخافـَُهمم َوقَالَ 
َترِبُُكمم هِبَا َِأَنمظَُر َكيمَف َصََلبـَُتُكمم : اَل هَلُمم فـََردُّوُهمم َعَليمِه فـَقَ  َا قـُلمُت َلُكمم َهِذِه المَمَقاَلَة َأخم ِف ِديِنُكمم؟  ََي َمعمَشَر الرُّوِم، ِإين ِ ِإَّنَّ

 .فـََلَقدم رََأيمُت ِمنمُكمم َما َسرَّين 
 .رة َفَخرُجوافـََوقـَُعوا َلُه ُسجًَّدا، مثَّ فُِتَحتم هَلُم َأبـمَواب الدسك

__________ 



 .اْلراث: االكار( 5)
 .أغلقت: أشرجت( 1)
َتظر: ا( 9)  .الذى ينـم
 .بعَلمات زمانة: ا( 7)
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َنا َأنم نُورَِدَها ِبَسَنِدَها بَـبـم َياَن َمَع ِهَرقمَل ِبِزََيَدات  ُأَخَر، َأحم ا ِمَن الصَِّحيِح لِيُـعمَلَم َوُحُروِفهَ  َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِقصََّة َأيب ُسفم
ِ ِمَن التـََّبايُِن َوَما ِفيِهَما ِمَن المَفَوائِدِ  َياقـَنيم َ السِ   .َما بـَنيم

ُيَاِن ِمنم َصِحيِحهِ  بَـَرين : قَاَل المُبَخاِريُّ قـَبمَل اْلمِ ِريِ ، َأخم ثـََنا َأبُو المَيَمان اْلكم بن ََنِفع، َأنبَأََن ُشَعيمٌب، َعِن الزُّهم  ُعبَـيمُد َحدَّ
ُعود ، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمنَ  َبَة بمِن َمسم  اَّللَِّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم

، وََكانُوا َُتَّ  بَـَرُه، َأنَّ ِهَرقمَل َأرمَسَل ِإلَيمِه ِف رَكمب  َمنم قـَُريمش  َياَن َأخم بَـَرُه َأنَّ َأَِب ُسفم ِة اَعبَّاس  َأخم لَِِّت َكاَن ارًا ِِبلشَّاِم، ِف المُمدَّ
ُه َوُهمم إبِِيلِ  ، فَأَتـَوم َياَن وَُكفَّاَر قـَُريمش  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمادَّ ِفيَها َأَِب ُسفم َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَء، َفَدَعاُهمم ِف جَممِلِسِه َوَحوم

َيانَ َأيُّ : ُعَظَماُء الرُّوِم مثَّ َدَعاُهمم َوَدَعا ِِبلتـُّرممُجَاِن فـََقالَ  َرُب َنَسًبا هِبََذا الرَُّجِل الَِّذي يـَزمُعُم َأنَُّه َنِبٌّ؟ قَاَل َأبُو ُسفم : ُكمم َأقـم
َربـُُهمم َنَسًبا: فـَُقلمتُ   .َأََن َأقـم

رِهِ : قَالَ  َعُلوُهمم ِعنمَد َظهم ُه ِمينِ  َوقـَر ِبُوا َأصمَحابَُه فَاجم  .َأدمنـَوم
 .ِإين ِ َساِئٌل َهَذا َعنم َهَذا الرجل، فَِإن َكذَبيِن َفَكذبُوهُ : مم ُقلم هلَُ : مثَّ قَاَل لِتـُرممُجَانِهِ 

َياء من]فَواَّللَّ َلوماَل ( [ 1)قَاَل ]  .َأنم َيَمثُِروا َعينِ  َكِذًِب َلَكَذبمُت َعنمهُ ( 1[ )اْلم
 .ُهَو ِفيَنا ُذو َنَسب  ( : 5)َكيمَف َنَسُبُه ِفيُكمم؟ قـُلمُت : مثَّ َكاَن َأوََّل َما َسأََليِن َعنمُه َأنم قَالَ 

َلُه؟ قـُلمتُ : قَالَ  َل ِمنمُكمم َأَحٌد َقطُّ قـَبـم  .اَل : فـََهلم قَاَل َهَذا المَقوم
؟ قـُلمتُ : قَالَ   .اَل : فـََهلم َكاَن ِمنم آَِبئِِه ِمنم َمِلك 
َراُف النَّاِس اتَـّبَـُعوُه َأمم ُضَعَفاُؤُهمم؟ قـُلمتُ : قَالَ   .َبلم ُضَعَفاُؤُهمم : فََأشم
ُقُصوَن؟ قـُلمتُ : قَالَ   .َبلم يَزِيُدونَ : َأيَزِيُدوَن َأمم يـَنـم
ُخَل ِفيِه؟ قـُلمتُ : قَالَ  َطًة ِلِديِنِه بـَعمَد َأنم يَدم ُهمم َسخم  .اَل : فـََهلم يـَرمَتدُّ َأَحٌد ِمنـم
ُتمم تـَتَِّهُمونَُه ِِبلمَكِذِب قـَبمَل َأنم يـَُقوَل َما قَاَل؟ قـُلمتُ : قَالَ   .اَل : فـََهلم ُكنـم
ِري َما ُهَو فَاِعٌل ِفيَها: فـََهلم يـَغمِدُر؟ قـُلمتُ : قَالَ   .اَل َوََنمُن ِمنمُه ِف ُمدَّة  اَل َندم
َر َهِذِه المَكِلَمةِ : قَالَ  ًئا َغيـم  .َومل ُيكين َكِلَمٌة ُأدمِخُل ِفيَها َشيـم
 .نـََعمم : فـََهلم قَاتـَلمُتُموُه؟ قـُلمتُ : قَالَ 
ُه؟ قـُلمتُ َكاَن ِقتَ ( 9)َفَكيمَف : قَالَ  َنُه ِسَجاٌل يـََناُل ِمنَّا َونـََناُل ِمنمهُ : اُلُكمم ِإَيَّ نَـَنا َوبـَيـم َرمُب بـَيـم  .اْلم



 َماَذا َيَمُمرُكمم؟: قَالَ 
__________ 

 .َفقلت: ا( 5)
 .َكيفَ : ا( 9) 7/  5من َصِحيح الُبَخاِري  ( 1)

)*( 
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َدُه وَ : يـَُقولُ : قـُلمتُ  ًئا َواتـمرُُكوا َما يـَُقوُل آَِبؤُُكمم اعمُبُدوا اَّللََّ َوحم رُِكوا بِِه َشيـم  .اَل ُتشم
ِق َوالمَعَفاِف َوالصِ َلةِ   .َوَيَمُمُرََن ِِبلصَََّلِة َوالصِ دم

َت َأنَُّه ِفيُكمم : ُقلم َلهُ : فـََقاَل لِلتـُّرممُجَانِ  ، وََكَذِلَك الرُُّسُل تُـ ( 5)َسأَلمُتَك َعنم َنَسِبِه فـََزَعمم ِمَهاُذو َنَسب  َعُث ِف َنَسِب قـَوم  .بـم
َلُه؟ َفذََكرمَت َأنم اَل، فـَُقلمتُ : َوَسأَلمُتكَ  َل قـَبـم َلُه َلُقلمتُ : َهلم قَاَل َأَحٌد ِمنمُكمم َهَذا المَقوم َل قـَبـم : َلوم َكاَن َأَحٌد قَاَل َهَذا المَقوم

َلهُ  ل  ِقيَل قـَبـم  .رَُجٌل يـََتَأسَّى بَِقوم
؟ َفذََكرمَت َأنم اَل، فـََلوم َكاَن ِمنم آَِبئِِه ِمنم َمِلك  قـُلمتُ َهلم َكاَن مِ : َوَسأَلمُتكَ   .رَُجٌل َيطمُلُب ُملمَك َأبِيهِ : نم آَِبئِِه ِمنم َمِلك 
ُتمم تـَتَِّهُمونَُه ِِبلمَكِذِب قـَبمَل َأنم يـَُقوَل َما َقاَل؟ َفذََكرمُت َأنم اَل، فـََقدم َأعمِرُف َأنَّهُ : َوَسأَلمُتكَ  ملَم َيُكنم لَِيَذَر المَكِذَب َعَلى  َهلم ُكنـم

ِذَب َعَلى اَّللَِّ  َباُع : َوَسأَلمُتكَ ! النَّاِس َوَيكم َراُف النَّاِس اتَـّبَـُعوُه َأمم ضعفاءهم؟ َفذََكرمَت َأنَّ ُضَعَفاَءُهُم اتَـّبَـُعوُه، َوُهمم َأتـم َأشم
 .الرُُّسلِ 

ُقُصوَن؟ َفذََكرم : َوَسأَلمُتكَ  ُيَاِن َحىتَّ يَِتمَّ َأيَزِيُدوَن َأمم يـَنـم  .َت َأنَـُّهمم يَزِيُدوَن، وََكَذِلَك َأممُر اْلمِ
ُخَل ِفيِه؟ َفذََكرمَت َأنم اَل : َوَسأَلمُتكَ  َطًة ِلِديِنِه بـَعمَد َأنم يَدم ُهمم َسخم  .َأيـَرمَتدُّ َأَحٌد ِمنـم

ُيَاُن ِحنَي خُتَاِلُط َبَشاَشُتُه المُقُلوبَ   .وََكَذِلَك اْلمِ
 .َهلم يـَغمِدُر؟ َفذََكرمَت َأنم اَل، وََكَذِلَك الرُُّسُل اَل تـَغمِدرُ : َوَسأَلمُتكَ 
َهاُكمم َعنم : َوَسأَلمُتكَ  ًئا، َويـَنـم رُِكوا بِِه َشيـم ََثِن، َوَيَمُمرُُكمم َِِ َيَمُمرُُكمم؟ َفذََكرمَت َأنَُّه َيَمُمرُُكمم َأنم تـَعمُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتشم َوم ِعَباَدِة اَأم

ِق َوالمَعَفافِ ِِبل  .صَََّلِة َوالصِ دم
ِ، َوقد كنت أعلم َأنه َخارج، ِضَع َقَدَميَّ َهاتـَنيم ِلُك َموم  فَِإنم َكاَن َما تـَُقوُل َحقًّا َفَسَيمم

__________ 
 .ِمنمُكم: ا( 5)
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ُلُص ِإلَيمِه  ُت ِلَقاَءُه، َوَلوم ُكنمُت ِعنمَدُه َلَغَسلمُت َعنم َقَدَميمهِ ملَم َأُكنم َأُظنُّ َأنَُّه ِمنمُكمم، فـََلوم َأعمَلُم َأين ِ َأخم  .لََتَجشَّمم
َيَة ِإََل َعِظيِم ُبصمرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي بـََعَث بِِه َمَع ِدحم : " ى َفَدفـََعُه ِإََل ِهَرقمَل فَِإَذا ِفيهِ مثَّ َدَعا ِبِكَتاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِم اَّللَِّ   ِمنم ُُمَمَّد  َعبمِد اَّللَِّ َوَرُسوِلهِ :  الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ ِبسم
ََل  َُدى، َأمَّا بـَعمُد، فَِإين ِ َأدمُعوَك ِبِدَعايَِة اْلمِسم َرَك ِإََل ِهَرقمَل َعِظيِم الرُّوِم، َسََلٌم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهلم ُ َأجم ِتَك اَّللَّ َلمم يـُؤم ِلمم َتسم ِم َأسم

 ِ َرِيِسيِ نَي َو َمرَّتـَنيم ُ اَأم َنُكمم َأالَّ نـَعمُبَد ِإالَّ اَّللََّ " ، فَِإنم تـََولَّيمَت فَِإنَّ َعَليمَك ِإمثم نَـَنا َوبـَيـم ا ِإََل َكِلَمة  َسَواء  بـَيـم َل المِكَتاِب تـََعاَلوم ََي َأهم
ًئا، َواَل يـَتَِّخَذ بـَعمُضَنا بـَعمًضا َأرمَِبًِب ِمنم  ِرَك ِبِه َشيـم َهُدوا بََِن ُمسلُموَن  َواَل ُنشم ا فـَُقوُلوا اشم ، فَِإنم تـََولَّوم  ".ُدوِن اَّللَِّ

َيانَ  فـََلمَّا قَاَل َما قَاَل َوفـَرََغ ِمنم ِقَراَءِة المِكَتاِب َكثـَُر ِعنمَدُه الصََّخُب َوارمتـََفعت االصوات وأخرجنا، َفقلت : قَاَل َأبُو ُسفم
َفرِ َلَقدم َأِمَر َأمم : الصحايب ِحني خرجَنا َصم َفَما زِلمُت ُموِقًنا َأنَُّه َسَيظمَهُر َحىتَّ َأدمَخَل ! ُر ابمِن َأيب َكبمَشَة ِإنَُّه خَيَافُُه َمِلُك َبيِن اَأم

ََلمَ  سم ُ َعَليَّ اْلمِ  .اَّللَّ
ُقف َعَلى َنَصاَرى الشَّامِ : قَالَ * * *  ُث َأنَّ ِهَرقمَل ِحنَي َقِدَم ِإيِلَياَء  وََكاَن ابمُن النَّاطُوِر َصاِحُب ِإيِلَياَء َوِهَرقمَل َأسم ُُيَدِ 

ًما َخِبيَث النـَّفمِس، فـََقاَل بـَعمُض َبطَارِقَِتهِ  َبَح يـَوم ئَـَتكَ : َأصم تَـنمَكرمََن َهيـم  .َقِد اسم
ِإين ِ رََأيمُت ِحنَي َنَظرمُت ِف النُُّجوِم َمِلَك : وََكاَن ِهَرقمُل َحزَّاًء يـَنمظُُر ِف النُُّجوِم، فـََقاَل هَلُمم ِحنَي َسأَُلوهُ : قَاَل ابمُن النَّاطُورِ 

ُمَِّة  َِتاِن َقدم َظَهَر، َفَمنم خَيمَتنِتُ ِمنم َهِذِه اَأم ُتبم ِإََل َمَداِئِن : ؟ قَاُلوا( 5)اْلم لَيمَس خيتنت ِإالَّ الميَـُهود َواَل يُِهمَّنََّك َشأمنـُُهمم، َواكم
تـُُلوا من فيهم من ا  .لميَـُهودُملمِكَك فـَلميَـقم

__________ 
 .االمم: غري ا( 5)
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َنَما ُهمم َعَلى َأممرِِهمم َأَتى ِهَرقمُل ِبَرُجل  أرسل ِبِه ملك َغسَّان َفَخربُهمم َعنم َخرَبِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا  فـَبَـيـم اَّللَّ
بَـَرُه ِهَرقمُل قَالَ  َتخم ثُوُه َأنَُّه ُُممَتنِتٌ، َوَسأََلُه َعِن المَعَرِب فـََقالَ اذمَهُبوا : اسم ُهمم : فَانمظُُروا َأُُممَتنِتٌ ُهَو َأمم اَل؟ فـََنَظُروا ِإلَيمِه َفَحدَّ

 .خَيمَتِتُنونَ 
ُمَِّة قد ظهر: فـََقاَل ِهَرقملُ   .َهَذا ُملمُك َهِذِه اَأم

 .ِظريَُه ِف المِعلممِ مثَّ كتب ِإََل َصاِحب  َلُه ِبُروِميََّة، وََكاَن نَ 
ُ ( 5)َوَساَر ِهَرقمُل ِإََل ِْحمَص فـََلمم يَرِمم  ِْحمَص َحىتَّ َأاَتُه ِكَتاٌب ِمنم َصاِحِبِه يـَُواِفُق رَأمَي ِهَرقمَل َعَلى ُخُروِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َكَرة  َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنَُّه َنِبٌّ، فََأِذَن ِهَرقمُل ِلُعَظَماِء الرُّ  َص، مثَّ َأَمَر ِبَبـمَواهِبَا فـَغُلِ َقتم ( 1)وِم ِف َدسم  .َلُه حبِمم
ُبَت َلُكمم ُملمُكُكمم؟ فـَتُـَبايُِعوا هِلََذا ( 9)ََي َمعمَشَر الرُّوِم، َهلم َلُكمم ِف المَفََلِح : مثَّ اطََّلَع فـََقالَ  ِد َوَأنم يـَثـم  .النَِّب ِ ( 7)َوالرُّشم

َرتـَُهمم َوَأِيَس ِمَن اْلمِ َفَحاُصوا َحيم  ، فـََلمَّا رََأى ِهَرقمُل نـَفم َبـمَواِب فـََوَجُدوَها َقدم ُغلِ َقتم ِش ِإََل اَأم : ُيَاِن قَالَ َصَة ُْحمِر المَوحم
 .رُدُّوُهمم َعَليَّ 



َتُكمم َعَلى ِديِنُكمم فَـ : َوقَالَ  َترِبُ هِبَا ِشدَّ َا قـُلمُت َمَقاَلِِت آنًِفا َأخم  .َقدم رََأيمتُ ِإين ِ ِإَّنَّ
 .َفَسَجُدوا َلُه َوَرُضوا َعنمهُ 

 .َفَكاَن َذِلَك آِخَر َشأمِن ِهَرقملَ 
ِري ِ : قَاَل المُبَخاِريُّ   .َوَرَواُه َصاِلُح بمُن َكيمَساَن َويُوُنُس َوَمعمَمٌر َعِن الزُّهم

َصاُؤَهاَوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع َكِثريَة  ِف َصِحيِحِه بَِلمفَ  ِتقم  .اظ  َيطُوُل اسم
ِري ِ  ََماَعِة ِإالَّ ابمُن َماَجهم ِمنم طُُرق  َعن الزُّهم َرَجُه بَِقيَُّة اْلم  .َوَأخم

َِديِث ُمَطوَّاًل ِف َأوَِّل َشرمِحَنا ِلَصِحيِح المُبَخاِريِ  مبَا ِفيِه ِكَفايَة، َوذ  َنا َعَلى َهَذا اْلم ِمَن المَفَوائِِد  كرََن َما ِفيهِ َوَقدم َتَكلَّمم
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم ِظيَِّة َوَّلِلَِّ تـََعاََل اْلم  .َوالنَُّكِت المَمعمَنِويَِّة َواللَّفم

َوِد، َعنم ُعرمَوَة قَالَ * * *  َسم َياَن بمُن َحرمب ِإََل الشَّام: َوقَاَل ابمُن هَلِيَعَة َعِن اَأم  َخَرَج َأبُو ُسفم
__________ 

 .مل يربح: مل يرم( 5)
 .وىف االصل حبمص

 .َوَما أثمبته َعن الُبَخاِري  
 .بَِناء كالقصر حوله بُيوت: الدسكرة( 1)
 .الص َلح: ا( 9)
 .فتتابعوا: االصل( 7)

 )*( 1/  5َوَما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  
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، َوبـََلَغ ِهَرقمَل َشأمِن َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأرَاَد َأن يعلم َما يعلم ِمنم َشأمِن اَتِجًرا ِف نـََفر  ِمنم قـَُريمش  ( 5)لَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأرمَسَل ِإََل َصاِحِب المَعَرِب الَِّذي ِِبلشَّاِم ِف ملكه َيَمُمرُه  َعَث ِإلَيمِه ِبرَِجال  ِمَن ( 1)َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأنم يـَبـم

 َأهُلُمم َعنمُه، فََأرمَسَل ِإلَيمهِ المَعَرِب َيسم 
ِفَها،  ، َفَدَخُلوا َعَليمِه ِف َكِنيَسِة ِإيِلَياَء الَِِّت ِف َجوم َياَن بمُن َحرمب  ُهمم َأبُو ُسفم َأرمَسلمُت ِإلَيمُكمم : فـََقاَل ِهَرقملُ َثََلِثنَي رَُجًَل ِمنـم

رِبُوين َعنم َهَذا الَِّذي مبَكََّة َما َأممرُ   .َساِحٌر َكذَّاٌب َولَيمَس بَِنِب   : ُه؟ قَاُلوالُِتخم
َرِبُكمم ِمنمُه َرِْحًا؟ قَاُلوا: قَالَ  ِه َوَقدم َقاتـََلهُ : فََأخمربُوين من أعلمُكم ِبِه َوَأقـم َياَن ابمُن َعمِ   .َهَذا َأبُو ُسفم

لَ  رُِجوا َعنمُه، مثَّ َأجم بَـُروُه َذِلَك َأَمَر هِبِمم فَُأخم بَـَرُه، قَالَ فـََلمَّا َأخم َتخم َياَن فَاسم َياَن؟ فـََقالَ : َس َأَِب ُسفم رِبمين ََي َأَِب ُسفم ُهَو : َأخم
 .َساِحٌر َكذَّابٌ 
 .ُهَو َواَّللَِّ ِمنم بـَيمِت قـَُريمش  : ِإين ِ اَل ُأرِيُد َشتمَمُه َوَلِكنم َكيمَف َنَسُبُه ِفيُكمم؟ َقالَ : فـََقاَل ِهَرقملُ 

ُلُه : قَالَ   .َقطُّ ( 9)ملَم نَِعبم َلُه رَأمًَي : َورَأميُُه؟ قَالَ َكيمَف َعقم



اًِب ُُمَاِدًعا ِف َأممرِِه؟ قَالَ : قَاَل ِهَرقملُ  فًا َكذَّ  .اَل َواَّللَِّ َما َكاَن َكَذِلكَ : َهلم َكاَن َحَلَّ
لَ : قَالَ  ِل بـَيمِتِه قـَبـم َيانَ َلَعلَُّه َيطمُلُب ُملمًكا َأوم َشَرفًا َكاَن َِأََحد  ِمنم َأهم  .اَل : ُه؟ قَاَل َأبُو ُسفم

 .َمنم يـَتَِّبُعُه ِمنمُكمم : مثَّ قَالَ 
ُهمم َأَحٌد؟ قَالَ   .اَل : َهلم يـَرمِجُع ِإلَيمُكمم ِمنـم

َتُه َهِذهِ : َهلم يـَغمِدُر ِإَذا َعاَهَد؟ قَالَ : قَاَل ِهَرقملُ   .اَل ِإالَّ َأنم يـَغمِدَر ُمدَّ
تِِه َهِذِه؟ قَالَ َوَما خَتَاُف مِ : فـََقاَل ِهَرقملُ  ِمي َأَمدُّوا ُحَلَفاَءُهمم َعَلى ُحَلَفائِِه َوُهَو ِِبلمَمِديَنةِ : نم ُمدَّ  .ِإنَّ قـَوم
ُتم َأنـمُتم بدأُت فَأنمتم أغدر: قَاَل ِهَرقملُ   .ِإنم ُكنـم

__________ 
 .َأمر: ا( 5)
 .مل يغب َلُه رأى: غري ا( 9)فَأمره : ا( 1)

)*( 
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َياَن َوقَالَ فـََغِضَب َأبُ  ِ ِف : و ُسفم تُُه َمرَّتـَنيم ر ، مثَّ َغَزوم ُم بَدم َمِئذ  َغاِئٌب، َوُهَو يـَوم َنا ِإالَّ َمرًَّة َواِحَدًة َوَأََن يـَوم ُقُر ملَم يـَغمِلبـم بـُُيوهِتِمم نـَبـم
 .المُبطُون وجندع اْلذان والفروج

 .َبلم ُهَو َكاِذبٌ : َكاِذًِب تـََراُه َأمم َصاِدقًا؟ فـََقالَ : فـََقاَل ِهرقل
تـُُلوهُ : فـََقالَ   .ِإنم َكاَن ِفيُكمم َنِبٌّ َفََل تـَقم

َعَل النَّاِس ِلَذِلَك الميَـُهودُ   .فَِإنَّ َأفـم
َيانَ   .مثَّ رََجَع َأبُو ُسفم

َحاَق َواَل المُبَخاِري ِ  َياِق َغَرابٌَة، َوِفيِه فـََوائُِد لَيمَستم ِعنمَد ابمِن ِإسم  .َفِفي َهَذا السِ 
َبَة ِف َمَغازِيِه َقرِيًبا ممَّا ذََكَرُه ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ   .َوَقدم َأومَرَد ُموَسى بمُن ُعقم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاَق، َعنم بـَعمِض َأهم : َوقَاَل ابمُن َجرِير  ِف اَتِرخِيهِ * * *  ثـََنا ابمُن ْحيد، َحدثَنا َسلَمة، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم : ِل المِعلمِم قَالَ َحدَّ

ُ عَ  َيَة بمِن َخِليَفَة المَكلمِبِ  ِحنَي َقِدَم َعَليمِه ِبِكَتاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِإين ِ ََأَعمَلُم َأنَّ : َليمِه َوَسلَّمَ َأنَّ ِهَرقمَل قَاَل ِلِدحم َواَّللَّ
تَ  ِظُر َوجنَُِدُه ِف ِكَتابَِنا، َوَلِكينِ  َأَخاُف الرُّوَم َعَلى نَفِسي، َوَلوماَل َذِلك التبعته، َصاِحَبَك َنِبٌّ ُمرمَسٌل، َوَأنَُّه الَِّذي ُكنَّا نـَنـم

َوزُ  ُقفِ  فَاذمُكرم َلُه َأممَر َصاِحِبُكمم، فـَُهَو َواَّللَِّ ِف الرُّوِم َأعمَظُم ِمينِ  َوَأجم ُسم ظُر  قـَوماًل ِعنمَدُهمم مىن، فَانم فَاذمَهبم ِإََل صغاطر اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ِهَرقمَل َومبَا يَ : َماَذا يـَُقول َلك؟ قَالَ  بَـَرُه مبَا َجاَء ِبِه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيُة فََأخم ُعو ِإلَيمِه، فَجاء ِدحم دم

هِ َصاِحُبَك َواَّللَِّ َنِبٌّ ُمرمَسٌل نـَعمرِفُُه ِبِصَفِتِه َوجنَُِدُه : فـََقاَل صغاطر  .ِف ِكَتابَِنا ِِبمسِم
ََي َمعمَشَر : َكِنيَسِة فـََقالَ مثَّ َدَخَل َوَألمَقى ثَِياًِب َكاَنت َعَليمِه ُسوًدا َولَيمَس بـََياًضا مثَّ َأَخَذ َعَصاُه، َفَخَرَج َعَلى الرُّوِم ِف الم 



ُعوََن ِفيِه إِ  ُ َوَأنَّ َأْحمََد َعبمُدُه َوَرُسولُهُ الرُّوِم ِإنَُّه َقدم َجاَءََن ِكَتاٌب ِمنم َأْحمََد يَدم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .ََل اَّللَِّ َوِإين ِ َأشم
َبَة رَُجل  َواِحد  َفَضَربُوُه َحىتَّ قـَتَـُلوهُ : قَالَ   .فـََوثـَُبوا ِإلَيمِه َوثـم
َبَـَر قَالَ : قَالَ  بَـَرُه اْلم َيُة ِإََل ِهَرقمَل فََأخم َقدم قـُلمُت َلَك، ِإَنَّ ُنافهم على َأنـمُفسَنا، فصغاطر َواَّللَِّ َكاَن َأعمَظَم : فـََلمَّا رََجَع ِدحم

َوَز قـَوماًل ِمينِ    .ِعنمَدُهمم َوَأجم
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، َعنم َأبِيِه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َشدَّاد  ] َيَة المَكلمِبِ  قَالَ  َوَقدم َرَوى الطَّبَـَراينُّ ِمنم َطرِيِق َُيمََي بمِن َسَلَمَة بمِن ُكَهيمل  بـََعَثيِن : َعنم ِدحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل قـَيمَصَر َصاِحِب الرُّومِ   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ِبِكَتاب  فـَُقلمتُ  َتأمِذنُوا ِلَرُسوِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اسم

أدخلُه، فَأدمخلُه َعَليمِه َوِعنمَدُه : فـََفزَع لَذِلك َوقَالَ : نَّ َعَلى المَباِب رجَل يزمعم َأنه َرُسول َرُسول هللاإِ : فَُأِتَ قـَيمَصُر َفِقيَل َلهُ 
ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ  ُتُه المِكَتاَب فَِإَذا ِفيِه، ِبسم  .َصاِحِب الرُّومِ  ِإََل قـَيمَصرَ َبطَارِقـَُتُه َفَأعمطَيـم

ِسِه وََكَتبَ : فـََقالَ ( 5)فـََنَخَر ابمُن َأخ  َلُه َأْحمَُر َأزمَرُق َسِبٌط  َم فَِإنَُّه بََدَأ بِنَـفم َرِأ المِكَتاَب الميَـوم ُتبم : اَل تـَقم َصاِحَب الرُّوِم َوملَم َيكم
 .َمِلَك الرُّومِ 

بَـرمتُُه، فـَبَـَعَث  فـَُقِرَئ المِكَتاُب َحىتَّ ُفرَِغ ِمنمُه، مثَّ : قَالَ  َأَمَرُهمم َفَخَرُجوا ِمنم ِعنمِدِه مثَّ بـََعَث ِإيَلَّ َفَدَخلمُت َعَليمِه، َفَسأََليِن فََأخم
ُقفِ  َفَدَخَل َعَليمِه  ُسم ِلِه  -ِإََل اَأم ُقفُّ فـََلمَّا قـََرَأ المِكَتاَب قَ  -وََكاَن َصاِحَب َأممرِِهمم َيصمُدُروَن َعنم رَأمِيِه َوَعنم قـَوم ُسم ُهَو : اَل اَأم

َتِظرُ   .َواَّللَِّ الَِّذي َبشََّرََن ِبِه ُموَسى َوِعيَسى الَِّذي ُكنَّا نـَنـم
ُقفُّ : قَاَل قـَيمَصرُ  ُسم قُُه َوُمتَِّبُعُه، فـََقاَل قـَيمَصرُ : َفَما أتَمُمُرين؟ قَاَل اَأم َتِطيُع َأعمِرُف َأنَُّه َكَذِلَك، َوَلكِ : َأمَّا َأََن فَِإين ِ ُمَصدِ  نم اَل َأسم

 ( [ .1)َأنم َأفـمَعَل، ِإنم فـََعلمُت َذَهَب ُملمِكي َوقـَتَـَليِن الرُّوُم 
ِل الشَّاِم َقالَ * * *  َحاَق، َعنم َخاِلِد بمِن َيَسار ، َعنم رَُجل  ِمنم ُقَدَماِء َأهم ُُروَج ِمنم : َوبِِه قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َلمَّا َأرَاَد ِهَرقمُل اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجََع الرُّ أَ  طَنمِطيِنيَِّة ِلَما بـََلَغُه ِمنم َأممِر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََي َمعمَشَر الرُّوِم ِإين ِ َعاِرٌض : وَم فـََقالَ رمِض الشَّاِم ِإََل المُقسم
 .َعَليمُكمم ُأُمورًا فَانمظُُروا ِفيَما َأَردمُت هِبَا

لََنا، فـََهُلمَّ فـَلمنَـتَِّبعمُه ( 9)تـَعمَلُموَن َواَّللَِّ َأن َهَذا الرجل لنىب ُمرمسل، جنده نـَعمرِفُُه ِبِصَفِتِه الَِِّت ُوِصَف  :َما ِهَي؟ قَالَ : قَاُلوا
 ( .7)فتسلم لنا ُدنـمَياََن َوآِخَرتَِنا 

__________ 
 .الطَِّويل: السبط( 5)
 .سقط من ا( 1)
 .وصفت: ا( 9)
 .وأخراَن: ا( 7)

)*( 
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َثره: فـََقاُلوا  ََنمُن َنُكوُن حَتمَت َأيمِدي المَعَرِب َوََنمُن أعظم النَّاس ملكا، َوَأكم
هُ : قَالَ ! رَجااًل وأقصاه بـََلًدا رَتِيُح ِمنم َحرمبِِه مبَا ُأعمِطيِه ِإَيَّ ِسُر َعينِ  َشومَكَتُه َوَأسم زميََة ُكلَّ َسَنة ، َأكم  .فـََهُلمَّ ُأعمِطيِه اْلِم

ثـَُر النَّاِس عددا، وأعظمه ملكا، و : ُلواقَا اَل ! أمنعه بـََلًداََنمُن نـُعمِطي المَعَرَب الذُّلَّ َوالصََّغاَر ِبَرمج  َيَمُخُذونَُه ِمنَّا، َوََنمُن َأكم
َعُل َهَذا َأبًَدا  .َواَّللَِّ اَل نـَفم

َُصاِْلمُه َعَلى َأنم ُأعمِطَيُه َأرمَض ُسورِيَ : قَالَ   .َة َويََدَعيِن َوَأرمَض الشَّامِ فـََهُلمَّ َفَلم
َق َوِْحمَص، َوَما ُدوَن الدَّرمِب : قَالَ  ُرمُدنَّ َوِدَمشم ِطنَي َواَأم ُسورِيََة، َوَما َكاَن َورَاَء ( [ 5)ِمنم َأرمِض ]وََكاَنتم َأرمُض ُسورِيََة ِفَلسم

 .الدَّرمِب ِعنمَدُهمم فـَُهَو الشَّامُ 
َعُل َهَذا َأبًَدا( 1)رمَض ُسورِيََة، َوَقدم َعَرفمَت َأنَـَّها ُسرَُّة ََنمُن نـُعمِطيِه أَ : فـََقاُلوا  .الشَّاِم، اَل نـَفم

ا َعَليمِه قَالَ   .َأنَُّكمم َقدم َظِفرمُُتم ِإَذا اممتَـنَـعمُتمم ِمنمُه ِف َمِديَنِتُكمم ( 9)أما َوهللا لرتون : فـََلمَّا َأبـَوم
َبَل َأرمَض الشَّاِم مثَّ قَالَ مثَّ َجَلَس َعَلى بـَغمل  َلُه : قَالَ  تَـقم َرَف َعَلى الدَّرمِب اسم السَََّلُم َعَليمِك ََي َأرمَض : َفانمطََلَق، َحىتَّ ِإَذا َأشم

ِليَم المَوَداعِ   .ُسورِيََة َتسم
طَنمِطيِنيَّة َوهللا أعلم  .مثَّ رََكَض َحىتَّ دخل ِإََل المُقسم

 ملك المَعَرب من النََّصاَرى الَّذين ِِبلشَّامِ  ذكر إرمَساله َعَليمِه السَََّلم ِإََل 
َحاقَ  ََة ِإََل ا: قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُشَجاَع بمَن َوهمب  َأَخا َبيِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم لمُمنمِذِر بمِن مثَّ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  المَغسَّاين ِ  َاِرِث بمِن َأيب مشَِ َق اْلم  ( .7)َصاِحِب ِدَمشم
َُدى َوآَمَن بِِه، َوَأدمُعوَك : " وََكَتَب َمَعهُ : قَاَل المَواِقِديُّ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه ( 1)َسََلٌم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهلم ِمَن ِِبَّللَِّ َوحم ِإََل َأنم تـُؤم

 ".يبمقى َلك ملكك 
__________ 

 .َسَقطت من املطبوعة( 5)
 .ا َأرض سورية الشَّامَأنَـّهَ : االصل( 1)

 .115/  9َوَما أثمبته َعن الطَّرَبِي  
 .لتودن: االصل( 9)

 .والتصويب من الطَّرَبِي  
َاِرث بن َأىب مشر الغساين ملك ختوم الشَّام: ابمن ِهَشام( 7)  .بعث ُشَجاع بن وهب االسدي ِإََل اْلم
 .إىن َأدمُعوك: ا( 1)

)*( 
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 .إىن سأسري ِإلَيمهِ ! َومن ينمزع ملكى: َوهمب  فـََقَرَأُه َعَليمِه فـََقالَ  فـََقِدَم ُشَجاُع بمنُ 
َرى ِملمِك المُفرمسِ  ُر بـَعمِثِه ِإََل ِكسم  ِذكم

ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن عُ  َبَة، عَ َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث اللَّيمِث، َعنم يُوُنَس، َعِن الزُّهم ِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ تـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث ِبِكَتابِِه  َريمِن، َفَدفـََعُه ( 5)َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََعُه ِإََل َعِظيِم المَبحم َرى َوَأَمَرُه َأنم يَدم َمَع َرُجل  ِإََل ِكسم

َرى مَ  َرى، فـََلمَّا قـََرَأُه ِكسم َريمِن ِإََل ِكسم  .زََّقهُ َعِظيُم المَبحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم ُُيَزَُّقوا ُكلَّ مُمَزَّق  : َفَحِسبمُت َأنَّ ابمَن المُمَسيَِّب قَالَ : قَالَ   .َفَدَعا َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َثيِن َعبمُد الرَّْحمَ : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َوهمب   ِريِ ، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم يُوُنَس َعِن الزُّهم ِن بن المَقاِري، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَبِ َخِطيًبا َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه َوَتَشهََّد مثَّ قَالَ  م  َعَلى المِمنـم َأمَّا بـَعمُد فَِإين ِ ُأرِيُد َأنم َأبـمَعَث بـَعمَضُكمم ِإََل : " قَاَم َذاَت يـَوم

َرائِيل على ِعيَسى بن َمرممَيَ ُمُلوِك اَأمَ  تلفت بَنو ِإسم  ".َعاِجِم، َفََل خَتمَتِلُفوا َعَليَّ َكَما اخم
َنا: فـََقاَل المُمَهاِجُرونَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ اَل َُنمَتِلف َعَليمك ِف شئ َأبًَدا َفُمرمََن َوابـمَعثـم

َرى، َفأَ  ، فـَبَـَعَث ُشَجاَع بمَن َوهمب  ِإََل ِكسم َرى إبِِيَوانِِه َأنم يـَُزيََّن مثَّ َأِذَن ِلُعَظَماِء فَاِرَس، مثَّ َأِذَن ِلُشَجاِع بمِن َوهمب  َمَر ِكسم
َبَض ِمنمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـُقم َرى ِبِكَتاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل : ُن َوهمب  ، فـََقاَل ُشَجاُع بم فـََلمَّا َأنم َدَخَل َعَليمِه َأَمَر ِكسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َحىتَّ َأدمفـََعُه َأََن ِإلَيمَك َكَما َأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرى  .ادمنُهم : فـََقاَل ِكسم

 .َفَدََن فـََناَوَلُه المِكَتابَ 
ريَِة فـََقَرَأُه فَِإَذا ِفيهِ  ِل اْلِم َرى َعِظيِم فَاِرَس ِمنم ُمَُ : " مثَّ َدَعا َكاتًِبا َلُه ِمنم َأهم فََأغمَضَبُه : قَالَ " مَّد  َعبمِد اَّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإََل ِكسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـفمِسِه، َوَصاَح َوَغِضَب َوَمزََّق المِكَتاَب قـَبمَل َأنم  يـَعمَلَم َما ِفيِه، َوَأَمَر ِبُشَجاِع ِحنَي بََدَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رج، بمنِ   َوهمب  فَأخم

__________ 
 .ِكَتابه: ا( 5)

)*( 
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ِ أكون ِإذا َأدَّيمُت ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ : فـََلمَّا رََأى َذِلَك قـََعَد َعَلى رَاِحَلِتِه مثَّ َساَر، مثَّ قَالَ  َواَّللَِّ َما ُأَِبيل َعَلى َأي الطَّرِيَقنيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرى َسومرَُة : قَالَ ! َصلَّى اَّللَّ ُخَل َعَليمِه، فَالمُتِمَس فـََلمم ( 5)َوَلمَّا َذَهَب َعنم ِكسم َغَضِبِه بـََعَث ِإََل ُشَجاع  لَِيدم

ريَِة َفَسَبقَ  ، َفطُِلَب ِإََل اْلِم  .يُوَجدم
بَـَرُه مبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم ُ فـََلمَّا َقِدَم ُشَجاٌع َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرى َومتَمزِيِقِه ِلِكَتاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َكاَن ِمنم َأممِر ِكسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرى ُملمَكُه : " َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َمزََّق ِكسم



َحاَق، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن أيب ب ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َعبمَد اَّللَِّ َوَرَوى ُُمَمَُّد بمُن ِإسم كر، َعنم َأيب َسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرى( [ 1)ِبِكَتابِِه ]بمَن ُحَذاَفَة   .ِإََل ِكسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ   ".َمزََّق ُملمَكُه : " فـََلمَّا قـََرَأُه َمزََّقُه، فـََلمَّا بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ثـََنا ابمُن ُْحَيمد  : َوقَاَل ابمُن َجرِير  * * *  َحاَق، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب  قَالَ ( 9)َحدَّ ثـََنا َسلَمة، َحدثَنا ابمُن ِإسم َوبـََعَث : ، َحدَّ

م  ِإََل   َرى بمِن ُهرمُمَز َمِلِك فَاِرَس وََكَتَب َمَعهُ َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُحَذاَفَة بمِن قـَيمِس بمِن َعِديِ  بمِن سعيد بمِن َسهم ِم اَّللَِّ : " ِكسم ِبسم
 .الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ 

َُدى، َوآَمَن ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلهِ  َرى َعِظيِم فَاِرَس، َسََلٌم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهلم   َوَشِهَد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل هللا ِإََل ِكسم
، فَِإين ِ َأََن َرُسوُل اَّللَِّ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأن ُُمَمَّد َعبمُدُه َوَرُسولُُه، َوَأدمُعوَك ِبُدَعاِء اَّللَِّ ِإََل النَّاِس َكافًَّة َِأُنمِذَر َمنم َكاَن  َوحم

ُل َعَلى المَكاِفرِينَ   .َحيًّا َوُيَِقَّ المَقوم
َلمم َوِإنم  ِلمم َتسم َ المَمُجوِس َعَليمَك  فَِإنم ُتسم  ".َأبـَيمَت فَِإنَّ ِإمثم

ُتُب ِإََل هِبََذا َوُهَو عبدى؟ : َوَقالَ ( 7)فـََلمَّا قـََرَأُه َشقَُّه : قَالَ   !َيكم
__________ 

 .ثورة: ا( 5)
 .لَيست ِف ا( 1)
د ابمن ْحيد: غري ا( 9)  .َحدثَنا َأْحم
 .مزقه: الطَّرَبِي  ( 7)

)*( 

(9/105) 

 
 

َرى ِإََل َِبَذاَم َوُهَو ََنئُِبُه َعَلى المَيَمنِ مثَّ : قَالَ  ِ ِمنم ِعنمِدَك َجلمَديمِن :  َكَتَب ِكسم َجاِز رَُجَلنيم َأِن ابـمَعثم ِإََل َهَذا الرَُّجِل ِِبْلِم
 .فـَلمَيأمتَِياين بِهِ 

َرَمانَُه ( 5)فـَبَـَعَث َِبَذاُم  ، ( 1)َوبـََعَث َمَعُه َرُجًَل ِمَن المُفرمِس يـَُقاُل َلُه ُخرمَخَرُة  - وََكاَن َكاتًِبا َحاِسًبا ِبِكَتاِب فَاِرسَ  -قـَهم
َرى َوقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَمُمُرُه َأنم ينمَصرف َمَعُهَما ِإََل كسم إيت ِبََلد ( : 9)الِبذويه : الَ وََكَتَب َمَعُهَما ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِبَرَبِهِ  َهَذا الرجل وََكلمه وائتىن
 .ُهَو ِِبلمَمِديَنةِ : َفَخَرَجا َحىتَّ َقِدَما الطَّاِئَف، فـََوَجَدا رَُجًَل ِمنم قـَُريمش  ِف َأرمِض الطَّاِئِف َفَسأَُلوُه َعنمُه، فـََقالَ 

ُل الطَّاِئِف  تَـبمَشَر َأهم  .هِبَِما َوَفرُِحوا -يـَعميِن َوقـَُريمٌش  -َواسم
َرى َمِلُك المُمُلوِك، ُكِفيُتُم الرَُّجلَ : َوقَاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض   َفَخَرَجا َحىتَّ َقِدَما َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ ! َأبمِشُروا فـََقدم َنَصَب َلُه ِكسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَكلمُه َأَِب ذويه فـََقالَ  َرى َقدم َكَتَب ِإََل المملك ِب: َصلَّى اَّللَّ ذام َيَمُمرُه َأن َشاِهنمَشاُه َمِلُك المُمُلوِك ِكسم
َعث ِإلَيمِه َمنم َيَمتِيِه ِبَك، َوَقدم بـََعَثيِن ِإلَيمَك لِتَـنمطَِلَق َمِعي، فَِإنم فـََعلمَت َكَتَب َلَك ِإََل َمِلِك ا َفُعَك َوَيُكفُُّه َعنمَك، يبـم لمُمُلوِك يـَنـم



ِلكُ  ِلُكَك َوُمهم َت، فـَُهَو ُمهم ِمَك َوُُمَرِ ُب ِبََلِدكَ  َوِإنم َأبـَيمَت فـَُهَو َمنم َقدم َعِلمم  .قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم َحَلَقا ِْلَامُهَا َوَأعمَفَيا َشَوارِبـَُهَما، َفَكرِ  َويـمَلُكَما : " َه النََّظَر ِإلَيمِهَما َوقَالَ َوَدَخََل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرى  -بُـَّنا َأَمَرََن رَ : قَااَل ! " َمنم َأَمرَُكَما هِبََذا؟  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  -يـَعمِنَياِن ِكسم َوَلِكنَّ َريبِ  َأَمَرين : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ارمِجَعا َحىتَّ أتَمتَِياين َغًدا : " مثَّ قَالَ " إبِِعمَفاِء ِْلمَيِِت َوَقصِ  َشاِريب 

َرى ابمنه شريويه َفقتلهَوَأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ  َبَـُر ِمَن السََّماِء بَِنَّ اَّللََّ َقدم َسلََّط على كسم  . َعَليمِه َوسلم اْلم
__________ 

 .ِبذانه: ا( 5)
 .خرخسرة: ِف الطَّرَبِي  ( 1)ِبذان : 111/  1وىف الطَّرَبِي  

 .ِببويه: الطَّرَبِي  ( 9)
)*( 
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ِر َكَذا وََكَذا] َلِة َكَذا وََكَذا ِمَن اللَّيمِل ُسلِ َط َعَليمِه ابـمُنُه ِشريََويمِه فـََقتَـَلُه  ِف َشهم بَـَرمُهَا فـََقااَل : َقالَ ( [ 5)ِف لَيـم : َفَدَعامُهَا فََأخم

ُتُب َعنمَك هِبََذا  َنا َعَليمَك َما ُهَو َأيمَسُر ِمنم َهَذا، فـََنكم ِري َما تـَُقوُل؟ ِإَنَّ َقدم نـََقمم نعم : " وُنرب المملك ِبذام؟ قَالَ َهلم َتدم
، َوُقواَل َلهُ  َاِفِر، َوُقواَل َلهُ : أخرباه َذاك َعينِ  َرى وينتهى ِإََل اْلمُفِ  َواْلم ُلُغ َما بلغ كسم َت : ِإنَّ ِدييِن َوُسلمطَاين َسيَـبـم َلمم ِإنم َأسم

ِمَك ِمَن اَأمَ  ُتَك َعَلى قـَوم ُتَك َما حَتمَت يََديمَك َوَملَّكم  ".بـمَناِء َأعمطَيـم
 .مثَّ َأعمَطى ُخرمَخَرَة ِمنمَطَقًة ِفيَها َذَهٌب َوِفضة َكاَن أهداها ِإلَيمِه بـَعمُض المُمُلوكِ 

َبَـَر فـََقالَ  بَـَراُه اْلم ، َوِإين ِ ََأََرى ال: َفَخَرَجا ِمنم ِعنمِدِه َحىتَّ َقِدَما َعَلى َِبَذاَم فََأخم رَُّجَل نَِبيًّا َكَما َواَّللَِّ َما َهَذا ِبَكََلِم َمِلك 
 . رَأميـََنايـَُقوُل، َولََيُكوَننَّ َما َقدم قَاَل، فـََلِئنم َكاَن َهَذا َحًقا فـَُهَو َنِبٌّ ُمرمَسٌل، َوِإنم ملَم َيُكنم َفَسنَـَرى ِفيهِ 

تـُلمُه ِإالَّ َغَضًبا ِلَفاِرَس ِلَما َكاَن  َأمَّا بـَعمُد، َفِإين ِ َقدم : فـََلمم يـَنمَشبم َِبَذاُم َأنم ِقِدَم َعَليمِه ِكَتاُب ِشريََويمهِ  َرى، َوملَم َأقـم قـَتَـلمُت ِكسم
َراِفِهمم َوََنمرِِهمم  َتَحلَّ ِمنم قـَتمِل َأشم ِف ثـُُغورِِهمم، فَِإَذا َجاَءَك ِكَتايب َهَذا َفُخذم يلَ الطَّاَعَة ممَنم ِقبَـَلَك، َوانمطَِلقم ِإََل ( 1)اسم

ُه َحىتَّ َيَمتَِيَك َأممِري ِفيهِ   الرَُّجِل الَِّذي َكانَ  َرى َقدم َكَتَب ِفيِه َفََل هتُِجم  .ِكسم
 .ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل َلَرُسولٌ : فـََلمَّا انـمتَـَهى ِكَتاُب ِشريََويمِه ِإََل َِبَذاَم قَالَ 

ُهمم ِِبلمَيَمنِ  َبـمَناُء ِمنم َفاِرَس َمنم َكاَن ِمنـم َلَمِت اَأم َلَم َوَأسم  .فََأسم
َيَب ِعنمِدي ِمنمهُ : َوَقدم قَاَل َِبَذَويمِه لَِباَذامَ : قَالَ  ُت َأَحًدا َأهم  .َما َكلَّمم

 .اَل : َهلم َمَعُه ُشَرٌط؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه َِبَذامُ 
َلَة الثُّ : قَاَل المَواِقِديُّ َرِْحَُه اَّللَُّ * * *  َرى َعَلى َيَدِي ابمِنِه ِشريََويمِه لَيـم ََلََثِء لعشر لََيال مضني من مُجَاَدى وََكاَن قـَتمُل ِكسم

َها َرِة ِلِستِ  َساَعات  َمَضت ِمنـم جم ِخَرة، ِمنم َسَنِة َسبمع  ِمَن اهلِم  .اْلم
__________ 



 .لَيست ِف ا( 5)
 .َوَغريهم: ا( 1)

 .وَتمريهم 111/  1وىف الطَّرَبِي  
 .َأي َحبسهم

)*( 
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ُل بـَعمِض الشَُّعَراءِ َوِف ِشعمِر بـَعمِضِهمم مَ : قـُلمتُ  ر  َحَرام  َوُهَو قـَوم َلُه َكاَن ِف َشهم َرى بَِليمل  ُُممرًِما : ا يـُرمِشُد َأنَّ قـَتـم * قـَتَـُلوا ِكسم
تُ * وكسرى ِإذا تـََقامَسُُه بـَُنوُه ( : 5)فـَتَـَوَلَّ ملَم ُُيَتَّعم ِبَكَفنم َوقَاَل بـَعمُض ُشَعَراِء المَعَرِب  َياف  َكَما اقـم ِسَم اللِ َحاُم متََخََّضِت بَِسم

م  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم ُْحَيمد ، َعِن ( 1)َأَتى * المَمُنوُن َلُه بِيَـوم َاِفُظ المبَـيـم َوِلُكلِ  َحاِمَلة  مَتَاُم َوَرَوى اْلم
ِل فَاِرَس َأَتى رَ  َرَة، َأنَّ َرُجًَل ِمنم َأهم َسِن، َعنم َأيب َبكم ُ َعَليمِه اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَة رَبََّك : " َوَسلَّمَ   ".ِإنَّ َريبِ  َقدم قـََتَل اللَّيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  -: َوِقيَل َلهُ : قَالَ  َتخم : -يـَعميِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ نَـَتهُ ِإنَُّه َقِد اسم  .َلَف ابـم

ٌم متَمِلُكُهُم اممَرَأٌة : " فـََقالَ  ِلُح قـَوم  ".اَل يـُفم
َهِقيُّ  َيَة بمِن َخِليَفَة َأنَُّه َلمَّا َرَجَع ِمنم ِعنمِد قـَيمَصَر َوَجَد ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَل المبَـيـم ُ َعَليمِه َوُرِوَي ِف َحِديِث ِدحم اَّللَّ

َعاَء َويـَُقوُل َلهُ َوَسلََّم رسل ِكسم  َرى بـََعَث يـَتَـَوعَُّد َصاِحَب َصنـم ِفييِن َأممَر رَُجل  َقدم َظَهَر بَِرمِضَك : َرى، َوَذِلَك َأنَّ ِكسم َأاَل َتكم
ُعوين ِإََل ِديِنِه؟  َعَلنَّ ِبكَ ! يَدم ِفيَـنَُّه َأوم ََأَفـم  .لََتكم

رِبُوهُ : " فـَبَـَعَث ِإلَيمِه، فـََقاَل ِلُرُسِلهِ  َلَة  َأخم  .فـََوَجُدوُه َكَما قَالَ " َأنَّ َريبِ  َقدم قـََتَل رَبَُّه اللَّيـم
 .َوَرَوى َداُوَد بمِن َأيب ِهنمَد، َعنم َعاِمر  الشَّعمِبِ  ََنمَو َهَذا: قَالَ 

، َعنم َداُوَد بمِن َأيب ِهنمد ، عَ  ِر بمِن َعيَّاش  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب َبكم َبَل َسعمد  ِإََل : نم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ مثَّ َرَوى المبَـيـم َأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   ِإن ِف َوجه: " َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
ُزمء االول من َهَذا المكتاب ص ( 5) َباين   73ورد َهَذاِن البيتان ِف اْلم  .منسوبني ِإََل َخاِلد بن حق الشَّيـم
 .َأال: سبقت الرِ َوايَة( 1)

ُزمء االول ص   .73انمظُر اْلم
)*( 
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َرى : " فـََقالَ " َسعمد  َخبَـًرا  َرى، َأوَُّل النَّاِس َهََلًكا فَاِرُس مثَّ المَعَرُب : " فـََقالَ " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَلَك ِكسم ُ ِكسم  ".َلَعَن اَّللَّ
َِمريَيم الظَّاِهُر َأنَُّه َلمَّ : قـُلمتُ  ِ، يـَعميِن اَأم َرى ِلَذيمِنَك الرَُّجَلنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم هِبَََلِك ِكسم بَـَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِن اللََّذيمِن َقِدَما ا َأخم

بَـَر ِبِه َعَليمِه السَََّلم َوشَ  َبَـُر ِبَوفمِق َما َأخم اَع ِف المِبََلِد وََكاَن َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  َأوََّل ِمنم ََنِئِب المَيَمِن َِبَذاَم، فـََلمَّا َجاَء اْلم
َباره َعَليمِه السَََّلم بَـَرُه ِبَوفمِق إخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم َع، َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َمنم مسَِ

َهِقيُّ َرِْحَهُ  ِو َهَذا التـَّقمرِير ذََكَرُه المبَـيـم  .اَّللَُّ  َوَهَكَذا بَِنحم
بَـَرين َأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َأنَُّه * * *  ِريِ ، َأخم ه  َعِن الزُّهم َهِقيُّ ِمنم َغريمِ َوجم َنَما ُهَو ِف مثَّ َرَوى المبَـيـم َرى بـَيـم بـََلَغُه َأنَّ ِكسم

َكَرِة ُملمِكِه بُِعَث َلُه  َرى ِإالَّ ِبَرُجل  َعاِرٌض يـَعمِرُض عَ  -َأوم قـُيِ َض َلُه  -َدسم َقَّ فـََلمم يـَفمَجأم ِكسم َُيمِشي َوِف يَِدِه ( 5)َليمِه اْلم
َرى: َعًصا فـََقالَ  ِسَر َهِذِه المَعَصا؟ فـََقاَل ِكسم ََلِم قـَبمَل َأنم َأكم سم َرى َهلم َلَك ِف اْلمِ ِسرمَها: ََي ِكسم  .نـََعمم اَل َتكم
 .فـََوَلَّ الرَُّجلُ 

َرى ِإََل ُحجَّابِِه فـََقالَ فـََلمَّا َذَهَب َأرمسَ   .َما َدَخَل َعَليمَك َأَحدٌ : َمنم َأِذَن هِلََذا الرَُّجِل َعَليَّ؟ فـََقاُلوا: َل ِكسم
 .فـََغِضَب َعَليمِهمم َوتـََهدََّدُهمم مثَّ تـَرََكُهمم : َكَذبـمُتمم، قَالَ : فـََقالَ 
ِل َأَتى َذِلَك الرَّجُ : قَالَ  َوم ِسَر َهِذِه : ُل َوَمَعُه المَعَصا، فـََقالَ فـََلمَّا َكاَن رَأمُس اْلم ََلِم قـَبمَل َأنم َأكم َرى َهلم َلَك ِف اْلمِسم ََي ِكسم

ِسرمَها: المَعَصا؟ قَالَ   .نـََعمم اَل َتكم
ُوََل   .فـََلمَّا انمَصَرَف َعنمُه َدَعا ُحجَّابَُه فـََقاَل هَلُمم َكالمَمرَِّة اَأم

تَـقم  ََلِم قـَبمَل َأن أكسر المَعَصا؟ : َبُل َأاَتُه َذِلَك الرَُّجُل َمَعُه المَعَصا فـََقاَل َلهُ فـََلمَّا َكاَن المَعاُم المُمسم َرى ِف اْلمِسم َهلم َلَك ََي ِكسم
 .اَل تكسرها اَل تكسرها: فـََقالَ 

 ( .1)َفَكسرَها 
__________ 

 .ِِبلرجلِ : أ( 5)
ِسرمَها: أ( 1)  .اَل َتكم

 )*(َفَكَسَرَها 
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َرى ِعنمَد َذِلكَ فَأَ  ُ ِكسم َلَك اَّللَّ  .هم
َماُم الشَّاِفِعيُّ * * *  ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َوقَاَل اْلمِ ِريِ  َنَة، َعِن الزُّهم َأنـمَبَأََن ابمُن ُعيَـيـم

ُ َعَليمِه َوسلم قَالَ  َرى بـَعمَدُه، َوِإَذا َهَلَك قـَيمَصُر َفََل قـَيمَصَر بـَعمَدُه، َوالَِّذي ِإَذا َهَلَك كِ : " َصلَّى اَّللَّ َرى َفََل ِكسم ( 5)سم
َفَقنَّ ُكُنوُزمُهَا ِف َسِبيِل اَّللَِّ  نـم  ".نـَفمِسي بَِيِدِه لِتـُ

ِريِ  بِهِ  َرَجاُه ِمنم َحِديِث الزُّهم َنَة َوَأخم ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُعيَـيـم َرَجُه ُمسم  .َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمزََّقُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: قَاَل الشَّاِفِعيُّ  َرى ِبِكَتاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا ُأِتَ ِكسم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوَلمَّ : اَّللَّ



َرَم ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ صَ " ُيزق ُملمُكُه "  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َوَحِفظمَنا َأنَّ قـَيمَصَر َأكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَوَضَعُه ِف ِمسمك  لَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".ثـََبَت ُملمُكُه : " َصلَّى اَّللَّ

ُرُه ِمَن المُعَلَماءِ  ا َوَلمَّا َكاَنِت المَعَرُب أتَمِت الشَّاَم َوالمِعَراَق لِلتِ َجارَِة : قَاَل الشَّاِفِعيُّ َوَغيـم ُهمم، َشَكوم َلَم ِمنـم َلَم َمنم َأسم فََأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  فـَُهمم ِمنم َمِلَكِي المِعَراِق َوالشَّاِم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرى بـَعمَدُه، : " َخوم َرى َفََل ِكسم ِإَذا َهَلَك ِكسم

 ".َوِإَذا َهَلَك قـَيمَصُر َفََل قـَيمَصَر بـَعمَدُه 
ََكاِسَرِة ِِبلمُكلِ يَِّة، َوزَاَل ُملمُك قـَيمَصَر َعِن الشَّاِم ِِبلمُكلِ يَِّة، َوِإنم ثـََبَت هَلُمم مُ : لَ قَا َلِة، بِبَـرََكِة ُدَعاِء فـََباَد ُملمُك اَأم ُمم لمٌك ِف اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم هَلُمم ِحنَي َعظَُّموا ِكَتابَهُ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأعمَلمُ وَ   .اَّللَّ

 .َوِف َهَذا ِبَشارٌَة َعِظيَمٌة بَِنَّ ُملمَك الرُّوِم اَل يـَُعوُد َأبًَدا ِإََل َأرمِض الشَّامِ : قـُلمتُ 
َرى ِلَمنم َمَلَك المُفرم  َزِيَرِة ِمَن الرُّوِم، وَِكسم النََّجاِشيَّ ِلَمنم َمَلَك َس، وَ وََكاَنِت المَعَرُب ُتَسمِ ي قـَيمَصَر ِلَمنم َمَلَك الشَّاَم َمَع اْلم

ن ِقَس ِلَمنم َمَلَك االسكندرية، َوفرمَعوم ََبَشَة، َوالمُمَقوم  اْلم
__________ 

 .فوالذي: غري أ( 5)
 ( )*(9السِ ريَة  - 99)
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ِنمدَ  َر َكاِفًرا، َوَبطمَليمُموَس ِلَمنم َمَلَك اهلم  .ِلَمنم َمَلَك ِمصم
َناس   ُر َذِلَك، َوَقدم  َوهَلُمم َأعمََلُم َأجم  َغيـم

ِضِع  ُ َأعمَلمُ ( 5)ذََكرمََنَها ِف َغريمِ َهَذا المَموم  .َواَّللَّ
، َعنم َجاِبِر بمِن مَسَُرَة قَالَ  ِِه َعنم َأيب َعَوانََة، َعنم مِسَاك  َبَة َوَغريم ِلٌم َعنم قـُتَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّ : َوَرَوى ُمسم : مَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبـمَيِض "  ِر اَأم َرى ِف المَقصم ِلِمنَي ُكُنوَز ِكسم َتَحنَّ ِعَصابٌَة ِمَن المُمسم  ".لَتَـفم
، َعنم َجاِبِر بمِن مَسَُرَة ِمثمَل َذِلَك َوزَادَ  َباٌط، َعنم مِسَاك  َنا ِمنم َذِلَك ألف ِدرمَهم: َوَرَوى َأسم  .وَُكنمُت َأََن َوَأيب ِفيِهمم فََأَصبـم

ُُه ُجُريمُج بمُن ِميَنا المِقبمِطيُّ قَاَل يُ بَعثه َعلَ  َكنمَدرِيَِّة، َوامسم وُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن يمِه السَََّلم ِإََل المُمَقومقس َصاِحِب َمِديَنِة اْلمِسم
َحاقَ  ِريُّ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن عبد المَقاِري، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : ِإسم َثيِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َحاِطَب بمَن َأيب َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيمِه،  َرَم بـَلمتَـَعَة ِإََل المُمَقومقس َصاحب االسنكدرية، َفَمَضى ِبِكَتاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقِبَل المِكَتاَب َوَأكم
َسَن نـُُزَلُه َوَسرَّحَ  َوًة َوبـَغمَلًة ِبَسرمِجَها َوَجارِيـَتَـ َحاِطًبا َوَأحم َدى َلُه َمَع َحاِطب  ُكسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأهم ِ ُه ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ نيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُمَحمَّ  َرى فـََوَهبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخم َدامُهَا َأمُّ ِإبـمَراِهيَم، َوَأمَّا اَأم  .ِد بمِن قـَيمس  المَعبمِدي ِ ِإحم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

َلَم، َعنم َأبِيه َحدثَنا ُيَي بن عبد الرَّْحمَن ابمن َحاطِ  ِه مثَّ ُرِوَي ِمنم َطرِيِق َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن زَيمِد بمِن َأسم ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ب 



َكنمَدرِيَِّة، قَالَ بـََعَثيِن : َحاِطِب بمِن َأيب بـَلمتَـَعَة قَالَ  سم ِقِس َمِلِك اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المُمَقوم ُتُه : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفِجئـم
ُت ِعنمَدُه، مثَّ بـََعَث إِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأَنـمَزَليِن ِف َمنمزِِلِه َوَأَقمم ِإين ِ : َع ِبطَارِقـََتُه َوقَالَ يَلَّ َوَقدم مجََ ِبِكَتاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهَم َعينِ    .َسائُِلَك َعنم َكََلم  فَُأِحبُّ َأنم تـَفم
رِبمين َعنم َصاحبك َألَيمَس ُهَو نىب؟ قلت: قـُلمتُ : قَالَ   بَلى: َهُلمَّ قَاَل َأخم

__________ 
ُزمء الثَّاين ( 5)  .13تقدم َذِلك ِف اْلم
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 .ُهَو َرُسوُل اَّللَِّ 
َِها؟ قَالَ : قَالَ  َرُجوُه ِمنم بـََلِدِه ِإََل َغريم ِمِه َحيمُث َأخم ِعيَسى بن َمرممَيَ : فـَُقلمتُ : َفَما َلُه َحيمُث َكاَن َهَكَذا ملَم َيدمُع َعَلى قـَوم

؟ َقالَ   .بـََلى: َألَيمَس َتَشَهُد َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ
مُ : قـُلمتُ  ُ ِإََل السَّمَ َفَما َلُه َحيمُث َأَخَذُه قـَوم ِلكُهمم هللا َحيمُث َرفـََعُه اَّللَّ ُلُبوُه، َأالَّ َيُكوَن َدَعا َعَليمِهمم بَِن يـُهم اِء ُه فََأرَاُدوا َأنم َيصم

نـمَيا؟ فـََقاَل يل  ، َهِذِه َهَداََي َأبـمَعُث هِبَا َمَعَك ِإََل ُُمَمَّد ، : الدُّ َرَقة  َأنمَت َحِكيٌم َقدم َجاَء ِمنم ِعنمِد َحِكيم  ( 5)َوُأرمِسُل َمَعَك بَِبذم
رُِقوَنَك ِإََل َمأمَمِنكَ   .يـَُبذم

ُهنَّ ُأمُّ ِإبـمَراِهيَم ابمِن َرُسوِل اَّللَِّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلث جَوار ِمنـم َدى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأهم  َصلَّى اَّللَّ
، َوَأرمَسَل ِإلَيمِه ِبطُرمف  َوَواِحَدٌة َوهَ  َنمَصاِريِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَسَّاَن ابمن ََثِبت  اَأم  .ِمنم طَُرِفِهمم  بَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبَع َجَوار   َدى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاَق َأنَُّه َأهم َرى  َوذََكَر ابمُن ِإسم ُخم َداُهنَّ َمارِيَُة َأمُّ ِإبـمَراِهيَم، َواَأم ِإحم
َوُد َخِصيٌّ : ِسريِيُن الَِِّت َوَهبَـَها ِْلَسَّاَن بمِن ََثِبت  فـََوَلَدتم َلُه َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َحسَّاَن قـُلمتُ  َِديَِّة ُغََلٌم َأسم وََكاَن ِف مُجمَلِة اهلم

ُُه َمأمبُوُر، َوُخفَّاِن سَ  لمُدلُ امسم َوَداِن َوبـَغمَلٌة بـَيمَضاُء امسمَُها الدُّ  .اَذَجاِن َأسم
ُخُل َعَلى َمارِيََة، َكَما َكاَن ِمنم َعاَداهِتِمم بِِبََلِد ِمصمَر، ( 1)وََكاَن مابور َهَذا َخصيا َومل يعلُموا َبممره  َممِر، َفَصاَر يَدم ِبدئ اَأم

َاِل َوَأنَُّه َخِصيٌّ، َحىتَّ قَاَل بـَعمُضُهمم َفَجَعَل بـَعمُض النَّاِس يـََتَكلَُّم ِفيهِ  ِإنَُّه الَِّذي َأَمَر : َما ِبَسَبِب َذِلَك َواَل يـَعمَلُموَن حبَِقيَقِة اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  بَِقتمِلِه فـََوَجَدُه َخصيا فـَرَتكه  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديث ِف صَ  ِلم  ِمنم َطرِيِق واْلم َحاقَ [ َْحَّاِد بمِن َسلَمة]ِحيِح ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َقاَل ابمُن ِإسم َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َذَة بمِن َعِلي   َصاِحِب المَيَماَمةِ  ِرو بمِن َعبمِد ُود   َأَخا َبيِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي   ِإََل َهوم  .َسِليَط بمَن َعمم

ِ َصاِحَِبم عُ  َزمِديَـّنيم ُلُنمَدى اَأم ُُلنمَدى َوَعمَّاِر بمِن اْلم َفر ابمن اْلم َرِمي  ِإََل َجيـم ضم  ( .9)َماَن َوبـََعَث المَعََلء بن اْلَم
__________ 

 .اْلفارة: البذرقة( 5)
 .59/  1انمظُر االصابة ( 1)



رينبعث المَعََلء بن اْلضرى ِإََل المُمنمذر ب: ابمن ِهَشام( 9)  .ن َساَوى العبدى ملك المَبحم
َفر َوعبد ابمين اْللندى رو بن المَعاِص السهمى ِإََل َجيـم  .َوبعث َعمم

رو  .ِإََل مُثَاَمة بن َأََثل وهوذة بن على..َوبعث سليط بن َعمم
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َهِقيُّ َهاُهَنا قـَبمَل غَ  َاِفُظ المبَـيـم َبَة َوُعرمَوَة بمِن َغزمَوُة َذاِت السَََّلِسِل ذََكَرَها اْلم زمَوِة المَفتمِح، َفَساَق ِمنم َطرِيِق ُموَسى بمِن ُعقم
َرو بمَن المَعاِص ِإََل َذاِت السَََّلِسِل ِمنم َمَشاِرِف الشَّا: الزُّبـَريمِ قَااَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمم ِم ِف بَِلي   بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .نم يَِليِهمم من قضاعةَوَعبمِد اَّللَِّ َومَ 
ِه، فـَبَـَعَث ِإََل رَ : قَاَل ُعرمَوة بن الزبري َرِة َعُدوِ  ، فـََلمَّا َصاَر ِإََل ُهَناَك َخاَف ِمنم َكثـم َواُل المَعاِص بمِن َواِئل  ُسوِل َوبـَُنو بَِلي   َأخم

َتِمدُُّه، فـََنَدَب َرُسوُل ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم ر  َوُعَمُر اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَِّلنَي فَانـمَتَدَب َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمَهاِجرِيَن اَأم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم َأمجمَِعنَي، َوَأمََّر َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف مَجَاَعة  ِمنم َسَراِة المُمَهاِجرِيَن َرِضَي اَّللَّ َأَِب ُعبَـيمَدة ابمن َّللَّ

َرَّاحِ   .اْلم
َبةَ  ر و قَالَ : قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ُه : فـََلمَّا َقِدُموا َعَلى َعمم َتِمدُّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأسم َأََن َأِمريُُكمم َوَأََن َأرمَسلمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِبُكمم 
 .رُي َأصمَحاِبَك َوَأبُو ُعبَـيمَدَة َأِمرُي المُمَهاِجرِينَ َبلم َأنمَت َأمِ : فـََقاَل المُمَهاِجُرونَ 

ٌرو َا َأنـمُتمم َمَدٌد ُأممِددمتُهُ : فـََقاَل َعمم  .ِإَّنَّ
َ الشِ يَمِة  -فـََلمَّا رََأى َذِلَك َأبُو ُعبَـيمَدَة  ُُلِق َلنيِ  ُرو َأنَّ آِخَر َما: قَالَ  -وََكاَن َرُجًَل َحَسَن اْلم َعِهَد ِإََل َرُسوِل  تـََعلَّمم ََي َعمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم قَالَ  َتيِن ََأُِطيَعنَّكَ " ِإَذا َقِدممَت َعَلى َصاِحِبَك فـََتطَاَوَعا : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوِإنََّك ِإنم َعَصيـم
رو ابمن المَعاصِ   .َفَسلََّم َأبُو ُعبَـيمَدة االمارة لَعمم

َحاقَ  ، قَالَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِ التَِّميِميُّ َصنيم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلُم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َحدَّ
تَـنمِفُر المَعَرب ِإََل االسَلم  َرو بمَن المَعاِص َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمم  (5)اَّللَّ

__________ 
 . الشَّامِإََل : ابمن ِهَشام( 5)

 .َوَلَعلَّه حَتمرِيف
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ُ َعَليمِه َوسَ  ، فـَبَـَعَثُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  لَّمَ َوَذِلَك َأنَّ ُأمَّ المَعاِص بمِن َواِئل  َكاَنتم ِمنم َبيِن بَِلي  
َوبِِه مُسِ َيتم تِلمَك المَغزمَوُة َذاَت السَََّلِسِل  -يـَُقاُل َلُه السَََّلِسُل ِإلَيمِهمم يتألفهم ِبَذِلَك، َحىتَّ ِإَذا َكاَن َعَلى َماء  بَِرمِض ُجَذاَم 

َتِمدُُّه، فـَبَـَعَث ِإلَيم : قَالَ  - ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم َرَّاِح ِف فـََلمَّا َكاَن َعَليمِه َوَخاَف بـََعَث ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِه َأَِب ُعبَـيمَدَة بمِن اْلم
ر  َوُعَمُر، َوقَاَل َِأَيب ُعبَـيمَدَة ِحنَي َوجََّهُه  َوَِّلنَي، ِفيِهمم َأبُو َبكم  ".اَل خَتمَتِلَفا " المُمَهاِجرِيَن اَأم

ٌرو َا ِجئمَت مَددا َل، فـََقاَل َلُه َأبُو ُعبَـيمدَ : َفَخَرَج َأبُو ُعبَـيمَدَة َحىتَّ ِإَذا َقِدَم َعَليمِه قَاَل َلُه َعمم اَل َوَلِكينِ  َعَلى َما َأََن : ةَ ِإَّنَّ
 .َعَليمِه َوَأنمَت َعَلى َما َأنمَت َعَليمهِ 

نـمَيا ًَل، َهيِ ًنا َعَليمِه َأممُر الدُّ  .وََكاَن َأبُو ُعبَـيمَدَة رَُجًَل لَيِ ًنا َسهم
ٌرو  .َأنمَت َمَدِدي( 5[ )بل: ]فـََقاَل َلُه َعمم

ر  : فـََقاَل َلُه َأبُو ُعبَـيمَدةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم قَاَل يل ََي َعمم َتيِن َأطَعمُتَك " اَل خَتمَتِلَفا : " و َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإنََّك ِإنم َعَصيـم
ٌرو َا َأنمَت َمَدٌد يل : فـََقاَل َلُه َعمم  .فَِإين ِ َأِمرٌي َعَليمَك َوِإَّنَّ

 .َفُدوَنكَ : قَالَ 
ُرو بمُن المَعا  .ِص ِِبلنَّاسِ َفَصلَّى َعمم

ِرو بمِن المَعاصِ : َوقَاَل المَواِقِديُّ * * *  َثيِن رَبِيَعُة بمُن ُعثمَماَن، َعنم يَزِيَد بمِن ُروَماَن، َأنَّ َأَِب ُعبَـيمَدَة َلمَّا آَب ِإََل َعمم  َحدَّ
ِضع  بـََلَغُه َأنَُّه َقدم َكاَن هِبََذا  َفَصاُروا مَخمَسِمائَة  َفَساُروا اللَّيمَل َوالنـََّهاَر َحىتَّ َوِطَئ ِبََلَد بَِلي    َوَدوََّخَها، وَُكلََّما انـمتَـَهى ِإََل َموم

ُعوا ِبَك  ِضِع مَجمٌع فـََلمَّا مسَِ َ، َوَلِقَي ِف آِخِر َذِلَك مَجمًعا ( 1)المَموم رََة َوبِلمَقنيم تـََفرَُّقوا، َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل َأقمَصى ِبََلِد بَِلي   َوُعذم
مِئذ  َعامر بن ربيَعة َوُأِصيَبتم ذراعه، َوْحل المُمسلُمونَ  لَيمسَ  َتتُلوا َساَعة، وتراموا ِِبلنَّبِل َساَعة، َورمى يـَوم  ِبلكثري فَاقـم

ًما اَل َيسم  ٌرو َما ُهَناَك َوَأقَاَم َأَيَّ ع  َواَل َمَكان  َصاُروا مَ َعَليمِهم فهزموا َوَأعمَجُزوا َهَرًِب ِف المِبََلِد َوتـََفرَُّقوا، َوَدوََّخ َعمم ُع هَلُمم جبَمم
حَبُوَن َوملَم يَ  َيمِل فـََيأمتُوَن ِِبلشَّاِء َوالنـََّعِم، َفَكانُوا يـَنمَحُروَن َويَذم َعُث َأصمَحاَب اْلم ثـَُر ِمنم َذِلك، ِفيِه، وََكاَن يـَبـم ُكنم ِف َذِلَك َأكم

 .َومل تكن َغَنائِم تقسم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 ".بذلك : " ا( 1)
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ُث َعنم يَزِي عت ُيَي ابمن َأيُّوَب ُُيَدِ  َد بمِن َأيب َوقَاَل َأبُو َداُود، َحدثَنا ابمن الممثىن، َحدثَنا وهب بن جرير، َحدثَنا َأىب، مسَِ
، َعنم َعبمِد الرَّْحمَن ابمن ُجبَـريم ، َعنم  َراَن بمِن َأيب َأَنس  ، َعنم ِعمم ِرو بمِن المَعاِص، َقالَ  َحِبيب  َلة  َِبرَِدة  ِف : َعمم ُت ِف لَيـم تَـَلمم احم

َلَك، َقالَ  ُت ِإِن اغمَتَسلمُت َأنم َأهم َفقم ُت مثَّ َصلَّيمُت بَِصمَحايب الصُّبمَح، َفذََكُروا َذِلَك : َغزمَوِة َذاِت السَََّلِسِل، فََأشم فـَتَـَيمَّمم
ُرو َصلَّيمَت بَِصمَحاِبَك َوَأنمَت ُجُنٌب؟ : " َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  بَـرمتُُه ِِبلَِّذي َمنَـَعيِن ِمَن : قَالَ " ََي َعمم فََأخم



َ يـَُقولُ : ااِلغمِتَساِل َوقـُلمتُ  عمُت اَّللَّ َ َكاَن بكم رِحيما : " ِإين ِ مسَِ تُـُلوا َأنـمُفَسُكمم ِإنَّ اَّللَّ ُ فَ " َواَل تـَقم َضِحَك َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًئا  .َعَليمِه َوَسلََّم َوملَم يـَُقلم َشيـم

ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َسَلَمَة  َاِرِث، َعنم يَزِيَد بن َأىب حبيب، َعن ( 1)َحدثَنا ابمُن هَلِيَعَة ( 5[ )أخربََن ابمن وهب]َحدَّ ُرو بمُن اْلم َوَعمم
، َعنم َعبمِد ا رو بن المَعاِص ( 9)لرَّْحمَِن بمِن ُجبَـريم  عمَران بن َأَنس  َفذََكَر ( 7)وََكاَن َعَلى َسرِيَّة   -، َعنم َأيب قيس موَل َعمم

ِوِه  َِديَث بَِنحم  .ُوُضوَءُه لِلصَََّلِة مثَّ َصلَّى هِبِمم ( 1)فـََغَسَل َمَغابَِنُه َوتـََوضَّأَ : قَالَ  -اْلم
 .تـََّيمُّمَ َفذََكَر ََنمَوُه َوملَم يَذمُكِر ال

، َعنم َحسَّاَن بمِن َعِطيََّة، َوقَاَل ِفيهِ : قَاَل َأبُو َداُودَ  َومزَاِعيِ   .فـَتَـَيمَّمَ : َوَرَوى َهِذِه المِقصََّة َعِن اَأم
ِر بمِن َحزم : َوقَاَل المَواِقِدي   ، َعنم َأيب َبكم ُرو بمُن : م  قَالَ َحدََّثىن َأفملح بن سعيد، َعن َأىب َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن رُقـَيمش  َكاَن َعمم

َلة  َِبرَِدة  َكَأَشدَّ َما َيُكوُن ِمَن المبَـرمِد، فـََقاَل َِأَصمَحابِهِ  تَـَلَم ِف لَيـم ُت فَِإِن : المَعاِص ِحنَي قـََفُلوا احم تَـَلمم ، احم َن َواَّللَِّ َما تَروم
 .اغمَتَسلمُت ُمتُّ 

ُف بمُن َمالك بريداَفَدَعا مبَاء  فـَتَـَوضَّأَ َوَغَسَل فـَرمَجُه وَ   .تـََيمََّم، مثَّ قَاَم َفَصلَّى هِبِمم، َفَكاَن َأوََّل َمنم بـََعَث َعوم
__________ 

 .11/  5من سَنن َأىب َداُود ( 5)
 .َعن ابمن هَلِيَعة: سَنن َأىب َداُود( 1)
 .َولَيمَس ُهَو ابمن ُجَبري بن نفريعبد الرَّْحمَن بن ُجَبري مصرى موَل َخارَِجة بن حذافة، : قَاَل َأبُو َداُود( 9)
َرو بمَن المَعاِص َكاَن َعَلى َسرِيَّة  : َأبُو َداُود( 7)  .َأنَّ َعمم
 .بواطن االفخاذ: املغابن( 1)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف السََّحِر َوُهَو ُيَصلِ ي: قَاَل َعومفٌ  ُت َعَليمِه، فـََقاَل  فـََقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف بـَيمِتِه، َفَسلَّمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ؟ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُف بمُن َماِلك  ُف بمُن َماِلك  ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـَُقلمتُ " َعوم  .َعوم

َُزوِر؟ : " قَالَ   .نـََعمم : قـُلمتُ " َصاِحُب اْلم
ًئاَوملَم يَزِدم َعَلى َهَذا بـَعمَد َذلِ   .َك َشيـم

رِبمين : " مثَّ قَالَ  ر و َوُمطَاَوَعُة َأيب ُعبَـيمَدَة، فـََقالَ " َأخم بَـرمتُُه مبَا َكاَن ِمنم َمِسرِيََن َوَما َكاَن َبني َأيب ُعبَـيمَدَة َوَعمم  َرُسوُل اَّللَِّ فََأخم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َأَِب ُعبَـيمَدَة بم : " َصلَّى اَّللَّ َرَّاِح يـَرمَحُم اَّللَّ  ".َن اْلم

ًرا َصلَّى ِِبلنَّاِس َوُهَو ُجُنٌب َوَمَعُه َماٌء، ملَم يَزِدم َعَلى َأنم َغَسَل فـَرمَجُه َوتـَوَ : قَالَ  بَـرمتُُه َأنَّ َعمم  .ضَّأَ مثَّ َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٌرو َعَلى َرُسولِ  بَـَرُه فـََقالَ  فـََلمَّا َقِدَم َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسأََلُه َعنم َصََلتِِه فََأخم َقِ  ِإين ِ َلو : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم



َلُه، َوَقدم قَاَل تـََعاََل  َ َكاَن بِ : " اغمَتَسلت ملت، مل َأِجدم بـَرمًدا َقطُّ ِمثـم تُـُلوا َأنـمُفَسُكمم ِإنَّ اَّللَّ  ".ُكمم رِحيما َواَل تـَقم
ًئا: قَالَ  ُلغمَنا َأنَُّه قَاَل َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوملَم يـَبـم  .َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ * * *  ، َقالَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َجِعيِ  َشم ِف بمِن َماِلك  اَأم ، َعنم َعوم َثيِن يَزِيُد بمُن َأيب َحِبيب  َغزمَوِة الَِِّت بـََعَث ُكنمُت ِف الم : َحدَّ
َرو بمَن المَعاِص، َوِهَي َغزمَوُة َذاِت السَََّلِسِل، َفَصِحبمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمم ر  َوُعَمَر، َفَمَررمُت ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َأَِب َبكم

م  َوُهمم َعَلى َجُزور  َقدم َنروها وهم اَل يقدُروَن على َأن يبعض َها : وها، وَكنت اممَرًءا جازرا، َفقلت هَلُمبَِقوم تعطوين ِمنـم
َنُكمم؟ قَاُلوا( 5)عشرا  َمَها بـَيـم  .نـََعمم : َعَلى َأنم أَُقسِ 

َناُه َوَأَكلمَناُه، فـََقاَل أَ  َها ُجزمءا فحمتله ِإََل َأصمَحايب فَاطََّبخم َرة فجزأهتا َمَكاين، َوأخذت ِمنـم ُت الشَّفم ر  وَ فََأَخذم : عمربُو َبكم
 َأىن َلك

__________ 
ر( 5) َُزور: المعشم  .النَِّصيب من ْلم اْلم

 .عشريا: وىف ا
)*( 
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بَـرمتـُُهَما فـََقااَل  ُف؟ فََأخم ُم ََي َعوم تَـَنا َهَذا: َهَذا اللَّحم َسنمَت ِحنَي َأطمَعمم  .اَل َواَّللَِّ َما َأحم
 .هُ مثَّ قَاَما يـَتَـَقيَّآِن َما ِف بُطُوهِنَِما ِمنم 

ُ َعَليمِه َوسَ  ُتُه َوُهَو ُيَصلِ ي ِف بـَيمِتِه، فـََلمَّا َأنم قـََفَل النَّاُس ِمنم َذِلَك السََّفِر ُكنمُت َأوََّل قَاِدم  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لََّم َفِجئـم
 .هُ السَََّلُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُ : فـَُقلمتُ 
؟ : " فـََقالَ  ُف بمُن َماِلك   .نـََعمم بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي: فـَُقلمتُ " َأَعوم
َُزوِر؟ : " فـََقالَ  ًئا" َصاِحُب اْلم  .َومل يزدم َعَلى َذِلَك َشيـم

، َوُهَو  ِف بمِن َماِلك  ، َعنم َعوم َحاَق، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب  َقِطٌع َبلم ُمعمَضلٌ َهَكَذا َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  .ُمنـم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ، عَ : قَاَل اْلم ، َعنم رَبِيَعَة بمِن َلِقيط  نم َوَقدم َرَواُه ابمُن هَلِيَعَة َوَسِعيُد بمُن َأيب َأيُّوَب، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب 

ِف بمِن َماِلك  َفذََكَر ََنموَ  َدم، َأظُنُُّه َعنم َعوم بَـرمتُُه فـََقالَ : ُه ِإالَّ َأنَُّه قَالَ َمالك بن َزهم ُتُه َعَلى ُعَمَر َفَسأََليِن َعنمُه فََأخم َقدم : فـََعَرضم
َرَك َوملَم َيَمُكلمهُ   .تـََعجَّلمَت َأجم

ِو َما تـََقدَّمَ  ر ، َومَتَاُمُه َكَنحم َلُه، َوملَم يَذمُكرم ِفيِه َأَِب َبكم  .مثَّ َحَكى َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة ِمثـم
َهِقيُّ * *  * َاِفُظ المبَـيـم ر و قَااَل : َوقَاَل اْلم َاِفُظ َوَأبُو َسِعيِد بمُن َأيب َعمم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن : َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َحدَّ

، ثـََنا َعِليُّ بمُن َعاِصم  ، َحدَّ ،  يـَعمُقوَب االصم، َحدثَنا َُيمََي بمِن َأيب طَاِلب  ِديِ  اُء، َعنم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم َذَّ ثـََنا َخاِلٌد اْلم َحدَّ
َرو بمَن المَعاِص يـَُقولُ  عمُت َعمم ر  : مسَِ ِم َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َجيمِش َذاِت السَََّلِسِل، َوِف المَقوم بـََعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ثمُت نـَفم  ر  َوُعَمَر ِإالَّ ِلَمنمزَِلة  يل ِعنمَدُه، قَالَ َوُعَمُر، َفَحدَّ َعثميِن َعَلى َأيب َبكم َ يََديمِه : ِسي َأنَُّه ملَم يـَبـم ُت بـَنيم ُتُه َحىتَّ قـََعدم فَأَتـَيـم



أَلُ : ؟ قـُلمتُ "َعاِئَشُة : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َمنم َأَحبُّ النَّاِس ِإلَيمَك؟ قَالَ : فـَُقلمتُ  ُت َأسم ِلكِ ِإين ِ َلسم  .َك َعنم َأهم
؟ قَالَ : قـُلمتُ " فَأَبُوَها : " قَالَ  طًا: قـُلمتُ " ُعَمُر : " مثَّ َمنم ؟ َحىتَّ َعدََّد َرهم  .مثَّ َمنم
َأُل َعنم َهَذا: قـُلمُت ِف نـَفمِسي: قَالَ   .اَل َأُعوُد َأسم
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ِ ِمنم َطرِيِق خَ  َِديُث ُُمَرٌَّج ِف الصَِّحيَحنيم ِديِ ، َوامسمُُه َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َوَهَذا اْلم اِء، َعنم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم َذَّ َراَن اْلم اِلِد بمِن ِمهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَثُه َعَلى َجيمِش َذاِت  ِرو بمِن المَعاِص، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن َعمم ، َحدَّ ُتُه فَـ َمل   : ُقلمتُ السَََّلِسِل، فَأَتـَيـم

؟ قَالَ : قـُلمتُ " َأبُوَها : " َفِمَن الر َِجاِل؟ قَالَ : قـُلمتُ " َعاِئَشُة : " َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإلَيمَك؟ قَالَ  مثَّ ُعَمُر بمُن : " مثَّ َمنم
طاب   .فعدد رَِجااًل " اْلم

 .َوَهَذا َلفمُظ المُبَخاِري ِ 
ٌرو  .اَفَة َأنم جَيمَعَليِن ِف آِخرِِهمم َفَسَكتُّ ُمََ : َوِف ِرَوايَة  قَاَل َعمم

ِب بمِن َكيمَساَن، َعنم َجاِبر ، َقالَ  َماُم َماِلٌك، َعنم َوهم ِر قَاَل اْلمِ ُ : َسرِيَّة َأىب ُعبَـيمَدة ِإََل َسيمِف المَبحم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَّاِح َوُهمم َثََلمُثِائَة  َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمثًا ِقَبَل السَّاِحِل َوَأمََّر عَ   .َليمِهمم َأَِب ُعبَـيمَدَة بمَن اْلم

 .َوَأََن ِفيِهمم : قَاَل َجاِبرٌ 
َنا َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِبَـعمِض الطَّرِيِق َفيِنَ الزَّاد فَأمر  َيمِش َفُجِمَع ُكلُُّه، َفَكاَن مزودى متَ ( 5)َفَخَرجم را، َأبُو ُعبَـيمَدَة بَِزمَواِد َذِلَك اْلم

م  َقِليًَل َقِليًَل َحىتَّ فىن َومل َيُكنم ُيِصيبُـَنا ِإالَّ متَمَرٌة متَمَرٌة، قَالَ  َلَقدم : َوَما تـُغميِن متَمَرٌة؟ فـََقالَ : فـَُقلمتُ : َفَكاَن يـَُقوتـَُنا ُكلَّ يـَوم
َدَها ِحنَي فَِنَيتم  ََن فـَقم ِر فَِإَذا: َقالَ ! َوَجدم َنا ِإََل المَبحم تَـَهيـم  ( .1)ُحوٌت ِمثمَل الظَِّرِب  مثَّ انـم

ََلِعِه فـَنُ : قَالَ  ِ ِمنم َأضم َلًة، مثَّ َأَمَر َأبُو ُعبَـيمَدَة ِبِضلمَعنيم َرَة لَيـم َيمُش مَثَاينَ َعشم ِصَبا، مثَّ َأمر براحلته فرحلت فََأَكَل ِمنمُه َذِلَك اْلم
 .مثَّ مر حتتهما َفلم يصبهما
ِ مِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم ِوهِ َأخم  .نم َحِديِث َماِلك  بَِنحم

ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم َجابر َنَة، َعنم َعمم َياَن بمِن ُعيَـيـم ِ َأيمًضا ِمنم َطرِيِق ُسفم  َوُهَو ِف الصَِّحيَحنيم
__________ 

 .فَأتوا َأَِب ُعبَـيمَدة: غري ا( 5)
ََبل املنبسط َأو الصَِّغري: الظرب( 1)  .اْلم

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َثََلمثِاَئِة رَاِكب  َوَأِمريََُن َأبُو ُعبَـيمَدَة بمُن اْلمَ بَـ : قَالَ  ، فََأَصابـََنا َعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَّاِح نـَرمُصُد ِعريًا ِلُقَريمش 
َبمَط  َيمُش َجيمُش اْلمَ ( 5)ُجوٌع َشِديٌد َحىتَّ َأَكلمَنا اْلم َي َذِلَك اْلم  .بمطِ ، َفُسمِ 

 .َوََنََر رَُجٌل َثََلَث َجَزائَِر مثَّ ََنََر َثََلَث َجَزائَِر مثَّ َثََلَثً : قَالَ 
 .فـَنَـَهاُه َأبُو ُعبَـيمَدةَ 

ر  َوادََّهنَّا َحىتَّ ََثَبتم ِإلَيـم : قَالَ  َها ِنصمَف َشهم بَـُر، فََأَكلمَنا ِمنـم ُر َدابًَّة يـَُقاُل هَلَا المَعنـم َساُمَنا َوَصَلَحتم َوَألمَقى المَبحم  .َنا َأجم
 .مثَّ ذََكَر ِقصََّة الضِ َلعِ 

َِديثِ  لُُه ِف اْلم َُديمِبَيةِ " نـَرمُصُد ِعريًا ِلُقَريمش  : " فـََقوم  .َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َهِذِه الَسرِيَِّة َكاَنتم قـَبمَل ُصلمِح اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُهَماَوالرَُّجُل الَِّذي ََنََر هَلُُم اْلمَ  ُ َعنـم  .َزائَِر ُهَو قـَيمُس بمُن َسعمِد بمِن ُعَباَدَة َرِضَي اَّللَّ
َهِقيُّ * * *  َاِفُظ المبَـيـم َبة، َحدثَنا ُيَي بن ُيَي، َحدثَنا َأبُو : َوقَاَل اْلم َاِعيل بن قـُتَـيـم َحاق، َحدثَنا ِإمسم ِر بمُن ِإسم َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم

ُر بمنُ  َثَمَة، َوُهَو زَُهيـم َنا َأَِب : ُمَعاِويََة، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َقالَ  َخيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأمََّر َعَليـم بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرُه، َفَكاَن أَ  ، َوَزوََّدََن ِجَراًِب ِمنم متَمر  ملَم جيَِدم لََنا َغيـم  .بُو ُعبَـيمَدَة يـُعمِطيَنا متَمَرًة متَمَرةً ُعبَـيمَدَة نـَتَـَلقَّى ِعريًا ِلُقَريمش 

نَـُعوَن هِبَا؟ قَالَ : قَاَل فـَُقلمتُ  ُتمم َتصم َمَنا ِإََل : َكيمَف ُكنـم ِفيَنا يـَوم َها المَماَء فـََتكم َرُب َعَليـم ُكنَّا ََّنُصَُّها َكَما َُيُصُّ الصَِّبُّ مثَّ َنشم
 .اللَّيملِ 

ِرُب ِبِعِصيِ َنا اْلمَ   .بمَط مثَّ نـَبُـلُُّه ِِبلمَماِء فـََنأمُكُلهُ وَُكنَّا َنضم
َناُه : قَالَ  ِم، فَأَتـَيـم َئِة المَكِثيِب الضَّخم ِر َكَهيـم ِر فـَُرِفَع لََنا َعَلى َساِحِل المَبحم َنا ِإََل َساِحِل المَبحم َعى فَانمطََلقم فَِإَذا بِِه َدابٌَّة تُدم

بَـَر، فـََقاَل َأبُو ُعبَـيمَدةَ  َتةٌ : المَعنـم  .َميـم
، َوَقِد اضمطُِررمُُتم َفُكُلوا: مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِف َسِبيِل اَّللَِّ  .اَل َبلم ََنمُن ُرُسُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَّا، َوَلَقدم ُكنَّا نغرف من َوقب : قَالَ  ًرا َوََنمُن َثََلمُثِائَة  َحىتَّ مسَِ َنا َعَليمِه َشهم  ِبلقَلل الد هن، عينه( 1)فََأَقمم
__________ 

بط( 5)  .ورق الش جر: اْلم
َسد كنقرة المعني والكتف: الوقب( 1)  .كل نقرة ِف اْلَم

)*( 
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ِر، َوَلَقدم َأَخَذ ِمنَّا َأبُو ُعبَـيمَدَة َثََلثََة َعَشَر َرُجًَل فَ  ِر الثَـّوم ِر َأوم َكَقدم ِف َعيمِنِه، َوَأَخَذ ِضلمًعا  َأقـمَعَدُهمم ونقتطع ِمنمُه المقدر َكالثَـّوم
َها َفَمرَّ حَتمتَـَها، َوتـََزوَّدمََن ِمنم ْلَمِمَها َوَشاِئقَ  َنا ( 5) ِمنم َأضمََلِعِه فََأقَاَمَها مثَّ رََحَل َأعمَظَم بِِعري  ِمنـم ممَنا المَمِديَنَة َأتـَيـم ، فـََلمَّا َقدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ لكم، فـََهل َمعُكمم شئ ِمنم ْلَمِمِه : " َفذََكرمََن َذِلَك َلُه فـََقالَ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَجُه اَّللَّ ُهَو ِرزمٌق َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَكَل ِمنمهُ : قَالَ " ُتطمِعُموََن؟   .فََأرمَسلمَنا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ِلٌم َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي  َثَمَة زَُهريمِ بمِن ُمَعاِويَةَ َوَرَواُه ُمسم ، َثََلثـَتـُُهمم َعنم َأيب َخيـم  ، َوَأْحمََد بمِن يُوُنَس َوَأبُو َداُوَد َعِن النـَُّفيمِليِ 
ُرَس المَمكِ يِ  َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد ا ِلِم بمِن َتدم ُعمِفيِ  المُكوِفِ ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ ُُمَمَِّد بمِن ُمسم َنمَصاِريِ  بِهِ َّللَِّ اْلم  . اَأم

َُديمِبَية، َوَلِكن أوردَنها َها: قـُلمتُ  َياقَاِت َأنَّ َهِذِه الَسرِيَِّة َكاَنتم قـَبمَل ُصلمِح اْلم َثِر َهِذِه السِ  َتَضى َأكم ُهَنا تـَبَـًعا لِلمَحاِفِظ  َوُمقم
تََة  ُ، فَِإنَُّه َأومَرَدَها بـَعمَد ُمؤم َهِقيِ  َرِْحَُه اَّللَّ  .َوقـَبمَل َغزمَوِة المَفتمحِ المبَـيـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َنَة فـََقا َُرقَاِت ِمنم ُجَهيـم تََة َسرِيََّة ُأَساَمَة بمِن زَيمد  ِإََل اْلم رو بن ُُمَمَّد، َحدثَنا : لَ َوَقدم ذََكَر المُبَخاِريُّ بـَعمَد َغزمَوِة ُمؤم َحدثَنا َعمم

َياِن، قَالَ هشيم، َأنبَأََن ُحَصنيم بن ُجنمُدب، َحدثنَ  عمُت ُأَساَمَة بمَن زَيمد  يـَُقولُ : ا َأبُو ظَبـم ُ َعَليمِه : مسَِ بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هُ  َنمَصاِر َرُجًَل ِمنـم ُت َأََن َوَرُجٌل ِمَن اَأم َم فـََهَزممَناُهمم، َوَْلِقم َنا المَقوم َُرَقِة َفَصبَّحم اَل ِإَلَه ِإالَّ : ِشيَناُه قَالَ مم، فـََلمَّا غَ َوَسلََّم ِإََل اْلم

 .اَّللَُّ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَـ  ي َحىتَّ قـَتَـلمُتُه، فـََلمَّا َقِدممَنا بـََلَغ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََي ُأَساَمُة َأقـَتَـلمَتُه بـَعمَد : " َقالَ َفَكفَّ االنصاري وطعنته ِبُرُمِم

ُ؟  مِ : تُ قـُلم " َما قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُت قـَبمَل َذِلَك الميَـوم َلمم ًذا، َفَما زَاَل يَُكرِ رَُها َحىتَّ مَتَنـَّيمُت َأين ِ ملَم َأُكنم َأسم  .َكاَن ُمتَـَعوِ 
َِديُث َوالمَكََلُم َعَليمِه ِفيَما سلف َم َهَذا اْلم  .َوَقدم تـََقدَّ

__________ 
 .مجع وشيقة، وهى ْلم يقدد َحىتَّ ييبس: الوشائق( 5)

)*( 
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 مثَّ َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َأيب ُعبَـيمد ، َعنم َسَلَمَة بمنِ 
َوِع قَالَ  َكم َعُث ِمَن المبـُُعوِث تِ : اَأم ُت ِفيَما يـَبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسبمَع َغَزَوات  َوَخَرجم َع َغَزومُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم

ُهَماَغَزَوات   ُ َعنـم ر  َوَمرًَّة ُأَساَمُة بمُن زَيمد  َرِضَي اَّللَّ َنا َمرًَّة َأبُو َبكم  .، َعَليـم
ََلِم َونـَعمَي َرُسوِل * * *  ََبَشِة َعَلى اْلمِسم َت النََّجاِشيِ  َصاِحِب اْلم َهِقيُّ َهاُهَنا َموم َاِفُظ المبَـيـم ُ َعَليمِه مثَّ ذََكَر اْلم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِمنَي َوَصََلتَُه َعَليمهِ وَ   .َسلََّم َلُه ِإََل المُمسم
ِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََعى فـََرَوى ِمنم َطرِيِق َماِلك  َصلَّى اَّللَّ

ِبريَات  ِإََل النَّاِس النََّجاِشيَّ ِف الم  ِم الَِّذي َماَت ِفيِه، َوَخَرَج هِبِمم ِإََل المُمَصلَّى َفَصفَّ هِبِمم وََكبـََّر َأرمَبَع َتكم  .يَـوم
ِريِ ، َعنم َسِعيد   ، َعِن الزُّهم َرَجاُه َأيمًضا ِمنم َحِديِث اللَّيمِث َعنم ُعَقيمل  ، َوَأخم َرَجاُه ِمنم َحِديِث َماِلك  نم َأيب َوَأيب َسَلَمَة، عَ  َأخم

ِوهِ   .ُهَريـمَرَة بَِنحم
، َعنم َعطَاء ، َعِن َجاِبر  قَالَ  َرَجاُه ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوَأخم َم رَُجٌل : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َماَت الميَـوم

ا َعَلى َأصمَحَمَة   ".َصاِلٌح َفَصلَّوم
دُ هَ ( 5)َوَقدم تـََقدََّمتم  َمم َها َوَّلِلَِّ اْلم ََحاِديُث َأيمًضا َوالمَكََلُم َعَليـم  .ِذِه اَأم



ِلم  َأنَُّه َلمَّا َكَتَب : قـُلمتُ  َت النََّجاِشيِ  َكاَن قـَبمَل المَفتمِح ِبَكِثري ، فَِإنَّ ِف َصِحيِح ُمسم فَاِق َكَتَب َوالظَّاِهُر َأنَّ َموم ِإََل ُمُلوِك اْلم
 ، ِلمِ ِإََل النََّجاِشيِ   .َولَيمَس ُهَو ِِبلمُمسم

ُ َأعمَلمُ   .َوَزَعَم آَخُروَن َكالمَواِقِديِ  َأنَُّه ُهَو َواَّللَّ
ِلِم بمِن َخاِلد الزجنمِي، َعن ُموَسى بن عقَبة، َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُمسم َاِفُظ المبَـيـم  َوَرَوى اْلم

__________ 
ُزمء الثَّاين ( 5)  .13تقدم َذِلك ِف اْلم

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأمَّ َسَلَمَة قَالَ : َعنم َأبِيِه، َعنم ُأمِ  ُكلمثُوم  قَاَلتم  َديمُت ِإََل النََّجاِشيِ  َأَواِقَي : " َلمَّا تـََزوََّج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َقدم َأهم
َِديَّةَ   من مسك وحلة وإىن الراه َقدم َماَت، َواَل َأَرى اهلم

، فَِإنم رُدَّتم َعَليَّ  ِإالَّ َستـَُردُّ  َنُكنَّ، َأوم َفِهَي َلِك  -َأظُنُُّه قَاَل  -َعَليَّ تـَُها بـَيـم  ".َقَسمم
َِديَُّة، فـََلمَّا رُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َماَت النََّجاِشيُّ َورُدَِّت اهلم َرَأة  ِمنم دَّتم َعَليمِه أعمطى امم َفَكاَن َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُلَّةَ  ِك، َوَأعمَطى َسائَِرُه ُأمَّ َسَلَمَة، َوَأعمطَاَها اْلم  .ِنَسائِِه َأُوِقيًَّة، ِمنم َذِلَك المِمسم
ُ أعلم  .َواَّللَّ
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َعمَظِم وََكاَنتم ِف َرَمَضاَن ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم َوصلى هللا َعَليمِه سيدََن ُُمَمَّد وَعلى آله َوَصحبه َوسلم َغزمَوُة المَفتمِح  اَأم
 .َسَنَة مَثَان  

ِضع  فـََقاَل تـََعاََل  ُ تـََعاََل ِف المُقرمآِن ِف َغريمِ َموم َتِوي ِمنمُكمم َمنم َأنـمَفَق ِمنم قـَبمِل المَفتمِح َوقَاَتَل ُأولَِئَك : " َوَقدم ذََكَرَها اَّللَّ اَل َيسم
يَة( " 5)َفُقوا ِمنم بـَعمُد َوقَاتـَُلوا وَُكَلًّ َوَعَد هللا اْلمسىن َأعمَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َأنـم   .اْلم

ِد رَبِ كَ : " َوقَاَل تـََعاََل  َواًجا َفَسبِ حم حبَمم ُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ َأفـم تَـغمِفرمُه ِإنَُّه َكاَن ِإَذا َجاَء َنصمُر اَّللَِّ َوالمَفتمُح َورََأيمَت النَّاَس َيدم  َواسم
 ".اًِب تـَوَّ 

َحاقَ  َُديمِبَيِة َما ذََكَرُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم نَِة اْلم ِريُّ، َعنم ُعرمَوَة بن الزبري، َعن الممسور بن : وََكاَن َسَبُب المَفتمِح بـَعمَد ُهدم َثيِن الزُّهم َحدَّ
يًعا قَااَل  ََثُه مجَِ ََكِم، َأنَـُّهَما َحدَّ ِدِه َكاَن ِف صُ : ُمرَمة َوَمرمَواَن بمِن اْلم ِد ُُمَمَّد  َوَعهم ُخَل ِف َعقم َُديمِبَيِة َأنَُّه َمنم َشاَء َأنم يَدم لمِح اْلم

ِدِهمم  ِد قـَُريمش  َوَعهم ُخَل ِف َعقم  ( [ .1)َدَخَل ]َدَخَل، َوَمنم َشاَء َأنم يَدم
ِدِه وَ : فـَتَـَواثـََبتم ُخَزاَعُة َوقَاُلوا ِد ُُمَمَّد  َوَعهم ُخُل ِف َعقم ر  َوقَاُلواََنمُن نَدم ِد قـَُريمش  : تـََواثـََبتم بـَُنو َبكم ُخُل ِف َعقم ََنمُن نَدم

ِدِهمم   .َوَعهم



ر  َوثـَُبوا عَ  ًرا، مثَّ ِإنَّ َبيِن َبكم َعَة َأِو الثََّمانَِيَة َعَشَر َشهم نَِة ََنمَو السَّبـم ُدم َوِترُي، َلى ُخَزاَعَة لَيمًَل مبَاء  يـَُقاُل َلُه الم َفَمَكثُوا ِف تِلمَك اهلم
 .َما يـَعمَلُم بَِنا ُُمَمٌَّد َوَهَذا اللَّيمُل َوَما يـََراََن من َأَحدٌ : َوُهَو َقرِيٌب ِمنم َمكََّة، َوقَاَلتم قـَُريمشٌ 

 ُ  .َعَليمِه َوَسلَّمَ فََأَعانُوُهمم َعَليمِهمم ِِبلمُكَراِع َوالسِ ََلِح َوقَاتـَُلوُهمم َمَعُهمم ِللضَّغمِن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  ِِبلمَوِترِي َحىتَّ قدم على َرو بمَن َساملِ  رَِكَب ِعنمَدَما َكاَن ِمنم َأممِر ُخَزاَعَة َوَبيِن َبكم  َوِإنَّ َعمم

__________ 
َِديد ( 5)  .50ُسورَة اْلم
خل: ابمن ِهَشام( 1)  .َومن أحب َأن يدم

خلم   .فـَلميدم
)*( 
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ُ َعَليمِه وَ  َرُسول هللا صلى هللا َبَـَر َوَقدم قَاَل َأبـمَياَت ِشعمر ، فـََلمَّا َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َعَليمِه َوسلم خيرب اْلم
ه ُتُم ُولمًدا وَُكنَّا َواِلَدا ( 5)حلف َأبِيه وأبينا اال تلدا * ََي رب إىن ََنشد ُُمَمًَّدا : أنشدها ِإَيَّ َنا فـََلمم مثَّ * َقدم ُكنـم َلمم َت َأسم

ًرا أبدا  ُهُه * َوادمُع ِعَباَد اَّللَِّ َيَمتُوا َمَدَدا ِفيِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َقدم ََتَرََّدا * نـَنمزِعم يََدا فَانمُصرم َرُسوَل اَّللَِّ َنصم ًفا َوجم ِإنم ِسيَم َخسم
ِر جَيمِري ُمزمِبَدا  َلق  َكالمَبحم ِعَدا َونـََقُضوا ِميثَاَقَك المُمؤَكََّدا ِإنَّ قـُرَ * تـََربََّدا ِف فـَيـم َلُفوَك المَموم َوَجَعُلوا يل ِف َكَداء  ُرصََّدا * يمًشا َأخم

ُت َأدمُعو َأَحَدا ( 1) ا فـََقاَل َوقـَتـَُّلوََن رُكًَّعا َوُسجَّدَ * فـَُهمم َأَذلُّ َوَأَقلُّ َعَدًدا ُهمم بـَيـَُّتوََن ِِبلمَوِترِي ُهجًَّدا * َوَزَعُموا َأنم َلسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رو بن َسامل : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف السََّماِء فـََقاَل ( 9)َفَما برح َحىتَّ َمرَّتم بَِنا َعَنانٌَة " نصرت ََي َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َتِهلُّ بِنَ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر َبيِن َكعمب  ِإنَّ َهِذِه السََّحابََة لََتسم  ".صم

َ َأنم  َهاِز وََكَتَمُهمم َُممَرَجُه، َوَسَأَل اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم النَّاس ِِبْلِم َي َعَلى قـَُريمش  َخبَـَرُه َحىتَّ َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يـَُعمِ 
غَتَـُهمم ِف ِبََلِدِهمم   .يـَبـم

َحاقَ * * *  ُُه َماِلُك ابمن َعبَّاد ، ِمنم ُحَلَفاِء وََكاَن : قَاَل ابمُن ِإسم َرِميِ  امسم ضم السََّبُب الَِّذي َهاَجُهمم َأنَّ َرُجًَل ِمنم َبيِن اْلَم
ا َعَليمِه فـََقتَـُلوُه َوَأَخُذوا َماَلُه، ، َخَرَج اَتِجًرا فـََلمَّا تـََوسََّط َأرمَض ُخَزاَعَة َعَدوم َوِد بمِن َرزمن  َسم ر  َعَلى رَُجل  فـََعَدتم بـَُنو بَ  اَأم كم

 ِمنم َبيِن ُخَزاَعَة فـََقتَـُلوُه، فـََعَدتم ُخَزاَعةُ 
__________ 

 .المَقِدمي: اال تَلد( 5)
 .جبل بَِعمَلى َمكَّة: كداء( 1)
 .السََّحاب: المَعَنان( 9)

)*( 
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َوِد بمِن َرزمن  الدئلى، وهم مفخر بَ  َسم ََلِم َعَلى َبيِن اَأم َرافـُُهمم، َسلمَمى وَُكلمثُوٌم َوُذَؤيمٌب، فـََقتَـُلوُهمم قـُبَـيمِل اْلمِسم يِن ِكَنانََة َوَأشم
ََرمِ   .بَِعَرَفَة ِعنمَد َأنمَصاِب اْلم

َحاقَ  َاِهِليَّة ديتني ديتني : وَحدثين رجل من الديل قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َوِد بمِن َرزمن  يُوَدومَن ِف اْلم َسم ة ونودى ِديَ ]َكاَن بـَُنو اَأم
 ( .5[ )ِديَة لفضلهم ِفيَنا
َحاقَ  َُديمِبَيِة وَ : قَاَل ابمُن ِإسم َم اْلم ََلُم، فـََلمَّا َكاَن يـَوم نَـُهُم اْلمِسم ر  َوُخَزاَعُة َعَلى َذِلَك ِإذم َحَجَز بـَيـم َنا بـَُنو َبكم ر  فـَبَـيـم َدَخَل بـَُنو َبكم

ِد َرُسولُ  ِد قـَُريمش  َوَدَخَلتم ُخَزاَعُة ِف َعقم ر   ِف َعقم نَُة، اغتنمها بَنو الديل ِمنم َبيِن َبكم ُدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَنِت اهلم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِمِه َوُهَو يَـ  َفل بن ُمَعاِويَة الديلى ِف قـَوم َمِئذ  َسيِ ُدُهمم َوَأرَاُدوا َأنم ُيِصيُبوا ِمنم ُخَزاَعة َثرا من ُأولَِئَك النَّفر، َفخرج نـَوم وم

ر  اَتبـََعُه، فـَبَـيََّت ُخَزاَعَة َوُهمم َعَلى المَوِترِي َوقَائِ  ُهمم َوحَتَاَوُزوا  -َماء  هَلُمم  -ُدُهمم َولَيمَس ُكلُّ َبيِن َبكم فََأَصابُوا رَُجًَل ِمنـم
ر  ِِبلسِ ََلِح، َوقَاَتَل َمَعُهمم ِمنم قـَُريمش  َمنم قَاَتلَ  تَـتَـُلوا، َوَرَفَدتم قـَُريمٌش َبيِن َبكم ( 1)ِِبللَّيمِل مستخفيا َحىتَّ حاوزوا  َواقـم

ا ِإلَيمِه قَاَلتم بَنو بكر ََرِم، فـََلمَّا انـمتَـَهوم ََرَم ِإهَلََك ِإهَلَكَ : ُخَزاَعَة ِإََل اْلم َم ََي : فـََقاَل َكِلَمًة َعِظيَمةً ! ِإَنَّ َقدم َدَخلمَنا اْلم اَل ِإَلَه الميَـوم
ر  َأِصيُبوا َثَمرَُكمم فـَلَ  رم َأفَل تصيبون َثركمَبيِن َبكم رُِقوِن ِف اْلم ِري ِإنَُّكمم لََتسم َوَْلََأتم ُخَزاَعُة ِإََل َداِر بَُديمِل بمِن َورمقَاَء ! َعمم

ًَل هَلُمم يـَُقاُل َلُه رَافع، َوقد قَاَل االخزر بن لعط الديلى ِف َذِلكَ  ََحا: مبَكََّة َوِإََل َداِر َموم * بِيِش َأنَـَّنا َأاَل َهلم َأَتى ُقصمَوى اَأم
َناُهُم ِف َدارَِة المَعبمِد رَاِفع  ( 9)َرَددمََن َبيِن َكعمب  بََفـمَوَق ََنِصِل  ِخذ * َحَبسم لِيل اْلم َوِعنمَد بَُديمل  َُممِبًسا غري ط؟ ؟ ؟ بدار الذَّ

ُهم ِبملناصل* الضيم بعد َما   شفينا النـُُّفوس ِمنـم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .ساقوا: اوزواح( 1)
قه ِف الموتر: االفوق( 9) م الذى وضع فـَوم  .السهم

م: والناصل  .َماله نصل َوُهَو حد السهم
)*( 
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ُمُهمم  َناُهُم َحىَت ِإَذا طَاَل يـَوم َنا هَلُمم ِمنم ُكلِ  ِشعمب  ِبَواِبِل * َحَبسم ِفيِهُم  أسود نبارى* نَُذحبِ ُُهمم َذبمَح التـُُّيوِس كأننا ( 5)نـََفحم
زمِع ِإذم َيطمُرُدونـَُهمم * ُهُم ظََلُموََن َواعمَتَدوما ِف َمِسريِِهمم ( 1)ِِبلمَقَواِصِل  َنمَصاِب َأوََّل قَاِتِل َكأَنَـُّهُم ِِبْلِم قـََفا * وََكانُوا َلَدى اَأم

ََواِفِل  َر َحفَّاُن النـََّعاِم اْلم ، وََكاَن يـَُقاُل َلُه بديل  فََأَجابَُه بَُديمُل بمُن َعبمدِ : قَالَ ( 9)ثـَوم ََجبِ  ِرو بمِن اَأم َمَناَة بمِن َسَلَمَة بمِن َعمم
َرَم فـََقالَ  َخُروَن َوملَم َندَعم : ابمن ُأمِ  َأصم ٌم يـَفم م االوَل تـَزمَدرِيِهُم * تـََعاَقَد قـَوم َر ََنِفِل َأِمنم خيفة المَقوم َتُِيُز * هَلُمم َسيِ ًدا يـَنمُدوُهُم َغيـم

م  ََنمُن ََنمُبو ِحَباَءََن المَوِتريَ  َر آِيِل َوِف ُكلِ  يـَوم َنا ِِبلتَََّلَعِة َدارَُكمم *  َخائًِفا َغيـم * ِلَعقمل  َواَل ُُيمىَب لََنا ِف المَمَعاِقِل َوََنمُن َصَبحم
َم المَعَواِذِل  َن َلوم ِبقم َياِفَنا َيسم َود  ( 7)بَِسم َ بِيض  َوَعتـم َم المَغِميِم ( 1)ِإََل ِخيِف َرضمَوى ِمنم جمر المَقَباِئل *  َوََنمُن َمنَـعمَنا بـَنيم َويـَوم



ُزوَن ِإنم ملَم نـَُقاِتِل * َأَأنم َأمجمََرتم ِف بـَيمِتَها ُأمُّ بـَعمِضُكمم ( 1)ُعبَـيمٌس َفَجعمَناُه جبَلمد  ُحََلِحِل * َقدم َتَكفََّت َساِعًيا  جبُعمُموِسَها تـَنـم
َحاقَ * اَّللَِّ َما ِإنم قـَتَـلمُتُم  َكَذبـمُتمم َوبـَيمتِ ( 7) َنا َأممرَُكمم ِف َبََلِبِل قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َسَلَمَة، : َوَلِكنم تـَرَكم َفَحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َياَن َقدم َجاءَُكمم : " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِد َويزِيد ِف الممدَّة  َكأَنَُّكمم بَِيب ُسفم  ".َيُشدُّ ِف المَعقم
__________ 

 .املطمئن َبني جبلني: الش عب( 5)
 .المَمَطر الشَّديد: والوابل

 .السيوف القواطع: القواصل( 1)
َعة: ثـَومر( 9)  .جبل مبَكَّة َومنعه من الص رمف النه َأرَاَد بِِه المبقم

 .َورَاءه: َوَقفاهُ 
 .بفاثور: وتروى

م َموِضع: َل َأبُو َذرقَا  .ظَاهره َأنه اسم
 .صَغار النعام: واْلفان

 .اهلاربة املسرعة: واْلوافل
 .َماء لبىن كَنانَة ِبْلجاز: التَلعة( 7)
 .من مَناِزل بىن كَنانَة ِبْلجاز: بيض( 1)

 .َماء لكنانة: وعتود
 .حاد َعن َطرِيقه: تكفت( 1)

َلد  .القوى: َواْلم
 .لشجاعالسَّيِ د ا: واْلَلحل

 .الرجيع: اْلعموس( 7)
 .رمت ِبِه ِبُسرمَعة: وأمجرت

 .المَفزع واْلذر: يُرِيد
 (9السِ ريَة  - 97)*( )
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َحاقَ  ُ َعلَ : قَاَل ابمُن ِإسم يمِه َوَسلََّم مثَّ َخَرَج بَُديمُل بمُن َورمقَاَء ِف نـََفر  ِمنم ُخَزاَعَة َحىتَّ َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  َعَليمِهمم، مثَّ انمَصَرُفوا رَاِجِعنَي َحىتَّ َلقُ  ُهمم َوُمظَاَهَرِة قـَُريمش  َبيِن َبكم بَـُروُه مبَا ُأِصيَب ِمنـم َفاَن َقدم بـََعثـَتمُه فََأخم َياَن ِبُعسم وا َأَِب ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيشُ  َياَن قـَُريمٌش ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة َوَقدم َرِهُبوا ِللَِّذي َصنَـُعوا، فـََلمَّا َلِقَي َأبُو ُسفم َد َوَيزِيُد ِف المُمدَّ دُّ المَعقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : بَُديمًَل قَالَ  بَـلمَت ََي بَُديمُل؟ َوَظنَّ َأنَُّه َقدم َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخَزاَعَة ِف َهَذا  ِسرمُت ِف : ِمنم َأيمَن َأقـم



 .السَّاِحل ِف َبطمِن َهَذا المَواِدي
َياَن ِإََل مربك ََنقَته فََأَخَذ ِمنم بـَعمرَِها فـََفتَُّه فـََرَأى ِفيِه النـََّوى: قَالَ   .فـََعَمَد َأبُو ُسفم

ِلُف ِِبَّللَِّ َلَقدم َجاَء بَُديمٌل ُُمَمًَّدا: فـََقالَ   .َأحم
َيا ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنة َفَدَخَل َعَلى ابـمَنِتِه ُأمِ  َحِبيَبةَ مثَّ َخَرَج َأبُو ُسفم ، فـََلمَّا َذَهَب َن َحىتَّ َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َطَوتمُه، فـََقالَ  ِلَس َعَلى ِفَراِش َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ دمِري َأَرِغبمِت يب َعنم َهَذا المِفَراِش َأوم ََي بـُنَـيَُّة َما أَ : لَِيجم
؟ فـََقاَلتم  ِرٌك جنٌَِس، فـََلمم ُأِحبَّ َأنم ََتمِلَس َعَلى : َرِغبمِت ِبِه َعينِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنمَت ُمشم ُهَو ِفَراِش َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِفَراِشهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ! َأَصاَبِك بـَعمِدي َشر   ََي بـُنَـيَُّة َواَّللَِّ َلَقدم : فـََقالَ  ر  َفَكلََّمُه َأنم يَُكلِ َم َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ َذَهَب ِإََل َأيب َبكم
 .َما َأََن بَِفاِعل  : فـََقالَ 

َطَّاِب َفَكلََّمُه فـََقاَل ُعَمرُ  َفُع َلُكمم إِ : مثَّ َأَتى ُعَمَر بمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َأََن َأشم فـََواَّللَِّ َلوم ملَم َأِجدم َلُكمم ! ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُكمم بِهِ ( 5)ِإالَّ الذَّرَّ   .َْلَاَهدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َم، َوِعنمَدَها َحَسٌن ُغََلٌم مثَّ َخَرَج َفَدَخَل على على ابمن َأيب طَاِلب  َوِعنمَدُه فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ يََديمِهَما، فـََقالَ  َربـَُهمم ِمينِ  قـََرابًَة، َوَقدم ِجئمُت ِف َحاَجة ،: يَِدبُّ بـَنيم ِم يب َرِْحًا َوَأقـم  ََي َعِليُّ ِإنََّك َأَمسَّ المَقوم

َفعم يل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َفََل َأرمِجَعنَّ َكَما ِجئمُت َخائًِبا، فَاشم  .َصلَّى اَّللَّ
َيانَ : فـََقالَ  َتِطيُع َأنم نَُكلِ َمُه ِفيهِ ! َوُيمََك َأَِب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َأممر  َما َنسم  .َواَّللَِّ َلَقدم َعَزَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َهلم َلِك َأنم أتَمُمِري بنيك َهَذا فيجري َبني النَّاسََي بِنمَت ُُمَمَّد  : فَالمتَـَفَت ِإََل فَاِطَمَة فـََقالَ 
__________ 

ل: الذَّر( 5)  .النَّمم
 .َوُهَو كاملثل، اَلن الذَّر اَل يـَُقاتل بِهِ 

)*( 

(9/190) 

 
 

ِر؟ فـََقاَلتم  َ النَّاِس َوَما جيُِرُي َأَحٌد َعَلى النَِّبِ  َصلَّى  َواَّللَِّ َما بـََلَغ بـُيَنَّ َذِلَك َأنم جيُِريَ : فـََيُكوُن َسيِ َد المَعَرِب ِإََل آِخِر الدَّهم بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ

يِن : فـََقالَ  َتدَّتم َعَليَّ فَانمَصحم ُُموَر َقِد اشم َسِن ِإين ِ َأَرى اَأم  .ََي َأَِب اْلَم
ًئا يـُغميِن َعنمَك، َوَلِكنََّك َسيِ ُد : قَالَ  َقم بَِرمِضكَ َواَّللَِّ َما َأعمَلُم َشيـم َ النَّاِس مثَّ اْلم  .َبيِن ِكَنانََة، فـَُقمم فََأِجرم بـَنيم

ًئا؟ قَالَ : فـََقالَ  َر َذِلكَ : َأَو تـََرى َذِلَك ُمغمِنًيا َعينِ  َشيـم  .اَل َواَّللَِّ َما َأُظنُّ، َوَلِكنم اَل َأِجُد َلَك َغيـم
ِجِد فـََقالَ  َياَن ِف المَمسم َ النَّاسِ َأيُـّ : فـََقاَم َأبُو ُسفم  .َها النَّاُس ِإين ِ َقدم َأَجرمُت بـَنيم

ًئا، : َما َورَاَءَك؟ قَالَ : مثَّ رَِكَب بَِعريَُه فَانمطََلَق، فـََلمَّا َأنم َقِدَم َعَلى قـَُريمش  قَاُلوا ُتُه، فـََواَّللَِّ َما َردَّ َعَليَّ َشيـم ِجئمُت ُُمَمًَّدا َفَكلَّمم



تُُه َألم مثَّ ِجئمُت ابمَن َأيب ُقَحا ًرا، مثَّ ِجئمُت ُعَمَر فـََوَجدته أعدى َعدو، مثَّ ِجئمُت َعِليًّا فـََوَجدم ُت ِفيِه َخيـم نَيَ َفَة فـََواَّللَِّ َما َوَجدم
ًئا َأمم اَل؟ قَاُلوا ِم، َوَقدم َأَشاَر َعَليَّ بَِممر  َصنَـعمُتُه فـََواَّللَِّ َما َأدمِري َهلم يـُغميِن َعنَّا َشيـم َأَمَرين َأنم ُأِجرَي : اَذا َأَمَرَك؟ قَالَ مبَِ : المَقوم

َ النَّاِس فـََفَعلمتُ   .اَل : َهلم َأَجاَز َذِلَك ُُمَمٌَّد؟ قَالَ : قَاُلوا: بـَنيم
 .َوُيمََك َما زَاَدَك الرَُّجُل َعَلى َأنم َلِعِب ِبَك َفَما يـُغميِن َعنَّا َما قـُلمتَ : قَاُلوا
 .ُت غري َذِلكاَل َواَّللَِّ َما َوَجدم : فـََقالَ 

 .فَائَِدة ذكرَها السُّهيملي]
َِديثِ  ِل فَاِطَمَة ِف َهَذا اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : " فَتكلم َعَلى قـَوم َعَلى َما َجاَء ِف " َوَما جيُِرُي َأَحٌد َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديثِ  ِلِمنَي َأدمََنُهمم : " اْلم َِديِث َمنم جيُِرُي َواِحًدا َأو نَفرا : قَالَ " َوجيُِرُي َعَلى المُمسم نَـُهَما بَِنَّ المُمَراَد ِِبْلم ِع بـَيـم َمم ُه اْلم َوجم
ُهمم فـََليمَس َلُه َذِلكَ : َيِسريا، َوَقول فَاِطَمة َماِم ِإَيَّ  .َفمن جيري عددا ِمنم َغزمِو اْلمِ

ُنوُن َوابمُن المَماِجُشوِن يـَُقواَلنِ : قَالَ  ِلِه َِأُمِ  َهاِنئ  إِ : َكاَن ُسحم َماِم ِلَقوم ُقوٌف َعَلى ِإَجازَِة اْلمِ َقدم َأَجرمََن : " نَّ َأَماَن المَمرمَأِة َموم
 َمنم 

ِرو بمِن المَعاِص َوَخاِلِد بمِن المَولِيدِ : قَالَ " َأَجرمِت ََي ُأمَّ َهاِنئ    .َويـُرمَوى َهَذا َعنم َعمم
ِلِه َعَليمِه السَََّلماَل جَيُوُز أَ : َوقَاَل َأبُو َحِنيَفةَ  َتِضي ُدُخوَل المَعبمِد َوالمَمرمَأة" َوجيُِرُي َعَليمِهمم َأدمََنُهمم : " َماُن المَعبمِد َوِف قـَوم  .َما يـَقم

 ( .5[ )َوهللا أعلم
__________ 

 .سقط من ح( 5)
)*( 
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َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  َوَقدم َرَوى المبَـيـم قَاَلتم بـَُنو  : َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم
ًرا َأعمَتَدا * اللَُّهمَّ إىن ََنشد ُُمَمًَّدا : َكعمب ُ َنصم َوادمُع ِعَباَد اَّللَِّ َيَمتُوا َمَدَدا * حلف َأبيَنا َوَأبِيِه اال تلدا َفانمُصرم َهَداَك اَّللَّ

َبَة ِف فـَتمِح َمكَّةَ  (5) َ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم ِة الَِِّت بـَنيم ، َوُهمم ِف المُمدَّ مثَّ ِإنَّ َبيِن نـَُفاثََة من بىن الديل َأَغاُروا َعَلى َبيِن َكعمب 
، وََكاَنتم بـَُنو َكعمب  ِف صُ  َ قـَُريمش  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوبـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَنِت بـَُنو َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لمِح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم قـَُريمٌش ِِبلسِ ََلِح َوالرَِّقيِق،  ر  َبيِن نـَُفاثََة، َوَأَعانـَتـم ، َفَأَعاَنتم بـَُنو َبكم ا نـَُفاثََة ِف ُصلمِح قـَُريمش  ِلج  َوَوفـَوم ُهمم بـَُنو ُمدم َواعمتَـَزلَتـم
ِد الَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِف بىن الديل رجََلِن مها سيداهم، سلمى بم ِِبلمَعهم ُن ِذي َكانُوا َعاَهُدوا َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَة بمَن عُ  َواَن بمَن أَُميََّة َوَشيـم َوِد، َويَذمُكُروَن َأنَّ ممَّنم َأَعانـَُهمم َصفم َسم َوِد وَُكلمثُوُم بمُن اَأم َسم روثممَ اَأم  .ان َوُسهيمل بن َعمم
َياٌن وضعفاء الر َِجال فأْلأوهم َوقـَتَـُلوُهمم حَ  ر و َوَعامَّتـُُهمم، َزَعُموا، ِنَساٌء َوِصبـم ىتَّ فأغارت بَنو الديل َعَلى َبيِن َعمم

 .َأدمَخُلوُهمم ِإََل َداِر بَُديمِل بمِن َورمقَاَء مبَكَّةَ 
ٌب ِمنم َبيِن َكعمب  َحىتَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذََكُروا َلُه الَِّذي َأَصابـَُهمم َوَما َكاَن من َأمر قـَُريمش   َفَخَرَج رَكم ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأتـَوم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".ارمِجُعوا فـَتَـَفرَُّقوا ِف المبـُلمَداِن : " َعَليمِهمم ِف َذِلَك، فـََقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوخَتَوََّف الَِّذي َكاَن، َياَن ِمنم َمكََّة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَخَرَج َأبُو ُسفم

َد َوزِدمََن ِف المُمدَّةِ : فـََقالَ  ُدِد المَعقم  .ََي ُُمَمَُّد اشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََنمُن َعَلى ! فـََقاَل َمَعاَذ اَّللَِّ " َذِلَك َقِدممَت؟ َهلم َكاَن ِمنم َحَدث  ِقبَـَلُكمم؟ َولِ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُديمِبَيِة اَل نغري َواَل نبدل َم اْلم ِدََن َوُصِلِحَنا يـَوم  .َعهم
__________ 

َاِضر: االعتد( 5)  .اْلم
)*( 
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ر  فـََقالَ  َفَخَرَج ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َد َوزِدمََن ِف المُمدَّةِ : َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَتى َأَِب َبكم ِد المَعقم  .َجدِ 
ر   ُت الذَّرَّ تـَُقاتُِلُكمم ََأَعَ : فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َلوم َوَجدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َواَّللَّ تـَُها َعَليم ِجَواِري ِف ِجَواِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُكمم نـم

َطَّابِ  َطَّاِب َفَكلََّمُه فـََقاَل ُعَمُر بمُن اْلم ُ، َوَما َكاَن ِمنمُه : مثَّ َخَرَج فَأََتى ُعَمَر بمَن اْلم َلَقُه اَّللَّ َما َكاَن ِمنم ِحلمِفَنا َجِديًدا فََأخم
ُ، َوَما َكاَن ِمنمُه َمقمطُوًعا َفََل َوَصَلُه اَّللَُّ  َيانَ فـََقا! مثبتا فـََقَطَعُه اَّللَّ  .ُجزِيَت ِمنم ِذي رَِحم  َشرًّا: َل َلُه َأبُو ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : مثَّ َدَخَل َعَلى ُعثمَماَن َفَكلََّمُه فـََقاَل ُعثمَمانُ   .ِجَواِري ِف ِجَواِر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َراَف قـَُريمش  يَُكلِ ُمُهمم َفُكلُُّهمم يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : مثَّ اتَـَّبَع َأشم ِد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُدََن ِف َعقم  .َعقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَكلََّمهَ  َا : ا فـََقاَلتم فـََلمَّا يَِئَس ممَّا ِعنمَدُهمم َدَخَل َعَلى فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا َأََن اممَرَأٌة، َوِإَّنَّ ِإَّنَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َذِلَك   .ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .فَأمُمِري َأَحَد ابـمنَـيمكِ : فـََقاَل هَلَا
ُلُهَما جيُِريُ : فـََقاَلتم   .إنَـُّهَما صبيان لَيمَس ِمثـم

 .َفَكلِ ِمي َعِليًّا: قَالَ 
هُ : فـََقاَلتم   .َأنمَت َفَكلِ مم

َتاُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ََي َأِبَ : َفَكلََّم َعِليًّا فـََقاَل َلهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَفم َياَن ِإنَُّه لَيمَس َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُسفم
َ َعِشريَِتكَ  بَـُرَها َوَأممنَـُعَها فََأِجرم بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم جبَِوار ، َوَأنمَت َسيِ ُد قـَُريمش  َوَأكم  .َصلَّى اَّللَّ

 .َصَدقمَت َوَأََن َكَذِلكَ : قَالَ 
َ النَّاِس، َواَل َواَّللَِّ َما َأُظنُّ َأنم خُيمِفَرين َأَحدٌ : َفَخَرَج َفَصاحَ   .َأاَل ِإين ِ َقدم َأَجرمُت بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َ النَّاِس، َواَل َواَّللَِّ َما َأُظنُّ َأنم خُيمِفَرين َأَحٌد ََي ُُمَمَُّد ِإين ِ َقدم َأَجرم : مثَّ َدَخَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُت بـَنيم
 .َواَل يـَُردَّ ِجَواِري



َياَن َعَلى َذِلكَ " َأنمَت تـَُقوُل ََي َأَِب َحنمظََلَة : " فـََقالَ   .َفَخَرَج َأبُو ُسفم
ُ َأعمَلُم  -فـََزَعُموا  ُ عَ  -َواَّللَّ  َليمِه َوَسلََّم قَاَل ِحنَي َأدمبـََر؟ ؟َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َيانَ  َأًة : " َأبُو ُسفم َمُعوا بَِنا ِإالَّ َفجم ََن ِإالَّ بـَغمَتًة َواَل َيسم َاِعِهمم َوَأبمَصارِِهمم َفََل يـََروم  ".اللَُّهمَّ ُخذم َعَلى َأمسم
َياَن َمكََّة فـََقاَلتم َلُه قـَُريمشٌ  د ؟ قَالَ مَ : َوَقِدَم َأبُو ُسفم ، : ا َورَاَءَك؟ َهلم ِجئمَت ِبِكَتاب  ِمنم ُُمَمَّد  َأوم َعهم اَل َواَّللَِّ َلَقدم َأىَب َعَليَّ

َر َأنَّ َعِليَّ بمَن أَ  ُهمم َلُه، َغيـم ًما ِلَمِلك  َعَليمِهمم َأَطَوَع ِمنـم التمس : َليب طَاِلب  َقدم قَاَل َوَقدم تـَتَـبـَّعمُت َأصمَحابَُه َفَما رََأيمُت قـَوم
ِمَك، َوَأنمَت َسيِ ُد قـَُريمش  وأكربها وأحقها َأال ختفر ِجَوارُهُ   .جَوار النَّاس َعَليمك َواَل َتر َأنمَت َعَليمِه َوَعَلى قـَوم

َ النَّاِس َوقـُلمتُ  َواِر مثَّ َدَخلمُت َعَلى ُُمَمَّد  َفذََكرمُت َلُه َأين ِ َقدم َأَجرمَت بـَنيم ُت ِِبْلِم  .ا َأُظنُّ َأنم خُتمِفَرين مَ : فـَُقمم
 .َأنمَت تـَُقوُل َذِلَك ََي َأَِب َحنمظََلةَ : فـََقالَ 

ُر اَّللَِّ : فـََقاُلوا جمُِيِبنَي َلهُ  َا َلِعَب ِبَك َعِليٌّ َلَعمم ًئا، َوِإَّنَّ َما ِجَواُرَك ! رضيت بَِغريم رضى، وجئتنا مباال يـُغميِن َعنَّا َواَل َعنمَك َشيـم
ٌ  جبَائِز  َوِإنَّ  َفاَرَك َعَليمِهمم هَلنيِ   .ِإخم

َِديَث فـََقاَلتم  ثـََها اْلم م  : مثَّ َدَخَل َعَلى اممَرَأتِِه َفَحدَّ ُ ِمنم َواِفِد قـَوم  .َفَما ِجئمَت ِبَريم  ! قـَبََّحَك اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَحاًِب فـََقالَ : قَالَ  ِر َبيِن َكعمب  ِإنَّ هَ : " َورََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِذِه السََّحاَب لََتِبضُّ بَِنصم

َياَن، مثَّ َأخَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما َشاَء هللا َأن ُيمكث بعد َما َخَرَج َأبُو ُسفم َهاِز َوَأَمَر َعاِئَشَة َفَمَكَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َذ ِف اْلِم
َزُه َوخُتمِفَي َذِلكَ   .َأنم َُتَهِ 

ِجِد َأوم ِإََل بـَعمِض َحاَجاتِِه، َفَدَخلَ مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمسم  َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  َعَلى َعاِئَشَة فـََوَجَد ِعنمَدَها ِحنمَطًة تنسف وتنقى، فـََقاَل هَلَا َنِعنَي َهَذا الطََّعاَم؟ َفَسَكَتتم : َأبُو َبكم  .ََي بنية مل َتصم

، فـََقالَ : الَ فـَقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَغمُزَو؟ َفَصَمَتتم َفِر : َأيُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َصم ؟ -َوُهُم الرُّوُم  -يُرِيُد َبيِن اَأم
َل جَنمد ؟ َفَصَمَتتم : فصمتت، فـََقالَ   .فـََلَعلَُّه يُرِيُد َأهم

 .تم فـََلَعلَُّه يُرِيُد قـَُريمًشا؟ َفَصَمتَ : قَالَ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلهُ : قَالَ   .نـََعمم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأتُرِيُد َأنم خَتمُرَج َُممَرًجا؟ قَالَ : َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفِر؟ قَالَ : قَالَ  َصم  .اَل : فـََلَعلََّك تُرِيُد َبيِن اَأم
َل جَنمد ؟ قَ : قَالَ   .اَل : الَ َأتُرِيُد َأهم
 .نـََعمم : فـََلَعلََّك تُرِيُد قـَُريمًشا؟ قَالَ : قَالَ 

ر   نَـُهمم ُمدٌَّة؟ قَالَ : قَاَل َأبُو َبكم َنَك َوبـَيـم ؟ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َألَيمَس بـَيـم ُلغمَك َما َصنَـُعوا بَِبيِن َكعمب   ".َأملَم يـَبـم



ُ َعَليم : قَالَ  ُ َوَأِذَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَأطمَلَع اَّللَّ ِه َوَسلََّم ِف النَّاِس ِِبلمَغزمِو، وََكَتَب َحاِطُب بمُن َأيب بـَلمتَـَعَة ِإََل قـَُريمش 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى المِكَتابِ   .َرُسوَلُه َصلَّى اَّللَّ

 .َوذََكَر المِقصََّة َكَما َسَيأمِت 
َحاقَ * * *  ر  َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َوِهَي َحدَّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َأنَّ َأَِب َبكم

َهاِز؟ قَاَلتم : تـَُغرمِبُل ِحنمَطًة فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلِم  .نـََعمم فـََتَجهَّزم : َما َهَذا؟ َأَمرَُكمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهازِ : َوِإََل َأيمَن؟ قَاَلتم : الَ قَ  َر َأنَُّه َقدم َأَمَرََن ِِبْلِم ًئا َغيـم  .َما مَسَّى لََنا َشيـم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَلَم النَّاَس َأنَُّه َسائٌِر ِإََل َمكََّة َوَأَمَر ِِبْلمِ : قَاَل ابمُن ِإسم : " لتـََّهيُِّؤ َوقَالَ دِ  َوامثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َغتَـَها ِف ِبََلِدَها  َباَر َعنم قـَُريمش  َحىتَّ نـَبـم َخم  .فـََتَجهََّز النَّاسُ " اللَُّهمَّ ُخِذ المُعُيوَن َواَأم

َهدم بَِبطمَحاِء َمكََّة : فـََقاَل َحسَّاُن ُُيَرِ ُض النَّاَس َوَيذمُكُر ُمَصاَب ُخَزاَعةَ   َبيِن َكعمب  حُتَزُّ رِقَابـَُها رَِجالُ * َعَناين َوملَم َأشم
َلى َكِثرٌي ملَم َُتَنَّ ثَِيابـَُها * ِبَيمِدي رَِجال  ملَم َيُسلُّوا ُسُيوفـَُهمم  ر و * َأاَل لَيمَت ِشعمِري َهلم تـََناَلنَّ ُنصمَرِت ( 5)َوقـَتـم ُسَهيمَل بمَن َعمم

 (1)حرَها وعقاهبا 
__________ 

 .مل تسرت: مل َتن( 5)
 .هنم قتلوا َومل يدفنوايُرِيد أَ 

 .وخزها: ابمن ِهَشام( 1)
يَوان  .وََكَذِلَك ِرَوايَة الدِ 

)*( 

(9/191) 

 
 

ِتِه  ِر اسم َرمِب شد  عصاهبا * َوَصفَوان عودا ُحزَّ ِمنم ُشفم ُتِلَبتم ِصرمفًا * َفََل أتمننا ََيبمَن ُأمِ  جُمَاِلد  ( 5)فـََهَذا َأَواُن اْلم ِإَذا احم
َها فَِإنَّ ُسُيوفـََنا ( 1)بـَُها َوَأعمَصَل َنَ  َتُح َِببـَُها ِقصَُّة َحاِطِب بمِن َأيب بـَلمتَـَعَة قَاَل ُُمَمَُّد * َواَل ََتمَزُعوا ِمنـم ِت يـُفم َعٌة ِِبلمَموم هَلَا َوقـم

َحاقَ  ِِه ِمنم عُ : بمُن ِإسم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َوَغريم ُ َعَليمِه : َلَمائَِنا قَاُلواَحدَّ َلمَّا َأمجمََع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِسرَي ِإََل َمكََّة َكَتَب َحاِطُب بمُن َأيب بـَلمتَـَعَة ِكَتاًِب ِإََل قـَُريمش  خُيمرِبُُهمم ِِبلَِّذي َأمجمَ  َع َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َممِر ِف السَّريمِ ِإلَيمِهمم، مثَّ َأعمطَاُه اممَرَأًة َزَعَم ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر  َأنَـَّها ِمنم ُمَزيـم وَ  َنَة، َوَزَعَم يل َغريه َأَن َسارَُة َموماَلٌة َسلََّم ِمَن اَأم
َريمًشا، َفَجَعَلتمُه ِف رَأمِسَها مثَّ فـَتَـَلتم َعَليمِه قـُُرونـََها مثَّ َخَرَجتم لِبَـعمِض َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب َوَجَعَل هَلَا ُجعمًَل َعَلى َأنم تـُبَـلِ َغُه قُـ 

 .بِهِ 
َبَـُر ِمَن السََّماِء مبَا َصَنَع َحاِطٌب، فـَبَـَعَث َعِليَّ بم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم َر بمَن الم َوَأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعوَّاِم َن َأيب طَاِلب  َوالزُّبـَيـم

رُُهمم َما َقدم َأمجمَعم : " فـََقالَ   ".َنا َلُه ِمنم َأمرهم َأدمرَِكا اممَرَأًة َقدم َكَتَب َمَعَها َحاِطُب بمُن َأيب بـَلمتَـَعَة ِبِكَتاب  ِإََل قـَُريمش  ُُيَذِ 
َزاَل  تَـنـم َفة حليفة َبيِن َأيب َأْحمََد، فَاسم َُليـم ًئا، فـََقاَل هَلَا َعِليٌّ َفَخَرَجا َحىتَّ َأدمرَكاَها ِِبْلم ِلَها فـََلمم جيََِدا ِفيِه َشيـم : َها فَالمَتَمَساُه ِف رَحم



رِِجنَّ لََنا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل ُكِذبـمَنا، َولَُتخم ِشَفنَّكِ  ِإين ِ َأِحِلُف ِِبَّللَِّ َما َكَذَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َهَذا المِكَتاَب َأوم لََنكم
دَّ ِمنمُه قَاَلتم فـَلَ   .َأعمِرضم : مَّا رََأِت اْلِم

َها َفَدفـََعتمُه ِإلَيمِه، فَأََتى ِبهِ  َرَجِت المِكَتاَب ِمنـم َتخم  فََأعمَرَض، َفَحلَّتم قـُُروَن رَأمِسَها فَاسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمهِ   "ََي َحاِطُب َما َْحََلَك َعَلى َهَذا؟ : " َوَسلََّم َحاِطًبا فـََقالَ  َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َوَصفَوان عودحن: ابمن ِهَشام( 5)
َاِلص: الص رمف( 1)  .اْلم

 .اعوج: وأعصل
َرمب  .يُرِيد اشتداد اْلم

رَِمة بن َأىب جهل: َوابمن أم جَمالد  .ِعكم
)*( 
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ِمٌن ِِبَّللَِّ َوِبَرُسوِلِه َما َغيـَّرمُت َواَل بَدَّلمُت، ولكنىن كنت اممَرًءا لَيمَس يل ِف ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقالَ  ِم ِمنم  َأَما َواَّللَِّ ِإين ِ َلُمؤم  المَقوم
ٌل َفَصانـَعمتـُُهمم َعَليمِهمم  َ َأظمُهرِِهمم َوَلٌد َوَأهم  .َأصمل  َواَل َعِشريَة ، وََكاَن يل بـَنيم

َطَّابِ فـََقاَل ُعمَ  َضمِربم ُعنُـَقُه فَِإنَّ الرَُّجَل َقدم ََنَفقَ : ُر بمُن اْلم ُ َعَليمِه ! ََي َرُسوَل اَّللَِّ َدعميِن َفَلم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  فـََقالَ : " َوَسلَّمَ  َم بَدم ر  يـَوم رِيَك ََي ُعَمُر َلَعلَّ هللا قد اطلع على َأصمَحاِب َبدم ُتمم فـََقدم َغَفرمُت لكم : َوَما يُدم اعمَمُلوا َما ِشئـم

." 
لَِياَء تلقوَن ِإلَيمِهم ِبملودة : " َوأنزل هللا ِف َحاِطب  .ِإََل آخر المِقصَّة" َييها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكمم َأوم

َحاَق َهِذِه المِقصََّة ُمرمَسَلةً   .َهَكَذا َأومَرَد ابمُن ِإسم
َه ِإلَيمُكمم جبَيمش  َكاللَّيمِل َيِسرُي َكالسَّيمِل، َوُأقمِسُم ِِبَّللَِّ : َوَقدم ذََكَر السَُّهيمِليُّ َأنَُّه َكاَن ِف ِكَتاِب َحاِطب َأن َرُسول هللا َقدم تـََوجَّ

ُ َعَليمُكمم فَِإنَُّه ُمنمِجٌز َلُه مَ  َدُه لََنَصَرُه اَّللَّ  .ا َوَعَدهُ َلوم َساَر ِإلَيمُكمم َوحم
م  َأنَّ َحاِطًبا َكَتبَ : قَالَ  ِسرِي ابمِن َسَلَّ ََذرَ : َوِف تـَفم  .ِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم نـََفَر فَِإمَّا ِإلَيمُكمم َوِإمَّا ِإََل َغريمُِكمم فـََعَليمُكُم اْلم

ِرو : َوَقدم قَاَل الُبَخاِري  * * *  َياُن، َعنم َعمم َبة، َحدثَنا ُسفم َع ُعبَـيمَد َحدثَنا قـُتَـيـم َسُن بمُن ُُمَمَّد ، َأنَُّه مسَِ بَـَرين اْلَم بمِن ِديَنار ، َأخم
عمُت َعِليًّا يـَُقولُ  ، مسَِ َداُد فـََقالَ : اَّللَِّ بمَن َأيب رَاِفع  ُر َوالمِمقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأََن َوالزُّبـَيـم  انمطَِلُقوا َحىتَّ : " بـََعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 أتَمتُوا َرومَضَة َخاخ  فَِإنَّ هِبَا
َها  َنا الرَّومَضَة فَِإَذا ََنمُن ِِبلظَِّعيَنِة، فـَُقلمَنا" ظَِعيَنًة َمَعَها ِكَتاٌب َفُخُذوُه ِمنـم ُلَنا َحىتَّ َأتـَيـم َنا تـََعاَدى بَِنا َخيـم رِِجي : فَانمطََلقم َأخم

 .المِكَتابَ 



 .َما معى: فـََقاَلتم 
رِ : فـَُقلمَنا  .ِجنَّ المِكَتاَب َأوم لَنُـلمِقنَيَّ الثِ َيابَ لَُتخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَِإَذا ِفيهِ : قَالَ  َنا ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَجتمُه ِمنم ِعَقاِصَها، فَأَتـَيـم  ِمنم : فََأخم
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رِِكنيَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َحاِطِب بمِن َأيب بـَلمتَـَعَة ِإََل ََنس  مبَكََّة ِمَن المُمشم ََي : " ، خُيمرِبُُهمم بِبَـعمِض َأممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، يـَُقولُ : فـََقالَ " َحاِطُب َما َهَذا؟  ُكنمُت َحِليًفا َوملَم َأُكنم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ اَل تعجل على، إىن كنت اممَرًءا ُملمَصًقا ِف قـَُريمش 

بَـبمُت إِ ِمنم َأنـمُفِسَها ِليِهمم َوَأممَواهَلُمم، فََأحم ذم فَاَتيِن َذِلَك ِمَن ، وََكاَن َمنم َمَعَك ِمَن المُمَهاِجرِيَن َمنم هَلُمم قـََراَِبٌت َُيمُموَن هِبَا َأهم
َعلمُه ارمتَِداًدا َعنم  َذ ِعنمَدُهمم يًَدا َُيمُموَن قـََراَبِِت، َوملَم َأفـم ََلمِ  النََّسِب ِفيِهمم َأنم َأختَِّ ِر بـَعمَد اْلمِسم  .ِدييِن َواَل ِرًضا ِِبلمُكفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َدعميِن َأضمِربم ُعُنَق َهَذا : فـََقاَل ُعَمرُ " َأَما ِإنَُّه َقدم َصَدَقُكمم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رًا فـََقالَ  ِإنَُّه َقدم َشِهدَ : " فـََقالَ ! المُمَناِفقِ  رِيَك َلَعلَّ اَّللََّ َقِد اطََّلَع َعَلى َمنم َشِهَد بَدم رًا، َوَما يُدم ُتمم فـََقدم : بَدم اعمَمُلوا َما ِشئـم

 ".َغَفرمُت َلُكمم 
لَِياَء : " فَأنمزل هللا ُسورَة له" َييها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكمم َأوم  ".فقد ضل َسَواء السَِّبيل : " ِإََل قـَوم

َنةَ  َياَن بمِن ُعيَـيـم ََماَعِة ِإالَّ ابمَن َماَجهم، ِمنم َحِديِث ُسفم َرَجُه بَِقيَُّة اْلم  .َوَأخم
 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َماُم َأْحمَدُ  ٌ َويُوُنُس قَااَل : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُحَجنيم ثـََنا لَيمُث بمُن سَ : َحدَّ ، َأنَّ َحدَّ عمد ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم أَ  ِل َمكََّة يَذمُكُر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَاَد َغزمَوُهمم، َفُدلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َحاِطَب بمَن َأيب بـَلمتَـَعَة َكَتَب ِإََل َأهم

ُ َعلَ  َها فََأَخَذ ِكَتابـََها ِمنم رَأمِسَها َوقَالَ اَّللَّ  "ََي َحاِطُب َأفـََعلمَت؟ : " يمِه َوَسلََّم َعَلى المَمرمَأِة الَِِّت َمَعَها المِكَتاُب، فََأرمَسَل ِإلَيـم
 .نـََعمم : قَالَ 
ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  َعلمُه ِغشًّا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ ُمظمِهٌر َرُسوَلُه َوُمِتمٌّ َلُه أمره، َأَما ِإين ِ ملَم َأفـم ُت َأنَّ اَّللَّ َسلََّم َواَل نَِفاقًا، َقدم َعِلمم

ذ يدا ِعنمَدُهمم   .غري َأىن كنت َغرِيبا َبني ظهرانيهم وََكاَنت والدتى َمَعهم، فََأَردمت َأن َأختَِّ
ِرُب رَأمَس َهَذا؟ فـََقالَ : فـََقاَل َلُه ُعَمرُ   :َأاَل َأضم
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ر  فـََقالَ "  ِل بَدم رِيَك َلَعلَّ هللا قد اطََّلَع ِإََل َأهم ر ؟ َوَما يُدم ِل بَدم ُتُل َرُجًَل ِمنم َأهم ُتمم : َأتـَقم  ".اعمَمُلوا َما ِشئـم
ِلم   َناُدُه َعَلى َشرمِط ُمسم َماُم َأْحمَُد َوِإسم ِه اْلمِ َِديِث ِمنم َهَذا المَوجم  .تـََفرََّد هِبََذا اْلم

َمد َوَّلِلَِّ   .اْلم
َحاق َبَة، َعِن ابم : فصل قَاَل ابمن ِإسم ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم ِريِ  ِلِم بمِن ِشَهاب  الزُّهم ِن َفَحدثين ُُمَمَِّد بمِن ُمسم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَسَفرِِه َوا: َعبَّاس  قَالَ  ِ بمِن مثَّ َمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م  ُكلمثُوَم بمَن ُحَصنيم َلَف َعَلى المَمِديَنِة َأَِب رُهم َتخم سم
ِر َرَمَضاَن َفَصاَم َوَصاَم النَّاُس َمَعُه، َحىتَّ  َ ِمنم َشهم ر  َمَضنيم َبَة بمِن َخَلف  المِغَفاِريَّ، َوَخَرَج ِلَعشم َ ُعتـم ِإَذا َكاَن ِِبلمَكِديِد بـَنيم

َفاَن َوَأَمَج َأفمَطرَ  ِلِمنيَ ُعسم َراِن ِف َعَشَرِة آاَلف  ِمَن المُمسم  .، مثَّ َمَضى َحىتَّ نـََزَل َمرَّ الظَّهم
 .َكاَن َمَعُه اثـمَنا َعَشَر َألمًفا: َوقَاَل ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ 

َبةَ  ِريُّ َوُموَسى بمُن ُعقم  .وََكَذا قَاَل الزُّهم
ََلٌم، َوَأومَعَب َفَسبـََّعتم ُسَليمٌم َوبـَعمُضُهمم يـَُقوُل َألَّ  َنُة َوِف ُكلِ  المَقَباِئِل َعَدٌد َوِإسم َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ( 5)َفتم ُسَليمٌم، َوَألََّفتم ُمَزيـم

ُهمم َأَحدٌ  َنمَصاُر فـََلمم يـََتَخلَّفم َعنمُه ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمَهاِجُروَن َواَأم  .َصلَّى اَّللَّ
ِريِ  ََنمَوهُ ( 1)َُممُمود ، َعنم َوَرَوى المُبَخاِريُّ، َعنم   .َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر  َعِن الزُّهم

، أَ  ِريِ  ، َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم ُعَقيمل  َعِن الزُّهم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َعاِصِم بمِن َعِلي   بَـَرين ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد َوَقدم َرَوى المبَـيـم خم
 ، ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَزا َغزمَوَة المَفتمِح ِف َرَمَضانَ اَّللَِّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعِن ابمِن َعبَّاس 
عمُت َسِعيَد بمَن المُمَسيَِّب يـَُقوُل ِمثمَل َذِلَك، اَل َأدمِري َأَخَرَج ِف لََيال  ِمنم َشعمَبانَ : قَالَ   َومسَِ

َبَل َرَمَضاَن، تَـقم ربين  فَاسم َر َأنَّ ُعبَـيمَد اَّللَِّ بمَن َعبمِد هللا َأخم  َأو خرج ِف َرَمَضان بعد َما َدَخَل؟ َغيـم
__________ 

 .وأرغب: ا( 5)
 .ابمن عبد الرازق َوُهَو حَتمرِيف: ا( 1)

)*( 

(9/193) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َأنَّ ابمَن َعبَّاس  قَالَ  َفاَن  -َحىتَّ بـََلَغ المَكِديَد  َصاَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ ُقَديمد  َوُعسم  -المَماَء الَِّذي بـَنيم
رُ  ِطُر َحىتَّ انمَصَرَم الشَّهم  .َأفمَطَر، فـََلمم يـََزلم يـُفم

َر َأنَُّه ملَم يَذمُكِر التـَّرمِديَد بَـ  َ َشعمَباَن ورمضانَوَرَواُه المُبَخاِريُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن يُوُسَف، َعِن اللَّيمِث، َغيـم  .نيم
ثـََنا جرير، َعن َمنمُصور، َعن جُمَاِهد، َعن طَاوس َعِن ابمِن َعبَّاس  : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َرَمَضاَن، َفَصاَم حَ : قَالَ  َفاَن مثَّ َدَعا إبََِِنء  َفَشِرَب هبَا َسافـََر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لِيَـَراُه ( 5)ىتَّ بـََلَغ ُعسم
 .النَّاُس، فََأفمَطُر َحىتَّ َقِدَم َمكَّةَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف السََّفِر َوَأفمَطَر، َفَمنم َشاَء َصامَ : وََكاَن ابمُن َعبَّاس  يـَُقولُ : قَالَ   .، َوَمنم َشاَء َأفمَطرَ َصاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد هللا، َعن ابمن َعبَّاس  َقالَ : َوقَاَل يُوُنسُ  َحاَق، َعِن الزُّهم َمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َعِن ابمِن ِإسم

تَـعمَمَل َعَلى المَمِديَنةِ  َرِة المَفتمِح َواسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَسفم َ ِمنم  اَّللَّ ر  َمَضنيم ِ المِغَفاِريَّ، َوَخَرَج ِلَعشم َصنيم م  ُكلمثُوَم بمَن اْلُم َأَِب رُهم
ِطرً  َفاَن َوَأَمَج فََأفمَطَر، َوَدَخَل َمكََّة ُمفم َ ُعسم َن َرَمَضاَن، َفَصاَم َوَصاَم النَّاُس َمَعه، َحىتَّ َأَتى الكديد بـَنيم ا َفَكاَن النَّاس يَروم

َلهُ ( 1)َأن آخر االمر  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المِفطمُر، َوَأنَُّه َنَسَخ َما َكاَن قـَبـم  .ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َهِقيُّ  لُهُ : قَاَل المبَـيـم ر  ِمنم َرَمَضاَن : " فـََقوم رٌَج ِف اْلَِديث، وََكَذِلَك ذكره عبيد اَّللَِّ بمُن ِإدمرِيَس، َعِن ابمِن " َخَرَج ِلَعشم ُمدم
َحاقَ إِ   .سم

َحاَق َأنَُّه قَالَ  َياَن، َعنم َجابر، َعن َُيمََي، َعنم َصَدَقَة، َعِن ابمِن ِإسم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ : مثَّ َرَوى ِمنم َطرِيِق يـَعمُقوَب بمِن ُسفم
َ ِمنم َرَمَضانَ  ر  َمَضنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَعشم  .َصلَّى اَّللَّ

 .َسَنَة مَثَان  
__________ 

 .نـََهارا: غري ا( 5)
 .يَرومَن آخر االمرين: غري ا( 1)

)*( 
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، ِريِ  َصَة، َعِن الزُّهم َحاَق المَفَزاِريِ ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب َحفم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َأيب ِإسم َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد هللا،  مثَّ َرَوى المبَـيـم
ِر َرَمَضانَ   :َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َرَة َخَلتم ِمنم َشهم  .َكاَن المَفتمُح لَِثََلَث َعشم

َهِقيُّ  ِري ِ : قَاَل المبَـيـم َا ُهَو ِمنم َكََلِم الزُّهم ٌم، ِإَّنَّ دمرَاُج َوهم  .َوَهَذا اْلمِ
ِريِ ، قَالَ  ، َعنم يُوُنَس، َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغزمَوَة المَفتمِح َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ : مثَّ َرَوى ِمنم َطرِيِق ابمِن َوهمب  فـَتمِح  - َصلَّى اَّللَّ

، َوَذِلَك َعَلى رَأمِس مَثَاين ِسِننيَ  -َمكََّة  ِلِمنَي َعَشَرُة آاَلف  َوِنصمِف َسَنة  ِمنم  َفَخَرَج ِمَن المَمِديَنِة ِف َرَمَضاَن َوَمَعُه ِمَن المُمسم
تَـتَ  َدِمِه المَمِديَنَة، َوافـم َرَة بَِقنَي ِمنم َرَمَضانَ َمقم  .َح َمكََّة لَِثََلَث َعشم

ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد ا َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم الزُّهم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل َوَرَوى المبَـيـم َّللَِّ
ُ َعَليمِه َوسَ  ِلِمنَي، فَصام َحىتَّ بلغ الكديد مثَّ أفطراَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لََّم َخَرَج ِف َرَمَضاَن َوَمَعُه َعَشَرُة آاَلف  ِمَن المُمسم

ِريُّ ( 5)قَاَل  َدِث : الزُّهم َحم َدِث فَاَأم َحم َا يـُؤمَخُذ ِِبَأم  ( .1)َوِإَّنَّ
ِريُّ  ُ َعَليمهِ : قَاَل الزُّهم َلًة َخَلتم ِمنم َرَمَضانَ  َفَصبََّح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَة لَيـم َة لَِثََلَث َعشم  .َوَسلََّم َمكَّ
ِ ِمنم َطرِيِق َعبمِد الرَّزَّاق( 9)مثَّ َعَزاُه ِإََل   .الصَِّحيَحنيم

 .فَاهلل َأعمَلمُ 
، َعنم َعِطيََّة بم  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َسِعيِد بمِن َعبمِد المَعزِيِز التـَُّنوِخيِ  ِريِ  قَالَ َوَرَوى المبَـيـم ُدم ، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم آَذنـََنا َرُسوُل : ِن قـَيمس 

َنا ُصوَّ  ِ َخَلَتا ِمنم َرَمَضاَن، َفَخَرجم َلتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلرَِّحيِل َعاَم المَفتمِح ِلَليـم اًما َحىتَّ بـََلغمَنا المَكِديَد، فََأَمَرََن اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمفطِر فَأصمبح النَّاس مرضى  َرُسوُل اَّللَِّ  ِطُر، َحىتَّ ِإَذا بـََلغمَنا ( 7)َصلَّى اَّللَّ ُهُم المُمفم ُهُم الصَّاِئُم َوِمنـم ِمنـم

 .الممنزل الذى نلقى المَعدو أمرََن ِِبلمفطِر فأفطرَن َأمجمَِعنيَ 
َماُم َأْحمَُد، َعنم َأيب المُمِغريَ  َثيِن َعِطيَُّة بنَوَقدم َرَواُه اْلمِ  ِة، َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد المَعزِيِز، َحدَّ

__________ 



 .فـََقالَ : املطبوعة( 5)
 .خطأ

َا يـُؤمَخذ من َأمر َرُسول هللا اْلخر فاْلخر: الُبَخاِري  ( 1)  .َوِإَّنَّ
 .ِف : املطبوعة( 9)

 .خطأ
 .مرحى: املطبوعة( 7)

 .خطأ
)*( 
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، َعمَّنم حَ  ، قَالَ قـَيمس  ِريِ  ُدم ثَُه، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ِ َخَلَتا ِمنم َرَمَضاَن، : دَّ َلتَـنيم آذننا َرُسول هللا ِِبلرَِّحيِل َعاَم المَفتمِح لَِليـم
ُهُم ال َبَح النَّاُس ِمنـم َنا ُصوَّاًما َحىتَّ بـََلغمَنا المَكِديَد، فََأَمَرََن َرُسوُل هللا ِِبلمِفطمِر، فََأصم ِطُر، َحىتَّ ِإذا بلغ َفَخَرجم ُهُم المُمفم صَّاِئُم َوِمنـم

 .أدىن منزل يلقى المَعُدوِ  َأَمَرََن ِِبلمِفطمِر فََأفمَطرمََن َأمجمَُعونَ 
َم الثَّاِلَث َعَشَر ِمنم َرَمَضاَن، َوَما ذََكَرُه : قـُلمتُ * * *  ِريُّ، ِمنم َأنَّ المَفتمَح َكاَن يـَوم َأبُو َسِعيد  ِمنم َأنَـُّهمم فـََعَلى َما ذََكَرُه الزُّهم

 َ َتِضي َأنَّ َمِسريَُهمم َكاَن بـَنيم ِر َرَمَضاَن، يـَقم َلةً ( 5)َخَرُجوا ِمَن المَمِديَنِة ِف ََثين َشهم َرَة لَيـم َدى َعشم  .َمكََّة َوالمَمِديَنِة ِف ِإحم
ِ بمِن المَفضمِل، عَ  َُسنيم ، َعنم َأيب اْلم َهِقيُّ َسِن بمِن َوَلِكنم َرَوى المبَـيـم َياَن، َعِن اْلَم نم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعمَفر ، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ُسفم

،ِ َُسنيم ِريِ  َوُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن اْلم َحاَق، َعِن الزُّهم َوَعاِصِم بمِن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة،  الرَّبِيِع، َعِن ابمِن ِإدمرِيَس، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
رِ  ِِهمم َوَعمم ر ، َوَغريم ، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم  .و بمِن ُشَعيمب 
ر  بقيت من شهر َرَمَضان سنة مَثَان: قَاُلوا  .َكاَن فـَتمُح َمكََّة ِف َعشم

ثـََنا ُوَهيمٌب، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبرِ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ : بمِن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  َحدَّ
َباًَن، ُ َعَليمِه َوسلم َعام المَفتمِح َصائًِما َحىتَّ َأَتى ُكَراَع المَغِميِم َوالنَّاُس َمَعُه ُمَشاًة َورُكم ِر َرَمَضاَن  َصلَّى اَّللَّ  ( .1)َوَذِلَك ِف َشهم

ُ َعَليمِه  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ النَّاسَ : َفِقيلَ  َا ينظُروَن َكيمَف فـََعلمَت؟ َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م َوِإَّنَّ َتدَّ َعَليمِهم الصَّوم َقِد اشم
رِبَ َوَسلََّم ِبَقَدح  ِفيِه َماٌء فـََرفـََعُه َفَشِرَب َوالنَّاُس يـَنمظُُروَن، َفَصاَم بـَعمُض النَّاِس َوَأفمَطَر المبَـعمُض، َحىتَّ  ُ   ُأخم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   :َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ بـَعمَضُهمم َصائٌِم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ُأولَِئَك العصاة " 

__________ 
 .من: ا( 5)
 .ِف َرَمَضان: ا( 1)

)*( 
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ِلٌم ِمنم َحِديِث الثَـَّقِفي ِ  ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد   َوَقدم َرَواُه ُمسم  .َوالدَّرَاَورمِديِ 
َثيِن َبِشرُي بمُن َيَسار ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َحاَق، َحدَّ َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َوَرَوى اْلمِ

ُ َعَليمِه َوسلم َعام المَفتمِح ِف َرمَ  ِلُموَن َمَعُه، َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِِبلمَكِديِد َدَعا مبَاء  ِف قـَعمب  َوُهَو َعَلى اَّللَّ َضاَن َفَصاَم َوَصاَم المُمسم
ِلُمونَ   .رَاِحَلِتِه، َفَشِرَب َوالنَّاُس يـَنمُظُروَن، يـُعمِلُمُهمم َأنَُّه َقدم َأفمَطَر، فََأفمَطَر المُمسم

د  .تـََفرََّد ِبِه َأْحم
َيان بن اْلمَ َفصمٌل ِف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأيب ُسفم ََلِم المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َعمِ  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ اِرث ابمن َعبمِد المُمطَِّلِب ابمِن  ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوعبد هللا بن أيب أَُميََّة بمِن الممُ  ِمِننيَ َعمِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُزوِميِ  َأِخي ُأمِ  َسَلَمَة ُأمِ  المُمؤم  .ِغريََة المَمخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَجُدوُه ِف َأثـمَناِء الطَّرِيِق َوُهَو َذاِهٌب إِ  َرهِتِمم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََل فـَتمِح َمكَّةَ َوِهجم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِبَـعمِض الطَّرِيقِ َوَقدم َكاَن المَعبَّ : قَاَل ابمُن ِإسم  .اُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َلِقَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفِة ُمَهاِجًرا بِِعَياِلِه، َوَقدم َكاَن قـَبمَل َذِلَك ُمِقيًما مبَكََّة َعَلى ِسَقايَِتِه، َوَرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   حم ُ َعَليمِه َلِقَيُه ِِبْلَم  َصلَّى اَّللَّ

ِريُّ  ، ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِشَهاب  الزُّهم  .َوَسلََّم َعنمُه رَاض 
َحاقَ  َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب أَُميََّة َقدم َلِقَيا َرسُ : قَاَل ابمُن ِإسم َياَن بمُن اْلم  ول هللا صلى هللاَوَقدم َكاَن َأبُو ُسفم

َ َمكََّة َوالمَمِديَنِة َوالمَتَمَسا الدُُّخوَل َعَليمِه، َفَكلََّمتمُه ُأمُّ َسَلَمَة ِفيِهَما فـََقاَلتم ( 5)َعَليمِه َوسلم َأيمضا بِِنيِق المُعَقاِب  ََي : ِفيَما بـَنيم
ُركَ   .َرُسوَل اَّللَِّ ابمُن َعمِ َك َوابمُن َعمَِّتَك َوِصهم

  هِبَِما، َأمَّا ابمُن َعمِ ي فـََهَتَك ِعرمِضي، َوَأمَّا ابمُن َعمَِِّت فـَُهَو الَِّذياَل َحاَجَة يل : " قَالَ 
 ( .1" )قَاَل يل مبَكََّة َما قَاَل 
__________ 

 .بنيق العقيق: ا( 5)
 أتتى بصك َوَأرمبـََعة من َوهللا اَل آَمنت بك َحىتَّ تتَّخذ سلما ِإََل السََّماء فتعرج ِفيِه َوَأَن أنظر، مثَّ : " قَاَل َلهُ ( 1)

هُدوَن َأن هللا قد أرسلك   .117/  1الرَّومض االنف " المَمََلِئَكة يشم
)*( 
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َياَن بـُيَنٌّ َلُه فـََقالَ : قَالَ  َبَـُر ِبَذِلَك َوَمَع َأيب ُسفم َهَُبَّ َواَّللَِّ لََيأمَذَننَّ يل َأوم َْلُخَذنَّ بِيَ : فـََلمَّا َخَرَج ِإلَيمِهَما اْلم ِد بـُيَنَّ َهَذا مثَّ لََنذم
َرمِض َحىتَّ   .ََّنُوَت َعَطًشا َوُجوًعا( 5)ِف اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرقَّ هَلَُما، مثَّ َأِذَن هَلَُما َفَدَخََل َعَليمِه فَ  َلُه فـََلمَّا بـََلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َياَن قـَوم لَما، وأنشده َأبُو ُسفم ِف َأسم
ََلِمِه َواعمَتَذَر ِإلَيمِه ممَّا َكاَن َمَضى ِمنمهُ  ُل رَايًَة : ِإسم َم َأْحِم ُرَك ِإين ِ يـَوم ِت َخيمَل ُُمَمَِّد لكا ملدجل * َلَعمم ( 1)لِتَـغمِلَب َخيمُل الَلَّ



ُلُه  َراِن َأظمَلَم لَيـم َيـم َتِدي َهَداينَ َهاد  * اْلم َدى َوَأهم ُر نـَفمِسي َوََنَليِن  فـََهَذا َأَواين ِحنَي ُأهم اَّللَِّ َمنم َطرَّدمُت ُكلَّ ( 9)َمَع * َغيـم
َوِإنم َكاَن َذا رَأمي  * َوُأدمَعى َوِإنم ملَم َأنـمَتِسبم ِمنم ُُمَمَِّد ُهُم َما ُهُم َمنم ملَم يـَُقلم هِبََواُهُم * ُمَطرَِّد َأُصدُّ َوَأَنمَى َجاِهًدا َعنم ُُمَمَّد  

ُت ِبََلِئط   يـَُلمم َويـَُفنَّدِ  َعِد فـَُقلم لَِثِقيف  اَل ُأرِيُد ِقَتاهَلَا * ُأرِيُد َِأُرمِضيِهمم َوَلسم َد ِف ُكلِ  َمقم ِم َما ملَم ُأهم َوُقلم لِثَِقيف  * َمَع المَقوم
َيمِش الَِّذي ََنَل َعاِمًرا : تَِلكَ  ِعِدي َفَما ُكنمُت ِف اْلم رَّا ِلَساين َواَل َيِدي قـََباِئُل َجاَءتم ِمنم َكاَن َعنم جَ ( 7)َواَل * َغريمَِي َأوم

َحاقَ ( 1)نـََزاِئُع َجاَءتم ِمنم ِسَهام  َوَسرمُدِد * ِبََلد  بَِعيَدة   ُ َعَليمِه : قَاَل ابمُن ِإسم فـََزَعُموا َأنَُّه ِحنَي َأنمَشَد َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِِه َوقَالَ " رَّدمُت ُكلَّ ُمَطرَِّد َوََنَليِن َمَع اَّللَِّ َمنم طَ : " َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدِه ِف َصدم َأنمَت : " َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َطرَّدمَتيِن كل مطرد 
__________ 

 .مثَّ َّنوت: غري ا( 5)
 .ِإن املدجل: ا( 1)
 .من: ا( 9)
 .َوَما َكانَ : غري ا( 7)
 .ان من َأرض عكموضع: ِسَهام وسردد( 1)
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َراِن نـََزَل ِفيِه فََأقَاَم، َكمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َمرِ  الظَّهم ا َرَوى المُبَخاِريُّ َعنم َُيمََي بمِن فصل َوَلمَّا انـمتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم َأيب الطَّاِهِر، عَ  ِلم  ِريِ ، َعنم َأيب َسَلَمَة َعنم َجاِبر  بَُكريم ، َعِن اللَّيمِث َوُمسم ، ِكََلمُهَا َعنم يُوُنَس، َعِن الزُّهم ِن ابمِن َوهمب 

َراِن جَنمَتيِن المَكَباَث، َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَرِ  الظَّهم ُ َعَليمِه وَ ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : " َسلََّم قَالَ  َصلَّى اَّللَّ
َوِد ِمنمُه فَِإنَُّه َأطمَيُب  َسم  ".نـََعمم، َوَهلم ِمنم َنِب   ِإالَّ َوَقدم َرَعاَها : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأُكنمَت تـَرمَعى المغََنَم؟ قَالَ : قَاُلوا" َعَليمُكمم ِِبَأم

ََصمِ ، َعنم َأْحمَ  َاِكِم، َعِن اَأم ، َعِن اْلم َهِقيُّ َبَّاِر، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعنم ِسَناَن بمِن ِإمسمَاِعيَل، َعنم َوقَاَل المبَـيـم َد بمِن َعبمِد اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِسرِي ِإََل َمكَّةَ : َأيب المَولِيِد َسِعيِد بمِن مينا، قَالَ  ، ملا فرغ أهل َمكَّة َوَرَجُعوا َأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُناَة جَيمتَـُنوَن المَكَباَث، فـَُقلمُت ِلَسعِ  َبِة َفَأرمَسَل اْلم َراِن نـََزَل ِِبلمُعقم َرَاكِ : َوَما ُهَو؟ قَالَ : يد  فـََلمَّا انـمتَـَهى ِإََل َمرِ  الظَّهم  .مَثَُر اَأم
ُعود  ِفيَمنم جَيمَتيِن، قَالَ : قَالَ  َأَصاَب َحبًَّة طَيِ َبًة َقَذفـََها ِف ِفيِه، وََكانُوا يـَنمظُُروَن ِإََل  َفَجَعَل َأَحُدُهمم ِإَذا: فَانمطََلَق ابمُن َمسم

ُ َعَليمِه  ُعود  َوُهَو يـَرمَقى ِف الشََّجَرِة فـََيضمَحُكوَن فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تـَعمَجُبوَن ِمنم ِدقَِّة : " َوَسلَّمَ ِدقَِّة َساَقِي ابمِن َمسم
 ! ".ِذي نـَفمِسي بَِيِدِه هَلَُما َأثـمَقُل ِف المِميَزاِن ِمنم ُأُحد  َساقـَيمِه؟ فـََوالَّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَـ  ُعود َما اجتىن من شئ َجاَء ِبِه َوِخَيارُُه ِفيِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا جناى : َقاَل ِف َذِلكَ وََكاَن ابمن َمسم
 َيُدُه ِإََل ِفيهم  ِإذم ُكلُّ َجان  * وخياري ِفيهم 

 (9السِ ريَة  - 91)
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ِ َعنم َأَنس  قَالَ  َنا : َوِف الصَِّحيَحنيم تـَُها فَأَتـَيمُت هِبَا ( 5)َأنـََفجم م فلغبوا وأدركتها فََأَخذم َران، فسعى المَقوم َأرمنـًَبا َوَنن مبر الظهم
 .َأَِب طَلمَحَة َفَذحَبََها

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بوركها وفخذيها فـََقِبَلهُ  َوبـََعَث ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ   .َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ * * *  َراِن َوَقدم عميت االخبار على : َوقَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرَّ الظَّهم ، ( 1)َونـََزَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـَُريمش 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاِعٌل، َوَخَرَج ِف َفََل َيَمتِيِهمم َخبَـٌر َعنم َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ُروَن َما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل يَدم لَّى اَّللَّ
َباَر َويـَنمظُ  َخم َياَن بمُن َحرمب  َوَحِكيُم بمُن ِحَزام  َوبَُديمُل بمُن َورمقَاَء يتجسسون اَأم َهلم جيَُِدوَن َخبَـًرا َأوم ُروَن تِلمَك اللََّيايل َأبُو ُسفم

َمُعوَن بِهِ   .َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعثَ  َوِد َعنم ُعرمَوَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسم َ يََديمِه  َوذََكَر ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم َخيمًَل ( 9[ )ُعُيوَنً ]بـَنيم

َتصُّوَن المُعُيوَن، َوُخَزاَعُة اَل َتدَ  ِلِمنَي َوقَاَم ِإلَيمهِ يـَقم َياَن َوَأصمَحابُُه َأَخَذتـمُهمم َخيمُل المُمسم  ُع َأَحًدا َُيمِضي َورَاَءَها فـََلمَّا َجاَء َأبُو ُسفم
َيانَ   .ُعَمُر جَيَأُ ِف ُعُنِقِه، َحىتَّ َأَجارَُه المَعبَّاُس بمُن َعَبِد المُمطَِّلِب وََكاَن َصاِحًبا َِأَيب ُسفم

َحاقَ  قَاَل ابمنُ  َراِن قـُلمتُ : ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرَّ الظَّهم َواَّللَِّ ! َواَصَباَح قـَُريمش  : َوقَاَل المَعبَّاُس ِحنَي نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَة قـَبمَل َأنم َيَمتُوُه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة َعنـم رِ لَِئنم َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتأمِمُنوُه ِإنَُّه هَلَََلُك قـَُريمش  ِإََل آِخِر الدَّهم  .فـََيسم

َها َحىتَّ ِجئمُت ا: قَالَ  ُت َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المبَـيمَضاِء َفَخَرجم ُت َعَلى بـَغمَلِة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَاَك فـَُقلمتُ َفَجَلسم َلَعلِ ي : َأم
َطَّابَةِ   َأوم َصاِحَب َلَُبِ َأوم َذا َحاَجة  َيَمِت  َأِجُد بـَعمَض اْلم

__________ 
 .أثرَن: أنفجنا( 5)
 .َعن: غري ا( 1)
 .لَيست ِف ا( 9)

)*( 

(9/171) 

 
 

َتأمِمُنوُه قَـ  ُرُجوا ِإلَيمِه فـََيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيخم رِبُُهمم مبََكاِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوةً ( 5)يدخلَها  بمَل َأنم َمكََّة فـَُيخم  .َعَليمِهمم َعنـم
َياَن َوبَُديمِل بمِن وَ : قَالَ  عمُت َكََلَم َأيب ُسفم ُت َلُه ِإذم مسَِ َها َوَألمَتِمَس َما َخَرجم رمقَاَء َومُهَا يـَتَـَراَجَعاِن، َوَأبُو فـََواَّللَِّ ِإين ِ ََأَِسرُي َعَليـم

َياَن يـَُقولُ  َلِة نِ : ُسفم َكًراَما رََأيمُت َكاللَّيـم  .ريَاًَن َقطُّ َواَل َعسم
َرمبُ : يـَُقوُل بَُديملٌ : قَالَ  َها اْلم  .َهِذِه َواَّللَِّ ُخَزاَعُة َْحََشتـم
َيانَ : قَالَ  َكُرَها: يـَُقوُل َأبُو ُسفم  .ُخَزاَعُة َأَذلُّ َوَأَقلُّ ِمنم َأنم َتُكوَن َهِذِه ِنريَانـَُها َوَعسم
تَُه فـَُقلمتُ : قَالَ  ِت َيَ : فـََعَرفمُت َصوم  . َأَِب َحنمظََلَة؟ فـََعِرَف َصوم



 .نعم: قلت: َأبُو المفضل؟ قَالَ : فـََقالَ 
َيانَ : قـُلمتُ : قَالَ ! َمالك َفَدى َلَك َأيب َوُأمِ ي: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف النَّاس! َوُيمََك ََي َأَِب ُسفم  .َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِيَلُة ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي؟ َقالَ ! َوهللا واصباح قـَُريمش: فـََقالَ  قـُلمُت َواَّللَِّ لَِئنم َظِفَر ِبَك لََيضمرَِبنَّ ُعنـَُقَك، فَارمَكبم ِف : َفَما اْلم
َتأمِمُنُه َلكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم  .َعُجِز َهِذِه المبَـغمَلِة َحىتَّ آِتَ ِبَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .رَِكَب َخلمِفي َورََجَع َصاَحَباهُ فَـ : قَالَ 
ِل َمكَّةَ : َوقَاَل ُعرمَوةُ  رِبمُُهَا َعنم َأهم َتخم َلَما َوَجَعَل َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم  .َبلم َذَهَبا ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َبةَ  ِريُّ َوُموَسى بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َبلم َدَخُلوا َمَع المَعبَّاِس عَ : َوقَاَل الزُّهم  .َلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِمنَي قَاُلوا: قَالَ * * * ] ُ : َفِجئمُت بِِه، ُكلََّما َمَررمُت بَِنار  ِمنم ِنريَاِن المُمسم ا بـَغمَلِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنم َهَذا؟ فَِإَذا رََأوم

َها قَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اُلواَعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن َعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بـَغمَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .غم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َطَّاِب فـََقالَ   من َهَذا؟: َحىتَّ َمَررمُت بَِناِر ُعَمَر بمِن اْلم

__________ 
خل: غري ا( 5)  .يدم

)*( 
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 .َوقَاَم ِإيَلَّ 
ابَِّة قَالَ فـَلَ  َياَن َعَلى َعُجِز الدَّ َياَن َعُدوُّ اَّللَِّ : مَّا رََأى َأَِب ُسفم د  ! َأبُو ُسفم ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأممَكَن ِمنمَك بَِغريمِ َعقمد  َواَل َعهم َمم  .اْلم

َياَن َوَأرَا َلُه َفَمنَـَعُه ِمنمُه المَعبَّاسُ َوَزَعَم ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َأنَّ ُعَمَر َوَجَأ ِف َرقـََبِة َأيب ُسفم  .َد قـَتـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخَ  ، َأنَّ ُعُيوَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريِ  َبَة، َعِن الزُّهم َمنم : ُذوُهمم بَِزِمَِّة مِجَاهلِِمم فـََقاُلواَوَهَكَذا ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوفمُد َرُسوِل اَّللَِّ : َأنـمُتمم؟ قَاُلوا  . َصلَّى اَّللَّ
ُ َفَشِهُدوا، َوَأنَّ فـََلِقيَـُهُم المَعبَّاُس َفدخل هبم على َرُسول هللا َفَحاَدثـَُهمم َعامََّة اللَّيمِل مثَّ َدَعاُهمم ِإََل َشَهاَدِة َأنم اَل  ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 .ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ 
َيانَ َفَشِهَد َحِكيٌم َوبُدَ  َلَم بـَعمَد الصُّبمحِ : يمٌل َوقَاَل َأبُو ُسفم  .َما َأعمَلُم َذِلَك مثَّ َأسم

َياَن فـَُهَو آِمٌن : " مثَّ َسأَُلوُه َأنم يـَُؤمِ َن قـَُريمًشا فـََقالَ  َوَمنم َدَخَل َداَر َحِكيِم  -وََكاَنتم بَِعمَلى َمكََّة  -َمنم َدَخَل َداَر َأيب ُسفم
 .ُهَو آِمنٌ بمِن ِحَزام  فَـ 

َفِل َمكََّة  ُ ( 5:[ )قَاَل المَعبَّاسُ " َوَمنم َأغمَلَق َِببَُه فـَُهَو آِمٌن  -وََكاَنتم بَِسم َتدُّ ََنمَو َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ َخَرَج ُعَمُر َيشم
ابَّة البطيئة ال  .رجل البطئَعَليمِه َوَسلََّم َورََكَضِت المبَـغمَلُة فسبقته مبَا تسبق الدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَدَخَل َعَليمِه ُعَمُر، فَـ : قَالَ  ُت َعِن المبَـغمَلِة َفَدَخلمُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَحمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا : َقالَ فَاقـم
د  َفَدعم  ُ ِمنمُه بَِغريمِ َعقمد  َواَل َعهم َياَن َقدم َأممَكَن اَّللَّ َضمِربم ُعنُـَقُه؟ قَالَ َأبُو ُسفم  .ََي َرُسوَل ِإين ِ َقدم َأَجرمتُهُ : قـُلمتُ : يِن َفَلم



ُت ِبَرأمِسِه فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَخذم ُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَة ُدوين رَُجلٌ : مثَّ َجَلسم  .َواَّللَِّ اَل يـَُناِجيِه اللَّيـم
ثـََر ُعمَ  ًَل ََي ُعَمرُ : ُر ِف َشأمنِِه قَاَل قـُلمتُ فـََلمَّا َأكم َبيِن َعِديِ  بمِن َكعمب  َما قـُلمَت َهَذا، ( 1)فـََواَّللَِّ َأنم َلوم َكاَن ِمنم رَِجاِل ! َمهم

 .َوَلِكنََّك َقدم َعَرفمَت َأنَُّه ِمنم رَِجاِل َبيِن َعبمِد َمَناف  
ًَل ََي َعبَّاُس، فـََواَّللَِّ َْلِسم : فـََقالَ  َلمَ َمهم َطَّاِب َلوم َأسم ََلِم اْلم َت َكاَن َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمنم ِإسم َلمم َم َأسم َوَما يب ِإالَّ َأين ِ َقدم ! ََلُمَك يـَوم

ُ َعَليمهِ  ََلَمَك َكاَن َأَحبَّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَرفمُت َأنَّ ِإسم
__________ 

 .من ا( 5)
 .بىن عدىَلو َكاَن معى رجل من : ا( 1)

)*( 
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طاب ََلم اْلم  .َوسلم من ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َت فَأمِتيِن بِِه : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَك فَِإَذا َأصمَبحم  ".اذمَهبم ِبِه ََي َعبَّاُس ِإََل َرحم

ِلي فـََباَت ِعنمِدي، فـََلمَّ : قَالَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رَآُه َفَذَهبمُت ِبِه ِإََل َرحم َبَح َغَدومُت ِبِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َأصم
ُ؟ : " َرُسول هللا قَالَ  َياَن َأملَم َيَمِن َلَك َأنم تـَعمَلَم َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َحَلَمَك َما أَ ! بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي: فـََقالَ " َوُيمََك ََي َأَِب ُسفم

َرَمَك َوَأومَصَلكَ  ًئا بـَعمدُ ! َوَأكم ُرُه َلَقدم َأغمىَن َعينِ  َشيـم َياَن َأملَم : " قَالَ ! َواَّللَِّ َلَقدم ظَنَـنمُت َأنم َلوم َكاَن َمَع اَّللَِّ َغيـم َوُيمََك ََي َأَِب ُسفم
؟  َرَمَك َوَأومَصَلكَ  بَِيب َأنمتَ : قَالَ " َيَمِن َلَك َأنم تـَعمَلَم َأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ َأمَّا َهِذِه َواَّللَِّ فَِإنَّ ِف النـَّفمِس ! َوأُمِ ي َما َأَحَلَمَك َوَأكم

ًئا َن َشيـم َها َحىتَّ اْلم ًدا َرُسوُل اَّللَِّ قـَبملَ : فـََقاَل َلُه المَعبَّاسُ ! ِمنـم ُ َوَأنَّ ُُمَمَّ َهدم َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ِلمم َواشم َرَب  َوُيمََك َأسم َأنم ُتضم
َلمَ : ُعنُـُقَك؟ قَالَ  َقِ  فََأسم  .َفَشِهَد َشَهاَدَة اْلم
ًئا: قَاَل المَعبَّاسُ  َعلم َلُه َشيـم َر فَاجم َياَن َرُجٌل ُيُِبُّ َهَذا المَفخم ، ِإنَّ َأَِب ُسفم  .فـَُقلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ

َياَن فـَُهَو : " قَالَ  َوَهَكَذا " َوَمنم َدَخَل َداَر َحِكيِم بمِن ِحَزام  فـَُهَو آِمٌن : " زَاَد ُعرمَوةُ " آِمٌن نـََعمم، َمنم َدَخَل َداَر َأيب ُسفم
ِري ِ  َبَة َعِن الزُّهم  .قَاَل ُموَسى بمُن ُعقم

ِجَد فـَُهَو آِمٌن "   ".َوَمنم َأغمَلَق َعَليمِه َِببَُه فـَُهَو آِمٌن، َوَمنم َدَخَل المَمسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََلمَّا َذَهَب لِيَـنمَصِرفَ  ُه مبَِضيِق المَواِدي ِعنمَد َخطمِم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبسم ََبِل ( 5)ََي َعبَّاُس احم اْلم

َياَن َوبُ ": َحىتَّ مَتُرَّ ِبِه ُجُنوُد اَّللَِّ فـَيَـَراَها  ِريِ  َأنَّ َأَِب ُسفم َبَة َعِن الزُّهم  َديمًَل َوَحِكيُم بمُن ِحَزام  َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم
__________ 

ََبل( 5)  )*(َأنفه : خطم اْلم
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َيانَ  ََبِل، َوذكر َأن سعد َلمَّا قَاَل َِأَيب ُسفم  .َكانُوا ُوُقوفًا َمَع المَعبَّاِس ِعنمَد َخطمِم اْلم
ُم المَملمَحَمةِ  ُم يـَوم م تستحل اْلرمه َفَشكا َأبُو سُ : * الميَـوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَزَلُه َعنم رَايَِة الميَـوم َياَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فم

ُجوِن، َوَدَخلَ  َر بمَن المَعوَّاِم َفَدَخَل هِبَا ِمنم َأعمَلى َمكََّة َوَغَرَزَها ِِبْلَم َنمَصاِر َوَأعمطَاَها الزُّبـَيـم َفِل َمكََّة فـََلِقَيُه بَـ  اَأم ُنو َخاِلٌد ِمنم َأسم
رِيَن َوِمنم ُهَذيمل  َثََلثًَة َأوم َأرمبـََعًة، َوانـمَهَزُموا فـَُقِتُلوا ِبِ  ر  ِعشم ر  َوُهَذيمٌل، فـَُقِتَل ِمنم َبيِن َبكم َزمَورَِة َبكم ُلُهمم ( 5)ْلم َحىتَّ بـََلَغ قـَتـم

ِجدِ   .َِبَب المَمسم
تُ : قَاَل المَعبَّاسُ  َياَن َحىتَّ َحَبسم ُت بَِيب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َفَخَرجم ُه مبَِضيِق المَواِدي َحيمُث َأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِبَسهُ   .َأحم
 .سليم: ََي َعبَّاُس َمنم َهُؤاَلِء؟ فََأُقولُ : َوَمرَِّت المَقَباِئُل َعَلى رَاََيهِتَا، ُكلََّما َمرَّتم قَِبيَلٌة قَالَ : قَالَ 

 .َليمم  ماَل َوِلسُ : فـَيَـُقول
 .مزينة: ََي َعبَّاس من َهُؤاَلِء؟ فََأُقول: مثَّ مَتُرُّ ِبِه المَقِبيَلُة فـَيَـُقولُ 

 .ماَل َوِلُمَزيـمَنةَ : فـَيَـُقول
بَـرمتُُه قَالَ  َها، فَِإَذا َأخم  .ن  ماَل َولَِبيِن ُفََل : َحىتَّ نَِفَدِت المَقَباِئُل َما مَتُرُّ ِبِه قَِبيَلٌة ِإالَّ َسأََليِن َعنـم

َنم  َراِء َوِفيَها المُمَهاِجُروَن َواَأم ضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َكِتيَبِتِه اْلَم ََدُق ِمَن َحىتَّ َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم ِإالَّ اْلم َصاُر اَل يـَُرى ِمنـم
َِديِد، فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المُمَهاِجرِيَن : تُ قـُلم : َمنم َهُؤاَلِء؟ قَالَ ! ُسبمَحاَن اَّللَِّ ََي َعبَّاسُ : اْلم َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاِر، قَالَ  َبَح ُملمُك ابمِن َأِخيَك المَغدَ : َواَأم ! اَة َعِظيًماَما َِأََحد  هِبَُؤاَلِء ِمنم ِقَبل  َواَل طَاَقة ، َواَّللَِّ ََي َأَِب المَفضمِل َلَقدم َأصم
ةُ : قـُلمتُ : قَالَ  َياَن ِإنَـَّها النـُّبـُوَّ  .ََي َأَِب ُسفم
 .فَِنعمَم ِإَذنم : قَالَ 
ِمكَ : قَالَ   .قـُلمُت النََّجاَء ِإََل قـَوم

تِهِ * * *  ، َهَذا ُُمَمٌَّد َقدم َجاءَُكمم ِفيَما اَل قبل: َحىتَّ ِإَذا َجاَءُهمم َصَرَخ بَِعمَلى َصوم  ََي َمعمَشَر قـَُريمش 
__________ 

 .َكاَنت سوق َمكَّة: زمَورَةاْلمَ ( 5)
)*( 
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َياَن فـَُهَو آِمنٌ   .َلُكمم بِِه، َفَمنم َدَخَل َداَر َأيب ُسفم
َبَة  َْحمََس : فـََقاَلتم ( [ 5)فََأَخَذتم ِبَشارِبِِه ]فـََقاممُت ِإلَيمِه ِهنمُد بِنمُت ُعتـم َِميَت الدَِّسَم اَأم تُـُلوا اْلم  قـُبِ َح ِمنم طَِليَعةِ ( 1)اقـم

م    .قـَوم
َيانَ  َياَن َويـمَلُكمم اَل تـَُغرَّنَُّكمم َهِذِه ِمنم َأنـمُفِسُكمم، فَِإنَُّه قد َجاءَُكم َماال ِقَبَل َلُكمم ِبِه، َمنم َدَخَل َداَر َأيب : فـََقاَل َأبُو ُسفم  ُسفم

 .فـَُهَو آِمنٌ 



ِجَد فـَُهَو آِمنٌ َومَ : َوَما تـُغميِن َعنَّا َداُرَك؟ قَالَ ! قَاتـََلَك اَّللَُّ : قَاُلوا  .نم َأغمَلَق َعَليمِه َِببَُه فـَُهَو آِمٌن، َوَمنم َدَخَل المَمسم
ِجدِ   .فـَتَـَفرََّق النَّاُس ِإََل َدومرِِهمم َوِإََل المَمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َمرَّ بَِيب سُ ] َياَن قَاَل َلهُ َوذََكَر ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإين ِ ََأََرى ُوُجوًها َكِثريًَة اَل : فم
؟ فـََقاَل َلُه َرُسول هللا ُمَك، ِإنَّ َهُؤاَلِء َصدَُّقوين ِإذم  : " َأعمرِفـَُها، َلَقدم َكثـَُرتم َهِذِه المُوُجوُه َعَليَّ َأنمَت فـََعلمَت َهَذا َوقـَوم

 ".كذبتموين، ونصروين ِإذم أخرجتموين 
َل َسعمِد بمِن ُعَباَدَة ِحنَي َمرَّ َعَليمِه فـََقالَ مثَّ شكا إِ  َيانَ : لَيمِه قـَوم ُم المَملمَحَمِة : ََي َأَِب ُسفم ُم يـَوم ُرمَمُة فـََقاَل * الميَـوم َتَحلُّ اْلم ُم ُتسم الميَـوم

ُ ِفيِه المَكعمَبَة َويـَوم : " َرُسوُل اَّللَِّ  ٌم يـَُعظِ ُم اَّللَّ َسى ِفيِه المَكعمَبُة َكِذَب َسعمٌد، َبلم َهَذا يـَوم  ".ٌم ُتكم
َلِة الَِِّت َكاَن ِعنمَد المَعبَّاِس، َورَأَ  َياَن َلمَّا َأصمَبَح َصِبيَحَة تِلمَك اللَّيـم ى النَّاس جينحون ِللصَََّلِة َوذََكَر ُعرمَوُة َأنَّ َأَِب ُسفم

ِتعمَماِل الطََّهارَِة َخاَف َوقَاَل للمَعبَّا َتِشُروَن ِف اسم َتِشُروَن ِللصَََّلةِ : َما ِبهلم؟ قَالَ : سَويـَنـم  .ِإنَـُّهم قد مسعو النِ َداَء فـَُهمم يـَنـم
 فـََلمَّا َحَضَرِت الصَََّلُة ورآهم يـَرمَكُعونَ 

__________ 
 .لَيست ِف أ( 5)
 .الزق: اْلميت( 1)

 .َأو وَعاء الس من
 .السمني: َوالدَّسم

م: واالْحس  .المكثري اللَّحم
)*( 
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ُجُدوَن ِبُسُجوِدِه قَالَ وَ  نـََعمم َواَّللَِّ َلوم َأَمَرُهمم بِتَـرمِك الطََّعاِم َوالشََّراِب : ََي َعبَّاُس َما َيَمُمُرُهمم بشئ ِإالَّ فـََعُلوُه؟ قَالَ : َيسم

 .ََأَطَاُعوهُ 
ِريِ  َأنَُّه َلمَّا تـََوضََّأ َرُسوُل اَّللَِّ  َبَة َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجَعُلوا يـََتَكفَُّفوَن، فـََقالَ َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم ََي َعبَّاُس َما :  َصلَّى اَّللَّ

َرى َوقـَيمَصرَ  َلِة َواَل ُملمَك ِكسم  ( .5![ )رََأيمُت َكاللَّيـم
ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بم * * *  ِِه َعِن اَأم َاِكِم َوَغريم َهِقيُّ َعِن اْلم َاِفُظ المبَـيـم َبَّاِر َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعِن ابمِن َوَقدم َرَوى اْلم ِن َعبمِد اْلم

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّا ، َعنم ِعكم ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َُسنيم َثيِن اْلم َحاَق، َحدَّ  .س  ِإسم
َقِطَعةً َفذََكَر َهِذِه المِقصََّة بَِتَماِمَها َكَما َأومَرَدَها زََِيٌد  َحاَق ُمنـم  .المَبكَّاِئيُّ َعِن ابمِن ِإسم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
، َعنم زََِيٌد المَبكَّاِئيُّ، َعنم ُُمَمَّدِ  َعِريِ  َشم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب ِبََلل  اَأم ِريِ ، َعنم َعَلى َأنَُّه َقدم َرَوى المبَـيـم َحاَق، َعنم الزُّهم  بمِن ِإسم

، عَ  ، َقالَ ُعبَـيمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : ِن ابمِن َعبَّاس  َياَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َفذََكَر المِقصَّةَ : َجاَء المَعبَّاُس بَِيب ُسفم



َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ِبَح بـَنيم َلِتِه قـَبمَل َأنم ُيصم َلَم ِمنم لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأنَُّه َلمَّا قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ ِإالَّ َأنَُّه ذََكَر َأنَُّه َأسم ى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َياَن فـَُهَو آِمٌن : " َصلَّى اَّللَّ َيانَ " َمنم َدَخَل َداَر َأيب ُسفم َوَمنم َدَخَل : " َوَما َتَسُع َداِري؟ فـََقالَ : قَاَل َأبُو ُسفم

ِجَد فـَُهَو آِمٌن : " َوَما َتَسُع المَكعمَبُة؟ فـََقالَ : قَالَ " المَكعمَبَة فـَُهَو آِمٌن  ِجُد؟ فـََقالَ : َقالَ " َوَمنم َدَخَل المَمسم : َوَما َيَسُع المَمسم
َيانَ " َوَمنم َأغمَلَق َعَليمِه َِببَُه فـَُهَو آِمٌن "   .َهِذِه َواِسَعةٌ : فـََقاَل َأبُو ُسفم

ثـََنا : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعن هدم، َعنم َأبِيِه قَالَ َحدَّ ُ : ُعبَـيمُد بمُن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ َلمَّا َساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيان ابمن َحرمب  َوَحِكيُم بمُن ِحَزام  َوبَُديمُل بم  َبَـَر  نُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المَفتمِح فـَبَـَلَغ َذِلك ُقريمًشا خرج َأبُو ُسفم َورمقَاَء يـَلمَتِمُسوَن اْلم

 َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
__________ 

 .من أ( 5)
)*( 
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َراِن فَِإَذا ُهمم بِِنريَان  َكأَنَـَّها ِنريَاُن َعرَ  ا َمرَّ الظَّهم بَـُلوا َيِسريُوَن َحىتَّ َأتـَوم َما َهِذِه؟ َكأَنَـَّها : َيانَ َفَة، فـََقاَل َأبُو ُسفم َعَليمِه َوَسلََّم، فََأقـم
ر و: ِنريَاُن َعَرَفَة؟ فـََقاَل بَُديمُل بمُن َورمقَاءَ   .ِنريَاُن َبيِن َعمم

َيانَ  ٌرو َأَقلُّ ِمنم َذِلكَ : فـََقاَل َأبُو ُسفم  .َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأدمرَُكوُهمم فَ  ُ َعَليمِه فـََرآُهمم ََنٌس ِمنم َحَرِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا هِبِمم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأَخُذوُهمم، فَأَتـَوم

َيانَ  َلَم َأبُو ُسفم  .َوَسلََّم، فََأسم
ِلِمنَي : " فـََلمَّا َساَر قَاَل ِللمَعبَّاسِ  ََبِل َحىتَّ يـَنمظَُر ِإََل المُمسم َياَن ِعنمَد َخطمِم اْلم ِبسم َأَِب ُسفم ، َفَجَعَلِت َفَحَبَسُه المَعبَّاسُ " احم

َيانَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مَتُرُّ َكِتيَبًة َكِتيَبًة َعَلى َأيب ُسفم ََي َعبَّاُس َمنم : ، َفَمرَّتم َكِتيَبٌة فـََقالَ المَقَباِئُل مَتُرُّ َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َهِذه غفار: َهِذِه؟ قَالَ 

 .ماَل َوِلِغَفار  : قَالَ 
َنُة فـََقاَل ِمثمَل َذِلَك، مثَّ َمرَّتم َسعمُد بمُن ُهَذميم  فـََقاَل ِمثمَل َذِلَك، َوَمرَّتم ُسَليمٌم فـََقاَل ِمثمَل ذَ مثَّ َمرَّتم جُ  بَـَلتم  َهيـم ِلَك، َحىتَّ َأقـم

َلَها فـََقالَ  َنمَصاُر َعَليمِهمم َسعمُد بمُن عُ : َمنم َهِذِه؟ قَالَ : َكِتيَبٌة ملَم يـََر ِمثـم  .َباَدَة َمَعُه الرَّايَةُ َهُؤاَلِء اَأم
ُم المَملمَحَمةِ : فـََقاَل َسعمُد بمُن ُعَباَدةَ  ُم يـَوم َياَن الميَـوم  .ََي َأَِب ُسفم
َتَحلُّ المَكعمَبةُ  ُم ُتسم  .الميَـوم

َيانَ  َمارِ : فـََقاَل َأبُو ُسفم ُم الذِ   .ََي َعبَّاُس َحبََّذا يـَوم
ُ عَ مثَّ َجاَءتم َكِتيَبٌة َوِهَي َأَقلُّ المكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه، َورَايَُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليمِه َتاِئِب، ِفيِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيب ُسفم َأملَم تـَعمَلمم َما قَاَل َسعمُد بمُن : اَن قَالَ َوَسلََّم َمَع الزُّبـَريمِ بمِن المَعوَّاِم، فـََلمَّا َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َكَذا وََكَذا: َما قَاَل؟ قَالَ : ُعَباَدَة؟ فـََقالَ 



َسى ِفيِه المَكعمَبُة : " فـََقالَ  ٌم ُتكم ُ ِفيِه المَكعمَبَة، َويـَوم ٌم يـَُعظِ ُم اَّللَّ ُ َعَليمِه  َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى" َكِذَب َسعمٌد، َوَلِكنَّ َهَذا يـَوم اَّللَّ
ُجونِ   .َوَسلََّم َأنم تـُرمَكَز رَايـَُتُه ِِبْلَم

بَـَرين ََنِفُع بمُن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  قَالَ : قَاَل ُعرمَوةُ  عمُت المَعبَّاَس يـَُقوُل لِلزُّبـَريمِ بمِن المَعوام: َوَأخم َهاُهَنا َأممَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : مسَِ
ُ َعَليمِه َوسَ   .نـََعمم : لََّم َأنم تـَرمِكَز الرَّايََة؟ قَالَ اَّللَّ

ُخَل ِمنم َأعمَلى َمكََّة ِمنم كَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاِلَد بمَن المَولِيِد َأنم يَدم َداء ، َوَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ُكًدى، َعِر وَُكرمُز بمُن َجاِبر   َصلَّى اَّللَّ َشم َمِئذ  َرُجََلِن ُحبَـيمُش بمُن اَأم فـَُقِتَل ِمنم َخيمِل َخاِلِد بمِن المَولِيِد يـَوم

ِريُّ   .المِفهم
ثـََنا: َوقَاَل َأبُو َداُودَ   َحدَّ
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ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد  ُعثمَمان بن َأىب شيَبة، َحدثَنا ُيَي بن آدم، َحدثَنا ِإدمرِيَس، َعنم ُُمَمَِّد بمنِ  َحاَق، َعِن الزُّهم ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المَفتمِح َجاَءُه ا ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  لمَعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب بَِيب اَّللَِّ بمِن ُعتـم

َياَن بمِن َحرمب   َراِن، فـََقاَل َلُه المَعبَّاسُ ُسفم َلَم مبَرِ  الظَّهم َر، فـََلوم َجَعلمَت : فََأسم َياَن رَُجٌل ُيُِبُّ َهَذا المَفخم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأَِب ُسفم
ًئا؟ قَالَ  َياَن فـَُهَو آِمٌن، َوَمنم َأغمَلَق َِببَُه فـَُهوَ : " َلُه َشيـم  ".آِمٌن  نـََعمم َمنم َدَخَل َداَر َأيب ُسفم

ِ ِمنم َحِديِث َماِلك   ِريِ  ]صفة ُدُخوله َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلم َمكََّة ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ، َأنَّ ( [ 5)َعِن الزُّهم َعنم َأَنس 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة َوَعَلى رَأمِسِه المِمغمَفُر، فـََلمَّا ِإنَّ ابمَن َخَطل  ُمتَـَعلِ ٌق : نـََزَعُه َجاَءُه رَُجٌل فـََقالَ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتاِر المَكعمَبِة فـََقالَ  تـُُلوُه : " بَِسم  ".اقـم
ُ أعلم ُمرما: قَاَل َماِلكٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَما نـََرى َواَّللَّ  .َوملَم َيُكنم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
د ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل يَـ َحدثَنا َعفَّ : َوقَاَل َأْحم َم فـَتمِح ان، َحدثَنا َْحَّاد، َحدثَنا َأبُو الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وم

َداءُ   .َمكََّة َوَعَليمِه ِعَماَمٌة َسوم
َرمبـََعِة ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمةَ  ُل السَُّنِن اَأم  .َوَرَواُه َأهم

 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
يِنِ ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ  َبَة، َوَُيمََي بمِن َُيمََي، َعنم ُمَعاِويََة بمِن َعمَّار  الدُّهم ِلٌم َعنم قـُتَـيـم ، َعنم َجاِبر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َوَرَواُه ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة وَ  َرام  اَّللَّ َداُء ِمنم َغريمِ ِإحم  .َعَليمِه ِعَماَمٌة َسوم
، َعنم َأبِ  ِرو بمِن ُحَريمث  ِلٌم ِمنم َحِديِث َأيب ُأَساَمَة، َعنم ُمَساِور  المَورَّاِق، َعنم َجعمَفِر بمِن َعمم َكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل : يِه قَالَ َوَرَوى ُمسم

ُ َعَليمِه َوسَ  م فـَتمِح َمكََّة َوَعَليمِه ِعَماَمٌة َحَرقَانِيٌَّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َداُء َقدم أرمخى طرفها َبني َكتفيهِ ( 1)لََّم يـَوم  .َسوم
__________ 

 .َسَقطت من ا( 5)



 .على لون َما أحرقته النَّار: اْلرقانية( 1)
)*( 
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ِلٌم ِف َصِحيِحِه، َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ  يِنِ ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  َوَرَوى ُمسم ِمنم َحِديِث َعمَّار  الدُّهم
َداءُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة َوَعَليمِه ِعَماَمٌة َسوم  .اَّللَّ

َرمبـََعِة ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن آَدَم، َعنم  ُل السَُّنِن اَأم يِنِ ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َوَرَوى َأهم َشرِيك  المَقاِضي، َعنم َعمَّار  الدُّهم
َة َأبـمَيضَ : قَالَ  َم َدَخَل َمكَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َكاَن ِلَواُء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر ، َعِن  َحاَق، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم َم المَفتمِح : َعاِئَشةَوقَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َكاَن ِلَواُء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َداَء ُتَسمَّى المعَقاب، وََكاَنت ِقطمَعة من مرط مرجل   ( .5)َأبـمَيَض، َورَايـَُتُه َسوم

ثـََنا ُشعمَبُة، َعن عب: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو المَولِيِد، َحدَّ عمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُمَغفَّل  يـَُقولُ : د هللا بمِن قـُرََّة، قَالَ َحدَّ رََأيمُت : مسَِ
َرأُ ُسورََة المَفتمِح يـُرَ  َم فـَتمِح َمكََّة َعَلى ََنقَِتِه َوُهَو يـَقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .جِ عُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يل َلَرجَّعمُت َكَما رَجَّعَ َلوماَل َأنم جَيمَتِمَع النَّ : َوقَالَ   .اُس َحوم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا انـمتَـَهى ِإََل ذِ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ي طًُوى َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم لََيَضُع رَأمَسُه تـََواُضًعا َّلِلَِّ ( 1)د  ِحبَـَرة  َْحمَراَء َوَقَف َعَلى رَاِحَلِتِه ُمعمَتِجًرا ِبُشقَِّة بـُرم  ، َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ِبِه ِمَن المَفتمِح، َحىتَّ ِإنَّ ُعثـمُنونَُه  َرَمُه اَّللَّ لِ ( 9)ِحنَي رََأى َما َأكم  .لََيَكاُد َُيَسُّ َواِسَطَة الرَّحم

َهِقيُّ َوقَاَل  َاِفُظ المبَـيـم د ابمن على االِبر، َحدثَنا عبد هللا : اْلم د، َحدثَنا َأْحم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن دعملج بن َأْحم َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
، قَالَ  ، َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َرسُ : بن َأىب بكر المَمقمِدِسي، َحدثَنا َجعمَفُر بمُن ُسَليمَماَن، َعنم ََثِبت  وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِه  ُنُه َعَلى َرحم َم المَفتمِح َوَذقـم  .متخشعا( 7)َمكََّة يـَوم
__________ 

 .كَساء من صوف: املرط( 5)
 .الذى ِفيِه صور الر َِجال: واملرجل

َاء َأي ِفيِه صور الر حال  .وتروى مرحل ِِبْلم
 .بشقة برد َْحمَراء: ا( 1)
َها بعد العارضني: عثنونال( 9) َية َأو َما فضل ِمنـم  .اللِ حم
 .رَاِحَلته: غري ا( 7)

)*( 
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َاِعي: َوقَالَ  د بن صاعد، َحدثَنا ِإمسم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو بكر بن َِبَلَويمِه، َحدثَنا َأْحم َاِرث، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ل بن َأىب اْلم
ُعود ، َأنَّ َرُجًَل َكلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َحدثَنا َجعمفَ  َاِعيُل بمُن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس، َعنم ابمن َمسم ثـََنا ِإمسم ُ  ر بن عون، َحدَّ َصلَّى اَّللَّ

َم المَفتمِح فََأَخَذتمُه الر ِعمَدُة، فـََقالَ  َا َأََن ابمُن ا: " َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  ".ممَرَأة  من قـَُريمش أتَمُكُل المَقِديَد َهوِ نم َعَليمَك فَِإَّنَّ
َاِعيل ابمن َأيب اْلمَ : قَالَ  ، َعن ِإمسم ُصواًل َوَهَكَذا َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن ُسَليمَماَن بمِن فَاِرس  َوَأْحمَُد بمُن َُيمََي بمِن زَُهريم  .اِرِث َموم

، َعنم مثَّ َرَواُه َعنم َأيب زََكِرَيَّ المُمزَكِ ي، َعنم َأيب  ن  َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَِّد بمِن يـَعمُقوَب، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد المَوهَّاِب، َعنم َجعمَفِر بمِن َعوم
َاِعيَل بمِن قيس ُمرمسَل  .ِإمسم

ُفوظُ   .َوُهَو المَمحم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِطِن ِعنمَد ُدُخوِلِه َصلَّى اَّللَّ َيمِش المَكِثيِف المَعَرممَرِم، ِبََِلِف َما َوَهَذا التـََّواُضُع ِف َهَذا المَموم َم َمكََّة ِف ِمثمِل َهَذا اْلم

ِدِس َوُهمم ُسُجوٌد  ُخُلوا َِبَب بـَيمِت المَمقم َرائِيَل ِحنَي أُِمُروا َأنم يَدم يـَُقوُلوَن ِحطٌَّة  -َأيم رُكٌَّع  -اعمَتَمَدُه ُسَفَهاُء َبيِن ِإسم
َحدثَنا المَقاِسم بن َخارَِجة، َحدثَنا َحفمُص : َوقَاَل الُبَخاِري  ! ِحنمَطة ِف َشعمَرة: ستاهم وهم يـَُقوُلونَ َفَدَخُلوا يـَزمَحُفوَن َعَلى أ

 ُ بَـَرتمُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَل َعاَم المَفتمح من  َعَليمِه َوَسلََّم دَ بمُن َميمَسَرَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َأنَّ َعاِئَشَة َأخم
 .كداء الَّىِت بَِعمَلى َمكَّة

 .اَتبعه َأبُو ُأَساَمة ووهب ِف كداء
، َعنم َأبِيِه، َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِهَشام  َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُعبَـيمُد بمُن ِإمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعام المَفتمحَحدَّ  اَّللَّ

 .من َأعمَلى َمكََّة ِمنم َكَداء  
ِم انـمَتَظَم المَكََلُم، َوِإالَّ َفَكَداءٌ  َنِد المُمتَـَقدِ  ِ َوُهَو َأَصحُّ ِإنم َأرَاَد َأنَّ المُمرمَسَل َأَصحُّ ِمَن المُمسم  ِِبلمَمدِ  ِهَي المَمذمُكورَُة ِف الرِ َوايـَتَـنيم

َفِل َمكَّةَ َوِهَي ِف َأعمَلى َمكََّة، وَُكًدى َمقمُصو   .ر ِف َأسم
َنمَسبُ  ُهوُر َواَأم  .َوَهَذا ُهَو المَمشم

َم َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم بـََعَث َخاِلَد بمَن المَولِيِد ِمنم َأعمَلى َمكََّة، َوَدَخَل ُهَو َعَليمهِ   َوَقدم تـََقدَّ
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َفِلَها ِمنم ُكًدى َوُهَو ِف َصِحيح البُ   .َخاِري  السَََّلُم ِمنم َأسم
 .َوهللا أعلم

َُسنيم بمُن َعبمَداَن، َأنـمَبَأََن َأْحمَُد بمُن ُعبَـيمد  الصَّفَّاُر : َوقد قَاَل البيهقى َحدثَنا عبد هللا بن ِإبـمَراِهيم بن المُمنمذر ]َأنبَأََن َأبُو اْلم
، َعنم َنَ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر اْلزامى، َحدثَنا معن، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر بمِن َحفمص  َلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ ( [ 5)ِفع 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعام المَفتمِح رََأى  ر  َوقَالَ ( 1)َصلَّى اَّللَّ َيمِل، فـَتَـَبسََّم ِإََل َأيب َبكم َن ُوُجوَه اْلم ر  َكيمَف : " النِ َساَء يـَُلطِ مم ََي َأَِب َبكم
ُ َعنمهُ فَأَ " قَاَل َحسَّاُن؟  ر  َرِضَي اَّللَّ َها : نمَشَدُه َأبُو َبكم َِعنََّة * َعِدممُت بـُنَـيَِِّت ِإنم ملَم تـََروم َع ِمنم َكِتَفيم َكَداِء يـَُناِزعمَن اَأم تُِثرُي النـَّقم

َرَجات  ( 9) ُ َعَليمهِ * ُمسم ُُمِر النِ َساُء فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ! ادمُخُلوَها ِمنم َحيمُث قَاَل َحسَّانُ : " َوَسلَّمَ  يـَُلطِ ُمُهنَّ ِِبْلم
." 



َحاقَ * * *  َاَء بِنمِت َأيب بَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم تِِه َأمسم َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدَّ ر  َحدَّ كم
َغِر َوَلِدهِ  َلمَّا َوَقَف َرُسولُ : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبِذي ُطًوى قَاَل َأبُو ُقَحاَفَة اِلبـمَنة  َلُه ِمنم َأصم َأيم بـُنَـيَُّة : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .اظمَهِري يب َعَلى َأيب قـُبَـيمس  
 .َوَقدم ُكفَّ َبَصُرهُ : قَاَلتم 
َرَفتم ِبِه َعَليمِه فـََقالَ : قَاَلتم   .َأَرى َسَواًدا جُممَتِمًعا: ُة َماَذا تـََريمَن؟ قَاَلتم َأيم بـُنَـيَّ : فََأشم

َيملُ : قَالَ   .تِلمَك اْلم
ِبًرا: قَاَلتم  ِبًَل َوُمدم َ يََديم َذِلَك السََّواِد ُمقم َعى بـَنيم  .َوَأَرى َرُجًَل َيسم

َيمَل َويـَتَـَقدَّ  -َأيم بـُنَـيَُّة َذِلَك المَوازُِع : قَالَ  َها يـَعميِن الَِّذي َيَمُمُر اْلم  .َقدم َواَّللَِّ انـمَتَشَر السََّوادُ : مثَّ قَاَلتم  -ُم ِإلَيـم
رِِعي يب ِإََل بـَيمِِت : فـََقالَ  َيمُل فََأسم  .َقدم َوهللا ِإذا َدفـََعِت اْلم

َتهُ  َيل قبل َأن يصل ِإََل بـَيـم  .فَاَنمَطَّتم ِبِه وتلقاه اْلم
ٌق ِمنم ورق: قَاَلتم  َارِيَِة َطوم  .فيلقاها رجل فيقتطعه من ُعُنقَها َوِف ُعُنِق اْلم

__________ 
 .َسَقطت من ا( 5)
 .وأتى النِ َساء: غري ا( 1)
 .االسنة: ا( 9)

 .ولعلها حَتمرِيف
)*( 
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ر  : قَاَلتم  ِجَد َأَتى َأبُو َبكم َة َوَدَخَل المَمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكَّ بَِبِيِه يـَُقوُدُه، فـََلمَّا رَآُه َرُسوُل  فـََلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َت الشَّيمَخ ِف بـَيمِتِه َحىتَّ َأُكوَن َأََن آتِيِه ِفيِه؟ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  ! " َهَلَّ تـَرَكم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَل َأبُو َبكم
 .نم متشى َأنمت ِإلَيمهِ ُهَو َأَحقُّ َأنم َُيمِشي ِإلَيمَك ِمنم أَ 

رَُه مثَّ قَالَ : قَالَ  َ يََديمِه، مثَّ َمَسَح َصدم َلَسُه بـَنيم ِلمم : فََأجم  .َأسم
َلمَ   .فََأسم
ر  وََكاَن رَأمُسُه َكالثَـَّغاَمِة : قَاَلتم   .بـََياًضا( 5)َوَدَخَل ِبِه َأبُو َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُوا َهَذا ِمنم َشعمرِِه : " مَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َغريِ 
ِتِه َوقَالَ  ر  فََأَخَذ بَِيِد ُأخم َق أخىت؟ فَلم جيبُه أحد َقالَ : مثَّ قَاَم َأبُو َبكم ََلَم َطوم سم َ َواْلمِ َتِسِب : فـََقالَ : َأنمُشُد اَّللَّ َأيم ُأَخيَُّة احم

م َقِك، فـََواَّللَِّ ِإنَّ االمانة ِف النَّاس الميَـوم َم َعَلى التـَّعمِينِي ! لَقِليل َطوم يُق َذِلَك الميَـوم َيمَش ِفيِه  ( 1)يعمىن ِبِه الصِ دِ  ، َِأَنَّ اْلم
َرٌة، َواَل َيَكاُد َأَحدٌ   .َكثـم



ُ َأعمَلمُ   .يـَلمِوي َعَلى َأَحد ، َمَع انمِتَشاِر النَّاِس، َوَلَعلَّ الَِّذي َأَخَذُه أتََوََّل َأنَُّه ِمنم َحرميب   َواَّللَّ
َاِفظ البيهقى ،: َوقَاَل اْلم ََصمُّ، َأنبَأََن حَبر بن نصر، َأنبَأََن ابمُن َوهمب  َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو المَعبَّاِس اَأم بَـَرين  َأنبَأََن َعبمِد اَّللَِّ اْلم َأخم

َطَّاِب َأخَ  ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ابمُن ُجَريمج  َذ بَِيِد َأيب ُقَحاَفَة فَأََتى ِبِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ُوُه َواَل تـَُقر ِبُوُه َسَواًدا : " فـََلمَّا َوَقَف ِبِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َغريِ 

بَـَرين ُعَمُر بمُن : قَاَل ابمُن وهب ََلمِ َوَأخم ر  إبِِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهنَّأَ َأَِب َبكم َلَم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُُمَمَّد ، َعنم زَيمِد بمِن َأسم
 .َأبِيهِ 

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوسَ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح  لََّم ِحنَي فـَرََّق َجيمَشُه ِمنم ِذي طًُوى َفَحدَّ
رَ  ُر َعَلى المُمَجنِ َبِة المُيسم ُخَل ِف بعض النَّاس من كداء، وََكاَن الزُّبـَيـم َر بمَن المَعوَّاِم َأنم يَدم ى، َوَأَمَر َسعمَد بمَن ُعَباَدَة َأنم َأَمَر الزُّبـَيـم

ُخَل ِف بـَعمِض النَّاِس من كدى  .يَدم
__________ 

 .َواِحَدة الثغام، َوُهَو نبت َأبيض: الثغامة( 5)
م على المعني: أ( 1)  .يعمىن الص ديق َذِلك الميَـوم

)*( 
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َحاقَ  ِل المِعلمِم َأنَّ َسعمًدا ِحنَي َوجََّه َداِخًَل قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُم المَملمَحَمةِ : فـََزَعَم بـَعمُض َأهم ُم يـَوم  .الميَـوم
ُم ُتسم  ُرمَمةُ الميَـوم  .َتَحلُّ اْلم

 .َفَسِمَعَها رَُجلٌ 
َطَّابِ : يـَُقالُ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .ِإنَُّه ُعَمُر بمُن اْلم

َلةٌ : فـََقالَ  َمُع َما يـَُقوُل َسعمُد بمُن ُعَباَدَة؟ َما َنَمَمُن َأنم َيُكوَن َلُه ِف قـَُريمش  َصوم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَتسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَعِلي    فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُخُل هِبَا : " َصلَّى اَّللَّ ُه َفُخِذ الرَّايََة ِمنمُه َفُكنم َأنمَت َتدم  ".َأدمرِكم

يَ : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملا شكا ِإلَيمِه َأبُو ُسفم َحاَق َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َل َسعمِد بمِن ُعَباَدَة اَن قَـ َوذََكَر َغيـم وم
َيانَ : ِحنَي َمرَّ ِبِه، َوقَالَ  ُرمَمُة : ََي َأَِب ُسفم َتَحلُّ اْلم ُم ُتسم ُم المَملمَحَمِة الميَـوم ُم يـَوم  .-يـَعميِن المَكعمَبَة  -الميَـوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ٌم تـَُعظَُّم ِفيِه : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر  -َوَأَمَر ِِبلرَّايَِة " المَكعمَبُة َبلم َهَذا يـَوم َأنم تـُؤمَخَذ ِمنم َسعمِد  -رَايَِة اَأم
 .ِإنَـَّها ُدِفَعتم ِإََل ابمِنِه قـَيمِس بمِن َسعمد  : بمِن ُعَباَدَة َكالتَّأمِديِب َلُه، َويـَُقالُ 

ِري ِ  َبَة، َعِن الزُّهم  .بـَريمِ بن المَعوامَدفـََعَها ِإََل الزُّ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم
 .فَاهلل أعلم

َحاَق بمِن ِديَنار، َحدثَنا عبد هللا بن السرى االنطاكي، َحدثنَ * * *  َاِفظ بن َعَساِكَر ِف تـَرممَجَِة يـَعمُقوَب بمِن ِإسم ا َوذكر اْلم
َبَة، َعنم َأيب ال َثيِن ُموَسى بمِن ُعقم َدَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : زُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب الز ََِنِد، َوَحدَّ



َم فـَتمِح َمكََّة ِإََل َسعمِد بمِن ُعَباَدَة َفَجَعَل يـَُهزَُّها َويـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الرَّايََة يـَوم ُم المَملمَحَمةِ : اَّللَّ ُم يـَوم َتَحلُّ : الميَـوم ٌم ُتسم يـَوم
 .رمَمةُ اْلمُ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمِسريِِه : َفَشقَّ َذِلَك َعَلى قـَُريمش  وََكبـَُر ِف نـُُفوِسِهمم، قَالَ : قَالَ  فـََعاَرَضِت اممَرَأٌة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
دى ِإلَيمك ْلاحى قـَُريمش والت ِحني ْلاء( : 5)َوَأنمَشَأتم تـَُقوُل   ََي نىب اهلم

__________ 
طاب( 5)  .نسب السُّهيملي َهِذه االبيات ِإََل ضرار بن اْلم

 .175/  1الرَّومض 
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َرم  َلِم * َوالمتَـَقتم َحلمَقَتا المِبطَاِن َعَلى المَقوم ]ِض َوَعاَداُهمم ِإَلُه السََّماِء * ِحنَي َضاَقتم َعَليمِهُم َسَعُة اَأم ِم َونُوُدوا ِِبلصَّيـم
َتِطيُع ِمَن المَغيم * ِإنَّ َسعمًدا يُرِيُد قاصمة الظه  (5[ )الصَّلمَعاءِ  ُجوِن َوالمَبطمَحاِء َخزمرَِجيٌّ َلوم َيسم ِل اْلَم ِظ َرَماََن * ر بَِهم

ِر َوالمَعوَّاِء  َسم ( 1)ِِبلنَّسم ََسُد اَأم َماِء فـََلِئنم َأقم * فَانـمَهيَـنمُه َفِإنَُّه اَأم ََي ُْحَاَة اللِ َواِء * َحَم اللِ َواَء َوََنَدى َوُد َواللَّيمُث َواِلٌغ ِف الدِ 
َل اللِ َواِء لََتُكوَننَّ ِِبلمِبطَاِح قـَُريمٌش  َماِء * َأهم َعَة المَقاِع ِف َأُكفِ  اْلمِ َيَِّة * ِإنَُّه ُمصمَلٌت يُرِيُد هَلَا الرَّأم ( 9)بـُقم َي ُصُموٌت َكاْلم

َع رَ : قَالَ ( 7)الصَّمَّاِء  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهَذا الشِ عمَر َدَخَلُه َرْحمٌَة هَلُمم َورَأمَفٌة هِبِمم، َوَأَمَر ِِبلرَّافـََلمَّا مسَِ يَِة ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فَُأِخَذتم ِمنم َسعمِد بمِن ُعَباَدَة َوُدِفَعتم ِإََل ابمِنِه قـَيمِس بمِن َسعمد  

تَـَغاَثتم بِِه، َوَأَحبَّ َأال يـَغمَضَب َسعمٌد، فََأَخَذ فريوى َأنه َعَليمِه الصَََّلة َوالسَّ : قَالَ  ََلم أحب َأال خُيَيِ بَـَها ِإذم َرِغَبتم ِإلَيمِه َواسم
 ( .1)الرَّايََة ِمنمُه َفَدفـََعَها ِإََل ابمِنِه 

َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َخاِلَد بمَن المَولِيِد َفَدَخَل  َوذََكَر ابمُن َأيب جنَِيح  ِف َحِديِثِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم َصلَّى اَّللَّ
َلُم َوُسَليم  ىَن َوِفيَها َأسم َفَل َمكََّة ِف بـَعمِض النَّاِس، وََكاَن َخاِلٌد َعَلى المُمَجنِ َبِة المُيمم َنُة ِمَن اللِ يِط َأسم َنُة َوُجَهيـم ٌم َوِغَفاٌر َوُمَزيـم

راح ِبلصف من المُمسلمني ينصب الهل َمكَّة  َوقـََباِئُل ِمنم  َ َيَديم َرُسوِل ( 1)قبائل المَعَرب، َوَأقمبل َأبُو ُعبَـيمَدة ابمن اْلم بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َأَذاِخَر َحىتَّ نَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى َمكََّة َفضربت َلُه ُهَنالك َزَل بَِعملَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .قبَّة
__________ 

 .من الرَّومض االنف( 5)
 .حَزام القتب: والبطان
 .الداهية: والصيلم

ُهورَة: والصلعاء  .المَمشم
 .المَكلمب: العواء( 1)



 .االرض السهلة املنبسطة: القاع( 9)
 .سقط من أ( 1)الرجل المَماِضي : املصلت( 7)
 .ملَكَّة: غري أ( 1)

*() 
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ِرو بمِن ُعثمَماَن َعنم ُأَساَمَة بم  ِ، َعنم َعمم َُسنيم ِريِ ، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم ِن زَيمد ، َأنَُّه قَاَل َزَمَن َوَرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث الزُّهم
اَل يَرث المَكاِفر المُمؤمن : " مثَّ قَالَ ( " 5)ِقيٌل ِمنم رَُِبع  َوَهلم تـََرَك لََنا عَ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأيمَن تـَنمِزُل َغًدا؟ فـََقالَ : المَفتمحِ 

 ".َواَل المُمؤمن المَكاِفر 
ثـََنا ُشَعيمٌب، َحدثَنا َأبُو الزبري، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َعِن : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َحدَّ َصلَّى  النَِّب ِ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِر : " اَّللَّ َيمَف، َحيمُث تـََقامَسُوا َعَلى المُكفم ُ اْلم ُ ِإَذا فـََتَح اَّللَّ  ".َمنمزِلَُنا ِإنم َشاَء اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ،  -يـَعميِن ابمَن َسعمد   -َحدثَنا يُوُنس، َحدثَنا ِإبـمَراِهيُم : َوقَاَل اْلمِ ِريِ  : َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ َعِن الزُّهم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِر : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِبَيمِف َبيِن ِكَنانََة َحيمُث تـََقامَسُوا َعَلى المُكفم  ".َمنمزِلَُنا َغًدا ِإنم َشاَء اَّللَّ
 .َم بمِن َسعمد  ِبِه ََنمَوهُ َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ِإبـمَراِهي

َحاقَ  رَِمةَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َوان ابمن أَُميََّة َوِعكم ر ، َأنَّ َصفم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب جنَِيح  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ل   َوَحدَّ بمَن َأيب َجهم
ر و َكانُوا َقدم مَجَُعوا ََنًسا ِِبْلمَ  ر  يُِعدُّ ِسََلًحا قـَبمَل َوُسَهيمَل بمَن َعمم نمَدَمِة لِيـَُقاتُِلوا، وََكاَن ِْحَاُس بمُن قـَيمِس بمِن َخاِلد  َأُخو َبيِن َبكم

ِلُح ِمنمُه، فـََقاَلتم َلُه اممَرَأتُهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُيصم  .مَّد  َوَأصمَحابِهِ ِلُمحَ : ِلَماَذا تُِعدُّ َما َأَرى؟ قَالَ : ُقُدوِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِدَمِك بـَعمَضُهمم : قَالَ ! َواَّللَِّ َما َأَرى يقوم ملَُحمد َوَأصمَحابه شئ: فـََقاَلتم   .َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَرمُجو َأنم ُأخم
َم َفَما يل ِعلَّهم : مثَّ قَالَ  ِبُلوا الميَـوم َنمَدَمَة : قَالَ ( 9)َسرِيُع السَّلَّهم  َوُذو ِغَرارَيمنِ ( 1)َهَذا ِسََلٌح َكاِمٌل َوَألَّهم * ِإنم يـُقم مثَّ َشِهَد اْلم

ِلُموَن ِمنم َأصمَحاب ، فـََلمَّا َلِقيَـُهُم المُمسم رَِمَة َوُسَهيمل  َواَن َوِعكم  َمَع َصفم
__________ 

 .مجع ربع، وهى الدَّار: الرِبع( 5)
َرمب: االلة( 1) يع َأَداة اْلم  .مجَِ
 .والسهم حد الرممح َوالسيف: الغرار( 9)

 .َسيمفا: يُرِيد
 ( )*(9السِ ريَة  - 91)
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ر  وحبيش  ًئا ِمنم ِقَتاِل، فـَُقِتَل ُكرمُز بمُن َجاِبر  َأَحُد َبيِن ُُمَاِرِب بمِن ِفهم َرَم ( 5)َخاِلد  ََنَوُشوُهمم َشيـم بمُن َخاِلِد بمِن رَبِيَعَة بمِن َأصم
يًعا، وََكاَن قتل كرز قبل ُحبَـيمشَحِليُف َبيِن ُمنمِقذ ، وََكاََن ِف جَ  ا َعنُه فسلكا غري َطرِيقه فقَل مجَِ  .يمِش َخاِلد ، َفَشذَّ

رِِكنَي َقرِيٌب ِمَن اثـميَنم : قَااَل  َُهيِنُّ، َوُأِصيَب ِمَن المُمشم  . َعَشَر َأوم َثََلثََة َعَشرَ َوقُِتَل ِمنم َخيمِل َخاِلد  َأيمًضا َسَلَمُة بمُن المَميمََلِء اْلم
َرَأتِهِ  َتُه مثَّ قَاَل اِلمم َهزًِما َحىتَّ َدَخَل بـَيـم  .َأغمِلِقي َعَليَّ َِبيب : مثَّ انـمَهَزُموا َفَخَرَج ِْحَاٌس ُمنـم

َنمَدَمهم : فَأَيمَن َما ُكنمَت تـَُقوُل؟ فـََقالَ : قَاَلتم  َم اْلم ِت يـَوم رَِمهم * ِإنَِّك َلوم َشِهدم َواُن َوفـَرَّ ِعكم َوَأبُو يزِيد قَائِم كاملؤمته  ِإذم فـَرَّ َصفم
ِلَمهم *  ُهمم ِِبلسُُّيوِف المُمسم بَـَلتـم تَـقم َطعمَن ُكلَّ َساِعد  َومُجمُجَمهم ( 1)َواسم َغَمهم هَلُمم هَنِيٌت َخَلَفَنا * يـَقم َمُع ِإالَّ َغمم َضرمًِب َفََل ُيسم

ِم َأدمىَن َكِلَمهم * َومَهمَهَمهم  َُذيل ِ : اَل ابمُن ِهَشام  قَ ( 9)ملَم تـَنمِطِقي ِف اللَّوم َبـمَياُت لِلرَّعَّاِش اهلم  .َوتـُرمَوى َهِذِه اَأم
َم المَفتمِح َوُحنَـنيم  َوالطَّاِئفِ : قَالَ  َزمرَج" ََي َبيِن َعبمِد الرَّْحمَِن : " وََكاَن ِشَعاُر المُمَهاِجرِيَن يـَوم " ََي بين عبد هللا : " وشعار اْلم

سِ  َوم  ". ُعبَـيمِد اَّللَِّ ََي َبيِن : " وشعار اَأم
َواَن، َعنم َعطَاِء بمِن : َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ  َحدثَنا على بن سعيد الرَّاِزي ، َحدثَنا َأبُو حسان الزََيدي، َحدثَنا ُشَعيمُب بمُن َصفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ، َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م خلق : " َم قَالَ السَّاِئِب، َعن طَاُووس، َعِن ابمِن َعبَّاس  َ َحرََّم َهَذا المبَـَلد يـَوم ِإنَّ اَّللَّ
َس َوالمَقَمَر، َوَما ِحَيالُُه ِمَن السََّماِء َحَراٌم، َوِإنَُّه اَل  َم َصاَغ الشَّمم َرمَض، َوَصاَغُه يـَوم َا  السََّمَوات َواَأم ُيَِلُّ َِأََحد  قـَبمِلي، َوِإَّنَّ

 ".َعاد َكَما َكاَن  َحلَّ يل َساَعًة ِمنم نـََهار مثَّ 
__________ 

 .حنيش: االصل( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف َوَما أثمبته َعن الرَّومض االنف

رو، وََكاَن خطيب قـَُريمش: َأبُو يزِيد( 1)  .يُرِيد ُسَهيمل بن َعمم
هلم َوُت  َوأُت ِإذا ثَبت: واملؤمتة  .االسطوانة، من قـَوم

 .وتروى املومتة
َمم  َها َزوجَها: ز، َوَمعمَناَهاِِبلمَواو بدل اهلم  .االمي الَّىِت َماَت َعنـم

 .الزئري: النهيت( 9) 171/  1الرَّومض 
)*( 
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ُتُل؟ فـََقالَ : َفِقيَل َلهُ   ".المَقتمِل  ُقمم ََي ُفََلُن فَأمِت َخاِلَد بمَن المَولِيِد فـَُقلم َلُه فـَلميَـرمَفعم يََديمِه ِمنَ : " َهَذا َخاِلُد بمُن المَولِيِد يـَقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : فََأاَتُه الرَُّجُل فـََقالَ  فـََقَتَل َسبمِعنَي ِإنمَساًَن، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى ! اقـمُتلم َمنم َقَدرمَت َعَليمهِ : ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلُه، فََأرمَسَل ِإََل  ُتَل : فـََقالَ " َأملَم َأنـمَهَك َعِن المَقتمِل؟ : "  َخاِلد  فـََقالَ اَّللَّ َجاَءين ُفََلٌن فََأَمَرين َأنم َأقـم
 .َمنم َقَدرمُت َعَليمهِ 

َق َأمم : َقالَ " َأملَم آُمرمَك؟ : " فََأرمَسَل ِإلَيمهِ  ُ َأممًرا َفَكاَن َأممُر اَّللَِّ فـَوم َتطَعمُت ِإالَّ الَِّذي َكانَ َأَردمَت َأممًرا َوَأرَاَد اَّللَّ  .ِرَك، َوَما اسم



ًئا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَما َردَّ َعَليمِه َشيـم  .َفَسَكَت َعنمُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم عهد ِإََل أمرائه َأال يـَُقا: قَاَل ابمُن ِإسم ِإالَّ َمنم قَاتـََلُهمم، ( 5)تُِلوا َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتاِر المَكعمَبِة َوُهمم  َدَر َدَم نـََفر  مَسَّاُهمم َوِإنم ُوِجُدوا حَتمَت َأسم َر َأنَُّه َأهم َلَم : َغيـم ، َكاَن َقدم َأسم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسعمِد بمِن َأيب َسرمح 
َي مثَّ ارمَتدَّ، فـََلمَّا َدَخَل َرسُ  َدَر َدَمُه فـَرَّ ِإََل ُعثمَماَن وََكاَن َأَخاُه ِمَن وََكَتَب المَوحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة َوَقدم َأهم وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َطِويًَل  َتأمِمَن َلُه َصَمَت َعنمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".نـََعمم : " الَ  مثَّ قَ الرََّضاَعِة، فـََلمَّا َجاَء ِبِه لَِيسم
َلهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَمنم َحوم َأَما َكاَن ِفيُكمم رَُجٌل َرِشيٌد يـَُقوُم ِإََل َهَذا : " فـََلمَّا انمَصَرَف َمَع ُعثمَماَن قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تُـَلُه  َنا؟ فـََقالَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَلَّ : فـََقاُلوا" ِحنَي رَآين َقدم َصَمتُّ فـَيَـقم َمأمَت ِإلَيـم َشارَِة : "  َأوم ُتُل ِِبْلمِ  ".ِإنَّ النَِّبَّ اَل يـَقم
َعمنُيِ ( : " 1)َوِف ِرَوايَة   َبِغي لَِنِب   َأنم َتُكوَن َلُه َخائَِنُة اَأم  ".ِإنَُّه اَل يـَنـم

ُه : قَاَل ابمُن ِهَشام   ََلُمُه بـَعمَد َذِلَك َوَوالَّ  .ُعَمُر بعض َأعماله مثَّ واله ُعثمَمانَوَقدم َحُسَن ِإسم
__________ 

 .يقتُلوا: ا( 5)
 .وىف ِرَوايَة هلََذا: ا( 1)
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 .َوَماَت َوُهَو َساِجٌد ِف َصََلِة الصُّبمِح َأو بعد انمِقَضاء صََلهتَا ِف بَيته: قـُلمتُ 
َحاقَ   .ِمنم َبيِن تـَيمِم بمِن َغاِلب   َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َخَطل  رَُجلٌ : قَاَل ابمُن ِإسم

َلَم مُسِ َي َعبمدَ : قـُلمتُ  ، َوَُيمَتِمُل َأنَُّه َكاَن َكَذِلَك مثَّ َلمَّا َأسم  . اَّللَِّ َويـَُقاُل ِإنَّ امسمَُه َعبمُد المُعزَّى بمُن َخَطل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مُ  َلَم بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًقا َوَلمَّا َأسم ًَل َلُه ( 5)َصدِ  َنمَصاِر، وََكاَن َمَعُه َموم َوبـََعَث َمَعُه رَُجًَل ِمَن اَأم

َبًة فـََقتَـَلُه  نَـَتاِن فـَرمتـَىَن َوَصاِحبَـتـَُها، َفَكانـََتا تـَُغنِ َياِن هِبَِجاِء َرُسوِل اَّللَِّ ( 1)فـََغِضَب َعَليمِه َغضم رًِكا، وََكاَن َلُه قـَيـم  ، مثَّ ارمَتدَّ ُمشم
نَـتَـيمِه، فـَُقِتَل َوُهَو ُمتَـَعلِ قٌ  َدَر َدَمُه َوَدَم قـَيـم ِلِمنَي، َفِلَهَذا َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم تَـَرَك ِف قَتله َصلَّى اَّللَّ َتاِر المَكعمَبِة، اشم  بَِسم

َدى قَـ  ، َوقُِتَلتم ِإحم ُزوِميُّ َلِميُّ َوَسِعيُد بمُن ُحَريمث  المَمخم َسم َرىأبوبرزة اَأم ُخم ِمَن ِلَلم تـُؤم نَـتَـيمِه َواسم  .يـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ِذي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، وََكاَن ممَنم يـُؤم َُويمِرُث بمُن نـَُقيمِذ بن وهب بن عبد َقَصي   َل  َواْلم مبَكََّة، َوَلمَّا حَتَمَّ

َهَب هبِِ  َرِة َُنََس هِبَِماالمَعبَّاُس بَِفاِطَمَة َوُأمِ  ُكلمثُوم  لَِيذم جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأوََّل اهلِم  َما ِإََل المَمِديَنِة يـُلمِحُقُهَما ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِدَر َدُمُه قـَتَـَلُه َعِليُّ بم  َرمِض، فـََلمَّا ُأهم ََمَل الَِّذي مُهَا َعَليمِه َفَسَقطََتا ِإََل اَأم َُويمِرُث َهَذا اْلم  .َأيب طَاِلب  ُن اْلم

َيُس بمُن ُصَبابََة : قَالَ  ِمِه يـَُقالُ ( 9)َوِمقم رًِكا، قـَتَـَلُه رَُجٌل ِمنم قـَوم يََة، مثَّ ارمَتدَّ ُمشم  َِأَنَُّه قـََتَل قَاِتَل َأِخيه خطأ بعد َما َأَخَذ الدِ 
َلُة بمُن َعبمِد اَّللَِّ   .َلُه َُّنَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ  َوَسارَُة َموماَلٌة لَِبيِن َعبمدِ : قَالَ  ِذي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َِأَنَـَّها َكاَنتم تـُؤم ل  رَِمَة بمِن َأيب َجهم ِهَي المُمطَِّلِب َوِلِعكم
 .مبَكَّةَ ( 7)



َم َعنم بـَعمِضِهمم َأنَـَّها الَِِّت حَتَمََّلِت المِكَتاَب ِمنم َحاِطِب بمِن َأيب بـَلم : قـُلمتُ  َها َأوم َهَرَبتم مثَّ َوَقدم تـََقدَّ تَـَعَة، وََكأَنَـَّها ُعِفَي َعنـم
ِدَر َدُمَها  .ُأهم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأمَّنَـَها فـََعاَشتم ِإََل زمن ِمَن هَلَا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تـُؤم  فـََهَرَبتم َحىتَّ اسم
__________ 

 .مثَّ قَتله: ا( 1)جابيا للصدقات : ُمصدقا( 5)
 .ابمن حبابة: ِف المَقاُموس( 9)
 .َوُهوَ : َكَذا ولعلها( 7)
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 .َفَماَتتم ( [ 5)فـََرًسا ]ُعَمَر، فََأومطََأَها رَُجٌل 
َلَمتم َأيمًضا  .َوذََكَر السَُّهيمِليُّ َأنَّ فـَرمتـَىَن َأسم

َحاقَ  رَِمُة بمُن َأيب : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث بمِن ِهَشام  َوَأمَّا ِعكم َلَمِت اممَرَأتُُه ُأمُّ َحِكيم  بِنمُت اْلم ل  فـََهَرَب ِإََل المَيَمِن، َوَأسم  َجهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأمََّنُه، َفَذَهَبتم ِف طََلِبِه َحىتَّ َأَتتم  َتأمَمَنتم َلُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه  ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ صَ َواسم لَّى اَّللَّ

َلمَ   .َوَسلََّم فََأسم
َهِقيُّ * * *  ِ المقطَّ : َوقَاَل المبَـيـم َُسنيم ر  ُُمَمَُّد بمُن اْلم َبَأََن َأبُو طَاِهر ُُمَمَّد بن ُُمَمَّد بن ُممس المَفِقيُه، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم ان، َأنبَأََن َأنـم

د بن  د بن يُوُسف السلمى، َحدثَنا َأْحم َداينُّ َأْحم َمم َباُط بمُن َنصمر  اهلم  .الممفضل، َحدثَنا َأسم
َعِب بمِن َسعمد  َعنم َأبِيِه قَالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َزَعَم السُّدِ يُّ َعنم ُمصم َم فـَتمِح َمكََّة آَمَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا َكاَن يـَوم

ِ، َوقَالَ النَّاَس ِإالَّ َأرمبـََعَة نـََفر  َوا َتاِر المَكعمَبِة : " ممَرَأتـَنيم مُتُوُهمم ُمتَـَعلِ ِقنَي بَِسم تُـُلوُهمم َوِإنم َوَجدم ، : َوُهمم " اقـم ل  رَِمُة بمُن َأيب َجهم ِعكم
َيُس بمُن صَبابَة، َوعبد هللا بن سعد بن أيب َسرمح   ، َوِمقم  .َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َخَطل 

تَـَبَق ِإلَيمِه َسِعيُد بمُن ُحَريمث  َوَعمَّاُر بمُن ََيسِ  فََأمَّا َعبمُد اَّللَِّ بمنُ  َتاِر المَكعمَبِة َفاسم ر ، َفَسَبَق َسِعيٌد َخَطل  فَُأدمِرَك َوُهَو ُمتَـَعلِ ٌق بَِسم
ِ فـََقتَـَلهُ   .َعمَّارًا وََكاَن َأَشبَّ الرَُّجَلنيم

َيٌس فََأدمرََكُه النَّاُس ِف السُّوِق فـَقَ  ِل َوَأمَّا ِمقم ُل السَِّفيَنِة َِأَهم ُهمم قَاِصٌف، فـََقاَل َأهم َر فََأَصابـَتـم رَِمُة فـَرَِكَب المَبحم تَـُلوُه، َوَأمَّا ِعكم
ًئا َهاُهَنا: السَِّفيَنةِ  ِلُصوا فَِإنَّ آهِلََتُكمم اَل تـُغميِن َعنمُكمم َشيـم  .َأخم

رَِمةُ  رِ : فـََقاَل ِعكم ُرهُ  َواَّللَِّ لَِئنم ملَم يـُنمِج ِف المَبحم ََلُص فَِإنَُّه اَل يـُنمِجي ِف المبَـرِ  َغيـم خم  اللَُّهمَّ ِإنَّ َلَك َعَليَّ ! ِإالَّ اْلمِ
َتيِن ممَّا َأََن ِفيِه َأنم آِتَ ُُمَمًَّدا َحىتَّ َأَضَع يَِدي ِف يَِدِه َفََلَِجَدنَُّه َعفُ  ًدا ِإنم َأنمَت َعافـَيـم  .َلمَ فََأسم ( [ 1)َفَجاَء ]وًّا َكِرُيًا َعهم
تَـَبَأ ِعنمَد ُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن، فـََلمَّا َدَعا َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم النَّاَس َوَأمَّا َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسعمِد بمِن َأيب َسرمح  فَِإنَُّه اخم وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

قـََفُه َعَلى النَِّبِ  َصلَّى َعِة َجاَء ِبِه َحىتَّ َأوم ُ َعَليمِه َوسلم ِإََل المبَـيـم  اَّللَّ



__________ 
 .َسَقطت من ا( 5)
 .َسَقطت من ا( 1)
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 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َِبِيعم َعبمَد اَّللَِّ : فـََقالَ 
َبَل َعَلى َأصم  ، مثَّ َأقـم َأَما َكاَن ِفيُكمم رَُجٌل : " َحابِِه فـََقالَ فـََرَفَع رَأمَسُه فـََنَظَر ِإلَيمِه َثََلًَث، ُكلُّ َذِلَك َيَمىَب، فـََبايـََعُه بـَعمَد َثََلث 

تُـُلُه؟  َعِتِه فـَيَـقم رِيَنا ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما ِف نـَفمِسَك، َهَلَّ : فـََقاُلوا" َرِشيٌد يـَُقوُم ِإََل َهَذا ِحنَي رَآين َكَففمُت يَِدي َعنم بـَيـم َما يُدم
َنا بَِعيمِنك؟ فـََقالَ  َمأمَت ِإلَيـم  ( ".5)اَل ينبغى َأن يكون لنىب َخائَِنة أعني ِإنَّه : " َأوم

 .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َأْحمََد بمِن المُمَفضَِّل ِبِه ََنمَوهُ 
َهِقيُّ  َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو المَعبَّاِس االصم، َأنبَأََن : َوقَاَل المبَـيـم ِقي، َحدثَنا اْلمسن بن بشر َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َمشم َأبُو زرمَعة الدِ 

ََكُم بمُن َعبمِد المَمِلِك، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ  ثـََنا اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : الكوىف، َحدَّ َأمََّن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم فـَتمِح َمكََّة ِإالَّ َأرمبـََعةً  ، َوُأمَّ َسارَةَ  :النَّاَس يـَوم ، َومقيس بن صَبابَة، َوعبد هللا بن سعد بمِن َأيب َسرمح   .َعبمَد المُعزَّى بمَن َخَطل 

َتاِر المَكعمَبة  .فََأمَّا َعبمُد المُعزَّى بمُن َخَطل  فَِإنَُّه قُِتَل َوُهَو ُمتَـَعلِ ٌق بَِسم
ُتَل َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسعم : قَالَ  ِد بمِن َأيب َسرمح  ِإَذا رَآُه، وََكاَن َأَخا ُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن ِمَن الرََّضاَعِة، فَأََتى بِِه َونذر رجل َأنم يـَقم

َتَمَل َعَلى السَّيم  َنمَصاِريُّ اشم َفَع َلُه، فـََلمَّا أبمصر ِبِه اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيشم ُه ِف َحلمَقِة ِف، مثَّ َأاَتُه فـََوَجدَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرُه َأنم يـَُقِدَم َعَليمِه، فـََبَسَط النَِّبُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجَعَل يـَتَـَردَُّد َوَيكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََبايـََعُه، مثَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاِري ِ  ِرَك؟ َقِد انـمَتَظرمُتَك َأنم تُوِفَ بِ : " قَاَل ِلَلم َمضمَت ِإيَلَّ؟ قَالَ : قَالَ " َنذم ُتَك، َأَفََل َأوم  ِإنَُّه لَيمسَ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِهبـم
 ".لِلنَِّبِ  َأنم يُوِمَض 

ََلِمِه مثَّ ارمتَِداِدِه بَـ  ِلًما بـَعمَد ِإسم َيُس بمُن َصَبابََة، َفذََكَر ِقصََّتُه، ِف قـَتمِلِه َرُجًَل ُمسم  .َد َذِلكَ عم َوَأمَّا ِمقم
، فَأََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم فشكت: قَالَ   َوَأمَّا ُأمُّ َسارََة َفَكاَنتم َموماَلًة ِلُقَريمش 

__________ 
َبِغي لَِنِب   َأنم َتُكوَن َلُه َخائَِنُة االعني: غري ا( 5)  .اَل يـَنـم
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َاَجَة َفَأعمطَاَها شَ  ِل َمكَّةَ ِإلَيمِه اْلم ًئا، مثَّ بـََعَث َمَعَها رَُجٌل ِبِكَتاب  ِإََل َأهم  .يـم
 .َفذََكَر ِقصََّة َحاِطب ابمن َأيب بـَلمتَـَعةَ 

ِرو بمِن حزم، َأن مقيس ابمن صُ * * *  ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم َحاَق َعنم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم ِتَل َأُخوُه َبابََة قُ َوَرَوى ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
َيٌس ُمظمِهرً  رًِكا، فـََقِدَم ِمقم ِلِمنَي َوُهَو َيظُنُُّه ُمشم َم َبيِن المُمصمطَِلِق، قـَتَـَلُه رَُجٌل ِمَن المُمسم ََلِم لَِيطمُلَب ِديََة َأِخيِه، ِهَشاٌم يـَوم ا ِلْلمِسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَمُه قُِتَل فـََلمَّا َأَخَذَها َعَدا َعَلى قَاِتِل َأِخيِه فـََقتَـَلُه َورََجَع ِإََل مَ  َدَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رًِكا، فـََلمَّا َأهم كََّة ُمشم
َ الصََّفا َوالمَمرمَوةِ   .َوُهَو بـَنيم

لُهُ  َهِقيُّ ِشعمَرُه ِحنَي قـََتَل قَاِتَل َأِخيِه َوُهَو قـَوم َحاَق َوالمبَـيـم نًدا ( 5)َمنم َقدم َِبَت َشَفى النـَّفمَس : َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم * ِبلقاع ُمسم
تمِلِه  ًرا * يضرج ثوبيه ِدَماء اَأخادع وََكاَنت مُهُوُم النـَّفمِس ِمنم قـَبمِل قـَ ( 1)تُِلمُّ َوتـُنمِسييِن ِوطَاَء المَمَضاِجِع قـَتَـلمُت ِبِه ِفهم

َلُه  ِري  َسَراَة َبيِن النَّجَّاِر َأرمَِبَب فَارِِع َحَللمتُ * َوَغرَّممُت َعقم َرِت ( 9)ِبِه َنذم ُت ثـُؤم ََثِن َأوََّل رَاِجِع * َوَأدمرَكم َوم وَُكنمُت ِإََل اَأم
ِه قـَتَـَلهُ : َوِقيلَ : قـُلمتُ  َيِس بمِن ُصَبابََة َهَذا، َوِإنَّ ابمَن َعمِ  ِدَر َدُمُهَما َكانـََتا ِلِمقم ِ ُأهم ِ اللَّتَـنيم نَـتَـنيم َ الصََّفا َوالمَمرم  ِإنَّ المَقيـم  .َوةِ بـَنيم

ُر بمُن المَعوَّاِم رضى هللا َعنهُ : َوقَاَل بـَعمُضُهمم   .قـََتَل ابمَن َخَطل  الزُّبـَيـم
َحاقَ * * *  َنَة َأيب : َوقَاَل ابمُن ِإسم ََل َعِقيِل بمِن َأيب طَاِلب  َأنَّ ُأمَّ َهاِنئ  ابـم َثيِن َسِعيُد بمُن َأيب ِهنمد ، َعنم َأيب ُمرََّة َموم طَاِلب   َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعمَلى َمكََّة فـَرَّ ِإيَلَّ رَُجََلِن من أْحائي : قَاَلتم   ( [ .7)من بىن َُممُزوم ]َلمَّا نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َأن قد َِبت 135سبقت الرِ َوايَة ص ( 5)
 .َثرت ِبهِ : سبقت الرِ َوايَة( 1)
 .حللت ِبِه َوترى: سبقت الرِ َوايَة( 9)
 .َسَقطت من ا( 7)
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ُر بمُن َأيب ُأَميََّة بمِن المُمِغريَةِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َاِرُث بمُن ِهَشام  َوزَُهيـم  .مُهَا اْلم
َحاقَ  ، قَاَلتم : قَاَل ابمُن ِإسم ُزوِميِ  َرَة بمِن َأيب َوهمب  المَمخم : َليَّ َأِخي َعِليُّ بن َأىب طَالب فـََقالَ َفَدَخَل عَ : وََكاَنتم ِعنمَد ُهبَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوهُ  ُت َعَليمِهَما َِبَب بـَيمِِت، مثَّ ِجئمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تُُه َوهللا القتلنهما، فََأغمَلقم َو بَِعمَلى َمكََّة فـََوَجدم
َنة  ِإنَّ ِفيَها ََأَثـََر المَعجِ  بَُه فـَتَـَوشََّح ِبِه مثَّ َصلَّى مَثَاينَ يـَغمَتِسُل ِمنم َجفم بِِه، فـََلمَّا اغمَتَسَل َأَخَذ ثـَوم تُـُرُه بِثـَوم نِي، َوفَاِطَمُة ابـمنَـُتُه َتسم

ًَل ِبُمِ  َهاِنئ  َما َجاَء ِبِك؟ : " رََكَعات  ِمَن الضَُّحى مثَّ انمَصَرَف ِإيَلَّ فـََقالَ  بَـرمتُُه َخبَـ " َمرمَحًبا َوَأهم ، فََأخم ِ َوَخبَـَر َعِلي   َر الرَُّجَلنيم
 ( ".5)َقدم َأَجرمََن َمنم َأَجرمِت َوَأمَّنَّا َمنم َأمَّنمِت َفََل نقتلهما : " فـََقالَ 

َلى، َقالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ِرو بمِن ُمرََّة، َعِن ابمِن َأيب لَيـم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َعمم ثـََنا َأبُو المَولِيِد، َحدَّ بَـَرََن َأَحٌد َأنَُّه رََأى  :َحدَّ َما َأخم
َم فـَتمحِ  ، فَِإنَـَّها ذََكَرتم َأنَُّه يـَوم َر ُأمِ  َهاِنئ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي الضَُّحى َغيـم  َمكََّة اغمَتَسَل ِف بـَيمِتَها مثَّ َصلَّى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ



، قَاَلتم  َر َأنَُّه يُِتمُّ الرُُّكوَع َوالسُُّجودَ َوملَم َأرَُه صَ : مَثَاينَ رََكَعات  َها َغيـم  .لَّى َصََلًة َأَخفَّ ِمنـم
ََل ( 1)َوِف َصِحيِح  ، َعنم َسعمِد بمِن َأيب ِهنمد ، َأنَّ َأَِب ُمرََّة َموم ِلم  ِمنم َحِديِث اللَّيمِث، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب  َعِقيل  ُمسم

ثَُه َأنَّ ُأمَّ َهاِنئ   َها َرُجََلِن ِمنم َبيِن َُممُزوم  فََأَجارَ  َحدَّ ثـَتمُه َأنَُّه َلمَّا َكاَن َعاُم المَفتمِح فـَرَّ ِإلَيـم ُهَما، قَاَلتم بِنمَت َأيب طَاِلب  َحدَّ : تـم
ُلُهَما،: َفَدَخَل َعَليَّ َعِليٌّ فـََقالَ  تـُ  َأقـم

ُ عَ  عمُتُه َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : قـُلمتُ " َما َجاَء ِبِك؟ : " َليمِه َوَسلََّم َوُهَو بَِعمَلى َمكََّة، فـََلمَّا رَآين رَحََّب َوقَالَ فـََلمَّا مسَِ
َلُهَما َاِئي فََأرَاَد َعِليٌّ قـَتـم ِ ِمنم َأْحم  .ََي َنِبَّ اَّللَِّ ُكنمُت َأمَّنمُت َرُجَلنيم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل " َقدم َأَجرمََن َمنم َأَجرمِت ََي ُأمَّ َهاِنئ  : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعات سبمَحة  ًِب فَالمَتَحَف ِبِه، مثَّ صلى مثاىن رَكم ِلِه َفَستَـَرتم َعَليمِه فَاِطَمُة، مثَّ َأَخَذ ثـَوم  .الضَُّحى( 9)ُغسم

__________ 
 .يقتلهما: غري ا( 5)
 .وىف َحِديث ُمسلم: ا( 1)
 .النَّاِفَلة: السبحة( 9)
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، فـََقالَ  تُـُرُه بِثـَومب  نَـُتُه َتسم  .ُأمُّ َهاِنئ  : قَاَلتم " َمنم َهِذِه؟ : " َوِف ِرَوايَة  َأنَـَّها َدَخَلتم َعَليمِه َوُهَو يـَغمَتِسُل َوفَاِطَمُة ابـم
ِ َقدم َأَجرمتـُُهَما؟ : قَاَلتم " ا بُِمِ  َهاِنئ  َمرمَحبً : " قَالَ  : فـََقالَ ! ََي َرُسوَل اَّللَِّ َزَعَم ابمُن ُأمِ ي َعلي  ابمن َأيب طَاِلب  َأنَُّه قَاِتُل رَُجَلنيم

ُضًحى َفَظنَّ َكِثرٌي ِمَن المُعَلَماِء َأنَّ َهِذِه َكاَنتم َوَذِلَك ..مثَّ َصلَّى مَثَاينَ رََكَعات  : قَاَلتم " َقدم َأَجرمََن َمنم َأَجرمِت ََي ُأمَّ َهاِنئ  " 
 .َصََلَة الضَُّحى
ِ : َوقَاَل آَخُرونَ  َعتَـنيم  .َبلم َكاَنتم َهِذِه َصََلُة المَفتمِح، َوَجاَء التَّصمرِيُح ِبَنَُّه َكاَن ُيَسلِ ُم ِمنم ُكلِ  رَكم

ِِه ممَِ  ِليَمة  َواِحَدة ، َوَقدم َصلَّى َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  َوُهَو يـَُردُّ َعَلى السَُّهيمِليِ  َوَغريم نم يـَزمُعُم َأنَّ َصََلَة المَفتمِح َتُكوُن مَثَانًِيا بَِتسم
 ِ َعتَـنيم َرى مَثَاينَ رََكَعات  ُيَسلِ ُم ِمنم ُكلِ  رَكم َم فـَتمِح المَمَداِئِن ِف ِإيَواِن ِكسم  .يـَوم

دُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َحاقَ قَ * * *  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ثـَومر ، َعنم َصفِ : اَل ابمُن ِإسم يََّة بِنمِت َوَحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا نـََزَل مبَكََّة َواطممَ  َبَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًعا َعَلى َشيـم َأنَّ النَّاُس، َخَرَج َحىتَّ َجاَء المبَـيمَت َفطَاَف ِبِه َسبـم
َجن  ِف يَِدِه،  َن مبِحم َتِلُم الرُّكم َتاَح المَكعمَبِة، فـَُفِتَحتم َلُه ]رَاِحَلِتِه َيسم فـََلمَّا َقَضى َطَواَفُه َدَعا ُعثمَماَن بمَن طَلمَحَة فََأَخَذ ِمنمُه ِمفم

 َجَد ِفيَها َْحَاَمًة ِمنم ِعيَدان  َفَكَسَرَها بَِيِدِه مثَّ َطَرَحَها، مثَّ َوَقَف َعَلى َِبِب المَكعمَبِة َوَقدِ َفَدَخَلَها، فـَوَ 
َتَكفَّ  ِجدِ ( 5)اسم  ( .1[ )َلُه النَّاُس ِف المَمسم

َبةَ  ِ مثَّ انمَصَرَف ِإََل َزممَزمَ : َوقَاَل ُموَسى بمُن ُعقم َدتـَنيم َها َوتـََوضََّأ، َوالنَّاُس  مثَّ َسَجَد َسجم فَاطََّلَع ِفيَها، َوَدَعا مبَاء  َفَشِرَب ِمنـم



رُِكوَن يـَتَـَعجَُّبوَن ِمنم َذِلَك َويـَُقوُلونَ  َتِدُروَن َوُضوَءُه، َوالمُمشم عمَنا بِِه : يـَبـم َنا َمِلًكا َقطُّ َواَل مسَِ َوأخر  -يـَعميِن مثل َهَذا  -َما رََأيـم
م وََكاَن ُملمصًقا ِِبلمبَـيمتِ الممَقام ِإََل َمكَ   .انَُه الميَـوم

__________ 
تمع: استكف( 5)  .اجم
َلة مؤخرة ِف ( 1) ُمم له: َهِذه اْلم  .وََكاَن ُملمَصًقا ِِبلمبَـيمتِ : أبعد قـَوم

)*( 
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َحاقَ  ِل المِعلمِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن بـَعمُض َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَم َعَلى َِبِب المَكعمَبِة فـََقالَ  َفَحدَّ : " َصلَّى اَّللَّ
َدُه، َأاَل كُ  َزاَب َوحم َحم َدُه اَل َشرِيَك َلُه َصَدَق َوعمَدُه َوَنَصَر َعبمَدُه َوَهَزَم اَأم ُ َوحم لُّ َمأمثـَُرة  َأوم َدم  َأوم َمال  يُدََّعى اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َطَِأ ِشبمِه المَعمم فـَُهَو مَ  َاجِ ، َأاَل َوقَِتيُل اْلم ِ ِإالَّ ِسَدانََة المبَـيمِت َوِسَقايََة اْلم ُضوٌع حَتمَت َقَدَميَّ َهاتـَنيم ِط َوالمَعَصا َفِفيِه وم ِد ِِبلسَّوم
َها ِف بُطُوهِنَا َأوماَلُدَها، َيَ  ِبِل، َأرمبـَُعوَن ِمنـم يَُة ُمَغلََّظًة ِمائٌَة ِمَن اْلمِ َاِهِليَِّة الدِ  َ َقدم َأذمَهَب َعنمُكمم َُنمَوَة اْلم  َمعمَشَر قـَُريمش  ِإنَّ اَّللَّ

َِبِء، النَّاُس  يَةَ " ِمنم آَدَم َوآَدُم ِمنم تـَُراب  ( 5)َوتـََعظَُّمَها ِِبْلم َناُكمم ِمنم ذََكر  َوأُنـمَثى : " مثَّ َتََل َهِذِه اْلم ََي َأيُـَّها النَّاُس ِإَنَّ َخَلقم
يَة كلَهاا"   .ْلم

َن َأين ِ َفاِعٌل ِفيُكمم؟ : " مثَّ قَالَ  ، َما تـََروم ًرا َأٌخ َكِرميٌ َوابمُن َأخ  َكِرمي  : قَاُلوا" ََي َمعمَشَر قـَُريمش   .َخيـم
ُتُم الطَُّلَقاُء : " قَالَ   ".اذمَهُبوا فَأَنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  َتاُح المَكعمَبِة ِف َيِدِه فـََقالَ مثَّ َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقاَم ِإلَيمِه َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوِمفم ِجِد، فـَ ََي : المَمسم
ُ َعَليمكَ  َقايَِة َصلَّى اَّللَّ َجابََة َمَع السِ   .َرُسوَل اَّللَِّ امجمَعم لََنا اْلِم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُم : " َفُدِعَي َلُه فـََقالَ " َن ُعثمَماُن بمُن طَلمَحَة؟ َأيم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتاُحَك ََي ُعثمَماُن، الميَـوم َهاَك ِمفم
ُم ِبر   َوَوفَاء    ".يـَوم

َماُم َأْحمَدُ  َعاَن، َعِن المَقاِسِم بمِن رَبِيَعَة، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ َياُن، َعِن ابمِن ُجدم ثـََنا ُسفم اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى قَ : َحدَّ
َة َوُهَو َعَلى َدرَِج المَكعمَبةِ  َم فـَتمِح َمكَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  :اَّللَّ

ِد اْلمَ "  َدُه، َأاَل ِإنَّ قَِتيَل المَعمم َزاَب َوحم َحم ُد َّلِلَِّ الَِّذي َصَدَق َوعمَدُه َوَنَصَر َعبمَدُه َوَهَزَم اَأم َمم ِط اْلم َأِو المَعَصا ِفيِه طَِأ ِِبلسَّوم
ِبِل   ".ِمائٌَة ِمَن اْلمِ

َرى ]َوقَاَل َمرًَّة  َاِهِليَّةِ ( [ : " 1)ُأخم َوَدم   ُمَغلََّظًة ِفيَها َأرمبـَُعوَن َخِلَفًة ِف بُطُوهِنَا َأوماَلُدَها، َأاَل ِإنَّ ُكلَّ َمأمثـَُرة  َكاَنتم ِف اْلم
َاج وسدانة المبَـيمت فَِإنَـُّهَما أمضيتهما الهلهما َوَمال  حَتم : " َوقَاَل َمرَّةً " َوَدعمَوى  ِ، ِإالَّ َما َكاَن من ِسَقايَة اْلم َت َقَدَميَّ َهاتـَنيم

 ".على َما َكاَنت 
__________ 

 .النَّاس ابمن آدم: أ( 5)



 .لَيست ِف أ( 1)
)*( 
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َعاَن َعِن المَقاِسِم بمِن رَبِيَعَة بمِن ( [ 5)زَيمِد بمِن ]ِمنم َحِديِث َعِليِ  بمِن  َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم  ُجدم
، َعِن ابمِن ُعَمَر بِهِ  َشن  المَغطمَفاين ِ  .َجوم

ُ َعَليمِه َوسَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  ِل المِعلمِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن بـَعمُض َأهم َم المَفتمِح فـََرَأى ِفيِه َوَحدَّ لََّم َدَخَل المبَـيمَت يـَوم
تَـقمِسُم هِبَا، فـََقالَ  َزماَلُم َيسم ِِهمم، َورََأى ِإبـمَراِهيم ُمَصوَّرًا ِف يَِدِه اَأم ِسُم : " ُصَوَر المَمََلِئَكِة َوَغريم تَـقم ُ َجَعُلوا َشيمَخَنا َيسم قَاتـََلُهُم اَّللَّ

َزماَلِم  َزماَلِم َما َشأمُن إِ ]ِِبَأم ِلًما َوَما َكاَن ِمَن ( [ : " 5)بـمَراِهيَم َواَأم َرانِيًّا َوَلِكنم َكاَن َحِنيًفا ُمسم َما َكاَن ِإبـمَراِهيُم يـَُهوِدَيًّ َواَل َنصم
رِِكنَي   .مثَّ َأَمَر بِِتلمَك الصَُّوِر ُكلِ َها َفُطِمَستم " المُمشم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُسلَ : َوقَاَل اْلمِ َبَة، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  قَالَ َحدَّ َبَأََن َعبمُد الرَّْحمَِن، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم َكاَن ِف : يمَماُن، َأنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َطَّاِب ]المَكعمَبِة ُصَوٌر، فََأَمَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًِب َوَُمَاَها ِبهِ  َأنم َُيمُحَوَها فـََبلَّ ( [ 5)ُعَمُر بمَن اْلم  .ُعَمُر ثـَوم

َها شئ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَما ِفيَها ِمنـم  .َفَدَخَلَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم جُمَاِهد ، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َنَة، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح  ثـََنا ابمُن ُعيَـيـم ثـََنا َصَدَقُة بمُن المَفضمِل، َحدَّ َأيب َمعمَمر ، َعنم َعبمِد َحدَّ

ُعود   -اَّللَِّ  َم المَفتمِح وحول المبَـيمت ِستُّوَن وثلثمائة : قَالَ  -ُهَو ابمُن َمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة يـَوم َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َفَجَعَل َيطمَعنـَُها  ُنُصب 

َقُّ : " بُِعود  ِف يَِدِه َويـَُقولُ   .َوَزَهَق المَباِطلُ  َجاَء اْلم
َقُّ َوَما يـُبمِدُئ المَباِطُل َوَما يُِعيُد   ".َجاَء اْلم
َنةَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُعيَـيـم  .َوَقدم َرَواُه ُمسم

، ر ، َعِن على بن عبد هللا ابمن َعبَّاس  َحاَق، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم ، َعِن ابمُن ِإسم َهِقيُّ َدَخَل : َعنم َأبِيِه، قَالَ  َوَرَوى المبَـيـم
َم المَفتمِح َمكََّة وَعلى ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َسَقطت من املطبوعة( 5)
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ِوي بِِه ِإََل الصََّنِم َوُهَو يـَهم  ، فََأَخَذ َقِضيَبُه، َفَجَعَل يـَهم َها ُكلََّهاالمَكعمَبة ثلثِمائة َصَنم   .ِوي َحىتَّ َمرَّ َعَليـم
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ [ سعيد]مثَّ روى من َطرِيق ُسَويمد بن  َعِن المَقاِسِم بمِن َعبمِد اَّللَِّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملا دخل َمكَّة وجد هبَا ثلثِمائة وَ  َقُّ َوَزَهَق : " ِستِ نَي َصَنًما، فََأَشاَر ِإََل ُكلِ  َصَنم  ِبَعَصا َوقَالَ َصلَّى اَّللَّ َجاَء اْلم
ُقُط ِمنم َغريمِ َأنم َُيَسَُّه ِبَعَصاهُ " المَباِطُل ِإنَّ المَباِطَل َكاَن َزُهوقًا   .َفَكاَن اَل ُيِشرُي ِإََل َصَنم  ِإالَّ َوَيسم

ُدهُ  َوَهَذا َوِإنم َكانَ : مثَّ قَالَ  َلُه يـُؤَكِ   .َضِعيًفا فَالَِّذي قـَبـم
َحاقَ  َبُل بمُن ِإسم َلمَّا : َأنـمَبَأََن َأبُو الر بيع، َعن يـَعمُقوب القمى، َحدثَنا َجعمَفُر بمُن َأيب المُمِغريَِة، َعِن ابمِن َأبـمَزى قَالَ : َوقَاَل َحنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تَـَتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعو ِِبلمَويمِل، فـََقاَل َرُسوُل  افـم َهَها َوَتدم َمكََّة َجاَءتم َعُجوٌز مَشمطَاُء َحَبِشيٌَّة خَتمِمُش َوجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".تِلمَك ََنئَِلُة َأِيَستم َأنم تـُعمَبَد بِبَـَلدُِكمم َهَذا َأبًَدا : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َثيِن مَ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمنِ َحدَّ َناد  َلُه َعِن ابمِن ِشَهاب  ِل الرِ َوايَِة ِف ِإسم َبَة  نم َأِثُق ِبِه ِمنم َأهم ُعتـم
َم المَفتم : َأنَُّه قَالَ ( [ 1)َعِن ابمِن َعبَّاس  ] ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة يـَوم َها َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِح َعَلى رَاِحَلِتِه َفطَاَف َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيِشرُي بَِقضِ  ُدوَدٌة ِِبلرََّصاِص، َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َناٌم َمشم َل المَكعمَبِة َأصم َناِم َوَحوم َصم يب  ِف يَِدِه ِإََل اَأم
 :َويـَُقولُ 

َقُّ َوَزَهَق المَباِطُل ِإنَّ الم "  ِهِه ِإالَّ َوَقَع ِلَقَفاُه، َواَل َأَشاَر ِإََل قـََفاُه " َباِطَل َكاَن َزُهوقًا َجاَء اْلم َها ِف َوجم َفَما َأَشاَر ِإََل صنم ِمنـم
َُزاِعيُّ  َها َصَنٌم ِإالَّ َوَقَع، فـََقاَل مَتِيُم بمُن َأَسد  اْلم ِهِه، َحىتَّ َما بَِقَي ِمنـم َنا: ِإالَّ َوَقَع ِلَوجم َصم ِلَمنم يـَرمُجو * ِم ُمعمتَـبَـٌر َوِعلمٌم َوِف اَأم

، َعنم ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَِة، َعنم َثَ  َباَن بمِن فـَرُّوخ  ِلم  َعنم َشيـم ، َعنم الثَـَّواَب َأِو المِعَقاَِب َوِف َصِحيِح ُمسم  ِبت 
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
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، َعنم أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأقـمَبَل على : يب ُهَريـمَرَة، ِف َحِديِث فـَتمِح َمكََّة قَالَ َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَِبح  َبَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَأقـم
تَـَلَمُه َوطَاَف ِِبلمبَـيمِت، َوَأَتى ِإََل َصَنم  ِإََل َجنمِب المبَـيمِت َكانُوا يـَعمُبُدونَُه، َوِف يَِد رَ  َجِر فَاسم ُ َعَليمِه اْلَم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٌس َوُهَو آِخٌذ ِبِسَيِتَها  ا َأَتى َعَلى الصََّنِم َفجعل َيطمُعُن ِف َعيمِنِه َويـَُقولُ ( 5)َوَسلََّم قـَوم َقُّ َوَزَهَق المَباِطُل ِإنَّ : " فـََلمَّ َجاَء اْلم
َأَتى الصََّفا فـََعََل َعَليمِه َحىتَّ َنَظَر ِإََل المبَـيمِت، فـََرَفَع يََديمِه َوَجَعَل َُيمَمُد اَّللََّ  فـََلمَّا فـَرََغ ِمنم َطَواِفهِ " المَباِطَل َكاَن َزُهوقًا 

ُعوَ  ُعو مبَا َشاَء َأنم َيدم  .َويَدم
ثـََنا َأيُّوَب، َعنم : َوقَاَل الُبَخاِري   َحاق بن َمنمُصور، َحدثَنا عبد الصَّمد، َحدثَنا َأىب، َحدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن  َحدثَنا ِإسم ِعكم

ُخَل المبَـيمَت َوِفيِه اْلم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملا َقِدَم َمكََّة َأىَب َأنم يَدم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَج َعبَّاس  ، فََأخم رَِجتم هِلَُة، َفَأَمَر هِبَا فَُأخم
َاِعيل َعَليمِهَما السَََّلم  َزماَلِم ُصورََة ِإبـمَراِهيَم َوِإمسم َسَما هِبَا ! قَاتـََلُهُم اَّللَُّ : " ، فـََقالَ ( 1)وىف َأيمِديِهَما اَأم تَـقم َلَقدم َعِلُموا َما اسم

 ".َقطُّ 
 .مثَّ َدَخَل المبَـيمَت َفَكبـََّر ِف نواحى المبَـيمت وخرح َوملَم ُيَصل ِ 

ِلم    .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم



َماُم َأْحمَ  ُ َعلَ : دُ َوقَاَل اْلمِ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََنا مهام، َحدثَنا َعطَاٌء، َعِن ابمِن َعبَّاس  ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َحدَّ يمِه َحدَّ
 َوَسلََّم َدَخَل المَكعمَبَة َوِفيَها ِست  سوار، فـََقاَم ِإََل كل َسارِيَة

 .َفَدَعا َوملَم ُيَصلِ  ِفيهِ 
، َعنم مَهَّاِم بمِن َُيمََي المُعوِذيِ ، َعنم َعطَاء  بِهِ َوَرَواُه ُمسم  َباَن بمِن فـَرُّوخ   .ِلٌم َعنم َشيـم

َماُم َأْحمَدُ  ثَُه َعنم  : َوقَاَل اْلمِ ًرا َحدَّ َاِرِث، َأنَّ بَُكيـم رو ابمن اْلم ، َحدثَنا ابمن وهب، َأخمربين َعمم ثـََنا َهاُروُن بمُن َمعمُروف  َحدَّ
، َعنِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َدَخَل المبَـيمَت َوَجَد ِفيِه ُصورَة ِإبـمَراِهي ُكَريمب  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م َوُصورَة َمرممَي، ابمِن َعبَّاس 

 أما: " فـََقالَ 
__________ 

 .َما عطف من طرِف المقوس: السية( 5)
 .من االزالم: أ( 1)
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ِسُم؟ ُهمم فـََقَد مسَِ  تَـقم ًتا ِفيِه ُصورٌَة، َهَذا ِإبـمَراِهيُم ُمَصوَّرًا، َفَما َِبلُُه َيسم ُخُل بـَيـم  ! ".ُعوا َأنَّ المَمََلِئَكَة اَل َتدم
 .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ابمِن َوهمب  بِهِ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّ : َوقَاَل اْلمِ ُث َعِن ابمِن َعبَّاس  َحدَّ َسًما ُُيَدِ  َع ِمقم زَّاِق، َأنـمَبَأََن معمر، َأخمربين ُعثمَمان اْلزرجي، َأنَُّه مسَِ
ِ : قَالَ  َعتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المبَـيمَت َفَدَعا ِف نـََواِحيِه، مثَّ َخَرَج َفَصلَّى رَكم  .َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأْحمَدُ  تـََفرََّد ِبهِ 
َماُم َأْحمَدُ  ُ َعَليمِه وَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِإمسمَاِعيل، َأنبَأََن لَيمٌث، َعنم جُمَاِهد ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َصلَّى َحدَّ
 ِ َعتَـنيم  .ِف المبَـيمِت رَكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َوقَاَل اللَّيمُث، َحدثَنا: قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرين ََنِفع  يُوُنُس، َأخم
َم المَفتمِح ِمنم َأعمَلى َمكََّة على رَاِحَلته مردفا ُأَساَمة ابمن زيد، َوَمَعُه ُعثمَماُن بمُن طَلمَحَة ِمَن ا َبَل يـَوم َجَبِة،َأقـم َحىتَّ َأََنَخ ِف  ْلَم

َتاِح المَكعمَبِة، َفَدَخَل َوَمَعُه ُأَساَمُة بمُن زَيمد  َوِبََلٌل َوُعثمَماُن بمُن طَلم  تى مبِفم ِجد، فَأمر َأن يـُؤم َحَة َفَمَكَث ِفيِه نـََهارًا َطِويًَل، المَمسم
تَـَبَق النَّاُس، َفَكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر أَ  َأيمَن َصلَّى َرُسوُل : وََّل َمنم َدَخَل فـََوَجَد ِبََلاًل َورَاَء المَباِب قَائًِما، َفَسأََلهُ مثَّ َخَرَج فَاسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ َفَأَشاَر َلُه ِإََل المَمَكاِن الَِّذي َصلَّى ِفيهِ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َدة  : قَاَل عبد هللا َأَلُه َكمم َصلَّى ِمنم َسجم  .ونسيت َأنم َأسم

، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ  ، َعنم ََنِفع  ن  ُر َواِحد  َوابمُن َعوم د َعن هشيم، َحدثَنا َغيـم ُ : َوَرَواُه االمام َأْحم َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَليمِهُم المَباَب ( 5)ِبََلٌل فََأَمَر ِبََلاًل فََأَجاَف َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه المَفضمُل بمُن َعبَّاس  َوُأَساَمُة بمُن زَيمد  َوُعثمَمان ابمن طَلمَحَة وَ 

ُ مثَّ َخَرجَ   .َفَمَكَث ِفيِه َما َشاَء اَّللَّ



__________ 
 .أغلق: أجاف( 5)
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ُهمم ِبََلاًل فـَُقلمتُ : قَاَل ابمُن ُعَمرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ َأيمَن َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ صَ : َفَكاَن َأوَُّل َمنم َلِقيُت ِمنـم َ : لَّى اَّللَّ َهاُهَنا بـَنيم
 ِ طَُوانـَتَـنيم ُسم  .اَأم

َهِة َِبهِبَا مِ : قـُلمتُ  رِِه، َفَجَعَل َوَقدم ثـََبَت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َوَغريه َأنه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى ِف المَكعمَبِة تِلمَقاَء ِوجم نم َورَاِء َظهم
َمِئذ  َعَلى ِستَِّة َأعمِمدَ َعُموَديمِن عَ  َ نم َُيِيِنِه، َوَعُموًدا َعنم َيَسارِِه، َوَثََلثََة َأعمِمَدة  َورَاَءُه، وََكاَن المبَـيمُت يـَوم َنُه َوبـَنيم ة ، وََكاَن بـَيـم

َداَر َثََلثَِة َأذمرُع   َاِئِط المَغرميبِ  ِمقم  .اْلم
َثيِن بـَعمضُ : قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل المَكعمَبَة َعاَم المَفتمِح َوَمَعُه  َوَحدَّ ِل المِعلمِم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأهم

َاِرُث بمُن ِهَشام  ُجُلوٌس بِ  َياَن بمُن َحرمب  َوَعتَّاُب بمُن َأِسيد  َواْلم : َكعمَبِة، فـََقاَل عتابِفَناِء الم ِبََلٌل، فََأَمَرُه َأنم يـَُؤذِ َن، َوَأبُو ُسفم
رم هللا أسيدا َأال يكون مسع َهَذا َفسمع ِمنمُه َما يَِغيظُهُ  َاِرُث بمُن ِهَشام  ! لقد أكم َأَما َواَّللَِّ َلوم َأعمَلُم َأنَُّه ُمُِقٌّ : فـََقاَل اْلم

 .اَلتَـّبَـعمُتهُ 
َيانَ  ُت ََأَخم : فـََقاَل َأبُو ُسفم ًئا، َلوم َتَكلَّمم َصااَل َأُقوُل َشيـم  .بَـَرتم َعينِ  َهِذِه اْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ُت الَِّذي قـُلمُتمم : " َفَخَرَج َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مثَّ ذََكَر َذِلَك هَلُمم " َقدم َعِلمم
َاِرُث َوَعتَّابٌ  َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ : فـََقاَل اْلم بَـَركَ َما اطََّلَع َعلَ ! َنشم  .ى َهَذا َأَحٌد َكاَن َمَعَنا فـَنَـُقوَل َأخم

َحاقَ  َثيِن بـَعمُض آل ُجَبري: َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعِن ابمِن ِإسم َثيِن َواِلِدي، َحدَّ  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َدَخَل َمكََّة َأَمَر ِبََل  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها ابمن ُمطمِعم  رَِها فََأذََّن َعَليـم اًل فـََعََل َعَلى المَكعمَبِة َعَلى َظهم

ِر : ِِبلصَََّلِة، فـََقاَل بـَعمُض َبيِن َسِعيِد بمِن المَعاصِ  َوَد َعَلى َظهم َسم ُ َسِعيًدا ِإذم قـََبَضُه قـَبمَل َأنم يسمع َهَذا اَأم َرَم اَّللَّ َلَقدم َأكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبََلاًل َفَأذََّن : اِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم َأيُّوَب، قَاَل ابمُن َأيب ُمَليمَكةَ َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّ ! المَكعمَبةِ  َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َق المَكعمَبِة، فـََقاَل رَُجٌل ِمنم قـَُريمش  ِللمَحاِرثِ  َم المَفتمِح فـَوم  يـَوم
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ُهُ : ِإََل َهَذا المَعبمِد َأيمَن َصِعَد؟ فـََقالَ َأاَل تـََرى : ابمن ِهَشام   َرُهُه َفَسيُـَغريِ  ُ َيكم  .َدعمُه فَِإنم َيُكِن اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوسَ  ُرُه، َعنم ِهَشام بن عرون، َعنم َأبِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ المَفتمِح  لََّم َأَمَر ِبََلاًل َعامَ َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َوَغيـم

رِِكنيَ ( 5)فََأذََّن َعَلى المَكعمَبِة لَِيِغيَظ ِبِه   .المُمشم
َحاقَ * * *  َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم َأيب ِإسم ، َأنَّ َأَِب َوقَاَل ُُمَمَُّد بن سعد، َعن المَواِقِدي ، َعن ُُمَمَّد بن َحرمب، َعنم ِإمسم



َياَن بمَن َحرمب  بـَعمَد فـَتمِح مَ  ِسهِ ُسفم َسُه ِبَذِلَك ِإذم : كََّة َكاَن َجاِلًسا فـََقاَل ِف نـَفم ُث نـَفم َلوم مَجَعمُت ِلُمَحمَّد  مَجمًعا؟ َفِإنَُّه لَُيَحدِ 
َ َكِتَفيمِه َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم َسُه فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى فـََرَفَع رَأم : قَالَ ! " ِإًذا خُيمزِيَك اَّللَُّ : " َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَائٌِم َعَلى رَأمِسِه فـََقالَ   .َما َأيـمَقنمُت َأنََّك َنِبٌّ َحىتَّ السَّاَعةَ : اَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ : قَاَل المبَـيـم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم د بن َأنـمَبَأََن َأبُو َحامِ  -ِإَجازًَة  -َوَقدم َأخم د  َأْحمَُد بمُن اْلمسن املقرى، َأنبَأََن َأْحم

َحاَق َعنم َأيب السََّفِر، َعِن ابمِن َعبَّ  ، قَالَ يُوُسف السلمى، َحدثَنا ُُمَمَّد بن يُوُسف الفرَيىب، َحدثَنا يُوُنس ابمن َأيب ِإسم : اس 
ُ َعَليمِه َوسَ  َياَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسهِ رََأى َأبُو ُسفم َ نـَفم َنُه َوبـَنيم َلوم َعاَودمُت َهَذا : لََّم َُيمِشي َوالنَّاس يطأون َعِقبَـيمِه، فـََقاَل بـَيـم

رِِه فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َضَرَب بَِيِدِه ِف َصدم ُ : " الرَُّجَل المِقَتاَل؟ َفَجاَء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإًذا خُيمزِيَك اَّللَّ
ُت بِهِ : الَ فـَقَ  َ ممَّا تـََفوَّهم تَـغمِفُر اَّللَّ  .َأتُوُب ِإََل اَّللَِّ َوَأسم

ِِه، َعن َأىب َحاِمد بن الشَّرمِقي، َعن َأىب ُُمَمَّد ابمن ُي ََة َوَغريم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ابمِن ُخَزُيم َي الذهلى، َحدثَنا ُموَسى مثَّ َرَوى المبَـيـم
َحاق بن رَاشد، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، قَالَ  بن أعني اْلزرى، َحدثَنا َأىب، َلَة : َعن ِإسم َة لَيـم َلُة َدَخَل النَّاُس َمكَّ َلمَّا َكاَن لَيـم

َيان هلِنمد ِليل  َوَطَواف  ِِبلمبَـيمِت َحىتَّ َأصمبُحوا، فـََقاَل َأبُو ُسفم ِبري  َوتـَهم  ن هللا؟َأتـََرى َهَذا م: المَفتمِح، ملَم يـََزاُلوا ِف َتكم
__________ 

 .هبم: ا( 5)
)*( 
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 .نـََعمم َهَذا ِمَن اَّللَِّ : قَاَلتم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: قَالَ  َغَدا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَن فـَ َبَح َأبُو ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  مثَّ َأصم قلت : " اَّللَّ
؟ قَاَلتم : هلِنمد َيانَ " نـََعمم َهَذا ِمَن اَّللَِّ : َأتـََرى َهَذا ِمَن اَّللَِّ َهُد َأنََّك َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه، َوالَِّذي ُُيمَلُف ِبِه َما : فـََقاَل َأبُو ُسفم َأشم

ُر ِهنمد   يل َهَذا َأَحٌد ِمَن النَّاِس َغيـم َع قـَوم  .مسَِ
َحا: َوقَاَل الُبَخاِري   ، َعنم جُمَاِهد ، َأنَّ َرُسوَل َحدثَنا ِإسم ِلم  بَـَرين َحَسُن ابمن ُمسم ، َأخم ، َعِن ابمِن ُجَريمج  ق، َحدثَنا َأبُو َعاِصم 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َرمَض َفِهَي َحَراٌم حبََراِم اَّللَِّ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م خلق السََّمَوات َواَأم َ َحرََّم َمكَّة يـَوم ِم المِقَياَمِة اَل  ِإنَّ اَّللَّ ِإََل يـَوم
ِر، اَل يـُنَـفَُّر َصيم  ُدَها َواَل يـُعمَضُد َشومكَها َواَل خيمَتلى حتَِلُّ َِأََحد  قـَبمِلي َواَل حتَِلُّ َِأََحد  بـَعمِدي، َوملَم حَتمِللم يل ِإالَّ َساَعًة ِمَن الدَّهم

ذمِخَر ََي َرُسوَل هللا، فَِإنَُّه البد ِمنمُه للدفن : َقاَل المَعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلبِ فَـ " خَلؤها َواَل حتَِلُّ لَُقطَتـَُها ِإالَّ ِلُمنمِشد   ِإالَّ اْلمِ
ذمِخَر فَِإنَُّه َحََلٌل : " َوالمبـُُيوِت؟ َفَسَكَت مثَّ قَالَ   ".ِإالَّ اْلمِ

بَـَرين َعبمُد المَكِرمِي  ، َأخم ََزِريُّ ُهَو ابمُن مَ  -َوَعِن ابمِن ُجَريمج  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  مبِثمِل َهَذا َأوم ََنمَو َهَذا  -اِلك  اْلم َعنم ِعكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َوَرَواُه َأبُو ُهَريـمَرَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ه الثَّ  ه االول، َوُهَو ُمرمسل، َومن َهَذا المَوجم  .اين َأيمضاتفرد ِبِه الُبَخاِري  من َهَذا المَوجم
َعِة الَِِّت َكاَنتم * * *  َوًة، َولِلمَوقـم َتَدلَّ َمنم َذَهَب ِإََل َأنَّ َمكََّة فُِتَحتم َعنـم  َوهِبََذا َوَأممثَاِلِه اسم



َنمَدَمِة َكَما تـََقدَّمَ   .ِف اْلم
رِكِ  ِلِمنَي َوالمُمشم رِيَن نـَفمًسا ِمَن المُمسم َهُب مُجمُهوِر المُعَلَماءِ َوَقدم قُِتَل ِفيَها َقرِيٌب ِمنم ِعشم  .نَي، َوِهَي ظَاِهَرٌة ِف َذِلَك، َوُهَو َمذم

له صلى هللا َعَليمِه َوسلم  ُهوُر َعِن الشَّاِفِعيِ  َأنَـَّها فُِتَحتم ُصلمًحا، َِأَنَـَّها ملَم تقسم، َولَقوم  (9السِ ريَة  - 97)َوالمَمشم
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َلَة المَفتمحِ  ََرَم فـَُهَو آِمٌن، َوَمنم َأغمَلَق َِببَُه فـَُهَو آِمٌن َمنم َدَخَل دَ : " لَيـم َياَن فـَُهَو آِمٌن، َوَمنم َدَخَل اْلم  ".اَر َأيب ُسفم
ُ تـََعاََل  أََلة ِف كتاب االحكام الكبيز ِإنم َشاَء اَّللَّ رِيِر َهِذه المَمسم ِضُع تـَقم  .َوَموم

ثـََنا سعيد بن شرحيبل، : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ِرو بمِن َحدَّ َحدثَنا اللَّيمث، َعن املقربى، َعن َأىب ُشَريمح اْلزاعى، َأنَُّه قَاَل ِلَعمم
َعُث المبـُُعوَث ِإََل َمكَّةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَغدَ : َسِعيد  َوُهَو يـَبـم ثمَك قـَوماًل قَاَم بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِمرُي ُأَحدِ  ِمنم  ائمَذنم يل َأيُـَّها اَأم

َد اَّللََّ  َناَي ِحنَي َتَكلََّم بِِه، ِإنَُّه ْحَِ َعتمُه ُأُذََنَي َوَوَعاُه قـَلمِب َوَأبمَصَرتمُه َعيـم ِم المَفتمِح، مسَِ ِإنَّ َمكََّة َحرََّمَها : "  َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ يـَوم
ُ َوملَم ُُيَر ِممَها النَّاُس، اَل ُيَِلُّ اِلممِرئ  يـُؤم  ِفَك هِبَا َدًما َواَل يعضد هبَا َشجرا، فَِإنم َأَحٌد تـََرخََّص اَّللَّ ِخِر َأنم َيسم ِم اْلم ِمُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقوُلوا َا َأِذَن يل : بِِقَتاِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َأِذَن ِلَرُسوِلِه َوملَم َيَمَذَن َلُكمم، َوِإَّنَّ  ِفيَها َساَعًة ِمنم نـََهار ، ِإنَّ اَّللَّ
بَـلِ ِغ الشَّاِهُد المَغاِئَب  َممِس، فـَلميـُ َم َكُحرمَمِتَها ِِبَأم  ".َوَقدم َعاَدتم ُحرمَمتـَُها الميَـوم

ٌرو؟ قَالَ : َفِقيَل َِأَيب ُشَريمح   ، ِإنَّ : قَالَ : َماَذا قَاَل َلَك َعمم ََرَم اَل يُِعيُذ َعاِصًيا َواَل َفارًّا  َأََن َأعمَلُم ِبَذِلَك ِمنمَك ََي َأَِب ُشَريمح  اْلم
، َواَل فَارًّا جبزية  .ِبَدم 

َبَة، َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد  ِبِه ََنمَوهُ  ِلٌم َعنم قـُتَـيـم  .َوَرَوى المُبَخاِريُّ َأيمًضا، َوُمسم
َثـمَوِع قـََتَل رَ  َحاَق َأنَّ َرُجًَل يـَُقاُل َلُه ابمُن اَأم َاِهِليَِّة ِمنم ُخَزاَعَة يـَُقاُل َلُه َأْحمَُر بَمًسا َوذََكَر ابمُن ِإسم ، فـََلمَّا َكاَن ( 5)ُجًَل ِف اْلم

َثـمَوِع  ُم المَفتمِح قـَتَـَلتم ُخَزاَعُة ابمَن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلَّ ( 5)يـَوم : " مَ َوُهَو مبَكََّة، قـَتَـَلُه ِخَراُش بمُن أَُميََّة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ََأَِديـَنَُّه ََي َمعمَشَر ُخَزاَعَة ارمفـَُعوا َأيمِدَيُكمم َعِن المَقتمِل، َلَقدم َكثـَُر المَقتمُل ِإنم نـََفَع، َلَقدم قـَتَـلمُتمم َرُجًَل 

َحاقَ  ، َعنم َسِعيِد بمِن الم : قَاَل ابمُن ِإسم َلِميُّ َسم َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َحرمَمَلَة اَأم َلمَّا بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : ُمَسيَِّب قَالَ َوَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما َصَنَع ِخَراُش بمُن أَُميََّة قَالَ   ِإنَّ ِخَراًشا: " اَّللَّ

__________ 
م مركب، كتأبط شرا: اْحر بَمسا( 5)  .اسم

)*( 
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 ".َلَقتَّاٌل 
َحاقَ  َثيِن : َوقَاَل ابمُن ِإسم َُزاِعيِ  َوَحدَّ ، َعنم َأيب ُشَريمح  اْلم رُبِيِ  ُرو بمُن الزُّبـَريمِ : َقالَ ( 5)َسِعيِد بمِن َأيب َسِعيد  المَمقم َلمَّا َقِدَم َعمم



ُتُه فـَُقلمُت َلهُ ( 1) َة ِلِقَتاِل َأِخيِه َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ ِجئـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحني  ََي َهَذا ِإَنَّ ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ : َمكَّ َصلَّى اَّللَّ
ِم المَفتمِح َعَدتم ُخَزاَعُة َعَلى رَُجل  ِمنم ُهَذيمل  فـََقتَـُلوُه َوُهوَ  تَـَتَح َمكََّة، فـََلمَّا َكاَن المَغُد ِمنم يـَوم ِرٌك، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ افـم  ُمشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَنا َخِطيًبا فـَقَ  َرمَض، َفِهَي َحَراٌم : " الَ َصلَّى اَّللَّ َم خلق السََّمَوات َواَأم َ َقدم َحرََّم َمكََّة يـَوم َييها النَّاُس ِإنَّ اَّللَّ
ِفكَ  ِخِر َأنم َيسم ِم اْلم ِمُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ِم المِقَياَمِة، َفََل ُيَِلُّ اِلممِرئ  يـُؤم د ِفيَها َشجرا، مل ِفيَها َدًما َواَل يعض ِمنم َحَراِم اَّللَِّ ِإََل يـَوم

ِلَها ، َأاَل مثَّ َقدم َرَجَعتم  حتل َِأََحد  َكاَن قـَبمِلي َواَل حتَِلُّ َِأََحد  َيُكوُن بعدى، َومل حتل يل ِإالَّ َهِذِه السَّاَعَة َغَضًبا َعَلى َأهم
َممِس، فـَلميُـبَـلِ ِغ الشَّاِهُد ِمنمُكُم المَغاِئَب، َفَمنم َقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قد قَاَتَل ِفيَها  َكُحرمَمِتَها ِِبَأم َلُكمم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ َقدم َأَحلََّها ِلَرُسوِلِه َوملَم ُيُِلََّها َلُكمم، ََي َمعمَشَر ُخَزاَعَة ارمفـَُعوا َأيمِدَيُكمم َعِن المَقتم : فـَُقوُلوا دم ِل فـََلَقدم َكثـَُر ِإنم نـََفَع، َلقَ ِإنَّ اَّللَّ
ُلُه ِبَريمِ النََّظَريمِن، ِإنم َشاُءوا َفَدمُ  ُلهُ  قـَتَـلمُتمم قَِتيًَل ََأَِديـَنَُّه، َفَمنم قُِتَل بـَعمَد َمَقاِمي َهَذا فََأهم  .قَاتِِلِه َوِإنم َشاُءوا فـََعقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذِلَك الرَُّجَل الَِّذي قَـ "   .تَـَلتمُه ُخَزاَعةُ مثَّ َوَدى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ٌرو َِأَيب ُشَريمح   ، َواَل َخاِلَع طَاَعة  : فـََقاَل َعمم ُن َأعمَلُم حبُرمَمِتَها ِمنمَك، ِإنَـَّها اَل متَمَنُع َساِفَك َدم  ، َواَل انمَصِرفم َأيُـَّها الشَّيمُخ فـََنحم

 .َماِنَع ِجزميَة  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـُبَـلِ َغ َشاِهُدََن َغائِبَـَنا َوقَ ِإين ِ ُكنمُت َشاِهًدا وَ : فـََقاَل َأبُو ُشَريمح   دم ُكنمَت َغائًِبا، َوَقدم َأَمَرََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأبـمَلغمُتَك فَأَنمَت َوَشأمُنكَ 
* * * 

مَ َوبـََلَغيِن َأنَّ َأوََّل قَِتيل  َوَداُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل ابمُن ِهَشام     َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم
__________ 

وى: ا( 5)  .المَعدم
ُرو بمُن َسِعيِد بمِن المَعاِص بمِن أَُميََّة َوُهَو االشدق: قَاَل السُّهيملي( 1)  .َهَذا وهم َوَصَوابه َعمم

 .177/  1الرَّومض 
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َوِع، قـَتَـَلتمُه بـَُنو   َكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبِاَئِة المَفتمِح ُجنَـيمِدُب بمُن اَأم  .ََنَقة  ( 5)َكعمب  فـََوَداُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ِه قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  ثـََنا َُيمََي، َعنم ُحَسنيم ، َعنم َعمم ُة َعَلى : َحدَّ َلمَّا فُِتَحتم َمكَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َرُسوِل اَّللَِّ  ر  : "  َصلَّى اَّللَّ َر مثَّ قَالَ " كفوا السِ ََلح ِإالَّ ُخَزاَعة من َبيِن َبكم : " فََأِذَن هَلُمم َحىتَّ َصلَّى المَعصم
ر  ِمنم َغد  ِِبلمُمزمَدِلَفةِ " ُكفُّوا السِ ََلَح  ُ  فـََلِقَي رَُجٌل ِمنم ُخَزاَعَة َرُجًَل ِمنم َبيِن َبكم فـََقتَـَلُه، فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَم َخِطيًبا
َرُه ِإََل المَكعمَبِة قَالَ  ِنٌد َظهم ُتُه َوُهَو ُمسم َر قَ : " فـََقاَل، فـََرَأيـم ََرِم، َأوم قـََتَل َغيـم اتِِلِه َأوم ِإنَّ َأعمَدى النَّاِس َعَلى اَّللَِّ َمنم قـََتَل ِف اْلم

َاِهِليَِّة ( 1)قـََتَل ِبُذُحوِل  َِديثِ " اْلم  .َوذََكَر مَتَاَم اْلم



ا  .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّ
َِديثِ  ُل السَُّنِن بـَعمَض َهَذا اْلم  .َوَقدم َرَوى َأهم

ر   َِديِث،  فََأمَّا َما ِفيِه ِمنم َأنَُّه َرخََّص ِْلَُزاَعَة َأنم أتَمُخَذ بِثَأمرَِها َمنم َبيِن َبكم ِم المَفتمِح فـََلمم َأرَُه ِإالَّ ِف َهَذا اْلم ِر ِمنم يـَوم ِإََل المَعصم
َلَة المَوِتريِ  ُهمم لَيـم ِتَصاِص هَلُمم ممَّا َكانُوا َأَصابُوا ِمنـم  .وََكأَنَُّه، ِإنم َصحَّ، ِمنم َِبِب ااِلخم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَُد، َعنم َُيمََي  َنة َويزِيد بمِن ُعبَـيمد ، ُكلُُّهمم َعنم زََكرَيَّ بمُن َأيب زَائَِدَة َعنم َعاِمر  َوَرَوى اْلمِ َياَن بمِن ُعيَـيـم بمِن َسِعيد ، َوُسفم

ُ َعَليمِه  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، مسَِ َُزاِعيِ  َاِرِث بمِن َماِلِك بمِن المبَـرمَصاِء اْلم َم فـَتمِح َمكَّةَ َوَسلَّ الشَّعمِبِ ، َعِن اْلم : " َم يـَُقوُل يـَوم
ِم المِقَياَمِة  ِم ِإََل يـَوم  ".اَل تـُغمَزى َهِذِه بـَعمَد الميَـوم

 .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم بـُنمَدار ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن بِهِ 
 .َحَسٌن َصِحيح: َوقَالَ 

__________ 
 .فوداه مائَة ََنَقة: أ( 5)
 .مجع ذحل، َوُهَو الثأر: ولالذح( 1)
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َهِقيُّ : قـُلمتُ  ًيا فـََقاَل المبَـيـم َكاَل، َوِإنم َكاَن نـَفم ًيا َفََل ِإشم ِلَها: فَِإنم َكاَن نـَهم ِر َأهم  .َمعمَناُه َعَلى ُكفم
ِلم  ِمنم َحِديِث زََكِرَيَّ بمُن َأيب زَائَِدَة، َعنم َعاِمر  الشَّعمِب ِ  ، َعنم َأبِيِه ُمِطيِع بمِن َوِف َصِحيِح ُمسم ، َعن عبد هللا ابمن ُمِطيع 

َوِد المَعَدِويِ ، قَالَ  َسم َم فـَتمِح َمكَّةَ : اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم ِإََل يـَوم ًرا بـَعمَد الميَـوم َتُل قـَُرِشيٌّ َصبـم اَل يـُقم
َوَِّل َسَواءً َوالمكَ " المِقَياَمِة   .ََلُم َعَليمِه َكاَأم
تَـَتَح َمكََّة َوَدَخَلَها قَاَم َعَلى الصََّفا : قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي افـم ُعو َوبـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَدم

نَـ  َنمَصاُر فـََقاُلوا ِفيَما بـَيـم َدَقتم ِبِه اَأم ُ َعَليمِه َأرمَضُه َوبـََلَدُه : ُهمم َوَقدم َأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم فـََتَح اَّللَّ َن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأتـَُروم
 .اَل شئ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَاُلوا" َماَذا قـُلمُتمم؟ : " يُِقيُم هِبَا؟ فـََلمَّا فـَرََغ ِمنم ُدَعائِِه قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلمم يـََزلم هِبِمم َحىتَّ أَ  بَـُروُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيا َُممَياُكمم َوالمَمَماُت مَمَاُتُكمم ! َمَعاَذ اَّللَِّ : " خم  ".المَمحم
َنِدِه فـََقالَ  َبل  ِف ُمسم َماُم َأْحمَُد بمُن َحنـم َنَدُه اْلمِ ٌز َوَهاِشٌم قَااَل حَ : َوَهَذا الَِّذي َعلََّقُه ابمُن ِهَشام  َقدم َأسم ثـََنا : دثَنا بـَهم َحدَّ

، َوقَاَل َهاِشمٌ  َثيِن ََثِبٌت المبـَُناينُّ، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَِبح  قَالَ : ُسَليمَماُن بمُن المُمِغريَِة َعنم ََثِبت  َوَفَدتم ُوُفوٌد ِإََل : َحدَّ
َنُع لِبَـعمض  الطََّعاَم، قَالَ  ُمَعاِويََة َأََن ِفيِهمم َوَأبُو ُهَريـمَرَة، َوَذِلكَ  ِثُر َما : ِف َرَمَضاَن، َفَجَعَل بـَعمُضَنا َيصم وََكاَن َأبُو ُهَريـمَرَة يُكم

ُعوََن، قَاَل َهاِشمٌ  ِلهِ : يَدم ُعَوََن ِإََل رَحم ِثُر َأنم يَدم  .ُيكم
َنُع طََعاًما فََأدمُعوُهمم ِإََل رحلى؟ قَالَ : فـَُقلمتُ : قَالَ  : أمرت ِبطََعام يصنع، فـََلِقيت َأَِب ُهَريـمَرَة ِمَن المِعَشاِء قَالَ فَ : َأاَل َأصم



 (1)ََي َأَِب ُهَريـمَرة الدعمَوة : قـُلمتُ 
َلة  .ِعنمِدي اللَّيـم

 .نعم فدعوهتم فهم ِعنمِدي: قلت: ؟ قَاَل َهاشم( 5)استبقتين : قَالَ 
__________ 

 .استبقين: االصل( 5)
 .الدَّعمَوى: االصل( 1)
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َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َأالَّ ُأعمِلُمُكمم حبَِديث  ِمنم حديثكم ََي معشر االنصار؟ َفذََكَر فـَتمَح َمكََّة، قَالَ : فـََقاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  َأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَدَخَل َمكََّة، قَالَ  ِ َوبـََعثَ : اَّللَّ َرى َوبـََعَث َأَِب  فَبعث الزبري على أحد المُمَجنِ بَـتَـنيم ُخم َخاِلًدا َعَلى المُمَجنِ َبِة اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف كتيبته َوَقدم َوبَّ  قـَُريمٌش ( 5)َشتم ُعبَـيمَدة على اْلسر، َوَأَخُذوا َبطمَن المَواِدي، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َِبَشَها، قَالَ  ُم َهُؤاَلِء، فَإِ : قَاُلوا: َأوم  .ن َكاَن هَلُم شئ ُكنَّا َمَعهم، َوِإن أصيبوا أعطيناه الذى َسأَلَنانـَُقدِ 

، فـََقالَ : فـَُقلمتُ " ََي َأَِب ُهَريـمَرَة : " فـََنَظَر فـََرآين فـََقالَ : قَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  اهتف َل ِبالنصار َواَل َيتىن : " لَبـَّيمَك َرُسوَل اَّللَِّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ فـََهتَـفمُت هبِِ " ِإالَّ َأنمَصاِريٌّ  ُ َعَليمِه : مم َفَجاُءوا فََأطَاُفوا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َباِعِهمم؟ : " َوَسلَّمَ  َن ِإََل َأومَِبِش قـَُريمش  َوَأتـم َرى" َأتـََروم ُخم َدامُهَا َعَلى اَأم ُصُدوُهمم َحصمًدا َحىتَّ تـَُواُفوين " : مثَّ قَاَل بَِيَديمِه ِإحم احم
 ".ِِبلصََّفا 

ُهمم : فـََقاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ : قَالَ  َنا ِمنـم ُه ِإلَيـم ُهمم يـَُوجِ  ُهمم َما َشاَء، َوَما َأَحٌد ِمنـم ُتَل ِمنـم َنا َفَما َيَشاء َواِحد ِمنَّا َأنم يـَقم ًئافَانمطََلقم  . َشيـم
َيانَ : قَالَ  مِ  :فـََقاَل َأبُو ُسفم ، اَل قـَُريمَش بـَعمَد الميَـوم َراُء قـَُريمش  ُ : َقالَ ! ََي َرُسوَل اَّللَِّ أُبِيَحتم َخضم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياَن فـَُهَو آِمٌن " َعَليمِه َوَسلََّم   .اُس َأبـمَوابـَُهمم فـََغلََّق النَّ : قَالَ " َمنم َأغمَلَق َِببَُه فـَُهَو آِمٌن، َوَمنم َدَخَل َداَر َأيب ُسفم
تَـَلَمُه، مثَّ طَاَف ِِبلمبَـيمِت قَالَ : قَالَ  َجِر فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلَم َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌس آِخٌذ ِبِسَيِة : َوَأقـم َوِف يَِدِه قـَوم

ِس، قَالَ   .يمِت يـَعمُبُدونَهُ فَأََتى ِف َطَواِفِه َعَلى َصَنم  ِإََل َجنمِب المبَـ : المَقوم
َقُّ َوَزَهَق المَباِطُل ِإنَّ : " َفَجَعَل َيطمَعُن هِبَا ِف َعيمِنِه َويـَُقولُ : قَالَ   َجاَء اْلم

 ".المَباِطَل َكاَن زهوقا 
__________ 

 .مجعت: وبشت( 5)
)*( 
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ُعَوهُ  مثَّ َأَتى الصََّفا فـََعََلُه َحيمُث يـَنمُظُر ِإََل المبَـيمِت،: قَالَ   .فـََرَفَع َيَديمِه َفَجَعَل يَذمُكُر اَّللََّ مبَا َشاَء َأنم يَذمُكَرُه َويَدم
َنمَصاُر حَتت: قَالَ   .َواَأم
 .َأمَّا الرَُّجُل فََأدمرََكتمُه َرغمَبٌة ِف قـَرميَِتِه َورَأمَفٌة بَِعِشريَتِهِ : يـَُقوُل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  : قَالَ 

َنا، فـََليمَس َأَحٌد ِمَن النَّاِس يـَرمَفُع َطرمَفُه ِإََل َرُسوِل ا :قَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  ُي، وََكاَن ِإَذا َجاَء ملَم خَيمَف َعَليـم ُ َوَجاَء المَوحم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ يـَقمِضيَ 

ُي رَفمَع رَأمَسُه، مثَّ قَالَ : قَاَل َهاِشمٌ  أما الرجل فََأدمرَكته َرغمَبة ِف قريته ورأفة : ََي َمعمَشَر االنصار، أقلم: " فـََلمَّا َقَضى المَوحم
 .قـُلمَنا َذِلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : بَِعِشريَتِِه؟ قَاُلوا

ي ِإًذا؟ : " قَالَ  يَ ! َفَما امسِم  ".ا َُممَياُكمم َوالمَمَماُت مَمَاُتُكمم َكَلَّ ِإين ِ َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه، َهاَجرمُت ِإََل اَّللَِّ َوِإلَيمُكمم، فَالمَمحم
بَـُلوا ِإلَيمِه يـَبمُكوَن َويـَُقولُونَ : قَالَ   .َواَّللَِّ َما قـُلمَنا الَِّذي قـُلمَنا ِإالَّ الضِ نَّ ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلهِ : فََأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  قَاِنُكمم َويـَعمِذرَاِنُكمم ِإنَّ اَّللََّ وَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلٌم َوالنََّساِئيُّ ِمنم " َرُسوَلُه ُيَصدِ  َوَقدم َرَواُه ُمسم

 .َحِديِث ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَةِ 
ِكني  : زَاَد النََّساِئيُّ  ِم ابمن ِمسم  .َوَسَلَّ

ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة َثََلثـَتـُُهمم  َرِة، َعنم َوَرَواُه ُمسم َنمَصاِريِ  نَزِيِل المَبصم ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَِبح  اَأم َعنم ََثِبت 
 .َأيب ُهَريـمَرَة ِبِه ََنمَوهُ 

َثيِن : َوقَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  ِل المِعلمِم  -َوَحدَّ َأرَاَد  -اللَّيمِثيَّ  يـَعميِن  -َأنَّ َفَضاَلَة بمَن ُعَمريمِ بمِن المُمَلوَِّح  -يـَعميِن بـَعمَض َأهم
ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َيطُوُف ِِبلمبَـيمِت َعاَم المَفتمِح، فـََلمَّ  قـَتمَل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .نـََعمم َفَضاَلُة ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَالَ " َأَفَضاَلُة؟ : " َدََن ِمنمُه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُث ِبِه نـَفمَسَك؟ قَالَ : " قَالَ   .اَل شئ، ُكنمُت َأذمُكُر اَّللََّ : َماَذا ُكنمَت حُتَدِ 
 َفَضِحكَ : قَالَ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ قَالَ  َ : " النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ تَـغمِفِر اَّللَّ رِِه َفَسَكَن قـَلمُبُه فَ " اسم َواَّللَِّ َما : َكاَن َفَضاَلُة يـَُقولُ مثَّ َوَضَع يََدُه َعَلى َصدم
ِري َحىتَّ َما ِمنم خلق هللا شئ َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمنمهُ   .رََفَع يََدُه َعنم َصدم

َها فـََقاَلتم : قَاَل َفَضاَلةُ  ِلي َفَمَررمُت ِِبممَرَأة  ُكنمُت َأحَتَدَُّث ِإلَيـم َِديِث؟ فـََقالَ : فـََرَجعمُت ِإََل َأهم اَل َوانـمبَـَعَث َفَضاَلُة : َهُلمَّ ِإََل اْلم
َِديِث فـَُقلمُت اَل : يـَُقولُ  َم َتَكسَُّر * َيَمىَب َعَليمك هللا واالسَلم َلو َما رََأيمِت ُُمَمًَّدا َوقَِبيَلُه * قَاَلتم َهُلمَّ ِإََل اْلم ِِبلمَفتمِح يـَوم

َناُم َلَرَأيمِت ِديَن اَّللَِّ َأضمَحى بـَيِ ًنا  َصم َحقَوالشِ رمَك يَـ * اَأم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن : غمَشى َوجهه االظَلم قَاَل ابمن ِإسم َوَحدَّ
ُر بمُن : قَاَلت( [ 5)َعن َعاِئَشة ]الزُّبـَريمِ َعنم ُعرمَوَة  َها ِإََل المَيَمِن، فـََقاَل ُعَميـم َة لِيَـرمَكَب ِمنـم َواُن بمُن ُأَميََّة يُرِيُد ُجدَّ َخَرَج َصفم

رِ ََي نَ : َوهمب   َسُه ِف المَبحم ِذَف نـَفم ِمِه، َوَقدم َخَرَج َهاِرًِب ِمنمَك لِيَـقم َواَن بمَن أَُميََّة َسيِ ُد قـَوم ، فََأمِ نمُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِبَّ اَّللَِّ ِإنَّ َصفم
ُ َعَليمكَ   .َصلَّى اَّللَّ



 ".ُهَو آِمٌن : " فـََقالَ 
 .يـَعمِرُف هِبَا َأَماَنكَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ فََأعمِطيِن آيَةً : فـََقالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعَماَمَتُه الَِِّت َدَخَل ِفيَها َمكَّةَ   .فََأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر، فـََقالَ  ُر َحىتَّ َأدمرََكُه َوُهَو يُرِيُد َأنم يـَرمَكَب ِف المَبحم َواُن ِفَداَك َأيب : َفَخَرَج هِبَا ُعَميـم ِسَك َأنم ََي َصفم َ اَّللََّ ِف نـَفم َوأُمِ ي اَّللَّ

ُتَك بِهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَقدم ِجئـم ِلَكَها، َهَذا َأَماٌن ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .تـُهم
يِن : قَالَ   .َويـمَلَك اعمُزبم َعينِ  َفََل ُتَكلِ مم
َواُن ِفَداَك َأيب َوُأمِ ي َأفمَضُل النَّ : قَالَ  ُر النَّاِس، ابمُن َعمِ َك عزه عزك وشرفهَأيم َصفم َلُم النَّاِس َوَخيـم  اِس َوَأبـَرُّ النَّاِس َوَأحم

__________ 
 .سقط من ا( 5)

)*( 
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 .َشَرُفَك َوُملمُكُه ُملمُككَ 
 .ِإين ِ َأَخافُُه َعَلى نـَفمِسي: قَالَ 
َرمُ : قَالَ  َلُم ِمنم َذِلَك َوَأكم  .ُهَو َأحم

َوانُ فـََرَجَع مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َصفم َتيِن؟ قَالَ : َعُه َحىتَّ َوَقَف َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : " ِإنَّ َهَذا يـَزمُعُم َأنََّك َقدم َأمَّنـم
َريمنِ : قَالَ " َصَدَق  َِياِر ِفيِه َشهم َعلميِن ِِبْلم  .فَاجم

َِياِر َأرمبـََعَة َأشم : " قَالَ   ".ُهر  َأنمَت ِِبْلم
َواَن َوُأمَّ َحِكيم  بِنمَت اْلمَ  َرَأَة َصفم ِريِ  َأنم فَاِخَتَة بـََنَت المَولِيِد امم َحاَق َعِن الزُّهم رَِمة مثَّ َحَكى ابمُن ِإسم اِرِث بمِن ِهَشام  اممَرَأة ِعكم

َلَم، تَـرمَجَعتمُه فََأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  بن َأىب جهل َوَقدم َذَهَبتم َورَاَءُه ِإََل المَيَمِن فَاسم َلَما َأقـَرَّمُهَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََلمَّا َأسم
َوَّلِ   .حَتمتَـُهَما ِِبلنِ َكاِح اَأم

َحاقَ  َثيِن َسِعيُد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َحسَّاَن بمِن ََثِبت  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َراَن َرَمى َحسَّاُن ابمَن الز ِبـَعمَرى : َوَحدَّ َوُهَو بَِنجم
ا بـََلَغ َذِلَك ابمَن الز ِبـَعمَرى ( 5)جَنمَراَن ِف َعيمش  َأَحذَّ لَِئيِم * التعد من رَُجًَل َأَحلََّك بـُغمُضُه : بِبَـيمت  َواِحد  َما زَاَد َعَليمهِ  فـََلمَّ

َلَم َوقَا ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم َلمَ َخَرَج ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ِإذم َأََن * ََي َرُسوَل المَمِليِك ِإنَّ ِلَساين : َل ِحنَي َأسم رَاِتٌق َما فـَتَـقم
ُم َوالمِعظَاُم ِلَريبِ  ( 1)َومن َمال ميله مغرور * بور ِإذم أِبرى الشَّيمطَان ِف سَنن الغى  مثَّ قـَلمِب الشَِّهيُد َأنمَت * آَمَن اللَّحم

َحاقَ * زَاِجٌر مثَّ َحيًّا  النَِّذيُر ِإنَّيِن َعنمكَ  َلمَ : ِمنم ُلَؤي   وَُكلُُّهمم َمغمُروُر قَاَل ابمُن ِإسم : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن الز ِبـَعمَرى َأيمًضا ِحنَي َأسم
 ِفيِه فَبت كأنىن َُممُموم* َد اَلَميِن َواللَّيمُل ُمعمَتِلُج الرِ َواِق هَبِيُم ممَّا َأاَتين َأنَّ َأْحمَ * َمَنَع الرُّقَاَد َبََلِبٌل َومُهُوُم 

__________ 
َقطع: االحذ( 5)  .المَقِليل المُمنـم



 .مثبور: غري أ( 1)
)*( 
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َر َمنم َْحََلتم َعَلى َأومَصاهِلَا  َرانٌَة ُسُرُح المَيَديمِن َغُشوُم * ََي َخيـم َديمُت ِإذم َأََن ِف َأسم * ِإين ِ َلُمعمَتِذٌر ِإلَيمَك ِمَن الَِّذي ( 5)َعيـم
َم أتَمُمُرين بَِغمَوى ُخطَّة   َباَب الرََّدى َويـَُقوُدين * الضَََّلِل َأِهيُم َأَيَّ ٌم َوأتَمُمَرين هِبَا َُممُزوُم َوَأُمدُّ َأسم َأممُر المُغَواِة َوَأممُرُهمم * َسهم

َم آَمَن ِِبلنَِّبِ  ُُمَمَّد   ُئوُم فَالميَـوم َبابـَُها قـَلمِب وَ * َمشم نَـَنا * ُُممِطُئ َهِذِه َُممُروُم َمَضِت المَعَداَوُة َوانـمَقَضتم َأسم َوَدَعتم َأَواِصُر بـَيـم
 نُوٌر َأَغرُّ َوَخاُتٌَ * زَلَِلي فَِإنََّك رَاِحٌم َمرمُحوُم َوَعَليمَك ِمنم ِعلمِم المَمِليِك َعََلَمٌة * َوُحُلوُم فَاغمِفرم ِفًدى َلَك والدى ِكََلمُهَا 

ُت بَِنَّ ِديَنَك َصاِدٌق * َُممُتوُم َأعمطَاَك بـَعمَد َُمَبَّة  بـُرمَهانَُه  َلِه َعِظيُم َوَلَقدم َشِهدم َحقٌّ َوَأنَّك ِف الممَعاد * َشَرفًا َوبـُرمَهاُن اْلمِ
َهُد َأنَّ َأْحمََد ُمصمطًَفى  ُ َيشم َبٌل ِف الصَّاْلِِنَي َكِرميُ * َجِسيُم َواَّللَّ تَـقم َيانُُه ِمنم َهاشم  ُمسم فرع متكن ِف الذرى * قـَرمٌم َعََل بـُنـم

ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر يـُنمِكُرَها َلهُ : َوُأُروُم قَاَل ابمُن ِهَشام    .َوبـَعمُض َأهم
ََلِم َوِمَن الشُّعَ : قـُلمتُ  رَبِ َأعمَداِء اْلمِسم ِميُّ ِمنم َأكم تَـعمَمُلوا قـَُواُهمم ِف ِهَجاِء َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن الز ِبـَعمَرى السَّهم َراِء الَِّذيَن اسم

ََلِم َوالمِقَياِم بَِنصم  ََنبَِة َوالرُُّجوِع ِإََل اْلمِسم بَِة َواْلمِ ُ َعَليمِه ِِبلتـَّوم ِلِمنَي، مثَّ َمنَّ اَّللَّ  .رِِه َوالذَّبِ  َعنمهُ المُمسم
َحاقَ  يُع َمنم َشِهَد : فصل قَاَل ابمُن ِإسم ُعِمائَة  وََكاَن مجَِ ، ِمنم َبيِن ُسَليمم  َسبـم َرَة آاَلف  ِلِمنَي َعشم  .فـَتمَح َمكََّة ِمَن المُمسم

 [َومن أسلم َأرمبَعِمائَة]َألمٌف، َوِمنم بىن غفار َأرمبَعِماَئة : َويـَُقوُل بـَعمُضُهمم 
__________ 

 .النَّاِجية ِف نشاط: العريانة من االبل( 5)
)*( 
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َنمَصاِر َوُحَلَفائِِهمم َوَطَواِئِف المَعَرِب ِمنم مَتِيم  وَ َوِمنم ُمَزيـمنَ   .قـَيمس  َوَأَسد  َة َألمٌف َوَثََلثَُة نـََفر ، َوَسائُِرُهمم ِمنم قـَُريمش  َواَأم
َبةَ  ِريُّ َوُموَسى بمُن ُعقم َم المَفتمِح الَِّذيَن َمَع َرسُ : َوقَاَل ُعرمَوُة َوالزُّهم ِلُموَن يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اثـميَنم َكاَن المُمسم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعَشَر َألمًفا
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َحاقَ * * *  ُل َحسَّاَن بمِن ََثِبت  : قَاَل ابمُن ِإسم ِم المَفتمِح قـَوم َواُء : وََكاَن ممَّا ِقيَل ِمَن الشِ عمِر ِف يـَوم ََصاِبِع فَاْلِم * َعَفتم َذاُت اَأم
رَاَء َمنمزهُِلَا َخََلُء ِإََل عَ  ٌر ( 5)ذم َحاِس قـَفم سم * وََكاَنتم اَل يـََزاُل هِبَا َأنِيٌس ( 1)تـَُعفِ يَها الرََّواِمُس َوالسََّماُء * ِدََيٌر ِمنم َبيِن اْلَم

فـََليمَس ِلَقلمِبِه * َشاُء ِلَشعمثَاَء الَِِّت َقدم تـَيََّمتمُه يـَُؤر ُِقيِن ِإَذا َذَهَب المعِ * ِخََلَل ُمُروِجَها نـََعٌم َوَشاُء َفدَعم َهَذا َوَلِكنم َمنم ِلطَيمف  
َها ِشَفاُء َكَأنَّ َخِبيَئًة ِمنم بـَيمِت رَأمس   ًما ( 9)َيُكوُن ِمَزاَجَها َعَسٌل َوَماُء * ِمنـم ِرَِبُت ذُِكرمَن يـَوم َشم فـَُهنَّ َلطَيِ ِب * ِإَذا َما اَأم



َنا الرَّاِح المِفَداُء نـَُول ِيَها الممَ  وأسدا َما ينهنهها * َونشر هبَا فترتكنا ملوكا ( 7)ِإَذا َما َكاَن مغت َأو ْلاء * ََلَمَة ِإنم َأَلمم
َها  َلَنا ِإنم ملَم تـََروم ِغَيات  * اللِ َقاُء َعِدممَنا َخيـم َِعنََّة ُمصم ِعُدَها َكَداُء يـَُنازِعمَن اَأم َع َموم َتاِفَها اَأمَ * تُِثرُي النـَّقم َسُل الظِ َماُء َعَلى َأكم

مِر النِ َساء* َتَظلُّ ِجَياُدََن ُمَتَمطِ َرات  ( 1)  يـَُلطِ ُمُهنَّ ِِبْلم
__________ 

 .َمَواِضع ِِبلشَّام: اْلواء والعذراء( 5)
 .الر ََِيح: الروامس( 1)

 .المَمَطر: َوالسََّماء
مر املصونة: اْلبيئة( 9)  .اْلم

 .َموِضع ِبالردن: َوبَيت رَأس
 .فعلَنا َما نستحق َعَليمِه اللوم: ناأمل( 7)

 .الضَّرمب ِِبلمَيدِ : واملغت
 .املَلحاة ِِبللِ َسانِ : واللحاء

 .موائل منحرفات: مصغيات( 1)
 .الرماح: واالسل

)*( 
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م  وََكاَن المَفتمُح َوانمَكَشَف المِغطَاُء َوِإالَّ فَاصمرِبُ * فَِإمَّا تـُعمِرُضوا َعنَّا اعمَتَمرمََن  ِيٌل * وا ِْلَََلِد يـَوم ُ ِفيِه َمنم َيَشاُء َوِجربم يُِعزُّ اَّللَّ
ُ َقدم َأرمَسلمُت َعبمًدا * َرُسوُل اَّللَِّ ِفيَنا  ِس لَيمَس َلُه ِكَفاُء َوقَاَل اَّللَّ ُت بِِه * َوُروُح المُقدم ََق ِإنم نـََفَع المَبََلُء َشِهدم يـَُقوُل اْلم

ُقوُه  ُ َقدم َسيـَّرمُت ُجنمًدا فـَُقلم * فـَُقوُموا َصدِ  م  ِمنم * ُتمم اَل نـَُقوُم َواَل َنَشاُء َوقَاَل اَّللَّ َنمَصاُر ُعرمَضتـَُها اللِ َقاُء لََنا ِف ُكلِ  يـَوم ُهُم اَأم
ِكُم ِِبلمَقَواِف َمنم َهَجاََن * َمَعد    ِرُب ِحنَي خَتمَتِلُط ال* ِسَباٌب َأوم ِقَتاٌل َأوم ِهَجاُء فـَُنحم َياَن َعينِ  َوَنضم َماُء َأاَل َأبمِلغم َأَِب ُسفم * دِ 

ََفاُء بَِنَّ ُسُيوفـََنا تـَرََكتمَك َعبمًدا  َت ُُمَمًَّدا فََأَجبمُت َعنمُه * ُمَغلمَغَلًة فـََقدم بَرَِح اْلم َماُء َهَجوم اِر َساَدتـَُها اْلمِ َوِعنمَد اَّللَِّ * َوَعبمَد الدَّ
ُجوهُ  ََزاُء َأتـَهم ء   ِف َذاَك اْلم َت َلُه ِبُكفم َت ُمَبارًَكا بـَرًّا َحِنيًفا * َوَلسم َأِمنَي اَّللَِّ َشيمَمُتُه المَوفَاُء * َفَشرُُّكَما ِْلَريمُِكَما المِفَداُء َهَجوم

ُجو َرُسوَل اَّللَِّ ِمنمُكمم  ِعرمِض ُُمَمَّد  ِمنمُكمم ِوقَاُء ِلَساين َصارٌِم لِ * َوَُيمَدُحُه َويـَنمُصُرُه َسَواُء ِفِإنَّ َأيب َوَواِلَدُه َوِعرمِضي * َأَمنم يـَهم
اَلُء قَاَل ابمُن ِهَشام  * اَل َعيمَب ِفيِه  رُُه الدِ   .قَاهَلَا َحسَّاُن قـَبمَل المَفتمحِ : َوحَبمِري اَل ُتَكدِ 

ٌه ِلَما ِف َأثـمَناِء َهِذِه المَقِصيَدِة، ممَّا َيُدلُّ : قـُلمتُ  َياَن المَمذمُكوُر ِف المبَـيمِت ُهَو َأبُو  َوالَِّذي قَاَلُه ُمتَـَوجِ  َعَلى َذِلَك، َوَأبُو ُسفم
َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلبِ  َياَن بمُن اْلم  .ُسفم

ِريِ  َأنَُّه قَالَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ُ َعَليمِه َوَسلََّم الن ِ : َوبـََلَغيِن َعِن الزُّهم ُُمِر َلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيمَل ِِبْلم َن اْلم َساَء يـَُلطِ مم
ُ َعنمهُ  ر  َرِضَي اَّللَّ  .تـََبسََّم ِإََل َأيب َبكم
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َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ممَّا َكاَن قَاَل ِفي: قَاَل ابمُن ِإسم ُرو بمُن  ِهمم َوقَاَل َأَنُس بمُن زُنـَيمم  الديلى يـَعمَتِذُر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعمم
َُزاِعيُّ  تَـنمِصُر َعَليمِهمم  -َساملِ  اْلم َدى َمَعدٌّ بَِممرِِه : َكَما تـََقدَّمَ   -يـَعميِن َلمَّا َجاَء َيسم ِديِهمم َوقَاَل * َأَأنمَت الَِّذي تـُهم ُ يـَهم َبِل اَّللَّ

ِلَها  َق رَحم َهِد َوَما َْحََلتم ِمنم ََنَقة  فـَوم ىَف * َلَك اشم َبَغ ََنِئًَل َأبـَرَّ َوَأوم ِإَذا رَاَح َكالسَّيمِف *  ِذمًَّة ِمنم ُُمَمَِّد َأَحثَّ َعَلى َخريم  َوَأسم
َاِل قـَبمَل ابمِتَذاِلِه  َسى لِبـُرمِد اْلم ِر ( 5)َوَأعمَطى ِلَرأمِس السَّاِبِق المُمَتَجر ِِد * الصَِّقيِل المُمَهنَِّد َوَأكم * ِكي تـََعلَّمم َرُسوَل اَّللَِّ َأنََّك ُمدم

ِذ ِِبلمَيِد تـََعلَّمم َرُسوَل اَّللَِّ َأنََّك قَاِدٌر  َخم َب ( 1)َعَلى ُكلِ  ِصرمم  ُمتمِهِمنَي َوُمنمِجِد * َوَأنم َوِعيًدا ِمنمَك َكاَأم َب رَكم تـََعلَّمم بَِنَّ الرَّكم
ر   ا َرُسوَل ا* ُعَوُيِم ِعِد َونـَبـَّوم ِلُفو ُكلِ  َموم تُُه ُهُم المَكاِذبُوَن المُمخم ِطي ِإيَلَّ ِإَذنم َيِدي ِسَوى َأنَّيِن * َّللَِّ َأين ِ َهَجوم َفََل َْحََلتم َسوم

َية   ُعِد * َقدم قـُلمُت َويمُل امِ  ِفتـم َرِت * َأَصابـَُهُم َمنم ملَم َيُكنم ِلِدَمائِِهمم ( 9)ُأِصيُبوا بَِنحمس  اَل ِبطَلمق  َوَأسم ِكَفاًء فـََعزَّتم َعبـم
َوِد * إنَّك قد أخمربت َأنَّك َساِعًيا َوتـَبَـلُِّدي وَ  يًعا فَِإنم * ُذَؤيمٌب وَُكلمُثوٌم َوَسلمَمى تـََتابـَُعوا ( 7)ِبَعبمِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ َوابـمَنِة َمهم مجَِ

َمِد َوَسلمَمى َوَسلمَمى لَيمَس َحيٌّ َكِمثمِلِه  ُ َأكم َمِع المَعنيم َوتُُه َوَهلم ُمُلوٌك َكأَ * اَل َتدم َ اَل َذنبا َوِإخم ُت َواَل َدًما ( 1)عمُبِد فَِإين ِ * فـَتَـقم
َحاقَ  َقِ  َواقمِصِد قَاَل ابمُن ِإسم م َعاملَ اْلم ِم المَفتمحِ : َهَرقمُت تـَبَـنيَّ ُر بمُن زَُهريمِ بمِن َأيب ُسلمَمى ِف يـَوم َبَـلَِّق : َوقَاَل جُبَيـم َل اْلم نـََفى َأهم

وَ * ُكلَّ َفج   ( 5) َنُة ُغدم م فتح النَِّب ُمَزيـم َِفافِ * ًة َوبـَُنو خفاف ضربناهم مبَكَّة يـَوم ريمِ ِِبلمِبيِض اْلم  اْلَم
َناُهمم ِبَسبمع  ِمنم ُسَليمم   َتافـَُهمم ضرِب وطعنا * َصَبحم  ورشقا ِبملريشة اللطاف* َوَألمف  ِمنم َبيِن ُعثمَماَن َواِف َنطَأم َأكم

__________ 
َال( 5)  .يمن، َوُهَو من رفيع الثِ َياببرد من برود الم : اْلم
 .الطَّائَِفة من المبُيوت: الصرم( 1)
 .االَيم الط يَبة: الطلق( 9)
 .فَإنَّك قد أخفرت ِإن كنت ساعيا: ابمن ِهَشام( 7)
 .فإىن اَل دينا: ابمن ِهَشام( 1)
 .َأرض يسكنَها قبائل من مزينة َوقيس: اْلبلق( 1)

 .واْلبلق
 .ه َأرَاَد َأصمَحاب المغنمالمغنم الصغار َوَلَعلَّ 

)*( 
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ًفا  َ المُصُفوِف هَلَا َحَفيـم َِياُد ََتُوُل ِفيِهمم * تـََرى بـَنيم َنا َواْلم بَِرمَماح  ُمَقوََّمِة الثِ َقاِف * َكَما انمَصاَع المُفَواُق ِمَن الرِ َصاِف فـَُرحم
َنا  تَـَهيـم َنا َرُسوَل اَّللَِّ ِمنَّا َوآبُوا ََندِ * فَأُبـمَنا َغاَّنِنَي مبَا اشم ََلِف َوَأعمطَيـم ُعوا * ِمنَي َعَلى اْلِم ِن التََّصاِف َوَقدم مسَِ َمَواثَِقَنا َعَلى ُحسم

َة : َمكَّةَ  َوقَاَل َعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  السَُّلِميُّ ِف فـَتمحِ : َغَداَة الرَّومِع ِمنَّا ِِبنمِصَراِف َوقَاَل ابمُن ِهَشام  * َمَقالَتَـَنا فـََهمُّوا  ِمنَّا مبَكم



َم فـَتمِح ُُمَمَّد   َم اللِ َقاِء ُمَقدَُّم ِف ( * 5)َألمٌف َتِسيُل بِِه المِبطَاُح ُمَسوَُّم َنَصُروا الرَُّسوَل َوَشاَهُدوا آََيتِِه * يـَوم َوِشَعارُُهمم يـَوم
َاَم ِفيِه * َمنمِزل  ثـَبَـَتتم بِِه َأقمَداُمُهمم  َتُم َضنمك  َكَأنَّ اهلم َنـم َلَها ( 1)اْلم د  قـَبـم َجاُز * َجرَّتم َسَناِبَكَها بَِنجم تَـَقاَم هَلَا اْلِم َحىتَّ اسم

َنُه َلُه َوَأَذلَُّه  ُ َمكَّ َدمَهُم اَّللَّ ُد الر ََِيَسِة َشاِمٌخ ِعرمنِيُنُه * اَأم ُم السُُّيوِف لََنا َوَجدٌّ ِمزمَحُم َعوم ِخضمرُِم  ُمَتطَلِ ٌع ثـَُغَر المَمَكارِمِ * ُحكم
ََلِم َعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  َأنَّ َأَِبُه َكاَن يـَعمُبُد َصَنًما ِمنم ِحَجارَة  يـَُقا( 9) ُل َلُه ِضَماٌر، فـََلمَّا َوذََكَر ابمُن ِهَشام  ِف َسَبِب ِإسم

اتً  َع َصوم ًما خَيمِدُمُه ِإذم مسَِ َنَما ُهَو يـَوم ِفِه َوُهَو يـَُقولُ َحَضَرتمُه المَوفَاُة َأومَصاُه بِِه، فـَبَـيـم * ُقلم لِلمَقَباِئِل ِمنم ُسَليمم  ُكلِ َها :  ِمنم َجوم
ِجدِ  ُل المَمسم  َأومَدى ِضَماُر َوَعاَش َأهم

َُدى  َة َواهلم ِب ِإََل النَِّبِ  قـَبمَل المِكَتا* بـَعمَد ابمِن َمرممَيَ ِمنم قـَُريمش  مهتدى أودى ضمار وََكاَن يعبد ُمدَّة * ِإنَّ الَِّذي َوِرَث النـُّبـُوَّ
َلَم، َوَقدم تـََقدََّمتم َهِذهِ : ُُمَمَِّد قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم المِقصَُّة ِبَكَماهِلَا ِف  َفَحرََّق َعبَّاس ضمار مثَّ ْلََِق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َانِ   َكاهِلَا ( 7)َِبِب َهَواِتِف اْلم َمد والممنَّة، َمَع َأممثَاهِلَا َوَأشم  .َوَّللَّ اْلم
__________ 

مه: ابمن ِهَشام( 5)  .وشاهدوا َأَيَّ
 .اْلنظل: اْلنتم( 1)
 .االنف: يُرِيد الرجل املسن والعرنني: المعود( 9)

واد املعطاء: واْلضرم  .اْلم
ُزمء االول ص ( 7)  .913، 951تقدم َذِلك ِف اْلم

)*( 
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َحاقَ بَعثه َعَليمِه السَََّلم َخالِ  َثيِن َحِكيُم بمُن َحِكيِم بمِن : َد بمَن المَولِيِد بـَعمَد المَفتمِح ِإََل َبيِن َجِذُيََة ِمنم ِكَنانََة قَاَل ابمُن ِإسم َفَحدَّ
، قَالَ  ، َعنم َأيب َجعمَفر  ُُمَمَِّد بمِن َعِلي   ُ َعَليمهِ : َعبَّاِد بمِن ُحنَـيمف  َوَسلََّم َخاِلَد بمَن المَولِيِد ِحنَي  بُِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعثمُه ُمَقاِتًَل  تَـَتَح َمكََّة َداِعًيا َوملَم يـَبـم  .افـم
آُه َناَة بمِن ِكَنانََة فـََلمَّا رَ َوَمَعُه قـََباِئُل ِمَن المَعَرِب وسليم بن َمنمُصور ومدجل ابمن ُمرََّة، فـََوِطُئوا َبيِن َجِذُيََة بمِن َعاِمِر بمِن َعبمِد مَ 

ُم َأَخُذوا السِ ََلَح، فـََقاَل َخاِلدٌ  َلُموا: المَقوم  .َضُعوا السِ ََلَح فَِإنَّ النَّاَس َقدم َأسم
َحاقَ  ِل المِعلمِم َمنم َبيِن َجِذُيََة قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن بـَعمُض َأصمَحابَِنا ِمنم َأهم َح قَاَل َلمَّا َأَمَرََن َخاِلٌد َأنم َنَضَع السِ ََل : َوَحدَّ

َدمٌ  َساِر ِإالَّ ! َويـََلُكُم ََي َبيِن َجِذُيََة ِإنَُّه َخاِلدٌ : رَُجٌل ِمنَّا يـَُقاُل َلُه َجحم َساُر، َوَما بـَعمَد اْلمِ َواَّللَِّ َما بـَعمَد َوضمِع السِ ََلِح ِإالَّ اْلمِ
َعمَناِق، َواَّللَِّ اَل َأَضُع ِسََلِحي َأبًَدا  .َضرمُب اَأم

ِمِه فـََقاُلوافََأخَ : قَالَ  ِفَك ِدَماَءََن؟ : َذُه رَِجاٌل ِمنم قـَوم َدٌم َأتُرِيُد َأنم َتسم َرمُب َوَأِمَن ! ََي َجحم َلُموا َوُوِضَعِت اْلم ِإنَّ النَّاَس َقدم َأسم
 .النَّاسُ 

ِل َخاِلد   ُم ِسََلَحُهمم ِلَقوم  .فـََلمم يـََزاُلوا بِِه َحىتَّ نـََزُعوا ِسََلَحُه، َوَوَضَع المَقوم



فـََلمَّا وضُعوا السِ ََلح َأمر هبم َخاِلد َفُكِتُفوا مثَّ َعَرَضُهمم : فـََقاَل َحِكيُم بمُن َحِكيم  َعنم َأيب َجعمَفر  َقالَ : قَاَل ابمن ِإسمَحاق
ُهمم   .َعَلى السَّيمِف فـََقَتَل َمنم قـََتَل ِمنـم

َبَـُر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلََّم رََفَع يََديمِه ِإََل السََّماِء مثَّ قَالَ فـََلمَّا انـمتَـَهى اْلم
 ".اللَُّهمَّ ِإين ِ َأبـمَرأُ ِإلَيمَك ممَّا َصَنَع َخاِلُد بمُن المَولِيِد " 

ِم فَأََتى َرسُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ِل المِعلمِم َأنَُّه انـمَفَلَت رَُجٌل ِمَن المَقوم َثيِن بـَعمُض َأهم  وَل اَّللَِّ َحدَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبَـَر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرُه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم نـََعمم َقدم : فـََقالَ " َهلم َأنمَكَر َعَليمِه َأَحٌد؟ : " َصلَّى اَّللَّ
َتدَّتم خَ ( 5)َأنمَكَر َعَليمِه رَُجٌل َأبـمَيُض رَبـمَعٌة فـَنَـَهَمُه  اِلٌد َفَسَكَت َعنمُه، َوَأنمَكَر َعَليمِه رَُجٌل آَخُر َطِويٌل ُمضمَطِرٌب فَاشم

ُهَما  .ُمَراَجَعتـُ
َطَّابِ  ََل َأيب ُحَذيـمَفةَ : فـََقاَل ُعَمُر بمُن اْلم َخُر َفَساملٌ َموم ، َوَأمَّا اْلم َوَُّل ََي َرُسوَل اَّللَِّ فَابميِن َعبمُد اَّللَِّ  .َأمَّا اَأم

َحاقَ  ، َعنم َأيب َجعمَفر  قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َحِكيُم بمُن َحِكيم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بن أيب : َفَحدَّ مثَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم فَانمظُرم ِف َأممرِِهمم، َواجم : " طَاِلب  فـََقالَ  ُرجم ِإََل َهُؤاَلِء المَقوم َاِهِليَِّة حَتمَت َقَدَميمَك ََي َعِليُّ اخم  ".َعلم َأممَر اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََوَدى  َماَء َوَما ُأِصيَب هَلُمم ِمَن َفَخَرَج َعِليٌّ َحىتَّ َجاَءُهمم َوَمَعُه َماٌل َقدم بـََعَث ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هَلُُم الدِ 
َممَواِل، َحىتَّ ِإنَُّه لََيِدي م َحىتَّ ِإذا مل يبمق شئ ِمنم َدم  َواَل َمال  ِإالَّ َوَداُه بَِقَيتم َمَعُه بَِقيٌَّة ِمَن المَماِل، ! المَكلمب( 1)يلغة اَأم

ُهمم   .اَل : َهلم بَِقَي َلُكمم َدٌم َأوم َماٌل ملَم يُوَد َلُكمم؟ قَاُلوا: فـََقاَل هَلُمم َعِليٌّ ِحنَي فـَرََغ ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ممَّا اَل يعلمفَِإين ِ ُأعمطِ : قَالَ  ِتَياطًا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َواَل تـَعمَلُمونَ  يُكمم َهِذِه المَبِقيََّة ِمنم َهَذا المَماِل احم

رَب، فـََقالَ  ربُه اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأخم َسنمَت أَ : " فـََفَعَل مثَّ رََجَع ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َصبمَت َوَأحم
َلَة قَاِئًما َشاِهًرا يََديمِه َحىتَّ ِإنَّ  َبَل المِقبـم تَـقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاسم : " ُه لَيـَُرى َما حَتمَت َمنمِكبَـيمِه يـَُقولُ مثَّ قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َثََلَث َمرَّات  " ُن المَولِيِد اللَُّهمَّ ِإين ِ َأبـمَرأُ ِإلَيمَك ممَّا َصَنَع َخاِلُد بم 
َحاقَ  ِميُّ : َوَقدم قَاَل بـَعمُض َمنم يـَعمُذُر َخاِلًدا ِإنَُّه قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َما قَاتـَلمُت َحىتَّ َأَمَرين ِبَذِلَك َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُحَذاَفَة السَّهم

ُ َعَليمِه َوسَ : َوقَالَ  ََلمِ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم  .لََّم َقدم َأَمَرَك َأنم تـَُقاتَِلُهمم اِلممِتَناِعِهمم ِمَن اْلمِ
ر و المَمِدييِنُّ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َصَبأمََن صبأَن: َلمَّا َأاَتُهمم َخاِلُد بمُن المَولِيِد قَاُلوا: قَاَل َأبُو َعمم

__________ 
 .زَجره: هنمه( 5)
 .شب ليلغ ِفيِه المَكلمب، َويكون ِعنمد َأصمَحاب المغنمَما ُيمفر من اْلم : امليلغة( 1)

)*( 
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َقِطَعاتٌ   .َوَهِذِه ُمرمَسََلٌت َوُمنـم
َماُم َأْحمَدُ * * *  ِريِ ، َعنم َساملِِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ُعَمَر، َعِن ابمِن َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاِلَد بمَن المَولِيِد ِإََل َبيِن : ُعَمَر قَالَ  َسُبُه قَاَل  -بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َجِذُيََة َفَدَعاُهمم ِإََل  -َأحم
ََلِم فـََلمم ُُيمِسُنوا َأنم يـَُقوُلوا َنا: اْلمِسم َلمم  .َأسم

ًرا َوقـَتمًَل : َفَجَعُلوا يـَُقوُلونَ   .صبأَن صبأَن، وَخاِلد َيَمُخذ هِبِمم َأسم
ُتَل ُكلُّ رَُجل  ِمنَّا أَ : قَالَ  ًما َأَمَر َخاِلٌد َأنم يـَقم َبَح يـَوم  .ِسريَهُ َوَدَفَع ِإََل ُكلِ  رَُجل  ِمنَّا َأِسريًا، َحىتَّ ِإَذا َأصم

ُتُل َأسِ : فـَُقلمتُ : قَاَل ابمُن ُعَمرَ  ُتُل َأَحٌد ِمنم َأصمَحايب َأِسريَهُ َواَّللَِّ اَل َأقـم  .رِيي َواَل يـَقم
ُ َعَليمهِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوسلم َفذكُروا َصِنيَع َخاِلد  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ : " َوَسلََّم َورََفَع يََديمهِ  فـََقِدُموا َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِ " ا َصَنَع َخاِلٌد اللَُّهمَّ ِإين ِ َأبـمَرأُ ِإلَيمَك ممَّ   .َمرَّتـَنيم
 .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاِق بِِه ََنمَوهُ 

َحاقَ  َدٌم َلمَّا رأى َما يصنع َخاِلدٌ : قَاَل ابمُن ِإسم ممَّا ََي َبيِن َجِذُيََة َضاَع الضَّرمُب، َقدم كنت حذرتكم : َوَقدم قَاَل هَلُمم َجحم
 .َوقـَعمُتمم ِفيهِ 

َحاقَ  َ َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  : قَاَل ابمُن ِإسم َ َخاِلد  َوبـَنيم َكََلٌم ِف َذِلَك، فـََقاَل َلُه َعبمُد   -ِفيَما بـََلَغيِن  -َوَقدم َكاَن بـَنيم
ََلِم؟ فـََقالَ : الرَّْحمَنِ  َاِهِليَِّة ِف اْلمِسم  .ا َثََرمُت ِبَبِيكَ ِإَّنََّ : َعِملمَت بَِممِر اْلم

 .َكَذبمَت َقدم قـَتَـلمُت قَاِتَل َأيب، َوَلِكنََّك َثََرمَت لعمك المَفاِكِه بمِن المُمِغريَةِ : فـََقاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ 
نَـُهَما َشرٌّ   .َحىتَّ َكاَن بـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ًَل ََي َخاِلُد دَعم َعنمَك َأصمَحايب، فـََواَّللَِّ َلوم َكاَن َلَك ُأُحٌد َذَهًبا مثَّ مَ : " فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هم
َوة رجل من َأصمَحايب َواَل روحته  َت غدم َتُه ِف َسِبيِل اَّللَِّ َما َأدمرَكم  ".َأنـمَفقم
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َحاَق ِقصََّة المفَ   اِكِه بمِن المُمِغريَِة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم َعم َخاِلد ابمن المَولِيِد، ِف ُخُروِجِه ُهَو َوَعومفِ مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم
ُنُه َعبمُد الرَّْحمَِن َوَعفَّاَن بمِن َأيب المَعاِص بم  َرَة، َوَمَعُه ابـم َاِرِث بمِن زُهم ِف بمِن َعبمِد اْلم ُأَميََّة بمِن َعبمِد مَشمس  َوَمَعُه ابـمُنُه ِن بمِن َعبمِد َعوم

، َفَحَمُلوُه ِإََل َورَثَِتِه فَادََّعاُه ُعثمَماُن، ِف َِتَارَة  ِإََل المَيَمِن َورُُجوِعِهمم َوَمَعُهمم َماٌل ِلَرُجل  ِمنم َبيِن َجِذُيََة َكاَن َهَلَك ِِبلمَيَمنِ 
ُهمم يـَُقاُل َلُه َخاِلُد بمنُ  ُهمم  رَُجٌل ِمنـم ِل المَميِ تِ ]ِهَشام  َوَلِقيَـُهمم بَِرمِض َبيِن َجِذُيََة َفطََلَبُه ِمنـم ا َعَليمِه [ قـَبمَل َأنم َيِصُلوا ِإََل َأهم فَأَبـَوم

ٌف َوالمَفاِكُه َوُأِخَذتم َأممَواهُلَُما  .فـََقاتـََلُهمم فـََقاتـَُلوُه َحىتَّ قُِتَل َعوم
ُنُه ُعثمَماُن ِإََل َمكَّة، فهمت قـَُريمش بغزو بىن  َوقـََتَل َعبمُد الرَّْحمَِن قَاِتلَ  ُهمم َعفَّاُن َوَمَعُه ابـم َأبِيِه َخاِلَد بمَن ِهَشام  َوفـَرَّ ِمنـم

 ِ ا هَلُُم المَقِتيَلنيم ُهمم َوَوَدوم َرمَب  َوَأمموَ جذُية، فَبعث بـَُنو َجِذُيََة يـَعمَتِذُروَن ِإلَيمِهمم بَِنَُّه ملَم َيُكنم َعنم َمََل  ِمنـم اهَلَُما َوَوَضُعوا اْلم
نَـُهمم   .بـَيـم



َا َثََرمُت ِبَبِيَك، يـَعميِن ِحنَي قـَتَـَلتمُه بـَُنو َجِذُيَةَ : يـَعميِن َفِلَهَذا قَاَل َخاِلٌد ِلَعبمِد الرَّْحمَنِ   .ِإَّنَّ
َتَل قَاتَِلُه، َوَردَّ َعَليمِه ِبَنَّهُ  ِه المَفاِكِه بمِن المُمِغريَِة ِحنَي قـَتَـُلوُه َوَأَخُذوا َأممَواَلهُ  فََأَجابَُه ِبَنَُّه َقدم َأَخَذ َثَمرَُه َوقـَ َا َثَََر ِبَعمِ   .ِإَّنَّ

َا يـَُقاُل َهَذا ِف َوقمِت المُمَخاَصَمةِ  ًئا ِمنم َذِلَك، َوِإَّنَّ ُهَما َأنَُّه ملَم يـَقمِصدم َشيـم َا َأرَاَد َخاِلُد بمُن َوالمَمظمُنوُن ِبُكل   ِمنـم المَولِيِد ، فَِإَّنَّ
طَأَ ِف َأممر  َواعمتَـَقَد َأنَـُّهمم  ِلِه، َوِإنم َكاَن َقدم َأخم ََلِم َوَأهم َرَة اْلمِسم  ُنصم

هلِِمم  ََلَم ِبَقوم َتِقُصوَن اْلمِسم  .َصَبأمََن َصَبأمَنَ : يـَنـم
ُهمم َوأَ  َلُموا، فـََقَتَل طَائَِفًة َكِثريًَة ِمنـم ُهمم َأنَـُّهمم َأسم َهمم َعنـم َرى َأيمًضا، َوَمَع َهَذا ملَم يـَعمزِلمُه َوملَم يـَفم َسم ثـََر اَأم َسَر بَِقيـَّتَـُهمم، َوقـََتَل َأكم

َتَمرَّ ِبِه َأِمريًا، َوِإنم َكاَن َقدم تـَبَـرََّأ ِمنمُه ِف َصِني ُ َعَليمِه َوَسلََّم َبلم اسم ِعِه َذِلَك َوَوَدى َما َكاَن جناه خطأ من َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .م  َأوم َمال  دَ 

َماِم َيُكوُن ِف بـَيمِت المَماِل اَل ِف مَ  َ المُعَلَماِء ِف َأنَّ َخطَأَ اْلمِ ِ بـَنيم َلنيم  .اِلهِ َفِفيِه َدلِيٌل َِأََحِد المَقوم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َم الر ِ  يُق ِحنَي قـََتَل َماِلَك بمَن نـَُويـمَرَة َأَيَّ  دَِّة، َوأتََوََّل َعَليمِه َما أتََولَوهِلََذا ملَم يـَعمزِلمُه الصِ دِ 
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َطَّابِ  ، فـََقاَل َلُه ُعَمُر بمُن اْلم َطَفى اممَرَأتَُه ُأمَّ مَتِيم  َقُه َواصم  .اعمزِلمُه فَِإنَّ ِف َسيمِفِه َرَهًقا: ِحنَي َضَرَب ُعنـُ
يقُ  ُ َعَلى الممُ : فـََقاَل الصِ دِ  ًفا َسلَُّه اَّللَّ رِِكنيَ اَل َأغمِمُد َسيـم  .شم

َحاقَ  لَ : َوقَاَل ابمِن ِإسم َسم َرد  اَأم ِريِ ، َعِن ابمِن َأيب َحدم َنِس، َعِن الزُّهم َخم َبَة بمِن المُمِغريَِة بمِن اَأم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم : ِميِ  قَالَ َحدَّ
َمِئذ  ِف َخيمِل َخاِلِد بمِن المَولِيِد فـََقاَل فـَىًت ِمنم َبيِن َجذِ  َوٌة ُكنمُت يـَوم َعتم يََداُه ِإََل ُعُنِقِه ِبُرمَّة  َوِنسم ُيََة، َوُهَو ِف ِسينِ  َوَقدم مجُِ

َر بَِعيد  ِمنمهُ   .ََي َفىت: جُممَتِمَعاٌت َغيـم
َوِة َحىتَّ َأقمِضَي إلَيمهِ : َما َتَشاُء؟ قَالَ : قلت نَّ َحاَجة مثَّ تردتى بعد َهلم َأنمَت آِخٌذ هِبَِذِه الرُّمَِّة فـََقائِِدي ِإََل َهُؤاَلِء النِ سم

 .فتصنعوا َما بََدا َلُكمم 
 .َواَّللَِّ لََيِسرٌي َما طََلبمتَ : قـُلمتُ : قَالَ 

َلِمي ُحبَـيمشم َعَلى نـََفِد  ُتُه َعَليمِهنَّ فـََقاَل اسم تُُه هِبَا َحىتَّ َوقـَفم ُت ِبُرمَِّتِه فـَُقدم ُتُكمم : المَعيمشم ( 5)فََأَخذم َأرَيـمُتِك ِإذم طَالَبـم
ُتُكمم  ََواِنِق * فـََوَجدم ُتُكمم ِِبْلم ًَل َأنم يـُنَـوََّل َعاِشٌق ( 1)حبَلمَيَة َأوم َألمَفيـم َفََل ( 9)َتَكلََّف ِإدماَلَج السَُّرى َوالمَوَداِئِق * َأملَم َيُك َأهم

ُلَنا َمًعا  َدى الصََّفاِئقِ * َذنمَب يل َقدم قـُلمُت ِإذم َأهم َحَط النـََّوى ( 7) َأثَِيِب ِبُود   قـَبمَل ِإحم َِمرُي * َأثِيِب ِبُود   قـَبمَل َأنم َتشم َويـَنمَأى اَأم
َِبيِب المُمَفاِرِق  َ اَل َضيـَّعمُت ِسرَّ َأَمانَة  ( 1)ِِبْلم  (1)َواَل رَاَق َعيميِن َعنمِك بـَعمَدِك رَاِئُق * فَِإين ِ

ًعا وترا َومَثَانِية : قَاَلتم ( 7)الَّ َأنم َيُكوَن التـََّواُمُق َعِن المُودِ  إِ * ِسَوى َأنَّ َما ََنَل المَعِشريََة َشاِغٌل  َرا َوِتسم َوَأنمَت َفُحيِ يَت َعشم
َرى  .تـَتـم
 .بِِه َفُضرَِبتم ُعنـُُقهُ ( 5)مثَّ انمَصَرفمُت : قَالَ 

َحاقَ  َياخ ِمنـم : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َأبُو ِفَراِس بمُن َأىب سنبلة االسلمي، َعن َأشم  ُهم،َفَحدَّ



__________ 
 .ااِلنمِقَضاء: النفد( 5)
 .موضعان بتهامة: حلية واْلوانق( 1)
 .سري َعامَّة اللَّيمل: السرى( 9)

ر ِف نصف النـََّهار: والودائق  .مجع وديقة وهى شدَّة اْلم
 .الدََّواِهي: الصفائق( 7)
 .تبعد: تشحط( 1)
 .فإىن السر َلَدى أضعته: وتروى( 1)

وى اِلبمنِ   .731: اْلوزى ذم  اهلم
 .التحاب: التوامق( 7)
 .انمَصرف بِهِ : مثَّ قَاَلت: ت( 5)

 .َفضربت ُعُنقه
)*( 
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ُهمم قَاُلوا ُقُه فََأَكبَّتم َعَليمِه َفَما زَاَلتم تـَُقبِ ُلُه َحىتَّ َماَتتم ِعنمَدهُ : َعمَّنم َكاَن َحَضَرَها ِمنـم َوَرَوى ! فـََقاَمتم ِإلَيمِه ِحنَي ُضرَِبتم ُعنـُ
َفِل بم  َنَة، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن نـَوم َياَن بمِن ُعيَـيـم َُميمِديُّ، َعنم ُسفم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق اْلم َاِفُظ المبَـيـم َع َرُجًَل َمنم اْلم ، َأنَُّه مسَِ ِن ُمَساِحق 

َنَة يـَُقاُل َلُه ابمُن ِعَصام  َعنم َأبِيِه، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا بـََعَث َسرِيًَّة قَالَ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : ُمَزيـم ِإَذا رََأيـمُتمم : " َصلَّى اَّللَّ
تُـُلوا َأَحًدا  عمُتمم ُمَؤذِ ًَن َفََل تـَقم ِجًدا َأوم مسَِ  ".َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َسرِيَّة  َوَأَمَرََن ِبَذِلَك، َفخَ : قَالَ  َنا رَُجًَل َيُسوُق ِبَظَعاِئَن فـَبَـَعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا ِقَبَل هِتَاَمَة، فََأدمرَكم َرجم
ِلمم : فـَُقلمَنا َلهُ   .َأسم

بَـرمََنُه بِِه، فَِإَذا ُهَو اَل يـَعمرِفُُه، قَالَ : فـََقالَ  ََلُم؟ فََأخم سم تـُُلكَ قـُلمَنا : َأفـََرَأيـمُتمم ِإنم ملَم َأفـمَعلم َما َأنـمُتمم َصانُِعوَن؟ قَالَ : َوَما اْلمِ  .نـَقم
رُِكوكَ : فـََهلم َأنـمُتمم ُمنمَظِريَّ َحىتَّ ُأدمِرَك الظََّعاِئَن؟ قَالَ : فـََقالَ   .قـُلمَنا نـََعمم َوََنمُن ُمدم
َلِمي ُحبَـيمشم قـَبمَل نـََفاِد المَعيمشم : فََأدمَرَك الظََّعاِئَن فـََقالَ : قَالَ   .اسم

َرى ُخم ًعا وَ : فـََقاَلِت اَأم َرا َوِتسم َلمم َعشم َرىاسم َرا َومَثَانًِيا تـَتـم  .تـم
ِلهِ  َم ِإََل قـَوم َِبيِب المُمَفاِرقِ : مثَّ ذََكَر الشِ عمَر المُمتَـَقدِ  َِمرُي ِِبْلم  .َويـَنمَأى اَأم

َنا فـََقالَ   .َشأمنُُكمم : مثَّ رََجَع ِإلَيـم
 .فـََقدَّممَناُه َفَضَربـمَنا ُعنـَُقهُ : قَالَ 
َرى ِمنم : قَالَ  ُخم  .هودجها فجثث َعَليمِه َحىتَّ َماَتتم فَاَنمََدَرِت اَأم



َهِقيُّ ِمنم َطرِيق َأىب عبد الرَّْحمَن النََّساِئي ، َحدثَنا ُُمَمَّد بن على بن َحرمب املروزى، َحدثَنا عَ  ِ مثَّ َرَوى المبَـيـم َُسنيم ِليُّ بمُن اْلم
رَِمَة، ، َعنم ِعكم ِويِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َسرِيًَّة  بمِن َواِقد ، َعنم َأبِيِه، َعنم يَزِيَد النَّحم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِن ابمِن َعبَّاس 

نَـعُ : فـََغِنُموا َوِفيِهمم رَُجٌل، فـََقاَل هَلُمم  َها َنظمَرًة مثَّ اصم تـَُها َفَدُعوين َأنمظُرم ِإلَيـم ُت اممَرَأًة فـََلِحقم ُهمم، ِإين ِ َعِشقم ُت ِمنـم وا ىب َما ِإين ِ َلسم
 .بدا لكم

َلِمي ُحبَـيمشم قـَبمَل نـََفاِد المَعيمشم : فَِإَذا اممَرَأٌة َأدمَماُء َطِويَلٌة فـََقاَل هَلَا  .اسم
ِ مبَعمَنامُهَا تَـنيم  .مثَّ ذََكَر المبَـيـم

ِ مثَّ فـََقدَُّموُه َفَضَربُوا ُعنُـَقُه، َفَجاَءِت المَمرمأَ : َقالَ ! نـََعمم َفَديـمُتكَ : فـََقاَلتم : قَالَ  َقتَـنيم َقًة َأوم َشهم ُة فـََوقـََعتم َعَليمِه َفَشِهَقتم َشهم
 .َماَتتم 
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َبَـَر فـََقالَ  بَـُروُه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم  ! ".َأَما َكاَن ِفيُكمم رَُجٌل َرِحيمٌ : " فـََلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم المُعزَّى قَاَل ابمُن َجرِير  بـَعمُث َخاِلِد بمِن الموَ  ُمَها ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم َرَمَضاَن َعاَمِئذ  : لِيِد هِلَدم  .وََكاَن َهدم
َحاقَ  ًتا بِنَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاِلَد بمَن المَولِيِد ِإََل المُعزَّى، وََكاَنتم بـَيـم َلَة يـَُعظِ ُمُه مثَّ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ خم

َباَن ِمنم َبيِن ُسَليمم  ُحَلَفاُء َبيِن َها َع َحاِجبـَُها قـَُريمٌش وَِكَنانَُة َوُمَضُر، وََكاَن َسَدنـَتـَُها َوُحجَّابـَُها ِمنم َبيِن َشيـم ، فـََلمَّا مسَِ ( 5)ِشم 
َفُه  َها َعلََّق َسيـم َتدَّ السَُّلِميُّ مبَِسرِي َخاِلِد بمِن المَولِيِد ِإلَيـم َها مثَّ اشم ََبِل الَِّذي ِهَي ِفيِه َوُهَو يـَُقولُ ( 1)َعَليـم َأََي ُعزَّ ُشدِ ي : ِف اْلم

ًة اَل َشَوى هَلَا  ُتِلي المَمرمَء َخاِلًدا ( 9)َعَلى َخاِلد  َألمِقي المِقَناَع َومَشِ ِري * َشدَّ فـَُبوِئي إبِِمثم  َعاِجل  َأوم * َأََي ُعزَّ ِإنم ملَم تـَقم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َنصَِّري قَالَ تَـ  َها َهَدَمَها مثَّ رََجَع ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا انـمتَـَهى َخاِلٌد ِإلَيـم  .فـََلمَّ

ُرُه َأنَُّه َلمَّا َقِدَمَها َخاِلٌد ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم َرَمَضاَن فـََهَدَمَها  َوَقدم َرَوى المَواِقِديُّ َوَغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َورََجعَ  بَـَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا: قَالَ " َما رََأيمَت؟ : " فََأخم  .ملَم َأَر َشيـم

َداُء ََنِشَرٌة َشعمَرَها تـُوَ  َرَأٌة َسوم ا ِِبلسَّيمِف َوَجَعَل لمِوُل فـََعََلهَ فََأَمَرُه ِِبلرُُّجوِع، فـََلمَّا رََجَع َخَرَجتم ِإلَيمِه ِمنم َذِلَك المبَـيمِت امم
َراَنِك اَل ُسبمَحاَنِك : يـَُقولُ  ِإين ِ رََأيمُت اَّللََّ َقدم َأَهاَنِك مثَّ َخرََّب َذِلَك المبَـيمَت الَِّذي َكاَنتم ِفيِه، َوَأَخَذ َما َكاَن * ََي عزى ُكفم

ُ َعنمُه َوَأرمَضاُه، مثَّ رََجَع فَ  َممَواِل َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ ِفيِه ِمَن اَأم بَـَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تِلمَك المُعزَّى َواَل تعبد : " َأخم
 ".أبدا 

__________ 
 .َصاحبَها: ابمن ِهَشام( 5)
ند: ابمن ِهَشام( 1)  .أسم
 .َأن ُيِصيب غري الممَقاتل يُرِيد َأنَـَّها اَل تبقى على شئ: الشوى( 9)

)*( 
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َهِقيُّ َوقَا د ابمن على، حَ : َل المبَـيـم َبَأََن َأْحم ر  المَفِقيُه، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َأيب َجعمَفر ، َأنـم ، َعِن َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َأيب َبكم دثَنا َأبُو ُكَريمب 
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل قَالَ  ، َعِن المَولِيِد بمِن مُجَيمع  َة بـََعَث َخاِلَد بمَن َلمَّا : ابمِن ُفَضيمل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكَّ فـََتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، فـََقَطَع السَُّمَراِت َوهَ  َها، المَولِيِد ِإََل َُنمَلَة وََكاَنتم هِبَا المُعزَّى، فََأاَتَها، وََكاَنتم َعَلى َثََلِث مَسَُرات  َدَم المبَـيمَت الَِّذي َكاَن َعَليـم
بَـَرُه فـََقالَ  مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم ًئا : " َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ارمِجعم فَِإنََّك ملَم َتصمَنعم َشيـم

ََبِل َوُهمم يـَُقوُلونَ  زَّى َخبِ ِليِه، ََي َعزَّى َعوِ رِيِه، ََي عُ : فـََرَجَع َخاِلٌد فـََلمَّا َنَظَرتم ِإلَيمِه السََّدنَُة َوُهمم ُحجَّابـَُها َأممَعُنوا َهَرًِب ِف اْلم
ِهَها، فـََعمَّ : قَالَ ! َوِإالَّ َفُموِت ِبُرغمم   َمَها فََأاَتَها َخاِلٌد فَِإَذا اممَرَأٌة ُعرمََينٌَة ََنِشَرٌة َشعمَرَها حَتمثُو التـَُّراَب َعَلى رَأمِسَها، َوَوجم

ربُه فـََقالَ ِِبلسَّيمِف َحىتَّ قـَتَـَلَها، مثَّ رََجَع ِإََل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأخم  ".تِلمَك المُعزَّى : " النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِة ِإقَاَمِتِه َعَليمِه السَََّلُم مبَكَّةَ   َفصمٌل ِف ُمدَّ

ُصَر الصَََّلَة وَ  ِر َرَمَضاَن يـَقم ِطرُ اَل ِخََلَف َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َأقَاَم بَِقيََّة َشهم  .يـُفم
ُصَر َويفمطر قَاَمَة فـََلُه َأنم يـَقم ًما ِف َأَحِد  َوَهَذا َدلِيُل َمنم قَاَل ِمَن المُعَلَماِء ِإنَّ المُمَساِفَر ِإَذا ملَم جُيمِمِع اْلمِ ِإََل مثاىن َعَشَر يـَوم

ِضِعهِ  َخِر َكَما ُهَو ُمَقرٌَّر ِف َموم ِل اْلم ِ، َوِف المَقوم َلنيم  .المَقوم
َيان ح: الُبَخاِري   قَالَ   .َحدثَنا َأبُو نعيم، َحدثَنا ُسفم

َحاَق، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ  َياُن، َعنم َُيمََي بمِن َأيب ِإسم ُ َعَليمِه : َوحدثَنا قبيَصة، َحدثَنا ُسفم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأَقمم
 .َوَسلََّم عشرا يقصر الصَََّلةَ 

ضمَرِميِ  المَبصمِريِ ، َعنم َأنَ َوَقدم َروَ  َحاَق اْلَم َدة ، َعنم َُيمََي بمِن َأيب ِإسم ََماَعِة ِمنم ُطُرق  ُمتَـَعدِ   .س  ِبِه ََنمَوهُ اُه بَِقيَُّة اْلم
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، َأنـمَبَأََن َعاِصٌم، َعنم عِ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ ثـََنا َعبمَداُن، َحدَّ ، قَالَ َحدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ : كم
 ِ َعتَـنيم ًما ُيَصلِ ي رَكم َعَة َعَشَر يـَوم ُ َعَليمِه َوسلم ِتسم  .َصلَّى اَّللَّ

 .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمضا من َوجه آخر، زَاد الُبَخاِري  َوَأبُو ُحَصنيم ِكََلمُهَا
رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  بِهِ  َوَأبُو َداُود الرتِ مِمِذي   َوِل، َعنم ِعكم َحم  .َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث َعاِصِم بمِن ُسَليمَماَن اَأم
ًما: ِف لفظ اليب َداُود َعة عشر يـَوم  .َسبـم

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّ  ، َعنم ِعكم ، َعنم َعاِصم  د بن ِشَهاب  د بن يُوُنس، َحدثَنا َأْحم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ : اس  قَالَ َوحدثَنا َأْحم َأَقمم
َرَة نقصر الصَََّلة َع َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َسَفر  ِتسم  .َصلَّى اَّللَّ

َ : قَاَل ابمُن َعبَّاس   نَـَنا َوبـَنيم ُصُر َما بـَيـم ُن نـَقم َرَة، فَِإَذا زِدمََن ( 5)فـََنحم َع َعشم َنا( 1)ِتسم َمم  .َأمتم
َرَة، َعنم عمَران بن ُحَصنيم : َوقَاَل َأبُو َداُود  َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن ُموَسى، َحدثَنا ابمن علية، َأنـمَبَأََن َعِليُّ بمُن زَيمد ، َعنم َأيب َنضم

ُت َمَعُه المَفتمَح، فََأقَاَم مَثَاينَ َعشم : َما قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَشِهدم ِ َغَزومُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعتَـنيم َلًة اَل ُيَصلِ ي ِإالَّ رَكم َرَة لَيـم
َل المبَـَلدِ : " يـَُقولُ   ََي َأهم



ٌر   ".َصلُّوا َأرمبـًَعا فَِإَنَّ َسفم
َعاَن، َوقَالَ   .َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ : َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َعِليِ  بمِن زَيمِد بمِن ُجدم

، قَالَ مثَّ َرَوى َأبُو َداُوَد مِ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ َحاَق، َعِن الزُّهم َأقَاَم : نم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
ُصُر الصَََّلةَ  َلًة يـَقم َرَة لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المَفتمِح مَخمَس َعشم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاَق مل يذكُروا ابمن َعبَّاس: الَ مثَّ قَ  ُر َواِحد ، َعِن ابمِن ِإسم  .َرَواُه َغيـم
__________ 

 .نقصر َما بَقيَنا َبني تسع عشَرة: غري أ( 5)
 .فَِإذا أردَنَ : ت( 1)

)*( 
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، َوُُمَمَِّد بمنِ  ِريِ  َحاَق، َعِن الزُّهم رو بن قـََتاَدة، َوعبد  َوقَاَل ابمُن ِإدمرِيَس، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِ، َوَعاِصم بن َعمم َُسنيم َعِليِ  بمِن اْلم
ِِهمم قَاُلوا ِرو بمِن ُشَعيمب  َوَغريم َلة: هللا بن أيب بكر َوَعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكََّة مَخمَس عشَرة لَيـم  .َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َكاِم قَاَل المُبَخاِريُّ فصل َومِمَّا حكم َعَليمِه السَََّلم مبَِ  َحم َلَمَة : كََّة ِمَن اَأم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ، َعِن ابمِن ( 5)َحدَّ ، َعنم َماِلك 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوقَاَل اللَّيمثُ  ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َثيِن يُوُنُس، َعِن ا: ِشَهاب  بَـَرين َحدَّ ، َأخم بمِن ِشَهاب 

َعَة، َوقَاَل : ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلتم  ِبَض ابمَن َولِيَدِة َزمم َبُة بمُن َأيب َوقَّاص  َعِهَد ِإََل َأِخيِه َسعمد  َأنم يـَقم َكاَن ُعتـم
َبةُ  َعَة فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : ِإنَُّه ابميِن : ُعتـم  َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة ِف المَفتمِح َأَخَذ َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  ابمَن َولِيَدِة َزمم

َبَل َمَعُه َعبمُد بمُن َزممَعَة، فـََقاَل َسعمدُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأقـم َبَل بِِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َذا ابمُن َأِخي َعِهَد هَ :  بمُن َأيب َوقَّاص  فََأقـم
ُنُه قَاَل َعبمُد بمُن َزممَعةَ  ُ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ِإيَلَّ َأنَُّه ابـم َعَة، ُوِلَد َعَلى ِفَراِشِه، فـََنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا َأِخي، َهَذا ابمُن َزمم

َعَة فَِإَذا ُهوَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ابمِن َولِيَدِة َزمم ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَة بمِن َأيب َوقَّاص  َبُه النَّاِس بُِعتـم ُهَو : " َأشم
ِل َأنَُّه ُوِلَد َعَلى ِفَراِشِه  َعَة ِمنم َأجم  ".َلَك، ُهَو َأُخوَك ََي َعبمَد بمَن َزمم

ُ َعَليمِه  َدُة : " َوَسلَّمَ َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِجِب ِمنمُه ََي َسوم َبَة بمِن َأيب َوقَّاص  " احم  .ِلَما رََأى ِمنم َشَبِه ُعتـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم َعاِئَشةُ : قَاَل ابمُن ِشَهاب   َجُر : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".المَوَلُد لِلمِفَراِش َولِلمَعاِهِر اْلَم

 .ِبَذِلكَ ( 1)وََكاَن َأبُو ُهَريـمَرَة ُيَصر ُِح : ُن ِشَهاب  قَاَل ابم 
َبَة َعِن اللَّيمِث بِهِ  يًعا َعنم قـُتَـيـم ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ مجَِ  .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم

 .َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِثهِ 
ِري  َوانـمَفَرَد المُبَخاِريُّ ِبِرَوايَ   .ِتِه َلُه من َحِديث َمالك َعن الزُّهم

* * * 
__________ 



 .ابمن ُمسلم: االصل( 5)
 .َوَما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  

 .َيِصيح: الُبَخاِري  ( 1)
)*( 
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َبَأََن يُونُ : مثَّ قَاَل الُبَخاِري   ، َأنـم بَـَرين ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َحدثَنا ُُمَمَّد بن مَقاتل، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ ، َأخم ُس، َعِن ابمِن ِشَهاب 
ُمَها ِإََل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوة المَفتمِح فـََفزَِع قـَوم ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِفُعونَهُ اممَرَأًة َسَرَقتم ِف َعهم َتشم  . ُأَساَمَة بمِن زَيمد  َيسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَالَ فـَلَ : قَاَل ُعرمَوةُ  ُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ : " مَّا َكلََّمُه ُأَساَمُة ِفيَها تـََلوََّن َوجم َأُتَكلِ ُميِن ِف َحد   ِمنم ُحُدوِد اَّللَِّ
تَـغمِفرم يل ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل ُأَساَمةُ "   .اسم

ُلُه، مثَّ قَالَ فـََلمَّا َكاَن المَعِشيُّ قَاَم َرُسوُل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخِطيًبا فَأَثـمىَن َعَلى اَّللَِّ مبَا ُهَو َأهم َا : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأمَّا بـَعمُد فَِإَّنَّ
َدَّ، َوالَِّذي هلك النَّاَس قـَبمِلُكمم َأنَـُّهمم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّرِيُف تـَرَُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَِّعيُف أَ  قَاُموا َعَليمِه اْلم

 ! ".نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه َلوم َأنَّ فَاِطَمَة بِنمَت ُُمَمَّد  َسَرَقتم َلَقطَعمُت يََدَها
بـَتُـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِِتلمَك المَمرمَأِة فـَُقِطَعتم يَُدَها، َفَحُسَنتم تـَوم  .َها بعد َذِلك َوتـََزوَّجتمثَّ َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلت َعاِئَشة  .َكاَنت أتتى بـَعمَد َذِلَك فََأرمَفُع َحاَجتَـَها ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم يُوُنُس، َعِن  ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن َوهمب  ِضع  آَخَر، َوُمسم ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة ِبهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َموم  .الزُّهم

َُهيِنِ  قَالَ  َرَة بمِن َمعمَبد  اْلم ِلم  ِمنم َحِديِث َسبـم َعِة َعاَم المَفتمِح : َوِف َصِحيِح ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمُمتـم َأَمَرََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها ِحنَي َدَخَل َمكََّة، مثَّ ملَم خيرج  .َحىتَّ هنى َعنـم

ِم المِقَياَمِة : " َوِف ِرَوايَة  فـََقالَ  ِمُكمم َهَذا ِإََل يـَوم  ".َأاَل ِإنَـَّها َحَراٌم َحَراٌم ِمنم يـَوم
د َوالس َنن، َأنَّ َذِلَك َكاَن ِف ِحجَِّة المَوَداعِ  ند َأْحم  .وىف ِرَوايَة ِف ُمسم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
ِلمٌ  َبَة، َعنم يُوُنَس بمِن ُُمَمَّد ، َعن عبد المَواِحد ابمن ِزََيد ، َعنم َأيب المُعَميمِس َوِف َصِحيِح ُمسم ِر بمِن َأيب َشيـم َعنم ، َعنم َأيب َبكم

َوِع، َعنم َأبِيِه َأنَُّه قَالَ  َكم  رخص: ِإََيِس بمِن َسَلَمَة بمِن اَأم
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ُ َعَليم  َعِة النِ َساِء َثََلًَث مثَّ نـََهاََن َعنهُ لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِه َوَسلََّم َعاَم َأَوطَاس  ِف ُمتـم
َهِقيُّ   .َوَعاُم َأَوطَاس  ُهَو َعاُم المَفتمحِ : قَاَل المبَـيـم

َرَة َسَواءٌ   .فـَُهَو َوَحِديُث َسبـم



بَـَر قَالَ : قـُلمتُ  َها ِف َغزمَوِة َخيـم َي َعنـم ِ ِإنَـّهَ : َمنم َأثـمَبَت النـَّهم ِ، َوُحر َِمتم َمرَّتـَنيم  .ا أُبِيَحتم َمرَّتـَنيم
ُرهُ   .َوَقدم َنصَّ َعَلى َذِلَك الشَّاِفِعيُّ َوَغيـم

ِ : َوَقدم ِقيلَ  ثـََر ِمنم َمرَّتـَنيم  .ِإنَـَّها أُبِيَحتم َوُحر َِمتم َأكم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َا ُحر َِمتم َمرًَّة َواِحَدًة، َوِهيَ : َوِقيلَ   .َهِذِه المَمرَُّة ِف َغزمَوِة المَفتمحِ  ِإنَـَّها ِإَّنَّ
َا أُبِيَحتم ِللضَُّرورَِة، فـََعَلى َهَذا ِإَذا ُوِجَدتم َضُرورًَة أُبِيَحتم : َوِقيلَ   .ِإنَـَّها ِإَّنَّ

َماِم َأْحمَدَ   .َوَهَذا ِرَوايٌَة َعِن اْلمِ
َِبَحةِ : َوِقيلَ   .َبلم ملَم حُتَرَّمم ُمطمَلًقا، َوِهَي َعَلى اْلمِ

ُهوُر َعِن ابمِن َعبَّاس  َوَأصمَحابِِه َوطَائَِفة  ِمَن الصََّحابَةِ   .َهَذا ُهَو المَمشم
ِضُع حَتمرِيِر َذِلَك ِف االحكام  .َوَموم

َماُم َأْحمَدُ  ٌل قَاَل اْلمِ ، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن عُ : َفصم ثـََنا ابمُن ُجَريمج  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ، َأنَّ ُُمَمََّد بمَن َحدَّ ثمَماَن ابمن ُخثـَيمم 
َوَد رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َسم بَـَرُه َأنَّ َأَِبُه اَأم َوِد بمِن َخَلف  َأخم َسم  اَأم

َم المَفتمح، قَالَ   .َوالشََّهاَدةجلس ِعنمد قرن مستقبله، فـََبايع النَّاس على االسَلم : َعَليمِه َوَسلََّم يـَُباِيُع النَّاَس يـَوم
ُيَاِن ِِبَّللَِّ َوَشَهاَدِة َأنم اَل ِإَلهَ : َوَما الشََّهاَدُة؟ قَالَ : قـُلمتُ  َوِد بمِن َخَلف  َأنَُّه َِبيـََعُهمم َعَلى اْلمِ َسم بَـَرين ُُمَمَُّد بمُن اَأم ُ َأخم  ِإالَّ اَّللَّ

 .َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعبمُدُه َوَرُسولُهُ 
 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 

َهِقي ِ  ََلِم َوالشََّهاَدةِ : َوِعنمَد المبَـيـم سم  .َفَجاَءُه النَّاُس المِكَباُر َوالصِ َغاُر َوالر َِجاُل َوالنِ َساُء فـََبايـََعُهمم َعَلى اْلمِ
ُ َعَليمِه وَ : َوقَاَل ابمُن َجرِير   َعِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َة لِبَـيـم َتَمَع النَّاُس مبَكَّ  َسلََّم َعَلىمثَّ اجم
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ََلِم، َفَجَلَس هَلُمم  َع  -ِفيَما بـََلَغيِن  -اْلمِسم َفَل ِمنم جَممِلِسِه فََأَخَذ َعَلى النَّاِس السَّمم َطَّاِب َأسم َعَلى الصََّفا َوُعَمُر بمُن اْلم
َتطَاُعوا  .َوالطَّاَعَة َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلِه ِفيَما اسم

َرًة حبَِديِثَها فـََلمَّا فـَرََغ مِ : قَالَ  َبَة ُمتَـنَـقِ َبًة ُمتَـَنكِ  َعِة الر َِجاِل َِبَيَع النِ َساَء، َوِفيِهنَّ ِهنمُد بِنمُت ُعتـم ِلَما َكاَن ِمنم َصِنيِعَها ( 5)نم بـَيـم
َزةَ   .حبَمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبََدثَِها] ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َفِهَي خَتَاُف َأنم َيَمُخَذَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َذِلَك، فـََلمَّا َدنـَنيم
ًئا : " ليبايعهن قَالَ  َن ِِبَّللَِّ َشيـم رِكم  .َواَّللَِّ ِإنََّك لتأمخذ علينا َما اَل أتَمُخذُه من الر َِجال: فـََقاَلتم ِهنمدُ " ِبيعنىن على َأال ُتشم

رِقمَن "  َِنِة، َوَما ُكنمُت َأدمِري َأَكاَن َذِلَك عَ : تم فـََقالَ " َواَل َتسم َِنَة بـَعمَد اهلم َياَن اهلم َنا َواَّللَِّ ِإين ِ ُكنمُت َأَصبمُت ِمنم َماِل َأيب ُسفم َليـم
َياَن   .ِت ِمنمُه ِف َحل   َأمَّا َما َأَصبمِت ِفيَما َمَضى فَأَنم : -وََكاَن َشاِهًدا ِلَما تـَُقوُل  -َحََلاًل َأمم اَل؟ فـََقاَل َأبُو ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبَة؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نـََعمم فَاعمُف َعمَّا َسَلَف، َعَفا هللا َعنمك: قَاَلتم " َوِإنَِّك هَلِنمُد بِنمُت ُعتـم



ُرَّةُ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَهلم تـَزمين ا: فـََقاَلتم " َواَل يـَزمِنني : " مثَّ قَالَ  تُـلمَن َأوماَلدَُكنَّ : " مثَّ قَالَ ! ْلم َناُهمم : قَاَلتم " َواَل تـَقم َقدم رَبَـّيـم
 صَغارًا أفنقتلهم ِكَبارًا؟ فَأَنمتَ 

طاب َحىتَّ استغرق! َوُهمم َأعمَلمُ   .َفَضِحَك ُعَمُر بمُن اْلم
َ َأيمِدي: " مثَّ قَالَ  رَتِيَنُه بـَنيم َتان  يـَفم َتاِن َلَقِبيٌح، َولَبَـعمُض التجاوز : فـََقاَلتم " ِهنَّ َوَأرمُجِلِهنَّ َواَل َيَمِتنَي بِبـُهم َياَن المبـُهم َواَّللَِّ ِإنَّ ِإتـم

 .أمثل
 .ِف َمعمُروف  : فـََقاَلتم " َواَل يعصينىن : " مثَّ قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُعَمرَ  تَـ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".غمِفرم هَلُنَّ هللا، ِإن هللا َغُفور َرِحيم َِبيِعمُهنَّ َواسم
__________ 

 .ْلدثها: ت( 5)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل ُيَصاِفُح النِ َساَء َواَل َُيَسُّ ِإالَّ  ُ َلُه َأوم َذاتَ  فـََبايـََعُهنَّ ُعَمُر وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَأًة َأَحلََّها اَّللَّ َُممَرم   امم
 .ِمنمهُ 

َها، َأنَـَّها قَاَلتم  ُ َعنـم ِ، َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم اَل َواَّللَِّ َما َمسَّتم يَِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .يََد اممَرَأة  َقطُّ 

يل ِلِماَئِة اممَرَأة  : " َكََلًما َويـَُقولُ   َما َكاَن يـَُبايُِعُهنَّ ِإالَّ : َوِف ِرَوايَة   يل اِلممَرَأة  َواِحَدة  َكَقوم َا قـَوم  ".ِإَّنَّ
ُ عَ  َياَن َأَتتم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَة اممَرَأَة َأيب ُسفم ِ َعن َعاِئَشة، َأن هندا بِنمَت ُعتـم ََي : َليمِه َوَسلََّم فـََقاَلتم َوِف الصَِّحيَحنيم

ِفي َبيِنَّ، فـََهلم َعلَ َرسُ  ِفييِن َوَيكم َياَن َرُجٌل َشِحيٌح اَل يـُعمِطييِن ِمَن النـََّفَقِة َما َيكم ُت ِمنم وَل اَّللَِّ ِإنَّ َأَِب ُسفم يَّ ِمنم َحَرج  ِإَذا َأَخذم
ِفي بَ : َماِلِه بَِغريمِ ِعلمِمِه؟ قَالَ  ِفيِك َوَيكم  ( .5[ )ِنيكِ ُخِذي ِمنم َماِلِه ِِبلمَمعمُروِف َما َيكم

، َعنم ُعرمَوَة، عَ ] َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َُيمََي بمِن بَُكريم ، َعِن اللَّيمُث، َعنم يُوُنَس، َعِن ابمِن ِشَهاب  نم َعاِئَشَة َأنَّ ِهنمَد َوَرَوى المبَـيـم
َبَة قَاَلتم  َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم  -الشَّك من َأىب بكر  -اء ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما َكاَن ممَّا على َوجه االرض أخباء َأو خب: بِنمَت ُعتـم

َباِئَك  ِل َأخم َباء  َأوم ِخَباء  َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم  -َأوم ِخَباِئَك  -يَِذلُّوا ِمنم َأهم ُل َأخم َرمِض َأهم ِر اَأم َم َعَلى َظهم َبَح الميَـوم مثَّ َما َأصم
َباِئَك َأوم ِخبَ  ِل َأخم  .اِئكَ يَِعزُّوا ِمنم َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َياَن رَُجٌل : قَاَلتم " َوَأيمًضا َوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأَِب ُسفم
 شحيح، فـََهلم َعَليَّ َحَرٌج َأنم 

 ".عمُروِف اَل، ِِبلممَ : " َأطمَعَم ِمَن الَِّذي َلُه؟ قَالَ 
ِوهِ   .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ، َعنم َُيمََي بمِن ُبَكريم  بَِنحم

َيانَ  ََلِم َأيب ُسفم َم َما يـَتَـَعلَُّق إبِِسم  ( .1[ )َوتـََقدَّ



ثـََنا َجرِيٌر، َعن َمنمُصور، َعن: َوقَاَل َأبُو َداُودَ * * *  َبَة، َحدَّ ثـََنا ُعثمَماُن بمُن َأيب َشيـم  َحدَّ
__________ 

 .سقط من ا( 5)
 .من ت( 1)

)*( 
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َم فـَتمِح َمكَّةَ : جُمَاِهد، َعن طَاُووس، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َرَة َوَلِكنم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل ِهجم
تُـنمِفرمُُتم فَانمِفُروا   ".ِجَهاٌد َونِيٌَّة، َوِإَذا اسم

، َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي َعنم جريرَوَروَ  ِلم  َبَة، َوُمسم  .اُه المُبَخاِريُّ، َعنم ُعثمَماِن بمِن َأيب َشيـم
د َواَن بمِن أَُميََّة، َأنَُّه ِقيَل َلهُ : َوقَاَل االمام َأْحم  ِإنَُّه اَل : َحدثَنا َعفَّان، َحدثَنا وهب، َحدثَنا ابمن طَاُووس، َعنم َأبِيِه، َعنم َصفم

َنََّة ِإالَّ َمنم َهاَجرَ  ُخُل اْلم  .يَدم
 .اَل َأدمُخُل َمنمِزيل َحىتَّ أسَأل َرُسول هللا َما َسأََلهُ : فـَُقلمُت َلهُ 

ُتُه َفذََكرمُت َلُه فـََقالَ  تـُنمِفرمُُتم فانفروا : " فَأَتـَيـم َرَة بـَعمَد فـَتمِح َمكََّة، َوَلِكنم ِجَهاٌد َونِيٌَّة، َوِإَذا اسم  ."اَل ِهجم
د  .تفرد ِبِه َأْحم

، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َديِ  ر ، َحدثَنا الفضيل بن ُسَليمَمان، َحدثَنا َعاِصٌم، َعنم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َبكم  َحدَّ
ُعود ، قَالَ  َرِة فـََقالَ انمطََلقمُت بَِيب َمعمَبد  ِإََل النَِّبِ  َصلَّى : جُمَاِشِع بمِن َمسم جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِيـَُبايَِعُه َعَلى اهلِم َرُة : " اَّللَّ جم َمَضِت اهلِم

َهاِد  ََلِم َواْلِم سم ِلَها، ُأَِبِيُعُه َعَلى اْلمِ  ".َِأَهم
 .َصَدَق جُمَاِشعٌ : فـََلِقيُت َأَِب َمعمَبد  َفَسأَلمُتُه فـََقالَ 

 .جُمَاِشٌع، َأنَُّه َجاَء بَِِخيِه جُمَاِلد   َوقَاَل َخاِلٌد، َعنم َأيب ُعثمَماَن، َعنم 
، َحدثَنا َعاِصٌم، َعنم َأيب ُعثمَماَن،: َوقَاَل الُبَخاِري   رو بن َخاِلد، َحدثَنا زَُهريم  َحدثَنا َعمم

َثيِن جُمَاِشٌع قَالَ : قَالَ  ِم المَفتمِح فـَُقلمتُ : َحدَّ ُتَك بَِِخي لِتـَُبايَِعُه َعَلى  ََي َرُسولَ : أتيت َرُسول هللا بَِِخي بـَعمَد يـَوم اَّللَِّ ِجئـم
َرِة، قَالَ  جم َرِة مبَا ِفيَها : " اهلِم جم ُل اهلِم ُيَاِن : " َعَلى َأي شئ تـَُباِيُعُه؟ قَالَ : فـَُقلمتُ " َذَهَب َأهم ََلِم َواْلمِ ُأَِبِيُعُه َعَلى اْلمِسم

َهاِد   ".َواْلِم
بَـَرمُهَا ِسنًّا َفَسأَلته فـََقالَ فـََلِقيُت َأَِب َمعمَبد  بـَعمُد وََكاَن أَ   .صدق جماشع: كم

ر ،: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِبشم ثـََنا غُنمَدٌر، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ  َحدَّ
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َرَة َوَلِكن انمطَِلقم فَاعمِرضم نـَفمَسَك، فَِإنم : لشَّاِم؟ فـََقالَ ُأرِيُد َأنم ُأَهاِجَر ِإََل ا: قـُلمُت اِلبمِن ُعَمرَ : َعنم جُمَاِهد ، قَالَ  اَل ِهجم
ًئا َوِإالَّ رجعت َت َشيـم  .َوَجدم

عمُت جُمَاِهًدا قَالَ : َوقَاَل َأبُو النَّضر ر ، مسَِ َم : قـُلمُت اِلبمِن ُعَمَر فـََقالَ : َأنبَأََن ُشعمَبة، َأنبَأََن َأبُو ِبشم َرَة الميَـوم َأوم بـَعمَد  -اَل ِهجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َلهُ  -َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِمثـم

َومزَاِعيُّ، َعنم َعبمَدَة بمِن َأيب  ر و اَأم َثيِن َأبُو َعمم َحاق بن يزِيد، َحدثَنا َُيمََي بمُن َْحمَزَة، َحدَّ لَُبابََة، َعنم جُمَاِهِد بن َحدثَنا ِإسم
َرة بعد المَفتمح: بمِن ُعَمَر َقالَ  ُجَبري، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ   .اَل ِهجم

، قَالَ : َوقَاَل الُبَخاِري   ، َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح  َومزَاِعيُّ َحاق بن يزِيد، َأنبَأََن ُيَي بن َْحمَزة، َأنبَأََن اَأم ُزرمُت : َحدثَنا ِإسم
جم  م: َرة فـََقاَلتَعاِئَشَة َمَع ُعبَـيمِد بمِن ُعَمريم  َفَسَأهَلَا َعن اهلِم َرة الميَـوم  .اَل ِهجم

مَ  نَتَ َعَليمِه، َفَأمَّا الميَـوم ِمُنوَن يفر أحدهم ِبِديِنِه ِإََل هللا عزوجل َوِإََل َرُسوله َُمَاَفَة َأنم يـُفم ََلَم َواَل المُمؤم ُ اْلمِسم  فـََقدم َأظمَهَر اَّللَّ
ِمُن يـَعمُبُد رَبَُّه َحيمُث َيَشاُء، َوَلِكنم   .ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  فَالمُمؤم

َرَة، ِإمَّا المَكاِمَلَة َأوم ُمطمَلًقا، َقِد انـمَقَطَعتم بـَعم * * *  جم ََثُر َدالٌَّة َعَلى َأنَّ اهلِم ََحاِديُث َواْلم َد فـَتمِح َمكََّة، َِأَنَّ النَّاس َوَهِذِه اَأم
ََلُم َوثـَبَـَتتم  َواًجا َوَظَهَر اْلمِسم َرةٌ  ُدُخوال ِف ِديِن اَّللَِّ َأفـم  .َأرمَكانُُه َوَدَعائُِمُه، فـََلمم تـَبمَق ِهجم

رَِة َعَلى  َرمِب َوَعَدِم المُقدم ِل اْلم َرَة ِبَسَبِب جُمَاَورَِة َأهم جم َتِضي اهلِم يِن ِعنمَدُهمم، فـََتِجُب اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم يـَعمِرَض َحاٌل يـَقم ِإظمَهاِر الدِ 
ََلمِ  سم َرُة ِإََل َداِر اْلمِ جم  .اهلِم

َ المُعَلَماءِ وَ   .َهَذا َما اَل ِخََلَف ِفيِه بـَنيم
نـمَفاِق ِف  َهاِد َواْلمِ َرِة قـَبمَل المَفتمِح، َكَما َأنَّ ُكَلًّ ِمَن اْلِم جم َرَة لَيمَستم َكاهلِم جم  َوَلِكنَّ َهِذِه اهلِم
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م المِقَياَمة، َولَيمَس َكاْلمِ  ُروع َورغب ِفيِه ِإََل يـَوم َهاِد قـَبمَل المَفتمِح فـَتمِح َمكَّةَ َسِبيل هللا َمشم  .نـمَفاِق َواَل اْلِم
ُ تـََعاََل  َتِوي ِمنمُكمم َمنم َأنـمَفَق ِمنم قـَبمِل المَفتمِح َوقَاَتَل، ُأولَِئَك َأعمَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن َأنـمَفُقوا مِ : " قَاَل اَّللَّ نم بـَعمُد اَل َيسم

يَة( " 5)َوقَاتـَُلوا وكَل وعد هللا اْلمسىن   .اْلم
َماُم َأْحمَدُ  ، عَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ رَتِيِ  الطَّاِئيِ  ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َأيب المَبخم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َعمم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ نم َأيب َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ، َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريِ  ُدم " ِإَذا َجاَء َنصمُر اَّللَِّ َوالمَفتمح " َلمَّا نـََزَلتم َهِذِه السُّورَُة : َم ِإنَّه َقالَ َسِعيد  اْلم
َرَة بـَعمَد المَفتمِح َوَلِكنم ِجَهاٌد َونِيٌَّة : " َوقَالَ " النَّاس خري َوَأَن وأصحايب خري : " قـََرَأَها َرُسول هللا َحىتَّ َختمَها َوقَالَ  اَل ِهجم

." 
 .َكَذبمتَ : ُه َمرمَوانُ فـََقاَل لَ 

ََثَك، َوَلِكنَّ َهَذا : َوِعنمَدُه رَاِفُع بمُن َخِديج  َوزَيمُد بمُن ََثِبت  قَاِعَداِن َمَعُه َعَلى السَّرِيِر، فـََقاَل َأبُو َسِعيد   َلوم َشاَء َهَذاَن َْلَدَّ
ِمِه، َوَهَذا خَيمَشى َأنم  رََّة لَِيضمرِبَُه، فـََلمَّا رََأََي َذِلَك ! تـَنمزَِعُه َعِن الصََّدَقةِ خَيَاُف َأنم تـَنمزَِعُه َعنم ِعَراَفِة قـَوم فـََرَفَع َمرمَواُن َعَليمِه الدِ 

 .َصَدقَ : قَااَل 



د  .تـََفرََّد ِبِه َأْحم
ر  : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َعنم َأيب ِبشم ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم  َعِن ابمِن َعبَّاس  َحدَّ

ر ، َفَكَأنَّ بـَعمَضُهمم : قَالَ  َياِخ بَدم ِخُليِن َمَع َأشم  َكاَن ُعَمُر يُدم
ِسِه، فـََقالَ  ُلُه؟ فـََقاَل ُعَمرُ : َوَجَد ِف نـَفم ِخُل َهَذا َمَعَنا َولََنا َأبـمَناٌء ِمثـم تُ : ملَ تُدم  .مم ِإنَُّه ممَّنم َقدم َعِلمم

َمِئذ  ِإالَّ ِلرُيِيـَُهمم، فـََقا م  فََأدمَخَلُه َمَعهم، َفَما رََأيمت َأنَُّه َأدمَخَليِن ِفيِهمم يـَوم : َما تَقوُلوَن ِف َقول هللا عزوجل: لَ َفَدَعاُهمم َذاَت يـَوم
َدِ ( 5( * )هامس* )أمرََن : ؟ فـََقاَل بَعضهم"ِإذا َجاَء نصر هللا َوالمَفتمح "   .يدُسورَة اْلم

)*( 
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َنا تَـغمِفَرُه ِإَذا َنَصَرََن َوفـََتَح َعَليـم َ َوَنسم  .َأنم ََنمَمَد اَّللَّ
ًئا  .َوَسَكَت بـَعمُضُهمم فـََلمم يـَُقلم َشيـم

؟ فـَُقلمتُ : فـََقاَل َل  .اَل : أكذاك تَقول ََي بن َعبَّاس 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَلَمُه َلُه، قَالَ ُهَو َأَجُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : َما تـَُقوُل؟ فـَُقلمتُ : فـََقالَ  " ِإَذا َجاَء َنصمُر هللا َوالمَفتمح : " ى اَّللَّ

تَـغمِفرمُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاًِب " َفَذِلَك َعََلَمُة َأَجِلَك  ِد رَبِ َك َواسم َطَّابِ " َفَسبِ حم حبَمم َها ِإالَّ َما يَـ : قَاَل ُعَمُر بمُن اْلم  .ُقولاَل َأعمَلُم ِمنـم
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 

ُ َعَليم  ، َأنَُّه َفسََّر َذِلَك بِنَـعمِي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ه  َعِن ابمِن َعبَّاس  ِه َوَسلََّم ِف َأَجِلِه، َوِبِه قَاَل َوَهَكَذا ُرِوَي ِمنم َغريمِ َوجم
رُ  ُهَما جُمَاِهٌد َوَأبُو المَعالَِيِة َوالضَّحَّاُك َوَغيـم ُ َعنـم َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ  .َواِحد ، َكَما قَاَل ابمُن َعبَّاس  َوُعَمُر بمُن اْلم

َماُم َأْحمَدُ  َِديُث الَِّذي قَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَّد بن ُفَضيمل، َحدثَنا َعطَاٌء، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ : فََأمَّا اْلم : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " ِإَذا َجاَء َنصمُر هللا َوالمَفتمح : " َزَلتم َلمَّا نَـ  ِبَنَُّه َمقمُبوٌض ِف " نُِعَيتم ِإيَلَّ نـَفمِسي : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .تِلمَك السََّنةِ 
ِلم   َناِدِه َعطَاُء بمُن َأيب ُمسم َماُم َأْحمَُد َوِف ِإسم ِظِه  تـََفرََّد ِبِه اْلمِ َئِمَِّة، َوِف َلفم ُر َواِحد  ِمَن اَأم َُراَساينُّ، َوِفيِه َضعمٌف َتَكلََّم ِفيِه َغيـم اْلم

لُهُ   .ِبَنَُّه َمقمُبوٌض ِف تِلمَك السََّنةِ : َنَكارٌَة َشِديَدٌة َوُهَو قـَوم
 .َها َكَما تقدم بـََيانه، َوَهَذا َماال ِخََلَف ِفيهِ َوَهَذا َِبِطٌل، فَِإنَّ المَفتمَح َكاَن ِف َسَنِة مَثَان  ِف َرَمَضاَن ِمنـم 

َرَة ِبََل  َدى َعشم َوَِّل ِمنم َسَنِة ِإحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف رَبِيع  اَأم  َوَقدم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِخََلف  َأيمًضا

َاِفُظ َأبُو المَقاسِ  َِديُث الَِّذي َرَواُه اْلم د بن عمر الوكيعى، َحدثَنا َوَهَكَذا اْلم ِم الطَّبَـَراينُّ َرَْحه هللا، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم ابمن َأْحم
، َعنم َأيب المُعَميمِس، َعنم  ن   َأىب، َحدثَنا َجعمَفُر بمُن َعوم
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َبَة، َعِن ابمِن  يًعا: َعبَّاس  قَالَ َأىب بكر بن َأىب اْلهم، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم : " آِخُر ُسورَة  نـََزَلتم ِمَن المُقرمآِن مجَِ
 ".ِإَذا َجاَء نصر هللا َوالمَفتمح 

يًعا َناِدِه َنَظٌر َأيمًضا، َوُُيمَتَمُل َأنم َيُكوَن َأنَـَّها آِخُر ُسورَة  نـََزَلتم مجَِ ُ َأعملَ   ِفيِه َنَكارٌَة َأيمًضا، َوِف ِإسم  .مُ َكَما قَاَل َواَّللَّ
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم َنا َعَلى تـَفمِسرِي َهِذِه السُّورَِة المَكِرُيَِة مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم  .َوَقدم َتَكلَّمم

ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب َعنم َأيب ِقََلبََة، عَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  ِرو بمِن َسَلَمَة َحدَّ قَاَل  -نم َعمم
َأَلُه؟ فـََلِقيُتُه َفَسأَلمُتُه : يل َأبُو ِقََلبَةَ  َأهُلُمم : قَالَ  -َأاَل تـَلمَقاُه فـََتسم َباُن فـََنسم َما لِلنَّاِس َما : ُكنَّا مبَاء  مَمَرَّ النَّاِس، وََكاَن َُيُرُّ بَِنا الرُّكم

َا يـُغمِري : ُقوُلونَ لِلنَّاِس؟ َما َهَذا الرَُّجُل؟ فـَيَـ  َفُظ َذاَك المَكََلَم، َفَكَأَّنَّ َ َأرمَسَلُه َوَأومَحى ِإلَيمِه َكَذا، َفُكنمُت َأحم ( 5)يـَزمُعُم َأنَّ اَّللَّ
ِري، وََكاَنِت المَعَرُب تـََلوَُّم  ََلِمِهمم المَفتمَح فـَيَـُقولُونَ ( 1)ِف َصدم  .َعَليمِهمم فـَُهَو َنِبٌّ َصاِدقٌ  اتـمرُُكوُه َوَقومه، فَِإن ِإنم َظَهرَ : إبِِسم

ََلِمِهمم فـََلمَّ  ِمي إبِِسم ، َوَبَدَر َأيب قـَوم ََلِمِهمم م  إبِِسم ِل المَفتمِح َِبَدَر ُكلُّ قـَوم َعُة َأهم ُتُكمم َواَّللَِّ ِمنم ِعنمِد : ا َقِدَم قَالَ فـََلمَّا َكاَنتم َوقـم ِجئـم
 .النَِّبِ  َحقًّا

ثـَرُُكمم َذا ِف ِحنِي َكَذا، َوَصََلَة َكَذا ِف ِحنِي َكَذا، فَِإَذا َحَضَرِت الصَََّلُة فـَلميـَُؤذِ نم َأَحدُُكمم َولميَـُؤمَُّكمم أَ َصلُّوا َصََلَة كَ : قَالَ  كم
َبانِ  ثـَُر قـُرمآًَن ِمينِ  ِلَما ُكنمُت َأتـََلقَّى ِمَن الرُّكم  .قـُرمآًَن فـََنَظُروا فـََلمم َيُكنم َأَحٌد َأكم

َ َأيمِديِهمم َوَأََن ابمُن ِست   َأوم َسبمِع ِسِننَي، وََكاَنتم على بردة ِإذا سجدت تقلصت َعىن، َفقلت اممَرَأٌة ِمَن فـََقدَُّموين   بـَنيم
َي ِ  ُت بشى فرحى بذلك المَقِميص: اْلم ا فـََقطَُعوا يل َقِميًصا، َفَما َفرِحم تَـَروم َت َقارِِئُكمم؟ فَاشم  .َأاَل تـَُغطُّوَن َعنَّا اسم

 .تفرد ِبِه البخارث دون ُمسلم
__________ 

 .يلصق: يغرى( 5)
َتظر: تلوم( 1)  .تنـم
 ( )*(9السِ ريَة  - 93)
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ُ تـََعاََل  م حنني قَاَل اَّللَّ َم ُحنَـنيم  : " ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم َغزمَوة هَوازن يـَوم ُ ِف َمَواِطَن َكِثريَة ، َويـَوم  ِإذم َلَقدم َنَصرَُكُم اَّللَّ
ُتمم مُ  َرمُض مبَا رَُحَبتم مثَّ َولَّيـم ًئا، َوَضاَقتم َعَليمُكُم اَأم َرُتُكمم فـََلمم تـُغمِن َعنمُكمم َشيـم ُ َسِكينَـَتُه َأعمَجبَـتمُكمم َكثـم ِبرِيَن، مثَّ َأنـمَزَل اَّللَّ دم

َها وَ  ِمِننَي َوَأنـمَزَل ُجُنوًدا ملَم تـََروم  .َعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك َجَزاُء المَكاِفرِينَ َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى المُمؤم
ُ َغُفوٌر رَِحيٌم  ُ ِمنم بـَعمِد َذِلَك َعَلى َمنم َيَشاُء َواَّللَّ  ".مثَّ يـَُتوُب اَّللَّ

َحاَق بمِن َيَسار  ِف ِكَتابِهِ   َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َهَواِزَن بـَعمَد المَفتمِح ِف َأنَّ ُخُروَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ِر َرَمَضاَن قبل ُخُروجه ِإلَيمِهم  ر  بَِقنَي ِمنم َشهم ، َوَزَعَم َأنَّ المَفتمَح َكاَن ِلَعشم َلةً َخاِمِس َشوَّال  َسَنَة مَثَان  َرَة لَيـم  .مخس َعشم

ُعود    .َوَهَكَذا ُرِوَي َعِن ابمِن َمسم
د َوابمن َجرِير  ِف اَتِرخِيهِ َوبِه قَ  َتارَُه َأْحم  .اَل ُعرمَوة بن الزبري َواخم



، فَانـمتَـَهى ِإََل ُحنَـ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َن ِمنم َشوَّال  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َهَواِزَن ِلِست   َخَلوم  .نيم  ِف َعاِشرِهِ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يقُ َوقَاَل َأبُو  ر  الصِ دِ  َم ِمنم ِقلَّة  : َبكم ُل َمكََّة مثَّ بَِقيَُّة ! َلنم نـُغمَلَب الميَـوم ، مثَّ َأهم فَانـمَهَزُموا َفَكاَن َأوََّل َمِن انـمَهَزَم بـَُنو ُسَليمم 

 .النَّاسِ 
َحاقَ  ُ َعَليم : قَاَل ابمُن ِإسم َعتم َهَواِزُن ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه ِمنم َمكََّة مَجََعَها َمِلُكَها َماِلُك َوَلمَّا مسَِ ِه َوَسلََّم َوَما فـََتَح اَّللَّ

ُر َوُجَشُم ُكلَُّها َوَسعمدُ  َتَمَعتم َنصم َتَمَع ِإلَيمِه َمَع َهَواِزَن ثَِقيٌف ُكلَُّها َواجم ر  َوََنٌس ِمنم َبيِن بمُن َعومف  النَّصمِريُّ، فَاجم  بمُن َبكم
، َوُهمم   َقِليٌل، َوملَم  ِهََلل 
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َها ِمنم قـَيمِس َعيمََلَن ِإالَّ َهُؤاَلءِ  َهدم  .َيشم
ٌم، َوِف َبيِن  ُهمم َأَحٌد َلُه اسم َها ِمنـم َهدم َها َوملَم َُيمُضرمَها ِمنم َهَواِزَن َكعمٌب وَِكََلٌب، َوملَم َيشم  ُجَشَم ُدرَيمُد بمُن الصِ مَِّة َوَغاَب َعنـم

َرمِب، وََكاَن َشيمًخا جُمَرًَِّب، َوِف ثَِقيف  َسيِ َدانِ َشيمٌخ َكِبرٌي لَ  ََلِف  يمَس ِفيِه شئ ِإالَّ التـََّيمَُّن ِبَرأميِِه َوَمعمرِفـََتُه ِِبْلم َحم هَلُمم، َوِف اَأم
َماِر ُسبَـيمُع بمنُ  ، َوِف َبيِن َماِلك  ُذو اْلِم ُعوِد بمِن ُمَعتِ ب  َوِد بمِن َمسم َسم َاِرِث، َومِجَاُع  قَاِرُب بمُن اَأم َاِرِث َوَأُخوُه َأْحمَُر بمُن اْلم اْلم

 .َأممِر النَّاِس ِإََل َماِلِك بمِن َعومف  النَّصمِري ِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم أحضر  مم، فـََلمَّا نـََزَل َمَع النَّاِس َأممَواهَلُمم َوِنَساَءُهمم َوَأبـمَناَءهُ ( 5)فـََلمَّا أمجع الممسري ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتَمَع ِإلَيمِه النَّاُس َوِفيِهمم ُدرَيمُد بمُن الصِ مَِّة ِف ِشَجار   : بَِيِ  َواد  َأنـمُتمم؟ قَاُلوا: َلُه يـَُقاُد بِِه، فـََلمَّا نـََزَل قَالَ ( 1)بَِومطَاس  اجم
 .بَِومطَاس  

َيل الحزن ضرس َواَل سهل دهس : قَالَ  َِمرِيِ، َوبَُكاَء الصَِّغرِي، ، م( 9)نعم جَمال اْلم اَل َأمسمَُع رَُغاَء المَبِعرِي، َونـَُهاَق اْلم
 .َساَق َماِلُك بمُن َعومف  َمَع النَّاِس َأممَواهَلُمم َوِنَساَءُهمم َوَأبـمَناَءُهمم : َويـَُعاَر الشَّاِء؟ قَاُلوا

 .َهَذا َماِلكٌ : َأيمَن َماِلٌك؟ قَاُلوا: قَالَ 
 .َوُدِعَي َلهُ 

م َكَأن َلُه َما بعده من االَيم، ماَل َأمسمَُع رَُغاَء ا: الَ قَ  ِمَك َوِإن َهَذا يـَوم َت رَئِيَس قـَوم لمَبِعرِي َونـَُهاَق ََي َماِلُك ِإنََّك َقدم َأصمَبحم
َِمرِيِ، َوبَُكاَء الصَِّغرِي، َويـَُعاَر الشَّاِء؟ قَالَ  ُت َمَع النَّاِس َأبـمَناَءُهمم َوَأممَوا: اْلم  .هَلُمم ُسقم

ُهمم : َوملَ؟ قَالَ : قَالَ  َلُه َوَماَلُه لِيـَُقاِتَل َعنـم َعَل َخلمَف ُكلِ  َرُجل  َأهم  .َأَردمُت َأنم َأجم
َفعمَك ! َهل يرد املنهزم شئ؟ ! رَاِعي َضأمن  َوهللا: ِبِه، مثَّ قَالَ ( 7)فَأَنـمَقَض : قَالَ   ِإالَّ رجل( 1)ِإنَـَّها ِإنم َكاَنتم َلَك ملَم يـَنـم

 .ِبَسيمِفِه َورُمه، َوِإن َكاَنت عليا فضحت ِف أهلك َوَمالك
__________ 

 .حط َمَع النَّاس: ت( 5)
 .مركب شبه اهلودج: الشجار( 1)
زن( 9)  .اْلشن: َما غلظ من االرض، والضرس: اْلم



 .زَجره: انقض بِهِ ( 7)اللني : والدهس
 .اَل ينفعك: ت( 1)
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ُهمم َأَحدٌ : َعَلتم َكعمٌب وَِكََلٌب؟ قَالَ َما فَـ : مثَّ قَالَ  َها ِمنـم َهدم  .ملَم َيشم
َعة  ملَم تَِغبم َعنمُه َكعمٌب وَِكََلٌب، َوَلَوِددمُت َأنَُّكمم فَـ : قَالَ  َم َعََلء  َورِفـم دُّ َلوم َكاَن يـَوم َدُّ َواْلِم َعلمُتمم َما فـََعَلتم َكعمٌب َغاَب اْلم

ُف بمُن َعاِمر  : ِمنمُكمم؟ قَاُلواوَِكََلٌب، َفَمنم َشِهَدَها  ُرو بمُن َعاِمر  َوَعوم  .َعمم
َفَعاِن َواَل َيُضرَّانِ : قَالَ  ََذَعاِن ِمنم َعاِمر  اَل يـَنـم  .َذاِنَك اْلم

َيمِل َشيـم : مثَّ قَالَ  ِدمِي المبَـيمَضِة بـَيمَضِة َهَواِزَن ِإََل َُنُوِر اْلم َنعم بِتَـقم  .ًئاََي َماِلُك ِإنََّك ملَم َتصم
َيمِل، فَِإنم  ( 5)ارفعهم ِإََل متمنع : مثَّ قَاَل ُدرَيمٌد ِلَماِلِك بن َعومف ِبََلدهمم وعلياء َقومهمم مثَّ الق الصباء َعَلى ُمُتوِن اْلم

َلَك َوَما َرزمَت َأهم  .َلكَ َكاَنتم َلَك ْلََِق ِبَك َمنم َورَاَءَك، َوِإنم َكاَنتم َعَليمَك َألمَفاَك َذِلَك َوَقدم َأحم
ُلكَ : قَالَ  َعُل، ِإنََّك َقدم َكرِبمَت وََكرِبَ َعقم َواَّللَِّ لَُتِطيُعنَّيِن ََي َمعمَشَر هَوازن َأو التكئن على َهَذا : مثَّ قَاَل َماِلكٌ ! َواَّللَِّ اَل َأفـم

ِري  .لسيف َحىتَّ خَيمُرَج ِمنم َظهم
ٌر َأوم رَأم   .يٌ وََكرَِه َأنم َيُكوَن ِلُدرَيمد  ِفيَها ِذكم

 .َأطَعمَناكَ : فـََقاُلوا
ُه َوملَم يـَُفتميِن : فـََقاَل ُدرَيمدٌ  َهدم ٌم ملَم َأشم َتيِن ِفيَها َجذَعم : َهَذا يـَوم َكأَنَـَّها َشاٌة * َأُقوُد َوطمَفاَء الزََّمعم ( 1)َأُخبُّ ِفيَها َوَأَضعم * ََي لَيـم

َة َرُجل  َواِحد  ِإَذا رََأيـمُتمُ : مثَّ قَاَل َماِلٌك ِللنَّاسِ ( 9)َصدَعم  ِسُروا ُجُفوَن ُسُيوِفُكمم مثَّ ِشدُّوا َشدَّ  .وُهمم فَاكم
َحاقَ * * *  َثيِن أَُميَُّة بمُن َعبمِد هللا بمِن ُعثمَماَن، َأنَُّه َحدََّث َأنَّ َماِلَك بمَن َعومف  بـََعَث ُعُيوًَن ِمنم رَِجالِ : قَاَل ابمُن ِإسم ِه َوَحدَّ

ُه َوَقدم تـَفَ   :َويـمَلُكمم َما َشأمنُُكمم؟ قَاُلوا: رََّقتم َأومَصاهُلُمم فـََقالَ فَأَتـَوم
__________ 

 .مُممَتنع: ا( 5)
 .الشَّاب: اْلمذع( 1)

 .أسمرع: وأخب
 .الطَِّويَلة الش عمر: الوطفاء( 9)

 .مجع َزمَعة وهى هنة زَائَِدة َورَاء الظلمف: والزمع
 ْحَار: َوالشَّاة
 .المَوحمش



 . القوىالمَفىت: والصدع
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َنا َأنم َأَصابـََنا َما تـََرى ، فـََواَّللَِّ َما مَتَاَسكم  .رََأيـمَنا رَِجااًل بِيًضا َعَلى َخيمل  بـُلمق 
ِهِه َأنم َمَضى َعَلى َما يُرِيدُ   .فـََواَّللَِّ َما َردَُّه َذِلَك َعنم َوجم

َحاقَ  َع هِبِمم َنِبُّ ا: قَاَل ابمُن ِإسم ، َوَأَمَرُه َأنم َوَلمَّا مسَِ َلِميَّ َسم َرد  اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث ِإلَيمِهمم عبد هللا ابمن َأيب َحدم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُخَل ِف النَّاِس فـَُيِقيَم ِفيِهمم َحىتَّ يـَعمَلَم ِعلمَمُهمم مثَّ َيَمتَِيُه ِبَرَبِِهمم   .يَدم

َرد  َفَدخَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َومسَِ فَانمطََلَق ابمُن َأيب َحدم َع َوَعِلَم َما َقدم َأمجمَُعوا َلُه ِمنم َحرمِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َع َل ِفيِهمم َحىتَّ مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َبَـرَ ِمنم َماِلك  َوَأممِر َهَواِزَن َما ُهمم َعَليمِه، مثَّ َأقـمَبَل َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ربُه اْلم  .َم َفأخم

َوان  َر ِإََل َهَواِزَن ذُِكَر َلُه َأن ِعنمد َصفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم السَّيـم ابمن ُأَميََّة َأدمرَاًعا َلُه َوِسََلًحا فـََلمَّا َأمجمََع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِرٌك فـََقالَ  َمِئذ  ُمشم  ".َِب أَُميََّة َأِعرمََن ِسََلحك َهَذا نلقى ِفيِه َعُدوَََّن َغًدا ََي أَ : " فََأرمَسَل ِإلَيمِه َوُهَو يـَوم

َوانُ  ًبا ََي ُُمَمَُّد؟ قَالَ : فـََقاَل َصفم  .لَيمَس هِبََذا بَمسٌ : قَالَ " َبلم َعارِيًَة َمضمُمونًَة َحىتَّ نـَُؤدِ يـََها ِإلَيمَك : " َأَغصم
ِفيَها مِ  ِفيَـُهمم َْحمَلَها فـََفعَ فََأعمطَاُه ِماَئَة ِدرمع  مبَا َيكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسأََلُه َأنم َيكم  .لَ َن السِ ََلِح، فـََزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َناد   َحاَق ِمنم َغريمِ ِإسم  .َهَكَذا َأومَرَد َهَذا ابمُن ِإسم
َحاَق، َعنم عَ  ، َعنم َوَقدم َرَوى يُوُنَس بمِن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم اِصِم بمِن ُعَمَر بن قـََتاَدة، َعن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ

ِريِ  َوَعبمِد هللا  ِرو بمِن ُشَعيمب  َوالزُّهم ِِهمم ِقصََّة ُحنَـنيم  َفذََكَر ََنمَو َما( 5)َأبِيِه، َوَعنم َعمم ِرو بمِن َحزمم  َوَغريم ِر بمِن َعمم  ابمن َأيب َبكم
بَـَر َرُسوَل اَّللَِّ  َرد  َلمَّا رََجَع فََأخم َم، َوِفيِه َأنَّ ابمَن َأيب َحدم َدمرَاِع َكَما تـََقدَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ تـََقدََّم، َوِقصََّة اَأم   َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َعن ابمن َأىب بكر: ا( 5)
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بَُه ُعَمُر بمُن اْلمَ  َرد  َخبَـَر َهَواِزَن َكذَّ َق ِ ( 5)لَِئنم : طَّاِب، فـََقاَل َلُه ابمُن َأيب َحدم بمَت ِِبْلم َا َكذَّ بـمَتيِن ََي ُعَمُر فـَُرمبَّ  .َكذَّ
؟ فـََقالَ : فـََقاَل ُعَمرُ  َمُع َما يـَُقوُل ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُ : " َأاَل َتسم  ".َقدم ُكنمَت َضاالًّ فـََهَداَك اَّللَّ

َماُم َأْحمَ  َواَن بم : دُ َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َعنم ُأَميََّة بمِن َصفم َبَأََن َشرِيٌك، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن رُفـَيمع  ثـََنا يَزِيُد بمُن َهاُروَن، َأنـم ِن ُأَميََّة، َحدَّ
َم ُحنَـنيم  َأدمرَ  تَعار من ُأميَّة يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم ًبا ََي ُُمَمَُّد؟ فـََقالَ : اًعا فـََقالَ َعنم َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبلم : " َأَغصم

َمنَـَها َلُه فـََقالَ : قَالَ " َعارِيًَة َمضمُمونًَة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َيضم َم ََي : َفَضاَع بـَعمُضَها فـََعَرَض َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأََن الميَـوم



ََلمِ  سم  .َأرمَغبُ  َرُسوَل اَّللَِّ ِف اْلمِ
 .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َهاُروَن ِبهِ 

، َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة َعنم  َرائِيَل، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن رُفـَيمع  َرَجُه النََّساِئيُّ ِمنم ِرَوايَِة ِإسم َواَن بمنِ َوَأخم أَُميََّة،   َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َصفم
َواَن ُدُروًعا تَـَعاَر ِمنم َصفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َفذََكَرهُ 
تَـعَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم ، َعنم َعطَاء ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َحجَّاج  اَن َأدمرَاًعا اَر ِمنم َصفموَ َوَرَواُه ِمنم َحِديِث ُهَشيمم 

َراًسا  .َوَأفـم
 .َوَساَق اْلَِديث
، َعنم ُأََنس  ِمنم آِل : َوقَاَل َأبُو َداُود ثـََنا َجرِيٌر، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن رُفـَيمع  َبَة، َحدَّ ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َحدَّ

َواَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ؟ : "  َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َصفم َواُن َهلم ِعنمَدَك ِمنم ِسََلح  : " َعارِية أم غصبا؟ قَالَ : قَالَ " ََي َصفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم " َبلم َعارِيًَة  َرمبَِعنَي ِدرمًعا، َوَغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ الثَََّلِثنَي ِإََل اَأم رُِكوَن ُحنَـ فََأَعارَُه َما بـَنيم ًنا فـََلمَّا ُهزَِم المُمشم يـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها َأدمرَاًعا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَن فـََفَقَد ِمنـم  مجَُِعتم ُدُروُع َصفم
__________ 

 .َولَِئن: ت( 5)
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َوانَ  ََن ِمنم َأدمرَاِعَك َأدمرَاًعا فـََهلم : " ِلَصفم َمِئذ  : قَالَ " نـَغمَرُم َلَك؟  َقدم فـََقدم  .اَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإن ِف قلىب َما ملَم َيُكنم يـَوم
 .َوَهَذا ُمرمَسٌل َأيمًضا

َحاقَ * * *  ِل َمكََّة َمَع َعَشرَ : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُه َألمَفاِن ِمنم َأهم ِة آاَلف  ِمنم مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ هِبِمم َمكََّة، َفَكانُوا اثـميَنم َعَشَر َألمًفا  .َأصمَحابِِه الَِّذيَن َخَرُجوا َمَعُه فـََفَتَح اَّللَّ

َبَة َيُكوُن جَممُموُع اْليشني : قـُلمتُ  ِريِ  َوُموَسى بمِن ُعقم ِل ُعرمَوَة َوالزُّهم رمبـََعَة َعَشَر اللَّذين َسار هبم ِإََل َهَواِزَن أَ ( 5)َوَعَلى قـَوم
هلِِمم، َوُأِضيَف ِإلَيمِهمم َألمَفاِن ِمِن الطُّلَ   .َقاءِ َألمًفا، ََأَنَُّه َقِدَم ِِبثـميَنم َعَشَر َألمًفا ِإََل َمكََّة َعَلى قـَوم

َحاَق َأنَُّه َخَرَج ِمنم َمكََّة ِف َخاِمِس َشوَّال    .َوذََكَر ابمُن ِإسم
َلَف َعَلى َأهم : قَالَ  َتخم َُمِويَّ َواسم  .ِل َمكََّة َعتَّاَب بمَن ُأَسيمِد بمِن َأيب المِعيِص بمِن أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمس  اَأم

رِيَن َسَنةً : قـُلمتُ   .وََكاَن ُعُمُرُه ِإذم َذاَك َقرِيًبا ِمنم ِعشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُرِيُد ِلَقاء هَوازن: قَالَ   .َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

لُهُ ]مثَّ ذكر َقِصيَدَة المَعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  السَُّلِميِ   َها قـَوم َفَلَها ( [ 1: )ِف َذِلَك ِمنـم ِمينِ  ِرَساَلَة * َأبمِلغم َهَواِزَن َأعمََلَها َوَأسم
َياُن ِإين ِ َأُظنُّ َرُسوَل اَّللَِّ َصاحبَُكمم  ُر اَترِِكُكمم َجيمًشا َلُه ِف َفَضاِء اَأمَ * ُنصمح  ِفيِه تِبـم * رمِض َأرمَكاُن ِفيِهمم ُسَليمٌم َأُخوُكمم َغيـم



ىَن بـَُنو َأَسد   ِلُموَن ِعَباُد اَّللَِّ َغسَّاُن َوِف ِعَضاَدتِِه المُيمم َرمُض * َوالمُمسم َرَِبِن بـَُنو َعبمس  َوُذبـمَياُن َتَكاُد تـَرمُجُف ِمنمُه اَأم َجم َواَأم
بَـَتُه  ِمهِ * َرهم ٌس َوُعثمَمانُ  َوِف ُمَقدَّ  َأوم

__________ 
َيمش الذى َسار هبم: ت( 5)  .اْلم
 .سقط من ا( 1)

)*( 
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َحاقَ  ٌس َوُعثمَماُن قَِبيََل ُمَزيـمَنةَ : قَاَل ابمُن ِإسم  .َأوم
، َعنم َأيب َواِقد  : قَالَ * * *  يِليِ  ، َعنم ِسَناِن بمِن َأيب ِسَنان  الدِ  ِريِ  َثيِن الزُّهم َاِرَث بمَن َماِلك  قَالَ  َوَحدَّ ، َأنَّ اْلم َنا : اللَّيمِثيِ  َخَرجم

َاِهِليَّةِ  د  ِِبْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ُحنَـنيم  َوََنمُن َحِديُثو َعهم  .َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َراُء يـَُقاُل هَلَا َذاُت وََكاَنتم ِلُكفَّاِر قـَُريمش  وَ : َفِسرمََن َمَعُه ِإََل ُحنَـنيم ، َقالَ : قَالَ  َمنم ِسَواُهمم ِمَن المَعَرِب َشَجَرٌة َعِظيَمٌة َخضم

َها  حَبُوَن ِعنمَدَها َويـَعمُكُفوَن َعَليـم َها َويَذم ِلَحتَـُهمم َعَليـم َعلِ ُقوَن َأسم ، َيَمتُونـََها ُكلَّ َسَنة  فـَيـُ ًماَأنـمَواط   .يـَوم
َراَء َعِظيَمًة، قَالَ فـََرَأيـمَنا َوََنمُن َنِسرُي َمَع رَ : قَالَ  رًَة َخضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِسدم : فـَتَـَناَديـمَنا ِمنم َجنَـَباِت الطَّرِيقِ : ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعلم لََنا َذاَت َأنـمَواط  َكَما هَلُمم َذاُت َأنـمَواط    .ََي َرُسوَل اَّللَِّ اجم
ُ َعَليمِه وَ  ُم ُموَسى ِلُموَسى( 5)قـُلمُتمم َوالَِّذي نـَفمِسي ! هللا أكرب: " َسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعلم : بَِيِدِه َكَما َقاَل قـَوم اجم

 .ِإنَُّكمم قوم َتهلون: لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُمم آهِلٌَة، قَالَ 
َلُكمم ! ِإنَـَّها السََّننُ   ".لِتَـرمَكُُبَّ َسَنَن َمنم َكاَن قـَبـم

َياَن، َوالنََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَّدِ  َوَقدم َرَوى َهَذا ُزوِميِ  َعنم ُسفم َِديَث الرتِ مِمِذيُّ، َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَمخم ، َعنم اْلم  بمِن رَاِفع 
َحاَق َعنمُه، َوقَالَ  ِريِ ، َكَما َرَواُه ابمُن ِإسم  .َحَسٌن َصِحيحٌ : الرتِ مِمِذيُّ  َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر  ِكََلمُهَا َعِن الزُّهم

، َعنم َأبِيهِ  ِرو بمِن َعومف  ِه، َمرمُفوًعاَوَرَواُه ابمُن َأيب َحاُتِ  ِف تـَفمِسريِِه، ِمنم َطرِيِق َكِثرِي بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم  . َعنم َجدِ 
ثـََنا ُمَعاِويَةُ : َوقَاَل َأبُو َداُود بََة، َحدَّ ثـََنا َأبُو تـَوم ثَُه  َحدَّ م  َعِن السَُّلويلِ ، َأنَُّه َحدَّ َع َأَِب َسَلَّ ، َأنَُّه مسَِ م  ، َعنم زَيمِد بمِن َسَلَّ م  بمُن َسَلَّ

م حنني فأطنبوا الس   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َنمظَِليَِّة، َأنَـُّهمم َساُروا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل بمُن اْلم عشية، ري َحىتَّ َكاَن الَسهم
ر ِعنمد َرُسول هللا  َفَحَضرت َصََلة الظ هم

__________ 
 .والذى نفس ُُمَمَّد: ا( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجاَء رَُجٌل فَاِرٌس فـََقالَ  َ َأيمِديُكمم َحىتَّ طََلعمُت َجَبَل َكَذا وَ : َصلَّى اَّللَّ َكَذا َفِإَذا ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ انمطََلقمُت بـَنيم
َتَمُعوا ِإََل ُحنَـنيم   َرِة َأبِيِهمم ِبظُُعِنِهمم َوبِنَـَعِمِهمم َوشَّائِِهمم اجم  .َأََن هِبََواِزَن َعنم َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَالَ  ُ : " فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي َغًدا ِإنم َشاَء اَّللَّ َمنم َُيمُرُسَنا : " مثَّ قَالَ  "تِلمَك َغِنيَمُة المُمسم
َلَة؟   .َأََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَل َأَنُس بمُن َأيب َمرمثَد  " اللَّيـم

 .فَارمَكبم : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِبلم َهَذا : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـَرَِكَب فـََرًسا َلُه َوَجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـقم اسم

َلَة   ".الشِ عمَب َحىتَّ َتُكوَن ِف َأعمََلُه َواَل نـَُغرَّنَّ ِمنم ِقَبِلَك اللَّيـم
ِ مثَّ قَ  َعتَـنيم ُه فـَرََكَع رَكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ُمَصَلَّ َنا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبحم ُتمم فَاِرَسُكمم؟ " : الَ فـََلمَّا َأصم َسسم " َهلم َأحم

 .ََي َرُسول هللا َما أحسسناه: قَاُلوا
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َويـَلمَتِفُت ِإََل الشِ عمِب َحىتَّ ِإَذا قَ ( 5)فـَثـُوِ َب  : َضى َصََلَتُه َقالَ ِِبلصَََّلِة، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َفجعل ينظر ِإََل ِخََلِل الشََّجِر ِف الشِ عمِب، َوِإَذا ُهَو َقدم َجاَء َحىتَّ َوَقَف َعَلى َرُسوِل " اءَُكمم فارسكم َأبمِشُروا فـََقدم جَ " 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ُ ِإين ِ انمطََلقمُت َحىتَّ ِإذا ُكنمُت ِف َأعمَلى َهَذا الشِ عمِب َحيمُث َأَمَرين َرسُ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ ِكَليمِهَما، فـََنَظرمُت فـََلمم َأَر َأَحًدا ُت طََلعمُت الشِ عمبَـنيم  .َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َأصمَبحم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلَة؟ : " فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ًيا َأوم قَاِضَي َحاَجة  اَل، ِإالَّ ُمَصل ِ : قَالَ " َهلم نـََزلمَت اللَّيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َفََل َعَليمَك َأالَّ تـَعمَمَل بـَعمَدَها: " فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ! ".َقدم َأومَجَبتم

َرَّاين ِ  بََة الرَّبِيِع بمِن ََنِفع  بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َُيمََي، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكِثري  اْلم  .، َعنم َأيب تـَوم
__________ 

 .َدَعا ِإََل الصَََّلة: ثوب( 5)
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(9/157) 

 
 

ِر ِمَن المِفَراِر مثَّ َكاَنِت المَعاِقَبُة ِللمُمتَِّقنيَ  َمم ُرُه َعنم ُُمَمَُّد  قَاَل يُوُنُس بم َفصمٌل ِف َكيمِفيَِّة المَوقـمَعِة، َوَما َكاَن ِف َأوَِّل اَأم ُن بَُكريم  َوَغيـم
َحاقَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بن قـََتاَدة، َعن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َأبِيِه قَالَ : بمُن ِإسم َفَخَرَج َماِلُك بمُن : َحدَّ

َنائِهِ  َعومف  مبَنم َمَعُه ِإََل ُحنَـنيم  َفَسَبَق َرُسوَل اَّللَِّ  َها، فََأَعدُّوا َوتـََهيـَُّئوا ِف َمَضاِيِق المَواِدي َوَأحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإلَيـم  .َصلَّى اَّللَّ
َيمُل َفَشدَّ َوَأقمبل َرُسول هللا َوَأصمَحابُُه َحىتَّ اَنمَطَّ هِبُِم المَواِدي ِف َعَمايَِة الصُّبمح، فـََلمَّا اَنط النَّاس َثرت ِف وج تم وهم اْلم

ِبُل َأَحٌد َعَلى َأَحد   َهزِِمنَي اَل يـُقم  .َعَليمِهمم، َوانمَكَفَأ النَّاُس ُمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذاَت المَيِمنِي يـَُقولُ  ، َأََن َرُسوُل ا: " َواَنمَاَز َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َّللَِّ َأيمَن َأيُـَّها النَّاُس؟ َهُلمُّوا ِإيَلَّ َأََن َرُسوُل اَّللَِّ

 ".َأََن ُُمَمَُّد بمُن عبد هللا 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأممَر النَّ : قَالَ  ِبُل بـَعمُضَها بـَعمًضا، فـََلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل َفََل شئ، َورَِكَبِت اْلمِ ٌط ِمنم َأهم اِس َوَمَعُه َرهم



َيا: بـَيمِتهِ  َاِرِث بمِن عبد الممطلب، َعِليُّ بمُن َأىب طَالب، َوَأبُو ُسفم َاِرث ابمن َعبمِد المُمطَِّلِب، َوَأُخوُه رَبِيَعُة بمُن اْلم ن بن اْلم
 .َوالمفضل بن المَعبَّاس

ََن، َوُأَساَمُة بمُن زَيمد ، َوِمِن النَّاِس َمنم يَزِيُد ِفيِهمم قـَُثَم  َيان، وأُين بن َأمِ  َأُيم ٌط ِمَن بمَن المَعبَّ َوقيل المفضل بن َأىب ُسفم اِس، َوَرهم
ر  َوُعَمُر، َوالمَعبَّاُس آِخٌذ حبََكَمِة  ُهمم َأبُو َبكم َها َقدم َشَجَرَها ( 5)المُمَهاِجرِيَن ِمنـم َورَُجٌل : ، قَالَ ( 1)بـَغمَلِتِه المبَـيمَضاِء َوُهَو َعَليـم

َداُء ِف رَ  ِه ( 9)أمِس رُممح  َطِويل  َأَماَم َهَواِزَن َوَهَواِزُن َخلمَفُه، ِإَذا َأدمَرَك َطَعَن ِمنم َهَواِزَن َعَلى مَجَل  َلُه َأْحمََر بَِيِدِه رَايٌَة َسوم ِبُرُمِم
 .َوِإَذا فَاتَُه النَّاُس رََفَع رُمه ملن َورَاءه فَاتَّبُعوهُ 

__________ 
َمة( 5) كم  .َما أَحاط حبنكى المفرس: اْلِم
ابَّة( 1)  .فتحت فاهاضرب ْلامها فيكفها َحىتَّ : شجر الدَّ
 .طفر برُمه: ا( 9)
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َنمَصاِر يُرِيَدانِِه، قَالَ : قَالَ  َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإذم َهَوى َلُه َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوَرُجٌل ِمَن اَأم فـََيأمِت َعِليٌّ ِمنم َخلمِفِه َفَضَرَب : فـَبَـيـم
ََمِل فـََوَقَع َعَلى َعُجزِِه، وَ  َنمَصاِريُّ َعَلى الرَُّجِل َفَضَربَُه َضرمبًَة َأَطنَّ َقَدَمُه بِِنصمِف َساقه فاجنعف َعنم ُعرمُقويبَِ اْلم َوَثَب اَأم

ِلهِ   .رَحم
َُساَرى ُمَكتَِّفنيَ : قَالَ  تَـَلَد النَّاُس، فـََواَّللَِّ َما رََجَعتم رَاِجَعُة النَّاِس ِمنم َهِزُيَِتِهمم َحىتَّ َوَجُدوا اَأم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ِعنمَد رَ  َواجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ
َحاقَ  ِريِ ، َعنم َأبِيِه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َماُم َأْحمَُد َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم الزُّهم  .َوَرَواُه اْلمِ

َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوسَ : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرث ابمن عبد الممطلب، وََكاَن َوالمتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيان بن اْلم لََّم ِإََل َأيب ُسفم
َلَم، َوُهَو آِخٌذ بِثـََفِر  ََلِم ِحنَي َأسم مِئذ  وََكاَن َحَسَن اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ( 1)بـَغمَلِة ( 5)ممَّن َصرب يـَوم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .أُمِ َك ََي َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل ابمنُ " َمنم َهَذا؟ : " فـََقالَ 
َحاقَ  َعمَراِب مبَا ِف َأنـمُفِسِهمم ِمِن الضِ غمِن فـََقاَل َأبُو : قَاَل ابمُن ِإسم ر َوَلمَّا انـمَهَزَم النَّاُس َتَكلََّم رَِجاٌل َمنَّ ُجَفاِة اَأم َيان َصخم ُسفم

ُخوال وََكاَنت االز  -بن َحرمب  ََلمه بعد َمدم مِئذ  يعمىن وََكاَن ِإسم رِ : قَالَ  -الم بعد َمَعه يـَوم َتِهي َهِزُيَتـُُهمم ُدوَن المَبحم ! اَل تـَنـم
َواَن بمِن ُأَميََّة ( 9)َوَصَرَخ  َبِل َوُهَو َمَع َأِخيِه َصفم َنـم ِة الَِِّت َجَعَل َلُه  -يـَعميِن َِأُمِ ِه  -َكَلَدُة جبلة بمُن اْلم ِرٌك، ِف المُمدَّ َوُهَو ُمشم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرُسوُل اَّللَِّ  َوانُ : َصلَّى اَّللَّ َم، فـََقاَل َلُه َصفم ُر الميَـوم ُ فَاَك، فـََواَّللَِّ ََأَنم يـَُربَّيِن : َأاَل َبَطَل السِ حم اسمُكتم َفضَّ اَّللَّ
 .رَُجٌل ِمنم قـَُريمش  َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم يـَُربَّيِن َرُجٌل ِمنم َهَواِزنَ ( 7)

َحاق بن: دَوقَاَل االمام َأْحم  ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسلَمة، َأنبَأََن ِإسم ، َحدَّ ِلم  ثـََنا َعفَّاُن بمُن ُمسم  َحدَّ
__________ 



 .الس ري ِف ُمؤخر السرج: الثفر( 5)
 .بغلته فـََقالَ : ا( 1)
 َوخرج جبلة بن اْلنبل َكَما ِف ابمن ِهَشام: ت( 9)
 .ُيلكين: يربىن( 7)
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َياِن َواْلمِ َعبمِد اَّللَِّ  َم ُحنَـنيم  ِِبلنِ َساِء َوالصِ بـم ، َأنَّ َهَواِزَن َجاَءتم يـَوم ِبِل َوالمغََنِم، َفَجَعُلوَها  بمِن َأيب طَلمَحَة، َعنم َأَنس  بمِن َماِلك 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا المتَـَقوم  ُ تـََعاََل، فـََقاَل ُصُفوفًا، يَُكثِ ُروَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبرِيَن، َكَما قَاَل اَّللَّ ِلُموَن ُمدم ا َوَلَّ المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َنمَصاِر، َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُهُ : " مثَّ قَالَ " ََي ِعَباَد اَّللَِّ َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ََي َمعمَشَر اَأم
." 

رِِكنَي َوملَم ُيضمَربم ِبَسيمف  َوملَم يُطمَعنم ِبُرممح  : قَالَ  ُ المُمشم  .فـََهَزَم اَّللَّ
َمِئذ  : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  ".َمنم قـََتَل َكاِفًرا فـََلُه َسَلُبُه : " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمِئذ  عِ : قَالَ  ََلبـَُهمم فـََقَتَل َأبُو طَلمَحَة يـَوم رِيَن َرُجًَل َوَأَخَذ َأسم  .شم

ِهَضتم َعنمُه فَانمظُرم َمنم : َوقَاَل َأبُو قـََتاَدةَ   .َأَخَذَها ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َضَربمُت رَُجًَل َعَلى َحبمِل المَعاِتِق َوَعَليمِه ِدرمٌع َلُه فَُأجم
تـَُها فَأَ : فـََقاَم رَُجٌل فـََقالَ : قَالَ  َها َوَأعمِطِنيَها، قَالَ َأََن َأَخذم ًئا : رمِضِه ِمنـم َأُل َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل ُيسم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِإالَّ َأعمطَاُه َأوم َسَكتَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل ُعَمرُ  ُ : َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َويـُعمِطيَكَها، ( 5)َعَلى َأَسد  ِمنم ُأُسِد اَّللَِّ َواَّللَِّ اَل يُِفيئـَُها اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".َصَدَق ُعَمُر : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 بعض المُمشمركني َأن أبعج ِإنم َدََن ِمينِ  : َما َهَذا؟ فـََقاَلتم : قَاَل َوَلِقَي َأبُو طَلمَحَة ُأمَّ ُسَليمم  َوَمَعَها ِخنمَجٌر، فـََقاَل َأبُو طَلمَحةَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَلتم : ِف َبطمَنُه، فـََقاَل َأبُو طَلمَحةَ  ؟ َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمُع َما تـَُقوُل ُأمُّ ُسَليمم  ََي َرُسوَل : َأَما َتسم
َسَن ََي ُأمَّ ُسَليمم  : " ا ِبَك، فـََقالَ ِمَن الطَُّلَقاِء انـمَهَزُمو ( 1)اَّللَِّ اقـمُتلم َمنم بـَعمَدََن   ".ِإنَّ اَّللََّ َقدم َكَفى َوَأحم

َلهُ  ، َوَأبُو َداُوَد قـَوم ِلٌم ِمنمُه ِقصََّة ِخنمَجِر ُأمِ  ُسَليمم  ِكََلمُهَا ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن " َمنم قـََتَل قَِتيًَل فـََلُه َسَلُبُه : " َوَقدم َرَوى ُمسم
 .َسَلَمَة ِبهِ 

يقُ  ر  الصِ دِ  ُهوُر َأنَّ َذِلَك َأبُو َبكم تَـغمَرٌب، َوالمَمشم ُل ُعَمَر ِف َهَذا ُمسم  .َوقـَوم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الصََّمِد بمُن عبد المَواِرث، َحدثَنا َأىب َحدثَنا ََنِفع: َوقَاَل اْلمِ  َحدَّ

__________ 
 .أسده: ا( 5)



 .من بعمدَها: ت( 1)
)*( 
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ُ : َأبُو َغالب، شهد أنس بن َمالك فـََقاَل المَعََلُء بمُن زََِيد  المَعَدِويُّ  ََي َأَِب َْحمَزَة ِبِسنِ  َأيِ  الر َِجاِل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َر ِسِننَي : لَ مثَّ َكاَن َماَذا؟ قَا: ابمَن َأرمبَِعنَي َسَنًة قَالَ : َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم بُِعَث؟ فـََقالَ  َر ِسِننَي َوِِبلمَمِديَنِة َعشم مثَّ َكاَن مبَكََّة َعشم

ُ ِإلَيمهِ   .فـََتمَّتم َلُه ِستُّوَن َسَنًة، مثَّ قـََبَضُه اَّللَّ
َمِئذ ؟ قَالَ : قَالَ  َِمهِ : ِبِسنِ  َأيِ  الر َِجاِل ُهَو يـَوم َسِنِه َوَأمجمَِلِه َوَأْلم  .َكَأَشبِ  الر َِجاِل َوَأحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ : الَ قَ  رُِكوَن : ََي َأَِب َْحمَزَة َوَهلم َغَزومَت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ُحنَـنيم  َفَخَرَج المُمشم نـََعمم َغَزومُت َمَعُه يـَوم
َلَنا َورَاَء ظُُهورََِن َوِف المُمشم  َنا، َحىتَّ رََأيـمَنا َخيـم َرًة َفَحَمُلوا َعَليـم َنا فـََيُدقُـَّنا َوَُيمِطُمَنا، فـََلمَّا رََأى َذِلَك َبكم رِِكنَي رَُجٌل َُيمِمُل َعَليـم

ا، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ فـََولَّوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََزَل فـََهَزَمُهُم اَّللَّ ُجِعَل  َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي رََأى المَفتمَح فَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََلِم، فـََقاَل َرُجل  ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى  يـَُبايُِعونَُه َعَلى اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ جُيَاُء هِبِمم ُأَساَرى َرُجًَل َرُجًَل فـَ ِإن على : اَّللَّ

ِم َُيمِطُمَنا ََأَضمرَِبنَّ ُعنُ  َفسكت نىب هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم وحئ : قه، قَالَ نذرا لَِئن جئ ِِبلرَُّجِل الَِّذي َكاَن ُمنمُذ الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ   .ََي َنِبَّ اَّللَِّ تـُبمُت ِإََل اَّللَِّ : ِِبلرجِل، فـََلمَّا رأى َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َخُر َنَذرَُه، قَالَ َوَأممَسَك َنِب هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َأن يـَُبايَِعُه لُِيوِفَ ا: قَالَ  ُ َعَليمِه : ْلم َوَجَعَل يـَنمظُُر ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رََأى النَِّبُّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه اَل َيصمنَ َوَسلََّم لَِيأمُمَرُه ِبَقتمِلِه َويـََهاُب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا ى اَّللَّ ُع َشيـم

ِري؟ قَالَ : َِبيـََعُه، فـََقالَ  َرَك : " ََي َنِبَّ اَّللَِّ َنذم ِم ِإالَّ لُِتوِفَ َنذم َمأمَت ِإيَلَّ؟ : فـََقالَ " ملَم ُأممِسكم َعنمُه ُمنمُذ الميَـوم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَل َأوم
 ".ِإنَّه لَيمَس لنىب َأن يُوِمئ : " قَالَ 

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
، قَالَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا يَزِيُد، َحدثَنا ُْحَيمٌد الطَِّويُل، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َحدَّ َكاَن من ُدَعاِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َم ُحنَـنيم   ِم : يـَوم  ".اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإنم َتَشأم اَل تـُعمَبدم ِف االرض بـَعمَد الميَـوم

هِ إِ  ُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب المُكُتِب ِمنم َهَذا المَوجم ِ، َوملَم خُيمرِجم َناُدُه ُثََلِثيٌّ َعَلى َشرمِط الشَّيمَخنيم  .سم
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َحاَق مسَِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم ثـََنا غُنمَدٌر، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ َوَسأََلُه  -َع المبَـَراَء بمَن َعاِزب  َحدَّ
م ُحنَـنيم ؟ : رَُجٌل ِمنم قـَيمس   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُ َعَليمِه : فـََقالَ  -َأفـََررمُُتم َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلِكنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َكاَنتم َهَواِزُن رَُماًة وَ  َهامِ َوَسلََّم ملَم يَِفرَّ َنا ِِبلسِ  بَـَلتـم تَـقم َنا َعَلى المغََناِئِم فَاسم بَـبـم  .ِإَنَّ َلمَّا َْحََلَنا َعَليمِهُم انمَكَشُفوا فََأكم
َياَن آخِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بـَغمَلِتِه المبَـيمَضاِء َوِإنَّ َأَِب ُسفم َأََن النَِّبُّ اَل  : ُهَو يـَُقولُ ٌذ ِبزَِماِمَها وَ َوَلَقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .َكِذبَ 
َوقَاَل : َأََن ابمُن َعبمِد الممطلب قَاَل الُبَخاِري  * َأََن النَِّبُّ اَل َكِذبم : َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َأيب المَولِيِد َعنم ُشعمَبَة ِبِه َوقَالَ 

َحاَق، َعنِ  َرائِيل َوزَُهريم يعمىن َعنم َأيب ِإسم  .المبَـَراِء، مثَّ نـََزَل َعن بلغته ِإسم
ِلٌم َوالنََّساِئيُّ َعنم بـُنمَدار    .َوَرَواُه ُمسم

ِلمٌ   .َوَأيب ُموَسى: زَاَد ُمسم
 .ِكََلمُهَا َعنم غُنمَدر  بِهِ 

َحاَق، َعِن المبَـَراِء قَالَ  تَـنمَصَر َوُهَو يـَُقولُ مثَّ نَـ : َوَرَوى ُمسلم من َحِديث زََكِرَيَّ بن أيب زَائَِدة، َعنم َأيب ِإسم َأََن النَِّبُّ : َزَل َفاسم
َرَك " َأََن ابمُن َعبمُد المُمطَِّلبم * اَل َكِذبم  َي المَبأمُس نـَتَِّقي ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَل المبَـَراءُ " اللَُّهمَّ نـَزِ لم َنصم َوَلَقدم ُكنَّا ِإَذا ْحَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِإنَّ   .الشَُّجاَع الَِّذي ُُيَاِذي بِهِ اَّللَّ
َمِئذ   ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل يـَوم َهِقيُّ ِمنم طُُرق  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َأََن ابمُن العواتك : " َوَرَوى المبَـيـم

رو بن َعومف الوَ : َوقَاَل الطَّبَـَراين  ] َبَأََن َُيمََي بمُن َحدثَنا َعبَّاس بن المفضل االسفاطى، َحدثَنا َعمم اِسِطي ، َحدثَنا ُهَشيمٌم، َأنـم
ِرو بن سعيد بن المَعاِص، َعن َشبابَة، َعن  َسِعيد ، َعنم َعمم
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َم ُحنَـنيم   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَل يـَوم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ ( 5"[ )َأََن ابمُن العواتك : " ابمن َعاِصم  السَُّلِميِ 
لَ  ِرو بمِن َكِثرِي بمِن َأفـم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َأنـمَبَأََن َماِلٌك، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم َعمم ََل َأيب َحدَّ َح، َعنم َأيب ُُمَمَّد  َموم

َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ : قـََتاَدَة، َعنم َأيب قـََتاَدَة قَالَ  ِلِمنَي َخَرجم َنا َكاَنتم ِللمُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم ُحنَـنيم ، فـََلمَّا المتَـَقيـم  َصلَّى اَّللَّ
ُتُه ِمنم َورَائِِه َعَلى َحبم  ِلِمنَي َفَضَربـم رِِكنَي َقدم َعََل َرُجًَل ِمَن المُمسم َلٌة، فـََرَأيمُت رَُجًَل ِمَن المُمشم عمُت ِل َعاتِِقِه ِِبلسَّيمِف فـََقطَ َجوم
ُت فََأرمَسَليِن، فَـ  ِت، مثَّ َأدمرََكُه المَموم َها رِيَح المَموم ُت ِمنـم َبَل َعَليَّ َفَضمَّيِن َضمًَّة َوَجدم رمَع َوَأقـم ُت ُعَمَر، فـَُقلمتُ الدِ  َما َِبل : َلِحقم

 .َأمر هللا: النَّاس؟ فـََقالَ 
ُ َعَليمِه  ُت فـَُقلمتُ " َمنم قـََتَل قَِتيًَل َلُه َعَليمِه بـَيِ َنٌة فـََلُه َسَلُبُه : " َوَسلََّم فـََقالَ َورََجُعوا َوَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنم : فـَُقمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمثـمَلهُ  ُت فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُد يل؟ مثَّ َجَلسم  .َيشم
ُت، فـََقالَ : فـَُقلمتُ  َهُد يل؟ مثَّ َجَلسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمثـمَلهُ  َمنم َيشم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهُد يل مثَّ َجَلسمتُ : فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثله: َمنم َيشم  .مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَـرمتُُه فـََقاَل رَُجلٌ " َمالك َيِب قـََتاَدَة؟ : " فـَُقممت فـََقالَ   .َسَلُبُه ِعنمِدي َفَأرمِضِه ِمينِ  َصَدَق، : فََأخم
ر   ُ ! اَلَها اَّللَِّ ِإذا تعمد ِإََل َأَسد  ِمنم ُأُسِد اَّللَِّ يـَُقاِتُل َعِن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه فـَيُـعمِطَيَك َسَلَبُه؟ : فـََقاَل َأبُو َبكم فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َصَدَق فََأعمِطِه : " َعَليمِه َوَسلَّمَ 
ََلمِ ( 1)عمطَانِيِه فَابـمتَـعمُت ِبِه َُممَرفًا فَأَ   .ِف َبيِن َسَلَمَة فَِإنَُّه ََأَوَُّل َمال  أَتَثَـّلمُتُه ِف اْلمِسم

ََماَعِة ِإالَّ النََّساِئيَّ، ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن َسِعيد  بِهِ   .َوَرَواُه بَِقيَُّة اْلم



ََل َأيب : ُن َسعمد  َوقَاَل اللَّيمُث بم : قَاَل المُبَخاِريُّ  َلَح، َعنم َأيب ُُمَمَّد  َموم ِرو بمِن كثري ابمن َأفـم َثيِن َُيمََي بمُن َسِعيد ، َعنم َعمم َحدَّ
ُم حنني نظرت: قـََتاَدَة، َأنَّ َأَِب قـََتاَدَة قَالَ   َلمَّا َكاَن يـَوم

__________ 
 .من ت( 5)
 .السِ كَّة َبني صف ني من الن خل: املخرف( 1)

)*( 
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رِِكنَي خَيمِتُلُه ِمنم َورَائِِه  رِِكنَي َوآَخُر ِمَن المُمشم ِلِمنَي يـَُقاِتُل رَُجًَل ِمَن المُمشم َرعمُت ِإََل الَِّذي ِإََل رَُجل  ِمَن المُمسم َلُه، فََأسم تـُ لِيَـقم
ِرُب يََدُه فـََقَطعمتـَُها، مثَّ  فتحلل ( 5)َأَخَذين َفَضمَّيِن ضما َشِديدا َحىتَّ ختوفت، مثَّ نزل خَيمِتُلُه فـََرَفَع َيَدُه لَِيضمرَِبيِن فََأضم

َطَّاِب ِف النَّاِس فـَُقلمُت َلهُ  : َما َشأمُن النَّاِس؟ َقالَ : َفَدَفعته، مثَّ قتلته، َوانـمَهَزَم المُمسلُموَن فاهنزمت َمَعُهمم، فَِإَذا بُِعَمَر بمِن اْلم
ُت َِأَلمَتِمَس بـَيِ َنًة " َمنم َأقَاَم بـَيِ َنًة َعَلى قَِتيل  فـََلُه َسَلُبُه : " نَّاُس ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ فـََقاَل َرُسول هللامثَّ تـََراَجَع ال! َأممُر اَّللَِّ  فـَُقمم

ُت، مثَّ بََدا يل َفذََكرمُت َأممَرُه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  َهُد يل َفَجَلسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُجٌل ِمنم َعَلى قَِتيِلي فـََلمم َأَر َأَحًدا َيشم ى اَّللَّ
 .ِسََلُح َهَذا المَقِتيِل الَِّذي يَذمُكُر ِعنمِدي َفَأرمِضِه ِمينِ  : ُجَلَسائِهِ 

 .وِلهِ ِمنم قـَُريمش  َوَيدَُع َأَسًدا ِمنم ُأُسِد اَّللَِّ يـَُقاِتُل َعِن اَّللَِّ َوَرسُ ( 1)كَل اَل يـُعمطه أضيبع : فـََقاَل َأبُو بكر
 .فـََقاَم َرُسوُل هللا فأداه ِإََل فاشرتيت ِبِه ُمرفا، َفَكاَن َأوََّل َمال  أتََثَـّلمُتهُ : قَالَ 

َبَة، َعِن اللَّيمِث ابمن َسعمد  ِبهِ  ِلٌم، ِكََلمُهَا َعنم قـُتَـيـم  .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع ُأَخَر َوُمسم
َم ِمنم ِرَوايَ  َطَّاِب فـََلَعلَُّه قَاَلُه ُمَتابـََعًة َِأَ َوَقدم تـََقدَّ ، َأنَّ المَقاِئَل ِلَذِلَك ُعَمُر بمُن اْلم ، َعنم َأَنس  يِق ِة ََنِفع  َأيب َغاِلب  ر  الصِ دِ  يب َبكم

تَـَبَه َعَلى الرَّاِوي  .َوُمَساَعَدًة َوُمَواِفَقًة َلُه، َأوم َقِد اشم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َهِقيُّ َوقَاَل اْلمَ * * *  َبَّاِر، َعنم يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم : اِفُظ المبَـيـم ََصمُّ، َأنـمَبَأََن َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكُم، َأنـمَبَأََن اَأم  ُُمَمَِّد َأنـمَبَأََن اْلم
َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َجاِبر ، َحاَق، َحدَّ  بمِن ِإسم

َم حنني ِحني رأىَعنم َأبِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل يـَوم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يِه َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ
__________ 

 .ترك: ت( 5)
 .َتصمِغري أضبع، َوُهَو المقصري الضبع، ويكىن بِِه َعن الضَِّعيف: االضيبع( 1)

 .أصيبغ: وتروى
 .َوُهَو نوع من الطُُّيور



 .707/  1قسطَلىن ال
)*( 
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َنمَصاِر ََي َأصمَحاَب الشََّجَرِة : ََي َعبَّاُس ََندِ : " ِمَن النَّاِس َما رََأى  .لَبـَّيمَك لَبـَّيمكَ : فََأَجابُوهُ " ََي َمعمَشَر اَأم
َهُب لِيَـعمِطَف بِِعريَُه َفََل يقدر على َذِلك فيقذف درعه َعن ُعنُ  َت، َفَجَعَل الرَُّجُل يَذم قه َوَيَمُخذ َسيمفه وترسه مثَّ يـَُؤمُّ الصَّوم

تَـتَـلُ  تَـعمَرَض النَّاَس فَاقـم ُهمم ِماَئٌة، فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم َتَمَع ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وا، وََكاَنِت الدَّعمَوُة َأوََّل َما َكاَنت َحىتَّ اجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف رََكائِِبِه فـََنَظَر  ِلََلنمَصاِر، مثَّ جعلت آخر للخزرج، َرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمِب، َوَأشم وكانو ُصبـًُرا ِعنمَد اْلم

ِم فـََقالَ  َي المَوِطيُس : " ِإََل جُممتَـَلِد المَقوم َن ْحَِ  ".اْلم
َُساَرى ِعنمَد َرسُ : قَالَ  ُهمم َمنم قـََتَل، فَواَّللَّ َما رَاِجَعُة النَّاِس ِإالَّ َواَأم ُ ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمَكتـَُّفوَن، فـََقَتَل اَّللَّ وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأممَواهَلُمم َوَأبـم  ُ َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ ُهمم َمِن انـمَهَزَم، َوَأفَاَء اَّللَّ  .َناَءُهمم َوانـمَهَزَم ِمنـم
َوِد، َعنم ُعرمَوةَ َوقَاَل ابمُن * * *  َسم  .هَلِيَعَة، َعنم َأيب اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَما ِريِ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَة ِف َمَغازِيِه َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َمكََّة َوَأقـَرَّ هِبَا  َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم فـََتَح اَّللَّ
َنُه، َخَرَج ِإََل َهَواِزنَ  ُهمم َأَحًدا رَِكَباًَن َوُمَشاًة، َحىتَّ َخَرَج النِ َساُء َُيمِشنَي َعَلى َعيـم ُل َمكََّة ملَم يـَُغاِدرم ِمنـم َغريمِ ِدين   َوَخَرَج َمَعُه َأهم

َمُة ِبَرُسوِل اَّللَِّ  َرُهوَن َمَع َذِلَك َأنم َتُكوَن الصَّدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابِهِ نُظَّارًا يـَنمظُُروَن َويـَرمُجوَن المغََنائَِم، َواَل َيكم  . َصلَّى اَّللَّ
ِرٌك ملَم يـَُفرَّقم ( 5)وََكاَن : قَاُلوا ِلَمًة َوُهَو ُمشم َواُن بمُن ُأَميََّة، وََكاَنِت اممَرَأتُُه ُمسم َياَن بمُن َحرمب  َوَصفم نَـُهَماَمَعُه َأبُو ُسفم  . بـَيـم
رِِكنَي يَـ : قَاُلوا َمِئذ  َماِلُك بمُن َعومف  النَّصمِريُّ َوَمَعُه ُدرَيمُد بمُن الصِ مَّةِ وََكاَن رَئِيَس المُمشم  وم

ُ َعَليمِه وَ  ًنا، يـَرمَعُش ِمَن المِكرَبِ، َوَمَعُه النِ َساُء َوالذَّرَاِريُّ َوالنـََّعُم، فـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرد  َعيـم َسلََّم َعبمَد اَّللَِّ بمَن َأيب َحدم
 ِإذا: َباَت ِفيِهمم َفَسِمَع َماِلَك بمَن َعومف  يـَُقول الصحابهفَـ 

__________ 
 .َكانَ : َوقَاُلوا: ت( 5)
 ( )*(9السِ ريَة  - 70)
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َعُلوا َمَواِشَيُكمم َصفًّا  ِسُروا َأغمَماَد ُسُيوِفُكمم، َواجم ُتم فاْحلو َعَليمِهمم َْحمَلَة رَُجل  َواِحد ، َواكم  .َوِنَساءَُكمم َصفًّاَأصمَبحم
َواُن َوَحِكيُم بمُن ِحَزام  َورَاَءُهمم يـَنمظُُروَن ِلَمنم َتُكوُن الدَّ  َياَن َوَصفم َبُحوا اعمتَـَزَل َأبُو ُسفم ائَِرُة، َوَصفَّ النَّاُس بـَعمُضُهمم فـََلمَّا َأصم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبغم  ، َورَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل الصُُّفوَف فََأَمَرُهمم َوَحضَُّهمم َعَلى المِقَتاِل لِبَـعمض  تَـقم َباَء، فَاسم َلًة َلُه َشهم
ِلِمنَي َْحمَلَة رَُجل  َواِحد ، َفَجاَل  -ِإنم َصبَـُروا  -َوَبشََّرُهمم ِِبلمَفتمِح  رُِكوَن َعَلى المُمسم َنَما هم َكَذِلك ِإذم َْحََل المُمشم فـَبَـيـم



ِلُموَن َجوم  ِبرِيَن، فـََقاَل َحارِثَُة بمُن النـُّعمَمانِ المُمسم ا ُمدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َلًة مثَّ َولَّوم َلَقدم َحَزرمُت َمنم بَِقَي َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِماَئُة رَُجل  : ِحنَي َأدمبـََر النَّاُس فـَُقلمتُ 

َواَن بمنِ : قَاُلوا  .َأبمِشرم هِبَِزُيَِة ُُمَمَّد  َوَأصمَحابِِه، فـََواَّللَِّ اَل جَيمَترِبُونـََها َأبًَدا: أَُميََّة فـََقالَ  َوَمرَّ رَُجٌل ِمنم قـَُريمش  ِبَصفم
َوانُ  َعمَرابِ : فـََقاَل َلُه َصفم َعمَراِب؟ فـََواَّللَِّ َلَربٌّ ِمنم قـَُريمش  َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َرب   ِمَن اَأم  .تـَُبشِ ُرين ِبُظُهوِر اَأم

َواُن ِلَذِلكَ َوَغضِ   .َب َصفم
َواُن ُغََلًما َلُه فـََقالَ : قَاَل ُعرمَوة عمتـُُهمم يـَُقوُلونَ : امسمَعم ِلَمِن الشِ َعاُر؟ َفَجاَءُه فـََقالَ : َوبـََعَث َصفم ََي َبيِن َعبمِد الرَّْحمَِن ََي : مسَِ

، ََي َبيِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ   .َبيِن َعبمِد اَّللَِّ
 .دٌ َظَهَر ُُمَمَّ : فـََقالَ 

َرمبِ   .وََكاَن َذِلَك ِشَعاَرُهمم ِف اْلم
ِ َوُهَو َعَلى الم : قَاُلوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َغِشَيُه المِقَتاُل قَاَم ِف الر َِكابـَنيم بَـغمَلِة َفرفع يََديمِه ِإََل هللا وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبِغياللَُّهمَّ ِإين ِ : " يَدُعوُه َويـَُقول َتيِن، اللَُّهمَّ اَل يـَنـم  َأنمُشُدَك َما َوَعدم
َنا  َ المَكرََّة َعَلى نَِبيِ ُكمم ( : " 5)َوََنَدى َأصمَحابَُه وزمرهم " هَلُمم َأنم َيظمَهُروا َعَليـم َ اَّللَّ َُديمِبَيِة اَّللَّ َم اْلم َعِة يـَوم " ََي َأصمَحاَب المبَـيـم
َزمرَِج ََي َأصمَحاَب ُسورَِة المبَـَقَرِة  َيَ : " َويـَُقاُل َحرََّضُهمم فـََقالَ  َوَأَمَر ِمنم َأصمَحابِِه من " َأنمَصاَر اَّللَِّ َوَأنمَصاَر َرُسوِلِه، ََي َبيِن اْلم

 .يـَُنادى بذلك
__________ 

 .أغراهم بعدائهم: زمرهم( 5)
)*( 
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َباِء َفَحَصَب هبَِ : َوقَاُلوا صم  ".َشاَهِت المُوُجوُه : " ا ُوُجوَه المُمشمركني َونـََواِصيهمم ُكلََّها َوقَالَ َوقـََبَض قـَبمَضًة ِمَن اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَ  َتِدُروَن، َوَزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل َأصمَحابُُه ِإلَيمِه ِسَراًعا يـَبـم َي المَوِطيُس : " الَ َوَأقـم َن ْحَِ فـََهَزَم " اْلم

ُ أَ  ُ ِنَسااَّللَّ تُـُلونـَُهمم، َوَغنََّمُهُم اَّللَّ ِلُموَن يـَقم َها، َواتَـّبَـَعُهُم المُمسم َءُهمم َوَذرَارِيَـُّهمم، َوفـَرَّ َماِلُك عمَداَءُه ِمنم ُكلِ  ََنِحَية  َحَصبَـُهمم ِمنـم
ِمهِ  َراِف قـَوم َن الطَّاِئِف ُهَو َوُأََنٌس ِمنم َأشم  .بمُن َعومف  َحىتَّ َدَخَل ِحصم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَأسم  َر اَّللَِّ َرُسوَلُه َصلَّى اَّللَّ ِل َمكََّة ِحنَي رََأوما َنصم  .َوِإعمَزازَُه ِديَنهُ  َلَم ِعنمَد َذِلَك ََنٌس َكِثرٌي ِمنم َأهم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

بَـَرين َكِثرُي بم : َوقَاَل ابمُن َوهمب   ، َأخم ِريِ  بَـَرين يُوُنُس، َعِن الزُّهم ُت : قَاَل المَعبَّاسُ : ُن المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، قَالَ َأخم َشِهدم
َاِرِث اَل  َياَن بمُن اْلم ُتُه َأََن َوَأبُو ُسفم َم ُحنَـنيم  فـََلزِمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  . نـَُفارِقُهُ َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليم  ، فـََلمَّا المتَـَقى النَّاُس َوَلَّ َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُذاِميُّ َداَها َلُه فـَرمَوُة بمُن نـَُفاثََة اْلم  ِه َوَسلََّم َعَلى بـَغمَلة  بـَيمَضاَء َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَرمُكُض بـَغمَلَتُه ِقَبَل المُكفَّارِ  ِبرِيَن، َفَطِفَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلُموَن ُمدم َوَأََن آخذ بِِلَجاِمَها : اَل المَعبَّاسُ ، قَ المُمسم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َياَن آِخٌذ ِبرَِكاِب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَِع، َوَأبُو ُسفم  .أكفها ِإرَاَدة َأال ُتسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   :قَالَ " ُمَرِة َأيَّ َعبَّاُس، ََنِد َأصمَحاَب السَّ : " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِت َعطمَفَة المبَـَقِر َعَلى َأوماَلِدَها ُعوا َصوم تـُُهمم ِحنَي مسَِ َا َعَطفم  !.ََي لَبـَّيمَكاُه ََي لَبـَّيمَكاهُ : فـََقاُلوا! فـََواَّللَِّ َلَكَأَّنَّ
َنمَصاِر يـَُقوُلونَ : قَالَ  تَـتَـُلوا ُهمم َوالمُكفَّاُر، َوالدَّعمَوُة ِف اَأم َنمَصارِ ََي َمعمشَ : فَاقـم  .َر اَأم

َزمرَِج فـََقاُلوا َاِرِث بمِن اْلم َزمرَجِ : مثَّ ُقِصَرِت الدَّعمَوُة َعَلى َبيِن اْلم َاِرِث بمِن اْلم  .ََي َبيِن اْلم
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َها إِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى بـَغمَلِتِه َكالمُمَتطَاِوِل َعَليـم َي المَوِطيُس : " ََل ِقَتاهلِِمم فـََقالَ فـََنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " َهَذا ِحنُي ْحَِ
َفَذَهبمُت َأنمظُُر فَِإَذا المِقَتاُل َعَلى : قَالَ " انـمَهَزُموا َوَربِ  ُُمَمَّد  : " مثَّ َأَخَذ َحَصَيات  فـََرَمى هِبِنَّ ِف ُوُجوِه المُكفَّاِر، مثَّ قَالَ 

َئِتِه ِفيَما َأَرى، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبََصَياتِِه َفَما زِلمُت َأَرى َحدَّ ف: َهيـم ُهمم  َواَّللَّ َما ُهَو ِإََل َأنم رََماُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبًرا  .َكِليًَل، َوَأممَرُهمم ُمدم

ِلٌم َعنم َأيب الطَّاِهِر، َعِن ابمِن َوهمب  ِبِه ََنمَوهُ   .َوَرَواُه ُمسم
ِريِ  ََنمَوهُ َوَرَواُه َأيمضً  ، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم  .ا َعنم ُُمَمَِّد بمِن رَاِفع 

َوِع، َعنم َأبِيِه قَالَ  َكم رَِمَة بمِن َعمَّار ، َعنم ِإََيِس بمِن َسَلَمَة بمِن اَأم ِلٌم ِمنم َحِديِث ِعكم ى َغزموََن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : َوَرَوى ُمسم
بَـَليِن رَُجٌل  تَـقم َنا المَعُدوَّ تـََقدَّممُت فََأعمُلو ثَِنيًَّة فَاسم ًنا، فـََلمَّا َواَجهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُحنَـيـم ، َوتـََواَرى اَّللَّ م  رِِكنَي فََأرمِميِه ِبَسهم ِمَن المُمشم

ِم فَِإَذا ُهمم  ا ُهمم َوَصَحابَُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َعينِ  َفَما َدرَيمُت َما َصَنَع، مثَّ َنَظرمُت ِإََل المَقوم َرى، فَالمتَـَقوم َقدم طََلُعوا ِمنم ثَِنيَّة  ُأخم
َهزًِما وَعلى ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأرمِجُع ُمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَلَّ َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدامُهَا ُمرمَتد  اَّللَّ برداتن متزر إبِِحم

َهزٌِم َوُهَو َعلَ : الخرى، قَالَ ِب ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن ُمنـم يًعا، َوَمَررمُت َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ى بـَغمَلِتِه فاستطلق إزارى فجمعتهما مجَِ
َباِء، فـََقالَ  َوِع فـََزًعا : " الشَّهم َكم  ".َلَقدم رََأى ابمُن اَأم

َبَل ِبِه فـََلمَّا َغَشوا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  تَـقم َرمِض َواسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََزَل َعِن المبَـغمَلِة مثَّ قـََبَض قـَبمَضًة ِمنم تـَُراب  ِمَن اَأم ى اَّللَّ
ُهمم ِإنمَساًَن ِإالَّ َمََلَ " َشاَهِت المُوُجوُه : " ُوُجوَهُهمم َوقَالَ  ُ ِمنـم  َفَما َخَلَق اَّللَّ

نَـيمِه تـَُراًِب ِمنم تِلمَك الم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَنائَِمهُ َعيـم ُ َوَقسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبرِيَن، فـََهَزَمُهُم اَّللَّ ا ُمدم َ ُقبمَضِة، فـََولَّوم مم بـَنيم
ِلِمنيَ   .المُمسم

َنِدهِ  ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم يـَعمَلى بم : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم ِن َعطَاء ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َيَسار ، َعنم َأيب َعبمِد َحدَّ
ِريِ  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف : الرَّْحمَِن المِفهم  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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، فـَنَـَزلمَنا حَتمَت ِظََلِل ا َرِ  م  قَاِئظ  َشِديِد اْلم ُت ََأمَمِِت َورَِكبمُت فـََرِسي، ُحنَـنيم  َفِسرمََن ِف يـَوم ُس لَِبسم لسَُّمِر، فـََلمَّا زَاَلِت الشَّمم
طَاِطِه فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِف ُفسم السَََّلُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه، َقدم : فَأَتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

؟ َقالَ َحاَن ا ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " َأَجلم : " لرََّواُح ََي َرُسوَل اَّللَِّ فـَثَاَر ِمنم حَتمِت مَسَُرة   " ََي ِبََلُل : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِ : " فـََقالَ ! لَبـَّيمَك َوَسعمَديمَك َوَأََن ِفَداُؤكَ : َكَأنَّ ِظلَُّه ِظلُّ طَائِر ، فـََقالَ  ِ ِمنم لِيف  لَيمَس " جم يل فـََرِسي َأسم فََأاَتُه ِبَدفَـّتَـنيم

 .ِفيِهَما َأَشٌر َواَل َبَطرٌ 
ِلُموَن ُمدم : قَالَ  َيمََلِن فـََقاتـَلمَناُهمم فـََوَلَّ المُمسم َمَنا فـََلِقيَنا المَعُدوَّ وتسامت اْلم ُ تـََعاََل فـَرَِكَب فـََرَسُه َفِسرمََن يـَوم ، ِبرِيَن َكَما قَاَل اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  ُ َعَليمِه " ََي ِعَباَد اَّللَِّ َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه : " َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَحَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواقـم
َرَب ِإلَيمِه ِمينِ  أَ  َثيِن َمنم َكاَن َأقـم َنًة من التـَُّراب َفَحثَا هِبَا َوُجوَه المَعُدوِ  َوقَالَ َوَسلََّم َعنم فـََرِسِه، َوَحدَّ َشاَهِت : " نَُّه َأَخَذ َحفم

 ".المُوُجوُه 
ثـََنا َأبـمَناُؤُهمم َعنم آَِبئِِهمم قَاُلوا: قَاَل يـَعمَلى بمُن َعطَاء   َناُه َوَفُمُه ِمِن التـَُّراِب، وَ : َفَحدَّ عمَنا َما بَِقَي َأَحٌد ِإالَّ اممَتََلَتم َعيـم مسَِ

َِديد، فـََهَزَمُهمم هللا عزوجل َِديد على الطست اْلم  .َصلمَصَلًة ِمَن السََّماِء كمر اْلم
َتاينُّ ِف ُسَنِنِه َعنم ُموَسى بمِن ِإمسمَاِعيَل، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة ِبِه ََنوه  .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد السِ ِجسم

د ، َحدثَنا المَقاِسُم بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن َحدثَنا عَ : َوقَاَل االمام َأْحم َاِرث بن ُحَصنيم فَّان، َحدثَنا عبد المَواِحد بن ِزََيد، َحدثَنا اْلم
ُعود ، َعنم َأبِيِه قَالَ   قَاَل َعبمُد هللا: بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم

ُعود   ُ َعَليمِه وَ : ابمن َمسم َم ُحنَـنيم  فـََوَلَّ َعنمُه النَّاُس َوثـََبَت َمَعُه مَثَانُوَن رَُجًَل َمَن ُكنمُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم يـَوم
بـَُر، َوُهُم الَّذِ  َنمَصاِر، فنكصنا على أعقابنا ََنمًوا ِمنم مَثَاِننَي َقَدًما َوملَم نـَُوهل ُِِم الدُّ ُ َعَليمِهُم السِ ك ِ المُمَهاِجرِيَن َواَأم يَنَة، يَن َأنـمَزَل اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بـَغمَلِتِه َُيمِضي ُقُدًما، َفَحاَدتم بِِه بـَغمَلُتُه َفَماَل َعِن : قَالَ  ارمتَِفعم : السَّرمِج فـَُقلمُت َلهُ َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَك اَّللَُّ   .رَفـم

 َنولىن: " فـََقالَ 
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نـُُهمم تـَُراِبً َفَضَرَب ِبِه " َكفًّا ِمنم تـَُراب    .ُوُجوَهُهمم فَاممَتََلَتم َأعميـُ
َنمَصاُر؟ : " قَالَ   .ُهمم ُأواَلءِ : قـُلمتُ " َأيمَن المُمَهاِجُروَن َواَأم
ِتفم هِبِمم : " قَالَ  رُِكوَن َأدمَِبَرهُ " اهم َاهِنِمم َكأَنَـَّها الشُُّهُب، َوَوَلَّ المُمشم  .مم فـََهتَـفمُت هِبِمم َفَجاُءوا سيوفهم بَُِيم

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
َهِقيُّ  ِ ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد بمِن مَتِيم  القنطرى، َحدث: َوقَاَل المبَـيـم َُسنيم بَـَرين َأبُو اْلم َاِفُظ، َأخم َنا َأبُو قََلبَة، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن عَ  ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعاِصم  َنمَصاِريُّ، َعنم َحدَّ َاِرِث اَأم بَـَرين َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِعَياِض بمِن اْلم بمِد الرَّْحمَِن الطَّائِِفيُّ، َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَتى َهَواِزَن ِف اثـميَنم َعَشَر َألمًفا، فـَُقِتَل ِمنم أَ  مَ َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل الطَّاِئِف يـَوم ُحنَـنيم  ِمثمُل َمنم قُِتَل  هم

ر ، قَالَ  َم بَدم َنا: يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكفَّا من َحصى َفرمى هبَا ِف ُوُجوَهَنا فَانـمَهَزمم  .َوَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِف اَتِرخِيِه َوملَم ينمسب عياضا
ًنا َكاِفًرا قَالَ َحدثَنا َجعم : َوقَاَل ُمَسد د : َفر بن ُسَليمَمان، َحدثَنا َعومف بن عبد الرَّْحمَن موَل أم برثن، َعن من َشِهَد ُحنَـيـم

َنا نـَُهشُّ ُسُيوفَـ  َنا ََنمُن َوَرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ملَم يـَُقوُموا لََنا َحلمَب َشاة ، َفِجئـم َ يََديم َرُسوِل َلمَّا المتَـَقيـم اَّللَِّ َنا بـَنيم
َنُه رَِجاٌل ِحَساُن المُوُجوِه فـََقاُلوا نَـَنا َوبـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َغِشيَناُه فَِإَذا بـَيـم  .َشاَهِت المُوُجوُه فَارمِجُعوا: َصلَّى اَّللَّ

َنا ِمنم َذِلَك المَكََلمِ   .فـَُهزِمم
َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم

َيان َثيِن حَ : َوقَاَل يـَعمُقوب بن ُسفم ، َحدَّ ِلم  َيان، َحدثَنا َأبُو سعيد عبد الرَّْحمَن بن ِإبـمَراِهيم، َحدثَنا المَولِيُد بمُن ُمسم دثَنا َأبُو ُسفم
َم حُ  ِمِه َشِهَد َذِلَك يـَوم ، َعنم رَُجل  ِمنم قـَوم َاِرِث بمِن بََدل  النَّصمِريِ  َيان نَـنيم  َوَعمم ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد هللا الشعىب، َعِن اْلم ِرو بن ُسفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأال َعبَّاٌس وَ : الثقفى قَااَل  َم ُحنَـنيم  ِفَلمم يـَبمَق َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلُموَن يـَوم َياَن بمُن انـمَهَزَم المُمسم َأبُو ُسفم
َاِرثِ   .اْلم
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ُ َعَليمهِ : قَالَ  َباِء فـََرَمى هِبَا ِف ُوُجوِهِهمم  فـََقَبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ صم  .َوَسلََّم قـَبمَضًة ِمَن اْلَم
َنا ِإالَّ َأنَّ ُكلَّ َحَجر  َأوم َشَجِر فَاِرٌس َيطمُلبـَُنا، قَاَل الثقفى: قَالَ  َنا َفَما ُخيِ َل ِإلَيـم َعَلى فـََرِسي َحىتَّ ( 5)فأعجرت : فَانـمَهَزمم

 .َدَخلمُت الطَّاِئفَ 
َم ُحنَـنيم   َوَرَوى يُوُنسُ  ، َأنَُّه ملَم يـَبمَق َمَع َرُسوِل هللا يـَوم  ِإالَّ َرُجٌل بمُن بَُكريم  ِف َمَغازِيِه، َعنم يُوُسَف بمِن ُصَهيمب بن َعبمِد اَّللَِّ

ُُه زَيمدٌ   .َواِحٌد امسم
ُعود، َحدثَنا َسِعيُد بمُن السَّائِ  ِب بمِن َيَسار  الطَّائِِفيُّ، َعِن السَّاِئِب وروى البيهقى من َطرِيق الكدُيى، َحدثَنا ُموَسى بن َمسم

َم حُ  ِلُموَن يـَوم َتِبَعُهُم المُكفَّاُر َوَأَخَذ : نَـنيم  بمِن َيَسار ، َعنم يَزِيَد بمِن َعاِمر  السَُّواِئيِ  َأنَُّه قَاَل ِعنمَد انمِكَشاَفة  انمَكَشَفَها المُمسم فـَ
ُ َعَليمِه وَ  رِِكنَي فـََرَمى هِبَا ُوُجوَهُهمم َوقَالَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل َعَلى المُمشم َرمِض، مثَّ َأقـم ارمِجُعوا َشاَهِت : " َسلََّم قـَبمَضًة ِمَن اَأم

نَـيمهِ " المُوُجوُه  ُكو َقًذى ِف َعيـم  .َفَما َأَحٌد يـَلمَقى َأَخاُه ِإالَّ َوُهَو َيشم
ِ آَخَريمِن َعنم أَ  َثيِن َأيب السَّاِئُب بمُن َيَسار ، مثَّ َرَوى ِمنم َطرِيَقنيم ، َحدَّ يب ُحَذيـمَفة، َحدثَنا َسِعيُد بمُن السَّاِئِب بمِن َيَسار  الطَّائِِفيُّ

عمُت يَزِيَد بمَن َعاِمر  السَُّواِئيَّ  َلَم بـَعمُد  -مسَِ رِِكنَي مثَّ َأسم ًنا َمَع المُمشم أَلُ : قَالَ  -وََكاَن َشِهَد ُحنَـيـم ُن َنسم ُه َعِن الرُّعمِب الَِّذي فـََنحم
َم ُحنَـنيم   رِِكنَي يـَوم ُ ِف قـُُلوِب المُمشم ِت فـََيِطنُّ، قَالَ : َكيمَف َكاَن؟ قَالَ : َألمَقى اَّللَّ : َفَكاَن َيَمُخُذ لََنا حبََصاة  فـَيَـرمِمي هِبَا ِف الطَّسم

َواِفَنا ِمثمَل َهَذا  .ُكنَّا جنَُِد ِف َأجم
هَ * * *  َاِفُظ َوُُمَمَُّد بمُن ُموَسى بن المفضل قَااَل : ِقيُّ َوقَاَل المبَـيـم َبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا: َأنـم  َحدَّ

َرِمي ، َحدثَنا َأبُو َأيُّوب ابمن  ضم  َجاِبر ، َعنم َصَدَقَة بمنِ َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدثَنا المَعبَّاس بن ُُمَمَّد بن بكري اْلَم
َبَة، َعنم َأبِيِه قَالَ  َعِب بمِن َشيـم ُت َمعَ : َسِعيد ، َعنم ُمصم  َخَرجم



__________ 
 )*(أسرعت : أعجرت( 5)
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ََلٌم َواَل َمعمرَِفٌة بِِه،  َرَجيِن ِإسم َم ُحنَـنيم  َواَّللَِّ َما َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُت َأنم َتظمَهَر َهَواِزُن َعَلى َوَلِكنم َأبـَيم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبُة ِإنَُّه اَل يـََراَها ِإالَّ َكاِفٌر : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َأَرى َخيمًَل بـُلمًقا، فـََقالَ : فـَُقلمُت َوَأََن َواِقٌف َمَعهُ ! قـَُريمش   َفَضَرَب يََدُه " ََي َشيـم

ِري مثَّ قَالَ  َبةَ : " ِف َصدم ِد َشيـم َبَة : " مثَّ َضَربـََها الثَّانَِيَة فـََقالَ "  اللَُّهمَّ اهم ِد َشيـم اللَُّهمَّ : " مثَّ َضَربـََها الثَّالِثََة مثَّ قَالَ " اللَُّهمَّ اهم
َبَة  ِد َشيـم  ".اهم

ِري ِف الثَّالِثَِة َحىتَّ َما َكاَن َأَحٌد ِمنم َخلمِق اَّللَِّ أَ : قَالَ   .َحبَّ ِإيَلَّ ِمنمهُ فـََواَّللَِّ َما َرَفَع يََدُه َعنم َصدم
ِتنمَصاِر َرُسوِل اَّللَِّ  ِلِمنَي َونَِداِء المَعبَّاِس َواسم َزاِم المُمسم َِديَث ِف المِتَقاِء النَّاِس َواهنِم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َحىتَّ َهَزَم مثَّ ذََكَر اْلم  َصلَّى اَّللَّ

رِِكنيَ  ُ المُمشم  .اَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ، َحدثَنا َأبُو ُُمَمَّد  َأْحمَُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ المُمَزينُّ، َحدثَنا يُوُسف بن ُمو َأنـمَبأَ : َوقَاَل المبَـيـم َسى، َحدثَنا ََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

َُذيلِ ، عَ  ر  اهلم ََل ابمِن ِهَشام بن َخاِلد، َحدثَنا المَولِيد بن ُمسلم، َحدََّثىن عبد هللا ابمن المُمَباَرِك، َعنم َأيب َبكم رَِمَة َموم نم ِعكم
َبَة بمِن ُعثمَماَن َقالَ  ، َعنم َشيـم َم ُحنَـنيم  َقدم ُعرِ َي، ذََكرمُت َأيب َوَعمِ ي : َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َلمَّا رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
مُهَا، فـَُقلمتُ  َم : َوقـَتمَل َعِلي   َوَْحمَزَة ِإَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ الميَـوم  .ُأدمِرُك َثَمِري ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َفَذَهبمُت َِأَِجيَئُه َعنم َُيِينه، فَِإذا ِِبلمَعبَّاِس بن عبد الممطلب قَاِئم َعَليمِه ِدرمٌع بـَيمَضاُء َكأَنَـَّها ِفضٌَّة : قَالَ  يـَنمَكِشُف َعنـم
ُه وَ : المَعَجاُج، فـَُقلمتُ   .َلنم خَيمُذَلهُ َعمُّ

َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، فـَُقلمتُ : قَالَ  َياَن بمِن اْلم ُتُه َعنم َيَسارِِه فَِإَذا َأََن بَِيب ُسفم ِه َوَلنم خَيمُذَلهُ : مثَّ ِجئـم  .ابمُن َعمِ 
ُتُه ِمنم َخلمِفِه فـََلمم يـَبمَق ِإالَّ َأنم َأَساِورَُه َسومرًَة ِبِ : قَالَ  َنُه َكأَنَُّه بـَرمٌق، َفِخفمُت َأنم مثَّ ِجئـم لسَّيمِف ِإذم رُِفَع ُشَواٌظ ِمنم ََنر  بـَيميِن َوبـَيـم

َقَرى،( 5)َُيمَحَشيِن   ، فـََوَضعمُت َيِدي َعَلى َبَصِري َوَمَشيمُت المَقهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَالَ   اللَُّهمَّ أذهب َعنهُ ََي شيب ادن مىن، : " فَالمتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .ُيرقىن: ُيحشىن( 5)
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 .فـََرفـَعمُت ِإلَيمِه َبَصِري َوهَلَُو َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم مَسمِعي َوَبَصِري: قَالَ " الشَّيمطَاَن 
 ".ََي َشيمُب قَاِتِل المُكفَّاَر : " فـََقالَ 



َحاقَ  َبُة بمنُ : َوقَاَل ابمُن ِإسم اِر قـُلمتُ  َوقَاَل َشيـم َم ُأدمِرُك َثَمِري : ُعثمَماَن بمِن َأيب طَلمَحَة َأُخو َبيِن َعبمِد الدَّ وََكاَن َأبُوُه َقدم  -الميَـوم
َم ُأُحد   ُتُل ُُمَمَّد -قُِتَل يـَوم َم َأقـم  .الميَـوم

ُ َعَليمِه َوسلم القتله فَأقبل شئ َحىتَّ : قَالَ  ُت َأنَُّه مَممُنوٌع فََأَدرمُت ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  تـََغشَّى فـَُؤاِدي فـََلمم ُأِطقم َذاَك َوَعِلمم
 .ِمينِ  

َحاقَ  ثَُه، َعن ُجَبري ابمن ُمطمِعم  قَالَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َحاُق بمُن َيَسار ، َعمَّنم َحدَّ َثيِن َواِلِدي ِإسم ِإَنَّ َلَمَع َرُسوِل اَّللَِّ : َوَحدَّ
ُ عَ  َتِتُلوَن ِإذم َنَظرمُت ِإََل ِمثمِل المِبَجاِد َصلَّى اَّللَّ َم ُحنَـنيم  َوالنَّاُس يـَقم ِوي ِمَن السََّماِء َحىتَّ َوَقَع ( 5)َليمِه َوَسلََّم يـَوم َوِد يـَهم َسم اَأم

ثُوٌر َقدم َمََلَ المَواِدي، فـََلمم َيُكنم ِإالَّ َهِزُيَ  ِم، فَِإَذا َّنَمٌل َمنـم َ المَقوم نَـَنا َوبـَنيم ِم، َفَما ُكنَّا َنُشكُّ َأنَـَّها المَمََلِئَكةُ بـَيـم  .ُة المَقوم
َبَّاِر، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم   ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم ، َعِن اْلم َهِقيُّ َحاَق بِهِ َوَرَواُه المبَـيـم  .، َعِن ابمِن ِإسم

ََن ِمنم ُحنَـنيم  َوَمائِِه : -يـَعميِن ِف َذِلَك  -صمِريُّ النَّ ( 1)خديج بن العرجاء : َوزَاد فـََقالَ  رََأيـمَنا َسَواًدا ُمنمَكَر * َوَلمَّا َدنـَوم
َصَفا  ِن َأخم َباَء َلوم َقَذُفوا هِبَا ( 9)اللَّوم َصَفا * مبَلمُموَمة  َشهم ِمي طَاَوَعتميِن ( 7)مَشَارِيَخ ِمنم َعرمَوى ِإًذا َعاَد َصفم  َوَلوم َأنَّ قـَوم

َفا ِإًذا َما َلِقيَنا ُجنمَد آِل ُُمَمَّد  * َسَراتـُُهمم  َتَمدُّوا ِبندفا* ِإًذا َما َلِقيَنا المَعاِرَض المُمَتَكشِ   مَثَاِننَي ألفا َواسم
__________ 

 .كَساء من صوف: البجاد( 5)
 .العوجاء: ت( 1)
 .الكتيبة: امللمومة( 7)الذى ِفيِه بـََياض : االخصف( 9)

 .المَكِثريَة السِ ََلح: ءوالبيضا
 .االعاَل: والشماريخ

 .مشاريخ من عزوى: وىف ابمن ِهَشام
)*( 
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َم المِقَتاِل َوُهَو ِف حوم َحاَق ِمنم ِشعمِر َماِلِك بمِن َعومف  النَّصمِريِ  رَئِيِس َهَواِزَن يـَوم : ة الوغا يـَرمَتَُِز َويـَُقولُ َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم
ٌم نُُكرم  َأقمِدمم  بـُرم * ُُمَاُج ِإنَُّه يـَوم ًما َوالدُّ َزَألَّتم زَُمٌر بـَعمَد زَُمرم * ِمثمِلي َعَلى ِمثمِلَك َُيمِمي َوَيُكرم ِإَذا ُأِضيَع الصَّفُّ يـَوم ( 5)مثَّ احم

ََلَء تـَعمِوي * لمُمنمَجِحرم ِحني يذم املستكن ا( 1)َقدم َأطمُعُن الطعنة تقذى ِبلسرب * َكَتاِئُب َيِكلُّ ِفيِهنَّ المَبَصرم  َوَأطمُعُن النَّجم
َهِمرم ( 9)َوهتَِرم  ِف َرَشاٌش ُمنـم َوم َفِجرم وثعلب المَعاِمل ِفيَها منكسر * هَلَا ِمَن اْلم َهُق اَترَات  َوِحيًنا تـَنـم ََي زيد ََيبمَن مَهمَهم  * تـَفم

ُر َغِمرم * رم َقدم نَِفَد الضِ رمُس َوَقدم طَاَل المُعمُ ( 7)َأيمَن تَِفرم  ُُمرم َأين ِ ِف َأممثَاهِلَا َغيـم ِإذم خترج * َقدم َعِلَم المِبيُض الطَِّويََلُت اْلم
َحاَق َأنَُّه َأنمَشَد ِمنم ِشعم  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق يُوُنس بن بكري َعن ابمن ِإسم ِر َماِلك  َأيمًضا ِحنَي اْلاصن ِمنم حَتمِت السُّتـُرم َوذََكَر المبَـيـم

ِهِ َوَلَّ  َلَم َوِقيَل ِهَي ِلَغريم لُُه بـَعمَد َما َأسم َهزِِمنَي َوَذِلَك قـَوم َقُه الرَّاََيُت * اذمُكرم َمِسريَُهُم َوالنَّاس ُكلِ ِهُم :  َأصمَحابُُه ُمنـم َوَماِلٌك فـَوم
َقُه َأَحٌد  َم ُحنَـنيم  َعَليمِه التَّاُج َيَمتَلِ * خَتمَتِفُق َوَماِلٌك َماِلٌك َما فـَوم ُدُمُهمم يـَوم َعَليمِهُم المبَـيمُض * ُق َحىتَّ َلُقوا النَّاَس ِحنَي المَبأمِس يـَقم



ا َأَحًدا  َبمَداُن َوالدََّرُق َفَضارَبُوا النَّاَس َحىتَّ ملَم يـََروم ِيُل بَِنصمرِِهُم * َواَأم َل النَِّبِ  َوَحىتَّ َجنَُّه المَغَسُق َحىتَّ تـَنَـزََّل ِجربم * َحوم
ُم  َهزٌِم منا ومعتلقفَالمَقوم  ُمنـم

__________ 
 .ارمتـََفعت: احزألت( 5)

ََماَعات: َوالزمر  .اْلم
رمح: والسرب: تقذف: تقذى( 1)  .مجع سبار وم الفتيل يسرب بِِه اْلم
َترت: املنجحر( 9)  .المُمسم

 .الطعنة املتسعة: والنجَلء
َها الدَّم ِبَصومت: تعوى وهتر  .ينزف ِمنـم

 .من َعصا الرممح ِف ُجبَّة السنان َما دخل: الثَـّعمَلب( 7)
 .َأعَلى الرممح: َوالمَعاِمل
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ِيَل يـَُقاتُِلَنا  ُر ِجربم َنا ِإًذا أسيافنا الفلق َوَقدم َوىَف ُعَمُر المَفاُروُق ِإذم َهَزُموا * ِمنَّا َوَلوم َغيـم َها َسرمَجُه * َلَمنـََّعتـم ِبَطعمَنة  َكاَن ِمنـم
َحاقَ المُعُلُق قَاَل  ِلِمنيَ : ابمُن ِإسم ُهمم قَاَلِت اممَرَأٌة ِمَن المُمسم رُكوَن َوأمكن هللا َرُسوله ِمنـم َقدم َغَلَبتم َخيمُل اَّللَِّ : َوَلمَّا هزم المُمشم

ِت  ُ َأَحقُّ ِِبلثَـَّباتم قَاَل ابمُن ِهَشام  * َخيمَل الَلَّ ِل الرِ َوايَ : َواَّللَّ قد َغَلَبتم َخيمُل اَّللَِّ َخيمَل : ة للشعرَوَقدم َأنمَشَدنِيِه بـَعمُض َأهم
تم  َحاقَ * الَلَّ ُلُه َأَحقُّ ِِبلثَـَّباتم قَاَل ابمُن ِإسم ، فـَُقِتَل : َوَخيـم َتَحرَّ المَقتمُل ِمنم ثَِقيف  ِف َبيِن َماِلك  فـََلمَّا انـمَهَزَمتم َهَواِزُن اسم

ُعوَن رَُجًَل حَتمَت رَايَِتِهمم، وََكانَ  ُهمم َسبـم َاِرِث بمِن ِمنـم َماِر، فـََلمَّا قُِتَل َأَخَذَها ُعثمَماُن ابمن َعبمِد اَّللَِّ بمِن رَبِيَعَة بمِن اْلم تم َمَع ِذي اْلِم
َوِد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َسم ِب بمِن اَأم بَـَرين َعاِمُر بمُن َوهم ُلُه  َعَليمِه َوسَ َحِبيب  فـََقاَتَل هِبَا َحىتَّ قُِتَل، َفَأخم لََّم ِلَما بـََلَغُه قـَتـم

ُغُض قـَُريمًشا : " قَالَ  ُ فَِإنَُّه َكاَن يـَبـم  ".َأبـمَعَدُه اَّللَّ
َحاَق َعنم يـَعمُقوَب بمِن َعتَـَبَة، َأنَُّه قُِتَل َمَع ُعثمَماَن َهَذا ُغََلٌم َلُه َنصمَراينٌّ، َفَجاءَ  ُلبَ  َوذََكَر ابمُن ِإسم َنمَصاِر لَِيسم ُه رَُجٌل ِمَن اَأم

تِهِ  ُت بَِيِدِه : قَاَل المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة الثَـَّقِفيُّ ! ََي َمعمَشَر المَعَرب َأنَّ ثَِقيًفا ُغرملٌ : فَِإَذا ُهَو َأغمَرُل، َفَصاَح بَِعمَلى َصوم فََأَخذم
َهَب َعنَّا ِف المَعَرِب، فـَُقلمتُ  َا ُهَو ُغََلٌم لََنا َنصمَراينٌّ  اَل تـَُقلم َكَذِلَك ِفَداَك َأيب : َوَخِشيُت َأنم َتذم  .َوأُمِ ي، ِإَّنَّ

َلى فََأُقوُل َلهُ  ِشُف َلُه المَقتـم َحاقَ : مثَّ َجَعلمُت َأكم ََلِف َمَع قَاِرِب : َأاَل تـََراُهمم ُُممَتِتِننَي َكَما تـََرى؟ قَاَل ابمُن ِإسم َحم وََكاَنتم رَايَُة اَأم
ا انـمَهَزَم  َوِد، فـََلمَّ َسم َندَ بمِن اَأم  النَّاُس َأسم

 ِ ُر رَُجَلنيم ََلِف َغيـم َحم َتلم ِمَن اَأم ُمُه، فـََلمم يـُقم ِه َوقـَوم ٌب، : رَايـََتُه ِإََل َشَجَرة  َوَهَرَب ُهَو َوبـَُنو َعمِ  رَُجٌل ِمنم َبيِن ِغيَـَرَة يـَُقاُل َلُه َوهم
ََُلُح، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمهِ  َورَُجٌل ِمنم ُكبََّة يـَُقاُل َلُه اْلم  َصلَّى اَّللَّ
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ََُلحِ  َم َسيِ ُد َشَباِب ثَِقيف  ِإالَّ َما َكاَن ِمِن ابمن هنيدة : " َوَسلََّم ِحنَي بـََلَغُه قـَتمُل اْلم َاِرث بن أوبس" قُِتَل الميَـوم  .يعمىن اْلم
َحاقَ  َمُه  فـََقاَل المَعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  يَذمُكُر قَاِربَ : قَاَل ابمُن ِإسم َسُه َوقـَوم َماِر َوَحبمَسُه نـَفم َوِد َوِفَرارَُه ِمنم َبيِن َأبِيِه َوَذا اْلِم َسم بمَن اَأم

ِدي َجَواًِب * َأاَل َمنم ُمبمِلٌغ َغيمََلَن َعينِ  : لِلمَمومتِ  َا ُأهم َِبرُي َوُعرمَوَة ِإَّنَّ َف ِإَخاُل َيَمتِيِه اْلم ِلَكَما يَ * َوَسوم َر قـَوم ِسرُي بَِنَّ َوقـَوماًل َغيـم
ََنُه نَِبيًّا ِمثمَل ُموَسى * ُُمَمًَّدا َعبمٌد َرُسوٌل  َوبِئمَس االمر َأمر بىن ( 5)َفُكلُّ فـَىًت خُيَاِيُرُه ُمَِرُي * ِلَرب   اَل َيِضلُّ َواَل جَيُوُر َوَجدم

م  * قسى  ُُموُر َأَضاُعوا َأممَرُهمم َوِلُكلِ  قـَوم َد َغاَِبت  ِإلَيمِهمم َأمِ * بوج ِإذا تـُُقسِ َمِت اَأم َنا ُأسم ُجُنوُد * رٌي َوالدََّوائُِر َقدم َتُدوُر َفِجئـم
َع مَجمَع َبيِن َقِسي    َمم ُُنوِد َوملَم * َعَلى َحَنق  َنَكاُد َلُه َنِطرُي َوأُقمِسُم َلوم ُهُم َمَكثُوا َلِسرمََن * اَّللَِّ َضاِحَيًة َتِسرُي نـَُؤمُّ اْلم ِإلَيمِهمم ِِبْلم

َد لِيََّة مثَّ َحىتَّ يَـ  َلَمِت النُُّصوُر * ُغوُروا َفُكنَّا ُأسم ٌم َكاَن قـَبمُل َلَدى ُحنَـنيم  ( 1)َأحَبمَناَها َوَأسم َماُء ِبِه مَتُوُر ِمَن * َويـَوم َلَع َوالدِ  فََأقـم
م   َمعم َكيَـوم ِم ملَم َتسم ََيَّ ٌم ذُُكوُر قـَتَـلمَنا ِف * اَأم َمعم ِبِه قـَوم َيمُل ُزوٌر * المغَُباِر َبيِن ُحطَيمط  َوملَم َيسم َوملَم َيُك ُذو ( 9)َعَلى رَاََيهِتَا َواْلم

م   َماِر رَئِيَس قـَوم ٌل يـَُعاِقُب َأوم َنِكرُي َأقَاَم هِبِمم َعَلى َسَنِن المَمَناََي * اْلِم  َوَقدم َِبَنتم ملبصرها االمور* هَلُمم َعقم
__________ 

 .ري ِمنمهُ يزمعم َأنه خ: خيايره( 5)
 .مغلوب ِف ُمايرته: وُمري

 .َموِضع قريب من الطَّاِئف: لية( 1)
 .َرهمط َمالك بن َعومف النصرى: والنصور

 .مجع َأزور َوُهَو املائل: زور( 9)
)*( 
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ُهم حريضا  ُهُم َبَشٌر َكِثرٌي * فََأفَلت من جنا ِمنـم ُُموَر َأخُ ( 5)َوقـُتِ َل ِمنـم ُصوُر * و التـََّواين َواَل يـُغميِن اَأم َواَل المَغِلُق الصَُّريِ َرُة اْلَم
َلَتِت الصُُّقوُر بـَُنو َعومف  مَتِيُح هِبِمم ِجَياٌد * َأَحانـَُهمم َوَحاَن َوَملَُّكوُه ( 1) ( 9)ُأِهنَي هَلَا المَفَصاِفُص َوالشَِّعرُي * أُُموَرُهُم َوَأفـم

ُموَها تـُقُ * فـََلوماَل قَاِرٌب َوبـَُنو َأبِيِه  َعَلى ُُيمن  َأَشاَر بِِه المُمِشرُي َأطَاُعوا قَاِرًِب * سِ َمِت المَمَزارُِع َوالمُقُصوُر َوَلِكنَّ الر ََِيَسَة ُعمِ 
ا * َوهَلُمم ُجُدوٌد  ََلِم يـُلمَفوم سم ا ِإََل اْلمِ َدوم ََلٌم ِإََل ِعز   َتِصرُي فَِإنم يـُهم ِلُموا فـَُهُم أُنُوَف النَّاِس َما مَسََر ال* َوَأحم سَِّمرُي فَِإنم ملَم ُيسم

َقِفرُي * حبَرمِب اَّللَِّ لَيمَس هَلُُم نصري َكَما حكت بىن سعد َوَجرت * َأَذاٌن  ِط َبيِن َغزِيََّة َعنـم ر  ( 7)ِبَرهم َكَأنَّ َبيِن ُمَعاِويََة بمِن َبكم
لُموا ِإَنَّ *  ََلِم َضائَِنٌة خَتُوُر فـَُقلمَنا َأسم سم َنا * أخوكم  ِإََل اْلمِ َم ِإذم َجاُءوا ِإلَيـم َحِن الصُُّدوُر َكَأنَّ المَقوم من * َوقد َبرِئت ِمَن اْلمِ

 َمَع طَائَِفة  ِمنم المبغَضاء بعد الس لم عور فصل َوَلمَّا انـمَهَزَمتم َهَواِزُن َوَقَف َمِلُكُهمم َماِلُك بمُن َعومف  النَّصمِريُّ َعَلى ثَِنيَّة  
َراُكمم : الَ َأصمَحابِِه فـَقَ   .ِقُفوا َحىتَّ ََتُوَز ُضَعَفاؤُُكمم َوتـَلمَحَق ُأخم

َحاقَ  ًما : َماَذا تـََرومَن؟ قَاُلوا: فـَبَـَلَغيِن َأنَّ َخيمًَل طلعت َوَمالك َوَأصمَحابه على التـَّثمِنَية فـََقاَل َِأَصمَحابِهِ : قَاَل ابمُن ِإسم نـََرى قـَوم
َ آَذاِن خَ   ( .1)يمِلِهمم َطِويَلًة ِبَوادُُّهمم َواِضِعي رَِماِحِهمم بـَنيم



 :فـََقالَ 
__________ 

َََلك: اْلريض( 5)  .املشرف على اهلم
ِيَلة: الغلق( 1)  .المَقِليل اْلم
 .مجع فصفصة وهى البقلة الَّىِت أتكلها الدََّواب  : الفصافص( 9)
 .الداهية: العنققري( 7)
ذ: البواد( 1)  .مجع ِبد َوُهَو بطن المَفخم

)*( 
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ُهمم   .َهُؤاَلِء بـَُنو ُسَليمم  َواَل بَمَس َعَليمُكمم ِمنـم
بَـُعَها، فـََقاَل َِأَصمَحابِهِ  َرى تـَتـم بَـُلوا َسَلُكوا َبطمَن المَواِدي، مثَّ طََلَعتم َخيمٌل ُأخم ًما : َماَذا تـََرومَن؟ قَاُلوا: فـََلمَّا َأقـم نـََرى قـَوم

 .َخيمِلِهمم  َعاِرِضي رَِماِحِهمم َأغمَفااًل َعَلى
ُهمم : فـََقالَ  َزمرَُج، َواَل بَمَس َعَليمُكمم ِمنـم ُس َواْلم َوم  .َهُؤاَلِء اَأم

، مثَّ طََلَع فَاِرٌس فـََقاَل َِأَصمَحابِهِ  ا ِإََل َأصمِل الثَِّنيَِّة َسَلُكوا َطرِيَق َبيِن ُسَليمم   نـََرى فَاِرًسا: َماَذا تـََرومَن؟ فـََقاُلوا: فـََلمَّا انـمتَـَهوم
 .َطِويَل المَبادِ  َواِضًعا ُرُممَُه َعَلى َعاتِِقِه َعاِصًبا رَأسه مبَلءة َْحمَراء

ِت لُِيَخاِلطَنَُّكمم فَاثـمبـُُتوا َلهُ : قَالَ   .َهَذا الزبري ابمن المَعوَّاِم، َوأُقمِسُم ِِبلَلَّ
مَ  ُر ِإََل َأصمِل الثَِّنيَِّة َأبمَصَر المَقوم َها فـََلمَّا انـمتَـَهى الزُّبـَيـم  .َفَصَمَد هَلُمم فـََلمم يـََزلم يُطَاِعنـُُهمم َحىتَّ َأزَاَحُهمم َعنـم

ِبِل َوالمغََنِم َوالرَّقِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَغَنائِِم َفُجِمَعتم ِمَن اْلمِ ِعمَرانَِة فصل َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِق، َوَأَمَر َأنم ُتَساَق ِإََل اْلم
َبسَ   .ُهَناكَ  فـَُتحم

َحاقَ  ر و المِغَفاِري  : قَاَل ابمُن ِإسم ُعوَد بمَن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى المغََنائِِم َمسم  .َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  ُ َعَليمِه وَ : فصل قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن بـَعمُض َأصمَحابَِنا، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِئذ  ِِبممَرَأة  قـَتَـَلَها َخاِلُد بمُن َوَحدَّ َسلََّم مر يـَوم

َها، فـََقاَل لِبَـعمِض َأصمَحابِِه ( 5)المَولِيِد َوالنَّاُس ُمتَـَقصِ ُفوَن  ُ َعَليمِه  -ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َأدمِركم َخاِلًدا فـَُقلم َلهُ " َعَليـم َصلَّى اَّللَّ
ُتَل  -َوَسلََّم  َهاَك َأنم تـَقم  ".َولِيًدا َأِو اممَرَأًة َأوم َعِسيًفا يـَنـم

َقِطًعا َحاَق ُمنـم  .َهَكَذا َرَواُه ابمُن ِإسم
__________ 

 .جمتمعون: متقصفون( 5)
)*( 
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د ر و، َحدثَنا المُمِغريَُة بمُن َعبمِد الرَّْحمَ : َوقد قَاَل االمام َأْحم ثـََنا َأبُو َعاِمر  َعبمُد المَمِلِك بمُن َعمم َثيِن َحدَّ ِن، َعنم َأيب الز ََِنِد، َحدَّ
ِه َرَِبِح بن ربيع أخى بىن َحنمَظَلة المَكاِتب، َأنه أخربُه َأنه رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ  ، َعنم َجدِ  ُ َعَليمِه المُمَرقَُّع بمُن َصيمِفي    َصلَّى اَّللَّ

َمِتِه َخاِلُد بمنُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى اممَرَأة   َوَسلََّم ِف َغزمَوة  َغَزاَها َوَعَلى ُمَقدِ  المَولِيِد، َفَمرَّ َرَِبٌح َوَأصمَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َويـَتَـَعجَُّبوَن ِمنم َخلمِقَها، َحىتَّ ْلََِقهُ  َمُة، فـََوقـَُفوا يـَنمظُُروَن ِإلَيـم ُتوَلة  ممَّا َأَصاَبِت المُمَقدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ َمقم ى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها، فـََوَقَف َعَليـم فـََقاَل ! " َما َكاَنتم َهِذِه لِتـَُقاِتلَ : " َعَلى رَاِحَلِتِه، فَانـمَفَرُجوا َعنـم

ق َخاِلدا َفقل َلهُ : " َِأََحِدِهمم   ".َواَل َعِسيًفا  اَل يقتلن َذر ِيَّةً : " اْلم
 .وََكَذِلَك َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث المُمَرقَِّع بمِن َصيمِفي ِبِه ََنوه
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ُهمم ِفيِهُم الرَّ  ا انـمَهَزَمتم َذَهَبتم ِفرمَقٌة ِمنـم ئِيُس َماِلُك بمُن َعومف النصرى فلجأوا ِإََل َغزمَوة َأومطَاس  وََكاَن َسبَـبـَُها َأنَّ َهَواِزَن َلمَّ
َكُروا مبََكان  يـَُقاُل َلُه َأَوطَاٌس، فـَبَـَعَث ِإلَيمِهمم َرُسولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  الطَّاِئِف فـََتَحصَُّنوا هِبَا، َوَساَرتم ِفرمَقٌة فـََعسم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـفمسِ َسرِيًَّة ِمنم َأصمَحاِبِه َعَليمِهمم َأبُ  َعِريُّ فـََقاتـَُلوُهمم فـََغَلُبوُهمم، مثَّ َساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشم ِه و َعاِمر  اَأم
َل الطَّاِئفِ   .المَكِرُيَِة َفَحاَصَر َأهم

 .َكَما َسَيأمِت 
َحاقَ  َم ُحنَـنيم  : قَاَل ابمُن ِإسم رُِكوَن يـَوم ، َوَلمَّا انـمَهَزَم المُمشم َكَر بـَعمُضُهمم بَِومطَاس  ، َوَعسم ا الطَّاِئَف َوَمَعُهمم َماِلُك بمُن َعومف   َأتـَوم

، وَ  َرَة ِمنم ثَِقيف  ُ تَِبَعتم َخيمُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَوتـََوجََّه بـَعمُضُهمم ََنمَو َُنمَلَة، َوملَم َيُكنم ِفيَمنم تـََوجََّه ََنمَو َُنمَلَة ِإالَّ بـَُنو َغيـم َّللَّ
 َعَليمِه َوَسلََّم َمنم 

 .َسَلَك الثَـَّناَيَ 
ُدرَيمَد ابمن الصِ مَِّة فََأَخَذ ِبِطَاِم مَجَِلِه  -َوِهَي أُمُُّه  -فََأدمَرَك رَبِيَعُة بمُن رُفـَيمِع بن أهان السَُّلِميُّ َويـُعمَرُف ِِببمِن الدُُّغنَِّة : قَالَ 

، َفَأََنَخ بِِه فَِإَذا َشيمٌخ َكِبرٌي َوِإَذا ُدرَيمُد بمُن الصِ مَِّة َواَل يـَعمرِ َوُهَو َيُظنُّ َأنَُّه اممَرَأة َوَذلِ  فُُه َك َأنه ِف شجار هَلُم، فَِإَذا ِبَرُجل 
تُـُلكَ : َماَذا تُرِيُد يب؟ قَالَ : المُغََلُم، فـََقاَل َلُه ُدرَيمدٌ   .َأقـم

 .فـَيمع  السَُّلِميُّ َأََن رَبِيَعُة بمُن رُ : َوَمنم َأنمَت؟ قَالَ : قَالَ 
ًئا، قَالَ  ِلي ِف الشِ َجاِر، مثَّ اضمِربم ! بِئمَس َما َسلََّحتمَك ُأمُّكَ : مثَّ َضَربَُه ِبَسيمِفِه فـََلمم يـُغمِن َشيـم ُخذم َسيمِفي َهَذا ِمنم ُمَؤخَِّر رَحم

َماِغ فَِإين ِ َكَذِلَك   ِفضم َعِن الدِ  رِبمَها َأنََّك قـَتَـلمَت ! ُكنمُت َأضمِرُب الر َِجالَ بِِه َوارمَفعم َعِن المِعظَاِم َواخم مثَّ ِإَذا َأتـَيمَت أُمََّك فََأخم
م  َمنَـعمُت ِفيِه ِنَساَءكَ  َلمَّا َضَربـمُتُه فـََوَقَع َتَكشََّف فَِإَذا : فـََزَعَم بـَُنو ُسَليمم  َأنَّ رَبِيَعَة قَالَ ! ُدرَيمَد بمَن الصِ مَِّة فـَُربَّ َواَّللَِّ يـَوم

َيل إعراء( 5)ِعَجانُُه   .َوبُطُوُن َفِخَذيمِه ِمثمُل المَقَراِطيِس ِمنم رُُكوِب اْلم
__________ 



 .َما َبني اْلصية والدبر: العجان( 5)
)*( 
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ُه فـََقاَلتم  بَـَرَها بَِقتمِلِه ِإَيَّ  .َق ُأمََّهات  َلَك َثََلَثً َأَما َواَّللَِّ َلَقدم َأعمتَ : فـََلمَّا رََجَع رَبِيَعُة ِإََل ُأمِ ِه َأخم
هُلَا َرُة بِنمُت ُدرَيمد  َأَِبَها َفِمنم َذِلَك قـَوم َحاَق َما رََثتم ِبِه َعمم فظل * قَاُلوا قـَتَـلمَنا ُدرَيمًدا قـُلمُت َقدم صدُقوا : مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم

َواَم ُكلَّهُ ( 5)دمعى على السرِبل ينحدر  َقـم رََأتم ُسَليمٌم وََكعب َكيَف َيمتر ِإَذنم َلَصبََّحُهمم ِغبًّا * ُم َلوماَل الَِّذي قـََهَر اَأم
َفٌل َذِفُر * َوظَاِهَرًة  تَـَقرَّتم نـََواُهمم َجحم َحاقَ ( 1)ُحيمُث اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف آََثِر : قَاَل ابمُن ِإسم َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َه ِقَبَل َأومطَاس   َعِريَّ، فََأدمَرَك ِمَن النَّاِس بـَعمَض َمِن انـمَهَزَم فـََناَوُشوُه المِقَتاَل فـَُرِمَي َأبُو َعاِمر  فَـ  َمنم تـََوجَّ َشم ُقِتَل، َأَِب َعاِمر  اَأم
ِه فـََقاتـََلُهمم َففتح هللا َعَليمِه َوَهَزَمُهمم هللا َعِريُّ َوُهَو ابمُن َعمِ  َشم عزوجل، َويـَزمُعُموَن َأنَّ َسَلَمَة بمَن  فََأَخَذ الرَّايََة َأبُو ُموَسى اَأم

م  فََأَصابَ  َعِريَّ ِبَسهم َشم  ُدرَيمد  ُهَو الَِّذي رََمى َأَِب َعاِمر  اَأم
بَـَتُه فـََقتَـَلُه َوقَالَ  أَُلوا َعينِ  فَِإين ِ َسَلَمهم : رُكم ِرُب ِِبلسَّيمِف رُءُ ( 9)ابمُن مَسَاِديَر ِلَمنم تـََومسََّهم * ِإنم َتسم وَس املسلمه قَاَل ابمن َأضم

َحاق َم : ِإسم َعِريَّ َلِقَي يـَوم َشم ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر َوَحِديِثِه َأنَّ َأَِب َعاِمر  اَأم َثيِن َمنم َأِثُق ِبِه ِمنم َأهم َوة  ِمَن َوَحدَّ َأومطَاس  َعَشَرَة ِإخم
رِِكنَي، َفَحَمَل َعَليمِه َأَحُدُهمم َفَحَمَل َعَليمِه أَ  ََلِم َويـَُقولُ المُمشم سم ُعوُه ِإََل اْلمِ َهدم َعَليمهِ : بُو َعاِمر  َوُهَو يَدم  .اللَُّهمَّ اشم

 .فـََقتَـَلُه َأبُو َعاِمر  
ََلِم َويـَُقولُ  ُعوُه ِإََل اْلمِسم َهدم : مثَّ َْحََل َعَليمِه آَخُر َفَحَمَل َعَليمِه َأبُو َعاِمر  َوُهَو َيدم  .اللَُّهمَّ اشم

 .َعَليمهِ 
َعة وبقى المَعاِشر،فـَقَ   تَـَلُه َأبُو َعاِمر ، مثَّ َجَعُلوا َُيمِمُلوَن َعَليمِه َوُهَو يـَُقوُل َذِلك َحىتَّ قتل ِتسم

__________ 
 .المَقِميص: السرِبل( 5)
م: غبا( 1) ًما بعد يـَوم  .يـَوم

م: َوالظَّاِهَرة  .َأن يصبحهم كل يـَوم
َيمش الكثيف: واْلحفل  .اْلم

َِديدالمُمتَـغَ : والذفر  .ري  الرَّاِئَحة من صدأ اْلم
 .ضعف المَبَصر َأو شئ يتَـَراَءى لَلنسان من ضعف َبَصره: السمادير( 9)
 ( )*(9 -السِ ريَة  - 75)
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ََلِم َويـَُقولُ  ُعوُه ِإََل اْلمِسم َهدم َعَليمهِ اللَُّهمَّ ا: َفَحَمَل َعَلى َأيب َعاِمر  َوَْحََل َعَليمِه َأبُو َعاِمر  َوُهَو َيدم  .شم
َهدم َعَليَّ : فـََقاَل الرَُّجلُ   .اللَُّهمَّ اَل َتشم

ُ َعَليمِه وَ  ََلُمُه، َفَكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َلَم بـَعمُد َفَحُسَن ِإسم َلَت َفَأسم َهَذا َشرِيُد : " َسلََّم ِإَذا رَآُه قَالَ َفَكفَّ َعنمُه َأبُو َعاِمر  فََأفـم
 ".َأيب َعاِمر  

بَـَتُه : َورََمى َأَِب َعاِمر  َأَخَوانِ : الَ قَ  ِخُر رُكم َاِرِث ِمنم َبيِن ُجَشَم بمِن ُمَعاِويََة، فََأَصاَب َأَحُدمُهَا قـَلمَبُه َواْلم المَعََلء وأوىف ابمنا اْلم
ِإن : يرثيهما( 5[ )بن ُمَعاِويَة]نم بىن جشم فـََقَتََلُه، َوَوَلَّ النَّاُس َأبُو ُموَسى َفَحَمَل َعَليمِهَما فـََقتَـَلُهَما، فـََقاَل رَُجٌل مَ 

َنَدا* الرزية قتل المعََل  يًعا َوملَم ُيسم ىَف مجَِ  ء َوَأوم
فـََلمم يـََر ِف ( 9)َكَأنَّ َعَلى ِعطمِفِه جُممَسَدا * مُهَا تـَرََكاُه َلَدى َمعمَرك  ( 1)َوقد َكاَن داهية َأرمبََدا * مُهَا المَقاِتََلِن َأَِب َعامر 

َليمِهَما ا َحدثَنا ُُمَمَّد بن المَعََلء، َوحدثَنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم بـَُريمُد بمُن َعبمِد : أقل عثارا وأرمى يدا َوقَاَل الُبَخاِري  * لنَّاِس ِمثـم
، َعنم َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب ُموَسى قَالَ  ُ َعَليمهِ : اَّللَِّ َوَسلََّم ِمنم ُحنَـنيم  بـََعَث َأَِب َعاِمر  َعَلى َجيمش   َلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأصمَحابَهُ   .ِإََل َأومطَاس  فـََلِقَي ُدرَيمَد بمَن الصِ مَِّة فـَُقِتَل ُدرَيمٌد َوَهَزَم اَّللَّ
َبِتِه، رََماُه : قَاَل َأبُو ُموَسى َبِتهِ َوبـََعَثيِن َمَع َأيب َعاِمر ، فـَُرِمَي َأبُو َعاِمر  ِف رُكم بَـَتُه ِف رُكم م  فَأَثـم  .ُجَشِميٌّ ِبَسهم

 .َذاَك قَاتِِلي الَِّذي رََماين : ََي َعمِ  َمنم َرَماَك؟ فََأَشاَر ِإََل َأيب ُموَسى فـََقالَ : فَانـمتَـَهيمُت ِإلَيمِه فـَُقلمتُ : قَالَ 
ُتُه، فـََلمَّا رَآين َوَلَّ فَاتَـّبَـعمُتُه َوَجعَ  ُت َلُه فـََلِحقم ِ : لمُت َأُقوُل َلهُ فـََقَصدم َنا َضرمبـَتَـنيم تَـَلفم َتِحي َأاَل تـَثـمُبُت؟ َفَكفَّ فَاخم َأاَل َتسم

مَ : قتل هللا َصاحبك، َقالَ : ِِبلسَّيمِف فـََقتَـلمُتُه، مثَّ قـُلمُت َِأَيب َعاِمر    .فَانمتزع َهَذا السَّهم
 .فـَنَـَزعمُتُه فـَنَـَزا ِمنمُه المَماءُ 

َم : قَالَ   ِرئََيبمَن أخى َأقم
__________ 

 .من ابمن ِهَشام( 5)
َيَّة اْلبيثة: االربد( 1)  .االسد َأو اْلم
 .الثَـّومب المَمصمُبوغ ِبلزعفران: اجملسد( 9)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم السَََّلَم َوُقلم َلهُ  تَـغمِفرم يل : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اسم
َلَفيِن َأبُو َعاِمر   َتخم  .َعَلى النَّاِس، َفَمَكَث َيِسريًا مثَّ َماتَ َواسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بَيته على َسرِير مزمل َوَعَليمِه ِفَراٌش قَ  دم َأثَـَّر رَِماُل السَّرِيِر فـََرَجعمُت َفَدَخلمُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـرمتُُه ِبَرَبََِن وَ  بَـيمِه، فََأخم رِِه َوَجنـم ِلهِ ِبَظهم تَـغمِفرم يل : ُقلم َلهُ : َخرَبِ َأيب َعاِمر  َوقـَوم  .اسم

َعلمُه : " َورََأيمُت بـََياَض ِإِبطَيمِه مثَّ قَالَ " اللَُّهمَّ اغمِفرم ِلُعبَـيمد  َأيب َعاِمر  : " َفَدَعا مبَاء  فـَتَـَوضَّأَ مثَّ َرَفَع يََديمِه فـََقالَ : قَالَ  اللَُّهمَّ اجم



َم المِقَيا َق َكِثري  ِمنم َخلمِقَك يـَوم تَـغمِفرم : فـَُقلمتُ " َأوم ِمَن النَّاِس  -َمِة فـَوم  .َويل فَاسم
َخًَل َكِرُيًا : " فـََقالَ  َم المِقَياَمِة ُمدم َبُه َوَأدمِخلمُه يـَوم  ".اللَُّهمَّ اغمِفرم ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن قـَيمس  َذنـم

َدامُهَا َِأَيب عَ : قَاَل َأبُو بـُرمَدةَ  ُهَماِإحم ُ َعنـم َرى َِأَيب ُموَسى َرِضَي اَّللَّ ُخم  .اِمر  َواَأم
ِلٌم َعنم َأيب ُكَريمب  ُُمَمَِّد بمِن المَعََلِء، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب بـَرَّاد ، َعنم َأيب ُأَساَمَة   .ِبِه ََنمَوهُ َوَرَواُه ُمسم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّا: َوقَاَل اْلمِ َياُن َحدَّ َِليِل، َعنم َأيب َسِعيد   -ُهَو الثَـّومِريُّ  -ِق، َأنـمَبَأََن ُسفم َعنم ُعثمَماَن المبَـِتِ ِ ، َعنم َأيب اْلم
ِريِ ، قَالَ  ُدم َنا َأنم نـََقَع َعَليمِهنَّ َوهَلُنَّ َأزمَواٌج،: اْلم َنا ِنَساًء ِمنم َسِبِم َأومطَاس  َوهَلُنَّ َأزمَواٌج، َفَكرِهم ُ  َأَصبـم َفَسأَلمَنا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

يَةُ  َانُكم : " َعَليمِه َوَسلََّم فـَنَـَزَلتم َهِذِه اْلم َصَناُت ِمَن النِ َساِء ِإالَّ َما ملكت َأُيم َللمَنا هِبَا فـُُروَجُهنَّ : قَالَ " َوالمُمحم َتحم  .فَاسم
 .ُعثمَماَن المبَـِتِ ِ  ِبهِ  َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديثِ 

رِ  ُدم َِليِل، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم قـََتاَدَة َعنم َأيب اْلم َرَجُه ُمسم  .ي ِ َوَأخم
ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َسِعيدِ  َماُم َأْحمَُد َوُمسم ِلٌم َوُشعمَبُة َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم  َوَقدم َرَواُه اْلمِ بمِن َأيب َعُروبََة، زَاَد ُمسم

يِ  َعنم َأيب  َامِشِ َِليِل، َعنم َأيب َعلمَقَمَة اهلم َسِعيد ، َأنَّ َأصمَحاِب َرُسوِل  َحِديِث مهام َعن َُيمََي، َثََلثـَتـُُهمم َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأيب اْلم
ُ عَ  َم َأومطَاس  هَلُنَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َليمِه َوَسلََّم َأَصابُوا َسَباََي يـَوم
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ُ َعَليمِه َوسلم َكفُّوا َوأتََمثَُّ  ِل الشِ رمِك، َفَكاَن ُأََنٌس ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياهِنِنَّ، فـَنَـَزَلتم َأزمَواٌج ِمنم َأهم وا ِمنم ِغشم
يَُة ِف ذَ  َانُكم : " ِلكَ َهِذِه اْلم َصَناُت ِمَن النِ َساِء ِإالَّ َما ملكت َأُيم  ".َوالمُمحم

َبل    .َوَهَذا َلفمُظ َأْحمََد بمِن َحنـم
ُ َأعملَ  ُفوُظ َواَّللَّ ، َوُهَو ثَِقٌة وََكاَن َهَذا ُهَو المَمحم َامِشِيَّ َناِد َأَِب َعلمَقَمَة اهلم  .مُ فـََزاَد ِف َهَذا اْلمِسم

َتَدلَّ  ََمِة َطََلقـَُها َوَقِد اسم يَِة المَكِرُيَِة َعَلى َأنَّ بـَيمَع اَأم  .مَجَاَعٌة ِمَن السََّلِف هِبَِذِه اْلم
ُعود  َوُأيَبِ  بمِن َكعمب  َوَجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َوابمِن َعبَّاس  َوَسِعيِد بمِن المُمسَ  َسِن المَبصمِري ِ ُرِوَي َذِلَك َعِن ابمِن َمسم  .يَِّب َواْلَم

ِخ ِنَكاِحَها َأوم  َتِدلِ نَي حبَِديِث بَرِيَرَة َحيمُث بِيَعتم مثَّ ُخريِ َتم ِف َفسم ُهوُر ُمسم ُمم  َوَخاَلَفُهُم اْلم
ُعَها َطََلقًا هَلَا َلَما ُخريِ َتم   .ِإبـمَقائِِه، فـََلوم َكاَن بـَيـم

َنا المَكََلَم َعَلى َذِلَك ِف التـَّفمِسرِي مبَا  .ِفيِه ِكَفايَةٌ  َوَقدم تـََقصَّيـم
َكاِم المَكِبريِ  َحم ُ ِف اَأم  .َوَسَنذمُكُرُه ِإنم َشاَء اَّللَّ

َِديِث ِف َسَباََي َأومطَاس   رَِكِة هِبََذا اْلم ََمِة المُمشم َتَدلَّ مَجَاَعٌة ِمَن السََّلِف َعَلى ِإَِبَحِة اَأم  .َوَقِد اسم
ُهوُر َوقَاُلوا ُمم َن َأوم ُكنَّ ِكَتابِيَّات  َهِذِه َقضِ : َوَخاَلَفُهُم اْلم َلمم  .يَُّة َعنيم ، فـََلَعلَُّهنَّ َأسم

ُ تـََعاََل  َكاِم المَكِبرِي ِإنم َشاَء اَّللَّ َحم رِيِر َذِلَك ِف اَأم ِضُع تـَقم  .َوَموم
ََل َرُسوِل اَّللَِّ  ََن َموم َُن ابمُن ُأمِ  َأُيم م حنني وبسرية َأومطَاس  َأُيم هد يـَوم تشم ٌل ِفيَمن اسم َُن بن َفصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َأُيم َصلَّى اَّللَّ

َناح  َوِد بمِن المُمطَِّلِب بمِن َأَسد ، مَجََح ِبِه فـََرُسُه الَِّذي يـَُقاُل َلُه اْلم َسم َعَة بمَن اَأم َفَماَت، وسراقة ابمن َماِلِك عبيد، َوزيد بمُن َزمم



َنمَصاِريُّ ِمنم  َاِرِث بمِن َعِدي   اَأم ُ  بمِن اْلم ، فـََهُؤاَلِء َأرمبـََعٌة َرِضَي اَّللَّ َعِريُّ َأِمرُي َسرِيَِّة َأومطَاس  َشم ََلِن، َوَأبُو َعاِمر  اَأم َبيِن المَعجم
ُهمم   .َعنـم
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ُل جُبَريمِ بمِن زَُهريمِ بمِن َأيب سُ  َعاِر ِف َغزمَوِة َهَواِزَن َفِمنم َذِلَك قـَوم َشم ٌل ِفيَما ِقيَل ِمَن اَأم ُتُم : لمَمىَفصم َلُه َوَعبمُدُه َولَّيـم * َلوماَل اْلمِ
َرانـَُنا  َم حيالنا َأقـم زمِع يـَوم َتَخفَّ الرُّعمُب ُكلَّ َجَباِن ِِبْلِم بُُه ِف َكفِ ِه * ِحنَي اسم ِ َساع  ثـَوم َذمقَاِن ِمنم بـَنيم ُبوَن ِلَلم * َوَسَواِبُح َيكم

َرَمَنا َوَأظمَهَر ِدينَـَنا  َواَّللَُّ ( 5)َوُمَقطَّر  ِبَسَناِبَك َولََباِن  َلَكُهمم َوفـَرََّق مَجمَعُهمم * َأكم ُ َأهم ُمم * َوَأَعزَََّن ِبِعَباَدِة الرَّْحمَِن َواَّللَّ َوَأَذهلَّ
ُيَاِن َأيمَن يدعوَن َي* ِإذم قَاَم َعم نَِبيُكم ووليه : َويـَرمِوي ِفيَها بـَعمُض الرَُّواةِ : بِِعَباَدِة الشَّيمطَاِن قَاَل ابمُن ِهَشام   لكتيبة اْلمِ

َعِة الرِ ضمَوانِ * الَِّذيَن ُهُم َأَجابُوا رَبَـُّهمم  َم المُعَريمِض َوبـَيـم  يـَوم
َم مَجمع  : َوقَاَل َعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  السَُّلِميُّ  بَـبمُت َما لَ * فَِإين ِ َوالسََّواِبُح يـَوم ُلو الرَُّسوُل ِمَن المِكَتاِب َلَقدم َأحم ِقَيتم َوَما يـَتـم

ِل جَنمد  * ثَِقيٌف  َع مَجمَع * جبَنمِب الشِ ِعِب َأممِس ِمَن المَعَذاِب ُهُم رَأمُس المَعُدوِ  ِمنم َأهم َمم ُلُهُم َأَلذُّ ِمَن الشََّراِب َهَزممَنا اْلم فـََقتـم
َ مَجمَع َبيِن  بَِومطَا* َوِصرمًما ِمنم ِهََلل  َغاَدرَتـمُهمم ( 1)وحكت بركها ببىن َئب * َبيِن َقِسي    س  تـَُعفَُّر ِِبلتـَُّراِب َوَلوم اَلقـَنيم

ُع َكايب * ِكََلب   َ ُبس   ( 9)َلَقاَم ِنَساُؤُهمم َوالنـَّقم َيمَل ِفيِهمم بـَنيم َنا اْلم  (7)ِإََل االورال تنحط ِبلنهاب * رََكضم
__________ 

 .المملقى على أحد قطريه، َأي أحد جانبيه: املقطر( 5)
 .طمَراف اْلوافرأَ : والسنابك

ر: واللبان  .الصَّدم
ر: الربك( 1)  .الصَّدم

َرمب: وحكت بركها  .ِكَنايَة َعن شدَّة اْلم
 .المغَُبار: النـَّقمع( 9)

 .المُمرمتَفع: والكاىب
 .جبل قرب َذات عرق: بس( 7)

 .المغََنائِم: ابخترج َصوات من الث قل واالعياء والنه: أجبل َثََلثَة سود ِف َجوف الرمل وتنحط: واالورال
)*( 
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َقِ   * ََي َخاَُتَ النـَُّبآِء ِإنََّك ُمرمَسٌل : َكِتيبَـُتُه تـََعرَُّض لِلضِ َراِب َوقَاَل َعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  َأيمًضا* ِبِذي ْلََب  َرُسوُل اَّللَِّ ِفيِهمم  ِِبْلم
َلَه بـَىَن َعلَ  تـَُهمم * يمَك َُمَبًَّة ُكلُّ ُهَدى السَِّبيِل ُهَداَكا ِإنَّ اْلمِ ا مبَا َعاَهدم ُجنمٌد بـََعثمَت * ِف َخلمِقِه َوُُمَمًَّدا مَسَّاَكا مثَّ الَِّذيَن َوفـَوم



َا يـَغمَشى َذِوي النََّسِب المَقرِ ( 5)َلمَّا َتَكنـََّفُه المَعُدوُّ يـََراَكا * َعَليمِهُم الضَّحَّاَكا َرُجًَل ِبِه َذَرُب السِ ََلِح َكأَنَُّه  يـَبمِغي * يِب َوِإَّنَّ
َراَكا* رَضا الرَّْحمَن مثَّ رضاكا أنبئك َأين ِ َقدم رََأيمُت َمَكرَُّه  َمُغ اْلمِشم  حَتمَت المَعَجاَجِة َيدم

ََماِجَم َصارًِما فتاكا * َطومرًا يـَُعاِنُق ِِبلمَيَديمِن َواَترًَة  ِمنمُه الَِّذي َعايـَنمُت َكاَن * ى يـَغمَشى ِبِه َهاَم المَكَماِة َوَلوم تـَرَ ]يـَفمِري اْلم
ُد المَعرِيِن * َُيمُشوَن حَتمَت ِلَوائِِه وََكأَنَـُّهمم ( 9)َضرمًِب َوطَعمًنا ِف المَعُدوِ  ِدرَاًكا * َوبـَُنو ُسَليمم  ُمعمِنُقوَن َأَماَمُه ( 1[ )ِشَفاَكا ُأسم

َمعمُروَفًة َوَولِيـَُّنا * ِإالَّ ِلطَاَعِة َرهبِ ِمم َوَهَواَكا َهِذي َمَشاِهُدََن الَِِّت َكاَنتم لََنا * ابًَة َأَردمَن مثَّ ِعَراَكا َما يـَرمََتُوَن ِمَن المَقرِيِب قـَرَ 
ِلِه َفُمَتاِلُع ( : 7)َموماَلَكا َوقَاَل َعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  َأيمًضا  ِدََيٌر ( 1)ُع َفِمطمَلى َأرِيك  َقدم َخََل فَالمَمَصانِ * َعَفا جِممَدٌل ِمنم َأهم

ِر ِللمَحيِ  َجاِمُع ُحبَـيِ َبٌة َألمَوتم هِبَا ُغرمبَُة النـََّوى * لََنا ََي مُجمُل ِإذم ُجلُّ َعيمِشَنا  لِبَـنيم  فـََهلم َماض  ِمَن * َرِخيٌّ َوَصرمُف الدَّهم
 المَعيمِش رَاِجعُ 

__________ 
 .اْلدة واملضاء: الذرب( 5)

 .أَحاط بِهِ : وتكنفه
 .ابمن ِهَشاممن ( 1)
 .مسرعون: معنقون( 9)

 .الطعمن املتتابع: والدراك
 .من ُهَنا ِإََل آخر َهَذا المَفصمل سقط من ت( 7)
 .موضعان: جمدل ومتالع( 1)

 .مسيل ضيق من االرض: واملطلى، يقصر وُيد
 .َواد: َأو االرض السهلة وأريك

)*( 
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َر َمُلو  َتِغي المُكفَّاَر َغيـم تهمم * َمة  فَِإنم تـَبـم ُهمم َوَواِسُع * فَِإين ِ َوزِيٌر للنىب واتبع َدَعاََن ِإلَيمِه خري َوفد َعلَّمم َُة َوالمَمرَّاُر ِمنـم ُخَزُيم
َنا ِبَلمف  ِمنم ُسَليمم  َعَليمِهُم  َا * َفِجئـم ِ َوِإَّنَّ َشبَـنيم َخم ِج َداُوَد رَاِئُع نـَُبايُِعُه ِِبَأم ِ نـَُباِيُع  َيدُ * لَُبوٌس هَلُمم ِمنم َنسم َشبَـنيم َخم َ اَأم اَّللَِّ بـَنيم

َوًة  ِديِ  َمكََّة َعنـم َنا َمَع المَمهم َيمُل يـَغمَشى ُمُتونـََها * َفُجسم ُع َكاب  َوَساِطُع َعََلنَِيًة َواْلم َياِفَنا َوالنـَّقم يٌم َوآن  ِمنم َدِم * بَِسم ْحَِ
ِف ََنِقعُ  َوم  اْلم

َتِفزََُّن * اِزُن َويـمَوَم ُحنَـنيم  ِحنَي َساَرتم َهوَ  ََضاِلُع َصبَـرمََن َمَع الضَّحَّاِك اَل َيسم َنا َوَضاَقتم ِِبلنـُُّفوِس اَأم ََعاِدي * ِإلَيـم ِقَراُع اَأم
قـََنا  ُهُم َوالمَوقَاِئُع َأَماَم َرُسوِل اَّللَِّ خَيمِفُق فـَوم ُروِف السََّحابَِة اَلَمُع * ِمنـم َياَن ُمعمَتص  َعِشيََّة َضحَّاُك بم ( 5)ِلَواٌء َكُخذم * ُن ُسفم

ُت َكاِنُع  َرِبنَي نـَُتاِبُع * نَُذوُد َأَخاََن َعنم َأِخيَنا َوَلوم نـََرى ( 1)ِبَسيمِف َرُسوِل اَّللَِّ َوالمَموم َقـم َوَلِكنَّ ِديَن اَّللَِّ ( 9)َمَصااًل َلُكنَّا اَأم
َُدى َوالشََّراِئُع َأقَ * ِديَن ُُمَمَّد   َرََن َرِضيَنا ِبِه ِفيِه اهلم ُ َداِفُع َوقَاَل َعبَّاٌس َأيمًضا* اَم بِِه بـَعمَد الضَََّلَلِة َأمم : َولَيمَس َِأَممر  َْحَُّه اَّللَّ



ِل ُأمِ  ُمَؤمَِّل  تَـبمَدَلتم نِيًَّة ُخلمَفا * تـََقطََّع َِبِقي َوصم َطُع المُقَوى ( 7)بَِعاِقَبة  َواسم َصَدَقتم ِفيِه َواَل َفَما * َوَقدم َحَلَفتم ِِبَّللَِّ اَل تـَقم
َلمَفا ُخَفاِفيٌَّة َبطمُن المَعِقيِق َمِصيُفَها  َرَة فَالمُعرمفَا * بـَرَِّت اْلم فقد * فَِإنم تـَتَـَبِع المُكفَّاَر ُأمُّ ُمَؤمَّل  ( 1)َوحَتمَتلُّ ِف المَباِديَن َوجم

 زودت قلىب على َنيها شغفا
__________ 

 .اببرق المع ِف السَّحَ : اْلذروف( 5)
 .َضارب: معتص( 1)

 .المَقرِيب: والكانع
 .يُرِيد َأنه من بىن سليم، وسليم من قيس َكَما َأن هَوازن من قيس( 9)

 .مفعل من الصولة: واملصال
 .من النـََّوى َوُهَو المبعد: نِيَّة( 7)
َبة ِإََل خفاف: اْلفافية( 1)  .املقيمون ِف المَباِديَة: حى من سليم والبادون: ِنسم

*() 
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َِبرُي ِبَنَـَّنا  َاِدي النَِّبِ  ُُمَمَّد  * وسف يـُنَـبِ ئـَُها اْلم َنا َوملَم َنطمُلبم ِسَوى رَب َِنا ِحلمًفا َوَأَنَّ َمَع اهلم ِفَها َمعمَشٌر َألمَفا * َأبـَيـم تَـوم َوِفيَنا َوملَم َيسم
ق  ِمنم ُسَليمم  َأِعزَّة   َياِن ِصدم ٌف خَتَاهُلُمم  َأطَاُعوا َفَما* بِِفتـم َواٌن َوَعوم َمَصاِعَب زافت ِف * يـَعمُصوَن ِمنم َأممرِِه َحرمفًا ُخَفاٌف َوذَكم

 طروقتها كلفا
َب َوالمِبيَض ُملمَبٌس  َفا * َكَأن َنِسيج الشُّهم َر تـََنحُّل  ( 5)ُأُسوًدا َتََلَقتم ِف َمَراِصِدَها ُغضم َعَلى َوزِدمََن * بَِنا َعزَّ ِديُن اَّللَِّ َغيـم

َنا َكَأنَّ ِلَواَءََن  َيِ  الَِّذي َمَعُه ِضعمَفا مبَكََّة ِإذم ِجئـم نَـَها * اْلم َبمَصاِر حَتمِسُب بـَيـم ُعَقاٌب َأرَاَدتم بـَعمَد حَتمِليِقَها َخطمَفا َعَلى ُشخَِّص اَأم
رِِكنَي َوملَم *  َنا المُمشم َمُع *  جنَِدم ِإَذا ِهَي َجاَلتم ِف َمَراِوِدَها َعزمفًا َغَداَة َوِطئـم اًل َواَل َصرمفَا مبُعمتَـَرك  اَل َيسم َِأَممِر َرُسوِل اَّللَِّ َعدم

طَُه  ُم َوسم َفا * اِلَقوم َام َعن مستقرها ( 1)لََنا َزمجمًَة ِإالَّ التََّذاُمَر َوالنـَّقم وتقطف َأعمَناَق المَكَماِة هِبَا َقطمَفا * بِِبيض  نطري اهلم
َنا مِ  ُعو َعَلى بـَعمِلَها هَلمَفا * نم قَِتيل  ُمَلحَّب  َفَكاِئنم تـَرَكم َتِغي ( 9)َوَأرمَمَلة  َتدم َوَّلِلَِّ َما يـَبمُدو * ِرَضا اَّللَِّ نـَنمِوي اَل ِرَضا النَّاِس نـَبـم

يًعا َوَما خَيمَفى َوقَاَل َعبَّاس َأيمضا رضى هللا َعنهُ  قـََها الشُُّفُر ِمثم * َما َِبُل َعيمِنَك ِفيَها َعائٌِر َسِهُر : مجَِ ََماطَِة َأغمَضى فـَوم ُل اْلم
ِوَها َأَرٌق ( 7) ٌ أتََوَّبـََها ِمنم َشجم َو * فَالمَماُء يـَغمُمُرَها َطومرًا َويـَنمَحِدُر َكأَنَُّه َنظمُم ُدر   ِعنمَد ََنِظِمِه * َعنيم تـََقطََّع السِ لمُك ِمنمُه فـَهم

َتِثُر ََي بـُعمَد َمنمِزِل َمنم تـَرمُجو  (1)َومن َأَتى دونه الصمان فاْلفر * مودته  ُمنـم
__________ 

 .املسرتخية أجفاهنا على أعينها َغضبا وكربا: الغصف( 5)
 .النبسة ِبَكِلَمة: الزمجة( 1)

َماغ َأو ضرهبَا َأشد الضَّرمب: والنقف  .كسر اهلامة َعن الدِ 



 .عشب خشن الممس َأو تُب الذ رة: واْلماطة: كل َما أعل المعني: العائر( 7)املقطع : امللحب( 9)
 .الصمان واْلفر موضعان( 1)أصل منبت الش عمر ِف اْلفن : والشفر

)*( 
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ِد الشََّباِب فـََقدم  َم ِمنم َعهم َوِف ُسَليمم  * واذ كربَلء ُسَليمم  ِف َمَواِطِنَها ( 5)وَل الشََّباب وزار الشيب والزعر * دَعم َما تـََقدَّ
ِل ا َتَخرُ َِأَهم ِر ُمفم  ِلَفخم

ٌم ُهُم َنَصُروا الرَّْحمََن َواتَـّبَـُعوا  َطُهُم * قـَوم ِل َوسم َتَجُر اَل يـَغمِرُسوَن َفِسيَل النَّخم َواَل خَتَاَوُر ِف * ِديَن الرَُّسوِل َوَأممُر النَّاِس ُمشم
َتاُهُم المبَـَقُر  ُربًَة ( 1)َمشم َباِن َمقم هَلَا االخطار والعكر ِف * ِإالَّ َسَواِبَح َكالمِعقم * تدعى خفاف َعومف ِف َجَوانِِبَها ( 9)َدارَة  َحوم

َواَن اَل َميمٌل َواَل ُضُجُر الضَّارِبُوَن ُجُنوَد الشِ رمِك َضاِحَيًة  بَِبطمِن َمكََّة واالرواح تبتدر َحىتَّ رفعَنا َوقـَتمََلُهمم َكأَنَـُّهُم * َوَحيُّ ذَكم
َهُدََن َُنمٌل ِبظَاِهَرِة المبَ *  َم ُحنَـنيم  َكاَن َمشم َقِعُر َوََنمُن يـَوم َت ُُممَضرًّا * طمَحاِء ُمنـم َخُر ِإذم نـَرمَكُب المَموم يِن ِعزًّا َوِعنمَد اَّللَِّ ُمدَّ ِللدِ 

ُدُمَنا * َبطَائُِنُه  َها َساِطٌع َكِدُر حَتمَت اللِ َواِء َمَع الضَّحَّاِك يـَقم َيمُل يـَنمَجاُب َعنـم َِدُر ِف  َكَما* َواْلم َمَشى اللَّيمُث ِف َغاَِبتِِه اْلم
َرمِب َكلمَكُلَها  ُس َوالمَقَمُر َوَقدم َصبَـرمََن بَِومطَاس  َأِسنـَّتَـَنا * َمأمَزق  ِمنم جَمَرِ  اْلم َنا * َتَكاُد أتَمُفُل ِمنمُه الشَّمم َّلِلَِّ نـَنمُصُر َمنم ِشئـم
َواٌم َمنَ  َتِصُر َحىتَّ أتََوََّب َأقـم ِإالَّ َقدم َأصمَبَح * َلوماَل المَمِليُك َوَلوماَل ََنمُن َما َصَدُروا َفَما تـََرى َمعمَشًرا قـَلُّوا َواَل َكثـُُروا * ازهَِلُمم َونـَنـم

ِوي ِبِه : ِمنَّا فيهم أثر َوقَاَل َعبَّاس َأيمضا رضى هللا َعنهُ  َناُء جممرة املناسم عر * ََي َأيُـَّها الرَُّجُل الَِّذي تـَهم  (7)مس َوجم
__________ 

 .قلَّة الش عمر: الزعر( 5)
 .ارمتَِفاع أصوات المَبقر من اْلوار: والتحاور: صَغار الن خل: الفسيل( 1)
ك: املقربة( 9)  .الَّىِت تدىن وتقرب وتكرم َواَل ترتم

 .االبل المَكِثريَة: المَعَرَصة، وكل َأرض َواِسَعة َبني جبال والعكر واالخطار: والدارة
 .املستوية: َأطمَراف خف المَبِعري واجملمرة: البارزة الوجنات، واملناسم: لوجناءا( 7)

 .النَّاقة الشَّابَّة: والعرمس
)*( 
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َر َمنم رَِكَب المَمِطيَّ َوَمنم مَ * ِإمَّا َأتـَيمَت َعَلى النَِّبِ  فـَُقلم َلُه  ِلُس ََي َخيـم َق التـَُّراِب ِإَذا * َشى َحقًّا َعَليمَك ِإَذا اطمَمَأنَّ المَمجم فـَوم
تـََنا  َنا ِِبلَِّذي َعاَهدم َنـمُفُس ِإَنَّ َوفـَيـم َيمُل تـُقمدَُع ِِبلمُكَماِة َوُتضمَرُس * تـَُعدُّ اَأم َثَة ُكلِ َها ( 5)َواْلم َناِء بـُهم مَجمٌع َتَظلُّ * ِإذم َساَل ِمنم َأفـم

لَ ( 1)بِِه المَمَخارُِم تـَرمُجُس  َنا َأهم َلًقا  َحىتَّ َصَبحم َوُس * َمكََّة فـَيـم َشم َُماُم اَأم ُدُمَها اهلم َباَء يـَقم ِمنم ُكلِ  َأغمَلَب ِمنم ُسَليمم  ( 9)َشهم



َقُه  َنُس * فـَوم َخاِل َوقـَوم ى َوخَتَالُُه َأَسًدا ِإَذا َما يـَعمِبُس يـَغمشَ * يـَرمِوي المَقَناَة ِإَذا ََتَاَسَر ِف المَوَغى ( 7)بـَيمَضاُء ُُممَكَمُة الدِ 
َعُس * المَكِتيَبَة ُمعمِلًما َوِبَكفِ ِه  ٌن ِمدم َألمٌف أُِمدَّ بِِه الرَُّسوُل * َوَعَلى ُحنَـنيم  َقدم َوىَف ِمنم مَجمِعَنا ( 1)َعضمٌب يـَُقدُّ ِبِه َوَلدم

ِمِننَي َدرِيَئًة  َمِئذ  َعَليمِهمم َأمشمَُس * َعَرنمَدُس َكانُوا َأَماَم المُمؤم ُس يـَوم ِظِه ( 1)َوالشَّمم َلُه حبِفم ُ لَيمَس ِبَضاِئع  * َّنَمِضي َوَُيمُرُسَنا اْلمِ َواَّللَّ
َنا ِِبلمَمَناِقِب َُممِبًسا  ِبُس َوَغَداَة َأومطَاس  َشَددمََن َشدًَّة * َمنم َُيمُرُس َوَلَقدم ُحِبسم َلُه ِبِه فَِنعمَم المَمحم َكَفِت المَعُدوَّ * َرِضَي اْلمِ

َها ََي  نَـَنا َوِقيَل ِمنـم ُعو هَوازن ِبالخوة بـَيـم ِبُسوا َتدم َنا مَجمَعُهمم وََكأَنَُّه * احم ٌي مَتُدُّ ِبِه َهَواِزُن َأيـمَبُس َحىتَّ تـَرَكم ٌر تـََعاقـَُبُه * ثَدم َعيـم
َباُع ُمَفرَُّس َوقَاَل َأيمضا رضى هللا َعنهُ  َواِم َأنَّ ُُمَمًَّدا : السِ  َقـم لَ * من ُمبمِلُغ اَأم  ِه رَاِشٌد َحيمُث ُيماَرُسوَل اْلمِ

__________ 
 .تكبح: تقدع( 5)

 .َترح: وتضرس
 .حى من سليم: هبثة( 1)

َبال: واملخارم  .الط رق ِف اْلم
 .هتتز: وترجس

 .املتكرب: االشوس( 9)
 .نسج الدرمع: الدخال( 7)
 .السَّرِيع الطعمن: املدعس( 1)
 .الكتيبة املدافعة: الدريئة( 1)

)*( 
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َدُه َدَعا رَ  تَـنمَصَر اَّللََّ َوحم ََن َقَديمًدا ُُمَمًَّدا * بَُّه َواسم َبَح َقدم َوىفَّ ِإلَيمِه َوَأنـمَعَما َسَريـمَنا َوَواَعدم يـَُؤمُّ بَِنا َأممًرا ِمَن اَّللَِّ ُُممَكَما * فََأصم
ِر َحىتَّ تـَبَـيـَُّنوا  ا بَِنا ِف المَفجم َياًَن َوغَ * مَتَاَروم ِر ِفتـم َنا ُدُروُعَنا َمَع المَفجم ُدوًدا َعَليـم َيمِل َمشم َِت ِ * اًِب ُمَقوََّما َعَلى اْلم ًَل َكُدفَّاِع اَأم َوَرجم

َرَما  َيِ  ِإنم ُكنمَت َساِئًَل ( 5)َعَرمم َنمَصاِر اَل خَيمُذُلونَُه * فَِإنَّ َسَراَة اْلم ُهُم َمنم َتَسلََّما َوُجنمٌد ِمَن اَأم طَاُعوا أَ * ُسَليمٌم َوِفيِهمم ِمنـم
ِم َخاِلًدا  ُ َأنمَت َأِمريُُه * َفَما يـَعمُصونَُه َما َتَكلََّما فَِإنم َتُك َقدم َأمَّرمَت ِف المَقوم َتُه فَِإنَُّه َقدم تـََقدََّما جبُنمد  َهَداُه اَّللَّ مم ُتِصيُب * َوَقدَّ

َقِ  َمنم َكاَن َأظمَلَما َحَلفمُت َُيِيًنا بـَرًَّة ِلُمحَ  ِمِننَي تـََقدَُّموا * مَّد  بِِه ِف اْلم َيمِل ُملمَجَما َوَقاَل َنِبُّ المُمؤم َملمتـَُها َألمًفا ِمَن اْلم * فََأكم
َتِديِر َوملَم َيُكنم  َنا بَِنِهِي المُمسم َنا َأنم َنُكوَن المُمَقدََّما َوبِتـم ُف ِإالَّ َرغمَبًة َوحَتَزَُّما * َوُحبَّ ِإلَيـم َوم َلَم  َأطَعمَناكَ ( 1)بَِنا اْلم َحىتَّ َأسم

َطُه * النَّاُس ُكلُُّهمم  َبـمَلُق المَورمُد َوسم َصاُن اَأم َلَما َيِضلُّ اْلِم َل يـََلمم َع َأهم َمم َنا اْلم َواَل َيطمَمِئنُّ الشَّيمُخ َحىتَّ ُيَسوََّما * َوَحىتَّ َصَبحم
ََن هَلُمم ِورمَد المَقطَا َزفَُّه ُضًحى  َوة  َحىتَّ تركَنا َعِشيَّة وَُكلٌّ تـََراُه َعنم أَ * مَسَوم َجَما َلُدنم ُغدم حنينا َوقد َساَلتم * ِخيِه َقَد احم

ِوي َوُرُممًا ُُمَطََّما * دوامعه َدَما ِإَذا ِشئمَت ِمنم ُكل   رََأيمَت ِطِمرًَّة  َرَزتم ِمنَّا َهَواِزُن َسرمبـََها ( 9)َوَفاِرَسَها يـَهم َوُحبَّ * َوَقدم َأحم
َها َأنم ُنَِ  َحاَق َهِذِه المَقَصائَِد َمنم ِشعمِر َعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  ِإلَيـم َماُم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ يَب َوَُنمَرَما َهَكَذا َأومَرَد اْلمِ  السَُّلِميِ  َرِضَي اَّللَّ



ِف الممَ  طَاَلِة َوَخوم َيَة اْلمِ َنا بـَعمَض َما َأومَرَدُه ِمَن المَقَصائِِد َخشم ِِه َأيمًضا، َوَقدم َحَصَل َعنمُه، َوَقدم تـَرَكم ََلَلِة، مثَّ َأومَرَد ِمنم ِشعمِر َغريم
 .َما ِفيِه ِكَفايٌَة ِمنم َذِلكَ 

ُ أعلم  .َواَّللَّ
__________ 

 .املشاة: الرجل( 5)
َفعُه السَّيمل: السَّيمل المَغرِيب والدفاع: واالت  .َما يَدم

 .الغدير: النهى( 1)
 .رىالمفرس السريعة اْل: الطمرة( 9)

)*( 
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ِري ِ  َبَة َعِن الزُّهم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم َغزمَوُة الطَّاِئِف قَاَل ُعرمَوُة َوُموَسى بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ِبسم قَاَتَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم ُحنَـنيم  َوَحاَصَر الطَّاِئَف ِف َشوَّال  َسَنَة مَثَان    .يـَوم

َحاقَ   .َوَلمَّا َقِدَم َفلُّ ثَِقيف  الطَّاِئَف َأغمَلُقوا َعَليمِهمم َأبـمَواَب َمِديَنِتَها َوَصنَـُعوا الصََّناِئَع لِلمِقَتالِ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
ُعود  َواَل َغيمََلُن بمُن سَ  ًنا َواَل ِحَصاَر الطَّاِئِف ُعرمَوُة بمُن َمسم َهدم ُحنَـيـم َِبِت َوملَم َيشم َعَة الدَِّبَّ َلَمَة، َكاََن جبَُرَش يـَتَـَعلََّماِن َصنـم

 ( .5)َوالمَمَجانِيِق َوالضُُّبوِر 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الطَّاِئِف ِحنَي فـَرََغ ِمنم ُحنَـنيم ، فـََقاَل َكعمُب بمنُ : قَالَ  َنا َقضَ :  َماِلك  ِف َذِلكَ مثَّ َساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـم

َُها َوَلوم َنطََقتم َلَقاَلتم * ِمنم هِتَاَمَة ُكلَّ رَيمب   َنا السُُّيوفَا ُُنَريِ  بَـَر مثَّ َأمجمَمم ُت ِْلَاِضن  : قـََواِطُعُهنَّ * َوَخيـم ًسا َأوم ثَِقيَفا فـََلسم َدوم
َها  َتزُِع المُعُروشَ * ِإنم ملَم تـََروم ِبُح ُدورُُكمم ِمنمُكمم ُخُلوفَا َوَيَمتِيُكمم لََنا َسرمَعاُن * بَِبطمِن َوج    ِبَساَحِة َدارُِكمم ِمنَّا أُُلوفَا َونـَنـم َوُتصم

عمُتمم * َخيمل    يُِزرمنَ * هَلَا مَمَّا َأََنَخ بـََها رَِجيَفا ِبَيمِديِهمم قـََواِضُب ُمرمَهَفاٌت * يـَُغاِدُر َخلمَفُه مَجمًعا َكِثيَفا ِإَذا نـََزُلوا ِبَساَحِتُكمم مسَِ
 املصطلني هبَا اْلتوفا
__________ 

 )*(الدِبِبت الَّىِت تقرب للحصون لتنقب من حتتَها : الضبور( 5)
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َها  َلَصتـم ِنمِد ملَم ُتضمَربم َكِتيَفا * َكَأممثَاِل المَعَقاِئِق َأخم َبمطَاِل ِفيَها ( 5)قـُُيوُن اهلم ِف َجاِدَيًّ * خَتَاُل َجِديََّة اَأم  َمُدوفَا َغَداَة الزَّحم
ُهُم َألَيمَس هَلُمم َنِصيٌح ( 1) ُُهمم بََِنَّ َقدم مَجَعمَنا * َأَجدَّ َواِم َكاَن بَِنا َعرِيَفا خُيَربِ  َقـم َيمِل َوالنُُّجَب الطُُّروفَا * ِمَن اَأم ( 9)ِعَتاَق اْلم

َناُهمم ِبَزحمف   ِنِهُم ُصُفوفَا رَ * َوَأَنَّ َقدم َأتـَيـم نقى المقلب مصطربا عزوفا َرِشيَد * ئِيُسُهُم النَِّب وََكاَن صلبا ُيُِيُط ِبُسوِر ِحصم



م  َوِعلمم   َممِر َذا ُحكم َنا * َوِحلمم  ملَم َيُكنم نَزِقًا َخِفيَفا نُِطيُع نَِبيـََّنا َونُِطيُع َرِبًّ * اَأم ُهَو الرَّْحمَن َكاَن بَِنا رؤوفا فَِإنم تـُلمُقوا ِإلَيـم
َبلم  ا جُنَاِهدمُكمم َوَنصمرِبم * السِ لمَم نـَقم ُرََن َرِعًشا َضِعيَفا جُنَاِلُد َما بَِقيَنا َأوم * َوجَنمَعلمُكمم لََنا َعُضًدا َورِيَفا َوِإنم أتَمبـَوم َواَل َيُك َأمم

ََلِم ِإذمَعاًَن ُمِضيَفا جُنَاِهُد اَل نـَُبايل َما َلِقيَنا * تُِنيُبوا  َنا الت ِ * ِإََل اْلمِسم َلكم َنا ( 7)ََلَد َأِم الطَّرِيَفا َأَأهم وََكمم ِمنم َمعمَشر  َألَُبوا َعَليـم
َِليَفا *  ُهمم َواْلم ِم ِمنـم ذم َن هَلُمم ِكَفاًء ( 1)َصِميَم اْلِم ََن اَل يـََروم ُنُوفَا ِبُكلِ  ُمَهنَّد  َلنيم  َصِقيل  * َأتـَوم * َفَجدَّعمَنا المَمَساِمَع َواَأم

قًا عَ  ََلِم َحىتَّ َنُسوقـُُهُم هِبَا َسوم ُت َوالمُعزَّى َوُودٌّ * ِنيَفا َِأَممِر اَّللَِّ َواْلمِسم يُن ُمعمَتِداًل َحِنيَفا َوتـُنمَسى الَلَّ ُلبَـَها * يـَُقوَم الدِ  َوَنسم
ا َقدم َأقـَرُّوا َواطمَمأَنُّوا   َوَمنم اَل َُيمَتِنعم يـَقمَبلم خسوفا* المَقََلئَِد َوالشُُّنوفَا فََأممَسوم

__________ 
 .الضبة: الكتيف( 5)

 .وهى صفيحة َصِغريَة: قَاَل السُّهيملي
 .الدَّم السَّاِئل: اْلدية( 1)

 .الزَّعمَفَران: واْلادى
 .املبلول: واملدوف

َيل: الطروف( 9)  .المِكَرام من اْلم
 .المَقِدمي: التَلد( 7)

َِديد: والطريف  .اْلم
 .االصل: اْلذم( 1)

)*( 
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َحاقَ  َوقَاَل ابمنُ  ِرو بمِن ُعَمريم  الثَـَّقِفيُّ : ِإسم ُ : قـَلمتٌ : فََأَجابَُه ِكَنانَُة بمُن َعبمِد ََيلِيَل بمِن َعمم قد َوَفَد َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلَم َمَعهم  .َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َذِلَك ِف َوفمِد ثَِقيف  فََأسم

ِلمم قَاَله ُموَسى بن عقَبة َوَأبُو ِإسم  ُر َواِحد ، َوَزَعَم المَمَداِئيِنُّ َأنَُّه ملَم ُيسم َِثرِي َوَغيـم َبلم َصاَر  َحاَق َوَأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المبَـرِ  َوابمُن اَأم
َِبَء ِمنم قـَبمِل ( 5)نَِرُيَُها  فَِإَنَّ ِبَدار  َمعمَلم  اَل * من َكاَن يـَبمِغيَنا يُرِيُد ِقَتالََنا : ِإََل ِبََلِد الرُّوِم فـَتَـَنصََّر َوَمات هبَا ََن هِبَا اْلم َوَجدم

ُرو بمُن َعاِمر  ( 1)وََكاَنتم لََنا َأطمَواُؤَها وَُكُروُمَها * َما تـََرى  َنا قـَبمُل َعمم بَـَرَها ُذو رَأمِيَها َوَحِليُمَها َوَقدم َعِلَمتم * َوَقدم َجرَّبـَتـم فََأخم
َقَّ  - ُُدوِد نُِقيُمَها نـَُقوِ ُمَها َحىتَّ يَِلنَي َشرِيُسَها  ِإذا* أننا  -ِإنم قَاَلِت اْلم َويـُعمَرَف ِللمَحقِ  المُمِبنِي ظَُلوُمَها * َما َأَتت ُصعمُر اْلم

َنا ِداَلٌص ِمنم تـَُراِث ُُمَرِ ق   َها جُنُوُمَها * َعَليـم ِن السََّماِء زَيَـّنَـتـم َرة  اَل إِ * نـَُرفِ ُعَها َعنَّا بِِبيض  َصَوارَِم ( 9)َكَلوم َذا ُجرِ َدتم ِف َغمم
َحاقَ ( 7)َنِشيُمَها  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الطَّاِئفِ : قَاَل ابمُن ِإسم َشِميُّ ِف َمِسرِي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اُد بمُن َعاَرض  اْلُم : َوقَاَل َشدَّ

ِلُكَها  َت ِإنَّ اَّللََّ ُمهم تَـَعَلتم وََكيمَف يُـ * اَل تـَنمُصُروا الَلَّ َتِصُر ِإنَّ الَِِّت ُحر َِقتم ِِبلسُّدِ  فَاشم َوملَم تـَُقاِتلم * نمَصُر َمنم ُهَو لَيمَس يـَنـم
َجارَِها َهَدُر ِإنَّ الرَُّسوَل َمىَت يـَنمِزلم ِبََلدَُكُم  َحاقَ * َلَدى َأحم ِلَها َبَشُر قَاَل ابمُن ِإسم وَل َفَسَلَك َرسُ : َيظمَعنم َولَيمَس هِبَا ِمنم َأهم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َعَلى َُنمَلَة المَيَمانِيَِّة، مثَّ َعَلى قـَرمن  مثَّ َعَلى المُمَليمِح مثَّ َعَلى  -يـَعميِن ِمنم ُحنَـنيم  ِإََل الطَّاِئِف  -اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجدا فصلى ِفيهِ   .حَبمَرِة الرَُّغاِء ِمنم لِيََّة، فَابـمتَـىَن هبَا َمسم

__________ 
ُهورَة: الممعلم( 5)  .المَمشم
 .آِبرها، مجع طوى: أطواؤها( 1)
 .الدروع امللساء اللينة: الدالص( 9)

رو بن َعامر َوُهَو أول من حرق المَعَرب ِبلنَّار: وُمرق  .يُرِيد َعمم
 .اَل نغمدها: اَل نشيمها( 7)

)*( 
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َحاقَ  ُرو بمُن شُ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعمم ، َوُهَو َأوَُّل َدم  َفَحدَّ َرِة الرَُّغاِء ِحنَي نـََزهَلَا ِبَدم  َمِئذ  بَِبحم ، َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َأقَاَد يـَوم َعيمب 
ََلِم، رَُجٌل ِمنم َبيِن لَيمث  قـََتَل َرُجًَل َمنم ُهَذيمل  فـََقتَـَلُه ِبهِ   .أُِقيَد ِبِه ِف اْلمِسم

ِن َماِلِك بمِن َعومف  فـَُهِدمَ َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو بِِليََّة حبِصم  .َّللَّ
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسأَ : قَاَل ابمُن ِإسم َها مثَّ َسَلَك ِف َطرِيق  يـَُقاُل هَلَا الضَّيِ َقُة، فـََلمَّا تـََوجََّه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل َعِن امسِم

ُم َهِذِه الطَّرِيِق؟ َفِقيلَ  :فـََقالَ   .الضَّيِ َقةُ : َما اسم
َرى: فـََقالَ   .َبلم ِهَي المُيسم

، َفَأرمَسلَ  رَة  يـَُقاُل هَلَا الصادرة َقرِيبا من َمال رجل ثَِقيف  َها َعَلى ُنَِب  َحىتَّ نـََزَل حَتمَت ِسدم ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ  مثَّ َخَرَج ِمنـم
ُ َعَليم  َنا َوِإمَّا َأنم ُُنَرِ َب َعَليمَك َحاِئَطكَ : ِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ  .ِإمَّا َأنم خَتمُرَج ِإلَيـم

َرابِهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم إبِِخم  .فََأىَب َأنم خَيمُرَج، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  ُ َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن أَُميََّة، َعنم جُبَريمِ : َوقَاَل ابمُن ِإسم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر و، مسَِ عمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعمم  بمِن َأيب جُبَريم ، مسَِ

َنا َمَعُه ِإََل الطَّاِئِف، َفَمَررمََن بَِقربم  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُر َأيب َهذَ : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِحنَي َخَرجم ا قـَبـم
َفُع َعنمُه، فـََلمَّا َخَرَج َأَصابـَتمُه ال ََرِم يَدم ، وََكاَن ِمنم مَثُوَد، وََكاَن هِبََذا اْلم َمُه هِبََذا رَِغال  َوُهَو َأبُو ثَِقيف  َمُة الَِِّت َأَصاَبتم قـَوم نِ قم

ُتُموُه المَمَكاِن َفُدِفَن ِفيِه، َوآيَُة َذِلَك َأنَُّه ُدِفَن َمَعُه ُغصمٌن  ُتمم َعنمُه َأَصبـم ، ِإنم َأنـمُتمم نـََبشم  ".ِمنم َذَهب 
َرُجوا َمَعُه المُغصمنَ : قَالَ  َتخم  .فَابـمَتَدرَُه النَّاُس فَاسم

، َعنم َأبِيِه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسمحَ   .هِ اَق بِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد، َعنم َُيمََي بمِن مِعني، َعن وهب ابمن َجرِيِر بمِن َحازِم 
َاِعيَل بمِن ُأَميََّة بِ  ، َعنم َرومِح بمِن المَقاِسِم، َعنم ِإمسم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن ُزرَيمع   .هِ َوَرَواُه المبَـيـم

* * * 
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َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ نـََزَل َقرِيبً : قَاَل ابمُن ِإسم َكَرُه، فـَُقِتَل مثَّ َمَضى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا ِمَن الطَّاِئِف َفَضَرَب ِبِه َعسم
ِضعِ  تَـَرَب ِمنم َحاِئِط الطَّاِئِف، فـََتَأخَُّروا ِإََل َموم َكَر اقـم ِجِدِه َعَليمِه السَََّلم ََنٌس ِمنم َأصمَحاِبِه ِِبلنـَّبمِل، َوَذِلَك َأنَّ المَعسم  َمسم

َم ِِبلطَّاِئِف الَِّذي بـَنَـتمُه ثَِقيفٌ  َها  الميَـوم ، وََكاَنتم ِفيِه َسارِيٌَة اَل َتطمُلُع َعَليـم ُرو بمِن أَُميََّة بمِن َوهمب  ََلِمَها، بـََناُه َعمم بـَعمَد ِإسم
َع هَلَا نَِقيٌض ِفيَما يَذمُكُرونَ  م  ِإالَّ مسُِ ُس َصِبيَحَة ُكلِ  يـَوم  .الشَّمم

َلةً : قَالَ  رِيَن لَيـم  .َفَحاَصَرُهمم ِبضمًعا َوِعشم
َلةً : ُن ِهَشام  قَاَل ابم  َرَة لَيـم  .َويـَُقاُل َسبمَع َعشم

ِري ِ  َبَة َعِن الزُّهم ِعمَرانَِة : َوقَاَل ُعرمَوُة َوُموَسى بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل الطَّاِئِف َوتـََرَك السَِّبمَ ِِبْلم مثَّ َساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلًة َمكَّة ِمنـم ( 5)َوُمِلَئتم ُعُرُش  َرَة لَيـم ََكَمِة ِعنمَد ِحصمِن الطَّاِئِف ِبضمَع َعشم ُهم، فَنزل َرُسول هللا صلى َعَليمِه َوَسلََّم ِِبَأم

َرَة بمِن مَ  ُر َأيب َبكم ُهمم َغيـم ِنِهمم، َوملَم خَيمُرجم ِإلَيمِه َأَحٌد ِمنـم ُروح  َأِخي زََِيد  يـَُقاتُِلُهمم َويـَُقاتُِلونَُه ِمنم َورَاِء ِحصم َِأُمِ ِه، فََأعمتَـَقُه َرُسوُل  سم
راح َوَقطُعوا طَائَِفة من أعناهبم لُِيِغيظُوُهمم هِبَا، فـََقاَلتم هلَُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكثـَُرِت اْلم ِسُدوا : مم ثَِقيفٌ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل تـُفم

َممَواَل فَِإنَـَّها لََنا َأوم َلُكمم   .اَأم
َطَع مَخمَس ُنَلت َومخمس ُحبمََلت  َأممَر : َوقَاَل ُعرمَوةُ  ِلِمنَي َأنم يـَقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُكلَّ َرُجل  ِمَن المُمسم ( 1) َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنا فـَُهَو ُحرٌّ : ، َوبـََعَث ُمَناِدًَي يـَُناِدي  .َمنم َخَرَج ِإلَيـم
رَ  ُهمم ِفيِهمم َأبُو َبكم َتَحَم ِإلَيمِه نـََفٌر ِمنـم ُهمم ِإََل فَاقـم َياَن َِأُمِ ِه، فََأعمتَـَقُهمم َوَدَفَع ُكلَّ رَُجل  ِمنـم ُروح  َأُخو زََِيِد بمِن َأيب ُسفم َة بمُن َمسم

ِلِمنَي يـَُعولُُه َوَُيمِمُلهُ   .رَُجل  ِمَن المُمسم
د ،: َوقَاَل االمام َأْحم ََكِم، َعنم ِمقمَسم  ، َعِن اْلم ثـََنا َحجَّاج  ُ َعَليمِه  َحدثَنا يزِيد، َحدَّ َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

م الطَّاِئف ر  َلُموا، َوَقدم َأعمَتَق يـَوم ِ َوَسلََّم َكاَن يـَعمِتُق َمنم َجاَءُه ِمَن المَعِبيِد قـَبمَل َمَوالِيِهمم ِإَذا َأسم  .جَلنيم
د  دثَنا اْلمجَّاج، َعن اْلكم،َحدثَنا عبد القدوس بن بكر بن ُخنَـيمس، حَ : َوقَاَل َأْحم

__________ 
يام والبيوت الَّىِت يستظل هبَا: المَعرمش( 5)  .اْلم
 .الكرمة: اْلبلة( 1)
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، َقالَ  َل الطَّاِئِف، َفَخَرَج ِإلَ : َعنم ِمقمَسم  َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم يمِه َعبمَداِن َفَأعمتَـَقُهَما، َحاَصَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمِتُق المَعِبيَد ِإَذا َخَرُجوا ِإلَ   .يمهِ َأَحُدمُهَا َأبُو َبَكَرَة، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

د َأيمضا ، عَ : َوقَاَل َأْحم ََكِم، َعنم ِمقمَسم  ، َعِن اْلم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : ِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه قَالَ َحدثَنا نصر بن ِرََئب، َعنم َحجَّاج 
َم الطَّاِئفِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َنا ِمَن المَعِبيِد فـَُهَو ُحرٌّ : " َصلَّى اَّللَّ  ".َمنم َخَرَج ِإلَيـم



َرَة، فََأعمتَـَقُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَخَرَج َعِبيٌد ِمَن المَعِبيِد ِفيِهمم َأبُو َبكم  .ى اَّللَّ
جَّاِج بمِن َأرمطَاَة، َوُهَو َضِعيفٌ  َِديُث تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد، َوَمَدارُُه َعَلى اْلَم  .َهَذا اْلم

َرمِب ِإََل َداِر اْلمِ  َماُم َأْحمَُد ِإََل َهَذا، َفِعنمَدُه َأنَّ ُكلَّ َعبمد  َجاَء ِمنم َداِر اْلم ًما َشرمِعيًّا ُمطمَلًقا َلِكنم َذَهَب اْلمِ ََلِم ُعِتَق ُحكم سم
 .َعامًّا

ًما َعامًّا: َوقَاَل آَخُرونَ  َا َكاَن َهَذا َشرمطًا اَل َحكم  .ِإَّنَّ
له َعَليمِه السَََّلم رِيُع المَعامُّ َأظمَهَر، َكَما ِف قـَوم َِديُث َلَكاَن التَّشم  ".َلُبُه َمنم قـََتَل قَِتيًَل فـََلُه سَ : " َوَلوم َصحَّ اْلم

، قَالَ ( 5[ )بمُن بَُكريم  ]َوَقدم قَاَل يُوُنُس  َحاَق، َحدََّثىن عبد هللا بن املكرم الثَـَّقِفيُّ َلمَّا َحاَصَر َرُسوُل : ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
َل الطَّاِئِف َخَرَج ِإلَيمِه رَِقيق من رقيقهم، َأبُو ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم َبِعُث، وََكاَن  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بكَرة عبد ِللمَحاِرِث بمِن َكَلَدَة، َوالمُمنـم

َبِعَث، َوُُيَنَُّس، َوَورمَداُن، ِف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المُمنـم َطِجَع َفَسمَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُه المُمضم َلُموا، امسم  َرهمط  ِمنم َرِقيِقِهمم فََأسم
َلُموا قَاُلوافـََلمَّا َقِدَم َوفمُد َأهم  َنا رَِقيَقَنا الَِّذيَن َأتـَومكَ : ِل الطَّاِئِف َفَأسم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُردَّ َعَليـم

 .َوَردَّ َعَلى َذِلَك الرَُّجِل َواَلَء َعبمِدِه َفَجَعَلُه ِإلَيمهِ " اَل، ُأولَِئَك ُعتَـَقاُء اَّللَِّ : " قَالَ 
ثـََنا ُُمَمَّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  عمتُ َحدَّ ، مسَِ ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َعاِصم  ثـََنا غُنمَدٌر، َحدَّ  ُد بمُن َبشَّار ، َحدَّ
عمُت َسعمًدا : َأَِب ُعثمَماَن قَالَ  م  ِف َسِبيِل هللا َوَأِب بكَرة، وََكانَ  -مسَِ  َوُهَو َأوَُّل َمنم رََمى ِبَسهم

__________ 
 .َسَقطت من ا( 5)
 ( )*(9السِ ريَة  - 71)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُ َعَليمِه : قَااَل  -َتَسوََّر ِحصمَن الطَّاِئِف ِف ُأََنس  َفَجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ
َنَُّة عَ : " َوَسلََّم يـَُقولُ   ".َليمِه َحَراٌم َمِن ادََّعى ِإََل َغريمِ َأبِيِه َوُهَو يـَعمَلُمُه فَاْلم

ِلٌم ِمنم َحِديِث َعاِصم  بِهِ   .َوَرَواُه ُمسم
ِديِ ، قَالَ : َوقَاَل ِهَشامٌ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َأيب المَعالَِيِة، َأوم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم عمُت َسعمًدا َوَأَِب : َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َعنم َعاِصم  مسَِ

َرَة َعِن النَِّبِ   ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َبكم  .َصلَّى اَّللَّ
ُبَك هِبَِما: قـُلمتُ : قَاَل َعاِصمٌ   .َلَقدم َشِهَد ِعنمَدَك َرُجََلِن َحسم

َخُر فـَنَـَزَل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى: َأَجلم : قَالَ  ، َوَأمَّا اْلم م  ِف َسِبيِل اَّللَِّ َعَليمِه َوَسلََّم  اَّللَُّ  َأمَّا َأَحُدمُهَا فََأوَُّل َمنم َرَمى ِبَسهم
رِيَن ِمَن الطَّاِئفِ   .ََثِلَث َثََلثَة  َوِعشم

َحاقَ * * *  َدامُهَا ُأمُّ َسَلَمَة َفَضرَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اممَرَأاَتِن ِمنم ِنَسائِِه، ِإحم َب وََكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ،ِ ا ِِبلنـَّبملِ هَلَُما قـُبـَّتَـنيم نَـُهَما، َفَحاَصَرُهمم َوقَاتـََلُهمم ِقَتااًل َشِديًدا َوتـََراَموم  .َفَكاَن ُيَصلِ ي بـَيـم

 .َورََماُهمم ِِبلمَمنمَجِنيقِ : قَاَل ابمُن ِهَشام  



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأوَُّل َمنم َرَمى ِف  َثيِن َمنم َأِثُق بِِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َل الطَّاِئفِ  َفَحدَّ ََلِم ِِبلمَمنمَجِنيِق، رََمى ِبِه َأهم سم  .اْلمِ
َحاَق َأنَّ نـََفًرا ِمَن الصََّحابَِة دخُلوا حَتت دِببة مثَّ زحفوا ليحرقوا ِجَدار أهل الطَّاِئف، فَأرمسلت  َعَليمِهم َوذََكَر ابمُن ِإسم

َِديِد ُُممَماًة، َفَخَرُجوا ِمنم حَتمِتَها فـَرَ  ُ ِسَكَك اْلم ُهمم رَِجااًل، َفِحيَنِئذ  َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم ثَِقيٌف ِِبلنـَّبمِل فـََقتَـُلوا ِمنـم َمتـم
 َعَليمِه َوَسلََّم بَِقطمِع َأعمَناِب ثَِقيف  

َطُعونَ   .فـََوَقَع النَّاُس ِفيَها يـَقم
َياَن بمُن َحرمب  َوالمُمَغيـََّرةُ : قَالَ  َم َأبُو ُسفم ا ِنَساًء ِمنم  َوتـََقدَّ بمُن ُشعمَبة فنادَي ثقيفا ِبالمان َحىتَّ يكلموهم فأمنوهم َفَدَعوم

َباَء ِإَذا َن ِإلَيمِهمم، َومُهَا خَيَافَاِن َعَليمِهنَّ السِ  ُرجم  قـَُريمش  َوَبيِن ِكَنانََة لَِيخم
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ُعود   َوِد بمُن َمسم َسم َأاَل َأُدلَُّكَما َعَلى َخريم  ممَّا جئتما َلُه؟ ِإن َمال َأىب االسود َحيمُث : فتح اْلمصن، فأبني، فـََقاَل هَلما َأبُو اَأم
ُتَما  .َقدم َعِلمم

َ َماِل َبيِن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََنزاًِل ِبَواد  يـَُقاُل َلُه المَعِقيُق، َوُهَو بـَنيم َ الطَّاِئفِ  وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِد َوبـَنيم َسم ، َولَيمَس اَأم
ُه َواَل َأشد ُمؤنَة َواَل َأبـمَعَد ِعَمارًَة ِمنمُه، َوِإنَّ ُُمَمًَّدا ِإنم َقطََّعُه ملَم يـَعمُمرم َأبًَدا، َفَكلِ َماُه فـَلم ( 5)ِِبلطَّاِئِف َماٌل َأبـمَعَد ِرَشاًء  َيأمُخذم

ِسِه َأوم لَِيَدعمُه َّلِلَِّ َولِلرَِّحمِ   .لِنَـفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـَرََكُه هَلُمم فـََزَعُموا َأنَّ َرسُ   .وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َجِنيِق َوَعِمَلُه بَِيِدهِ َوَقدم َرَوى المَواِقِديُّ َعنم ُشُيوِخِه ََنمَو َهَذا َوِعنمَدُه َأنَّ َسلمَماَن المَفاِرِسيَّ ُهَو الَِّذي َأَشاَر ِِبلمَمنم 
 ِ بـَتَـنيم ُ َأعمَلمُ  َوِقيَل َقِدَم ِبِه َوِبَدِبَّ  .فَاَّللَّ

َنَة بمَن ِحصم  َوِد، َعنم ُعرمَوَة، َأنَّ ُعيَـيـم َسم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم ُ َوَقدم َأومَرَد المبَـيـم َتأمَذَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ن  اسم
عُ  َل الطَّاِئِف فـََيدم ِنِهمم َوقَالَ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأنم َيَمِتَ َأهم ََلِم فََأِذَن َلُه، َفَجاَءُهمم فََأَمَرُهمم ِِبلثَـَّباِت ِف ِحصم سم اَل : وُهمم ِإََل اْلمِ

َجاِر ِف َكََلم  َطِويل   َشم  .يـَُهولَنَُّكمم َقطمُع َما ُقِطَع ِمَن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََلِم َوَأنمَذرمتـُُهُم النَّاَر : ؟ قَالَ "َما قـُلمَت هَلُمم " : فـََلمَّا رََجَع قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدعمَوتـُُهمم ِإََل اْلمِسم

َنَّةِ   .َوذَكَّرمتـُُهمم ِِبْلم
، َأتُوُب ِإََل اَّللَِّ َوِإلَيمَك ِمنم َذِلكَ : فـََقالَ " َكَذبمَت َبلم قـَلمَت هَلُمم َكَذا وََكَذا : " فـََقالَ   .َصَدقمَت ََي َرُسوَل اَّللَِّ

َبَّاِر، َعنم يُوُنَس ابمن ُبَكريم   ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم ، َعِن اْلم َهِقيُّ ، َوَقدم َرَوى المبَـيـم تـَُواِئيِ  ، َعنم ِهَشام  الدَّسم
َعمِد، َعن معدان ابمن َأيب طَلمَحَة، َعِن ابمنِ  ُرو بمُن َعَبَسَة َرِضَي  َعنم قـََتاَدَة، َعنم َساملِِ بمِن َأيب اْلم ، َوُهَو َعمم َأيب جنَِيح  السَُّلِميِ 

ُ َعنمُه قَالَ   َحاَصرمَنَ : اَّللَّ
ُ َعَليمِه وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقصمَر الطَّاِئِف َفَسِمعمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م  َمنم بـَلََّغ : " َسلََّم يـَُقولُ َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبَسهم

َنَِّة  ما" فـََلُه َدَرَجٌة ِف اْلم َمِئذ  ِستَّة عشر َسهم  .فـَبَـلَّغمُت يـَوم



__________ 
َبل : الرشاء( 5)  )*(اْلم
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عمُتُه يـَُقولُ  َبًة ِف َسِبيِل اَّللَِّ : " َومسَِ ُل ُُمَرَّر ، َوَمنم َشاَب َشيـم م  ِف َسِبيِل اَّللَِّ فـَُهَو َعدم َم َمنم رََمى ِبَسهم  َكاَنتم َلُه نُورًا يـَوم
ِلًما فَِإنَّ هللا َجاِعٌل ُكلَّ َعظمم  ِمنم ِعظَاِمِه ِوقَاًء ُكلَّ َعظم  َا رَُجل  َأعمَتَق رَُجًَل ُمسم ِلَمة  المِقَياَمِة، َوَأُيُّ َا اممَرَأة  ُمسم ، َوَأُيُّ م  بَِعظمم 

 ".ظمم  ِمنم ِعظَاِمَها ِوقَاَء ُكلِ  َعظمم  ِمنم ِعظَاِمَها ِمَن النَّاِر َأعمتَـَقِت اممَرَأًة مسلمة فَِإن هللا َجاِعٌل ُكلَّ عَ 
 .َوَرَواُه َأبُو َداُود َوالرتِ مِمِذي  َوَصححُه النََّساِئي  من َحِديث قـََتاَدة بِهِ 

َيان، َحدثَنا ِهَشاٌم، َعنم َأبِيِه، َعنم زَ : َوقَاَل الُبَخاِري  * * *  يـمَنَب بِنمِت ُأمِ  َسَلَمَة، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة َحدثَنا اْلميدى، مسع ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِعنمِدي ُمنث َفَسمعُه يـَُقوُل ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب أُ : قَاَلتم  َأرََأيمَت ِإنم فـََتَح : َميَّةَ َدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمُكُم الطَّاِئَف َغًدا فـَعَ  ِبُر بَِثَمان  اَّللَّ ِبُل بَِرمَبع  َوتُدم َنِة َغيمََلَن فَِإنَـَّها تـُقم  .َليمَك ِِببـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُخَلنَّ َهُؤاَلِء َعَليمُكنَّ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اَل يَدم

َنةَ   .المُمَخنَُّث ِهيتٌ : َوقَاَل ابمُن ُجَريمج  : قَاَل ابمُن ُعيَـيـم
ِلٌم ِمنم ُطُرق  َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة َعنم َأبِيِه بِهِ  َوَقدم   .َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم

رمبَِة ِمَن الر َِجال : " َوِف َلفمظ   نَُه ِمنم َغريمِ ُأويل اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : وىف لفظ" وََكانُوا يـََروم َأاَل َأَرى : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُخَلنَّ َعَليمُكنَّ َهُؤاَلِء   ".َهَذا يـَعمَلُم َما َهاُهَنا؟ اَل يَدم

ِلِه تـََعاََل  َهُم َذِلَك، فـَُهَو َداِخٌل ِف قـَوم ِل الَِّذيَن ملَم َيظمَهُروا َعَلى َعومرَاِت النِ َساء : " يـَعميِن ِإَذا َكاَن ممَّنم يـَفم  ( ".5)َأِو الطِ فم
 لمُمَخنَِّث ِف ُعرمِف السََّلِف الَِّذي اَل مِهََّة َلُه ِإََل النِ َساِء، َولَيمَس المُمَراُد بِِه الَِّذيَوالمُمَراُد ِبِ 

ر  ا َِديُث، وََكَما قـَتَـَلُه َأبُو َبكم ُلُه َحتمًما، َكَما َدلَّ َعَليمِه اْلم َتى، ِإذم َلوم َكاَن َكَذِلَك َلَوَجَب قـَتـم يُق َرِضَي اَّللَُّ يـُؤم  . َعنمهُ لصِ دِ 
__________ 

 )*( 95ُسورَة النُّور ( 5)
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ِلهِ  ِبُر بَِثَمان  : " َوَمعمىَن قـَوم ِبُل بَِرمَبع  َوُتدم يـَعميِن ِبَذِلَك ُعَكَن َبطمِنَها، فَِإنَـَّها َتُكوُن َأرمبـًَعا ِإَذا َأقـمبَـَلتم مثَّ َتِصرُي ُكلُّ َواِحَدة  " تـُقم
ِ ِإَذا َأدم  تَـنيم ، َوَهِذِه المَمرمَأُة ِهَي َِبِديَُة بِنمُت َغيمََلَن ابمن َسَلَمَة ِمنم َساَداِت ثَِقيف  ثِنـم  .بـََرتم

ُهوُر َلِكنم قَالَ  َحاَق َوَهَذا المُمَخنَُّث َقدم ذََكَر المُبَخاِريُّ َعِن ابمِن ُجَريمج  َأنَّ امسمَُه ِهيٌت، َوَهَذا ُهَو المَمشم  يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم
رو بن عايد ُُمَنٌَّث يـَُقاُل َلُه : الَ قَ  ًَل ِْلَالَِتِه بنت َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َموم ُخُل َعَلى وََكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َماِتٌع، يَدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بَيته َواَل يرى َأنه يفمطن لشئ ِمنم أُمُ  ِطُن ِإلَيمِه الر َِجاُل، َواَل يـَُرى ِنَساِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وِر النِ َساِء ممَّا يـَفم



تَـَتَح َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الطَّاِئَف َأنَّ َلُه ِف َذِلَك ِإرمًِب، َفَسِمَعُه َوُهَو يـَُقوُل ِْلَاِلِد بمِن المَولِيِد، ََي َخاِلُد ِإِن افـم  َصلَّى اَّللَّ
َفِلنَتَّ  ِبُر بَِثَمان   َفََل تـَنـم ِبُل بَِرمَبع  َوتُدم  .ِمنمُكمم َِبِديَُة بِنمُت َغيمََلَن فَِإنَـَّها تـُقم

َع َهَذا ِمنمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي مسَِ ِطُن هِلََذا : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِديثَ " َأاَل َأَرى َهَذا يـَفم  .اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " يدخلن عليكن  اَل : " مثَّ قَاَل لِِنَسائِهِ   .َفُحِجَب َعنم بـَيمِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعمَمى، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ر و، َعنم َأيب المَعبَّاِس الشَّاِعِر اَأم َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ  َعبمِد َحدَّ
ر و قَالَ  اَّللَِّ  ًئا قَالَ : بمِن َعمم ُهمم َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الطَّاِئَف فـََلمم يـََنلم ِمنـم ِإَنَّ قَاِفُلوَن َغًدا : " َلمَّا َحاَصَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُ َهب َواَل نفتح؟ فـََقالَ : فـَثـَُقَل َعَليمِهم َوَقالُوا" ِإنم َشاَء اَّللَّ ا فََأَصابـَُهمم ِجَراٌح فـََقالَ " ى المِقَتاِل اغمُدوا َعلَ : " نَذم ِإَنَّ : " فـََغَدوم
 ُ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " قَاِفُلوَن َغًدا ِإنم َشاَء اَّللَّ  .فََأعمَجبَـُهمم َفَضِحَك النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َياُن َمرَّةً   .فـَتَـَبسَّمَ : َوقَاَل ُسفم
َياَن بم  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم َطَّابِ َوَرَواُه ُمسم َنَة ِبِه َوِعنمَدُه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن اْلم  ِن ُعيَـيـم

ِرو بمِن المَعاِص فَ  َخة  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم َخة  َكَذِلَك َوِف ُنسم ، َفِفي ُنسم تَـَلَف ِف ُنَسِخ المُبَخاِريِ   .اهلل َأعمَلمُ َواخم
َثيِن كَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ َحدَّ  :ِثرُي بمُن زَيمد  بن المَولِيِد بمِن َرَِبح 

(9/115) 

 
 

َفل بن ُمَعاِويَة الديل َتَشاَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم نـَوم : " ى فـََقالَ ملا َمَضت مخس عشَرة ِمنم ِحَصاِر الطَّاِئِف اسم
َفُل َما تـََرى ِف الممُ  َتُه ملَم َيُضرَّكَ : قَالَ " َقاِم َعَليمِهم؟ ََي نـَوم تَُه، َوِإنم تـَرَكم َت َعَليمِه َأَخذم ر  ِإنم َأَقمم  .ََي َرُسول ثـَعمَلٌب ِف ُجحم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل اليب بكر َوُهَو ُُمَاِصٌر ثَ : قَاَل ابمُن ِإسم ر ، ِإين ِ : " ِقيًفاَوَقدم بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َأَِب َبكم
ِدَيتم يل قـَعمَبٌة مَممُلوَءٌة زُبمًدا فـَنَـَقَرَها ِديٌك فـََهَراَق َما ِفيَها  ُ َعنمهُ " رََأيمُت َأين ِ ُأهم ر  َرِضَي اَّللَّ ِرَك : فـََقاَل َأبُو َبكم َما َأُظنُّ َأنم تُدم

َمَك َهَذا َما تُرِيدُ  ُهمم يـَوم  .ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسو   ".َوَأََن اَل َأَرى َذِلَك : " ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَة بِنمَت َحِكيم  السَُّلِميََّة، َوِهَي اممَرَأُة ُعثمَماَن بمِن َمظمُعون  قَاَلتم : قَالَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأعمِطيِن ِإنم فتح هللا َعَليمك : مثَّ ِإنَّ َخوم
َفذََكَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -وََكاَنت من أحلى نَساء ثَِقيف  -بِنمِت َغيمََلَن بمِن َسَلَمَة َأوم حلى الفارعة بنت عقيل ُحِليَّ َِبِديََة 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل هَلَا َذنم ِف ثَِقيف ََي ُخَويـمَلة؟ : " َصلَّى اَّللَّ  ".َوِإنم َكاَن ملَم يـُؤم
َلة َفذََكَرتم َذلِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َفخرجت َخوم َطَّاِب، َفَدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسول هللا َما : َك ِلُعَمَر بمِن اْلم

َلة، َزَعَمتم َأنََّك قـُلمَتُه؟ قَالَ   .اَل : َأَو َما ُأِذَن ِفيِهمم؟ َقالَ : قَالَ " َقدم قـُلمُتُه : " َحِديث حدثتنيه َخوم
 .بـََلى: ََل ُأَؤذِ ُن ِِبلرَِّحيِل؟ قَالَ َأفَ : قَالَ 

رو ابمن ِعََلج   تقمبل النَّاُس ََنَدى َسِعيُد بمُن ُعبَـيمِد بمِن َأِسيِد بن َأىب َعمم َيَّ ُمِقيمٌ : فََأذََّن ُعَمُر ِبلرحيل، فـََلمَّا اسم  .َأاَل ِإنَّ اْلم
َنُة بمُن ِحصمن  : قَالَ   .َدًة ِكَراًماَأَجلم، َواَّللَِّ جمََ : يـَُقوُل ُعيَـيـم

ِلِمنيَ  َنةُ : فـََقاَل َلُه َرُجٌل ِمَن المُمسم ُ ََي ُعيَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم ! قَاتـََلَك اَّللَّ ِتَناِع ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِِكنَي ِِباِلمم َأمتَمَدُح المُمشم



 اِتَل ثقيفا َمعُكمم،ِإين ِ َواَّللَِّ َما ِجئمُت َِأُقَ : ِجئمَت تـَنمُصُرُه؟ فـََقالَ 
َتَح ُُمَمٌَّد الطَّاِئَف فَُأِصيَب ِمنم ثَِقيف  َجارِيًَة َأَطُؤَها َلَعلََّها تَِلُد يل َرُجًَل،  ( .5)فَِإن ثقيفا َمَناِكري  َوَلِكن َأَردمُت َأنم يـَفم

* * * 
__________ 

 .َذُوو الدهاء: المَمَناِكري( 5)
)*( 
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ُ َعَليمِه  َوَقدم َرَوى ابمنُ  َل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوقـَوم َلة بِنمِت َحِكيم  َوِد، َعن ُعرمَوة قصَّة َخوم َسم َوَسلََّم َما هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم
 .َوأتَمِذيَن ُعَمَر ِِبلرَِّحيلِ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم النَّاس أَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُحوا ارمحَتََل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُهمم، فـََلمَّا َأصم ال ُيَسر ُِحوا َظهم

نـَتَـُهمم : " َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه َوَدَعا ِحنَي رَِكَب قَاِفًَل فـََقالَ  ِفَنا ُمؤم ِدِهمم َواكم  ".اللَُّهمَّ اهم
، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  قَاُلواَوَرَوى الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ  َنا نَِباُل :  بمِن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم  َرقـَتـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأحم

 .ثَِقيف  فَادمُع اَّللََّ َعَليمِهمم 
ِد ثَِقيًفا : " فـََقالَ   ".اللَُّهمَّ اهم

 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ : مثَّ قَالَ 
ر  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن املكرم، َعمَّنم َأدمرَُكوا ِمنم أَ َوَرَوى يُونُ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َحاَق، َحدَّ ِل المِعلممِ ُس َعِن ابمُن ِإسم : قَاُلوا: هم

َلًة َأوم َقرِي َل الطَّاِئِف َثََلِثنَي لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم َذنم ِفيِهمم، َحاَصَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم َوملَم يـُؤم ًبا ِمنم َذِلَك، مثَّ انمَصَرُفوا َعنـم
َلُموا  .فـََقِدَم المَمِديَنَة َفَجاَءُه َوفمُدُهمم ِف َرَمَضاَن فََأسم

ع  ِإنم َشاَء اَّللَُّ   .َوَسَيأمِت َذِلَك ُمَفصًََّل ِف َرَمَضاَن ِمنم َسَنِة ِتسم
ِمَيُة َمِن اسم * * *  َحاقَ َوَهِذِه َتسم ِلِمنَي ِِبلطَّاِئِف ِفيَما قَاَلُه ابمُن ِإسم ِهَد ِمَن المُمسم ، َسِعيُد بمُن َسِعيِد بمِن : ُتشم َفِمنم قـَُريمش 

ِث، َوَعبمُد اَّللَِّ بمنُ  ََسِد بمِن المَغوم ر  المَعاِص بمِن ُأَميََّة، َوُعرمُفَطُة بمُن َجنَّاب  َحِليٌف لَِبيِن أُميَّة بن اَأم م    َأيب َبكم يِق رُِمَي ِبَسهم الصِ دِ 
 فـَتـُُوِفِ َ ِمنمُه ِِبلمَمِديَنِة بـَعمَد َوفَاةِ 

ُ َعَليمِه َوسلم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمِئذ ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َعاِمِر بم  ُزوِميُّ ِمنم َرممَية  رُِميَـَها يـَوم بِيَعَة َحِليٌف لَِبيِن عدى، ِن رَ َوعبد هللا بن أيب أُميَّة بن المُمِغريَِة المَمخم

، َوُجَليمَحُة بمُن َعبمِد اَّللَِّ ِمنم َبيِن  ، َوَأُخوُه َعبمُد اَّللَِّ ِميُّ َاِرث بن قيس ابمن َعِدي   السَّهم  .َسعمِد بمِن لَيمث  والسائب بن اْلم
َارِ  ذع االسلمي، َواْلم َزمرَِج ََثِبُت بمُن اْلم َنمَصاِر مثَّ ِمَن اْلم ِل بمِن َأيب َصعمَصَعَة المَماِزينُّ،َوِمَن اَأم  ُث بمُن َسهم
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 .َوالمُمنمِذُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ َمنم َبيِن َساِعَدةَ 
َذاَن بمِن ُمَعاِويََة فـََقطم  ِس رُقـَيمُم بمُن ََثِبِت بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن زَيمِد بمِن َلوم َوم  .َوِمَن اَأم

ِهَد يـَوم  ُتشم َنمَصاِر، َوَرُجٌل ِمنم َبيِن لَيمث  َرِضَي اَّللَُّ َفَجِميُع َمِن اسم َعٌة ِمنم قـَُريمش  َوَأرمبـََعٌة ِمَن اَأم ُهمم َمِئذ  اثـََنا َعَشَر َرُجًَل، َسبـم  َعنـم
 .َأمجمَِعنيَ 
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَاِجًعا: قَاَل ابمُن ِإسم ُر بمُن زَُهريمِ بمِن َأيب  َوَلمَّا انمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِن الطَّاِئِف قَاَل جُبَيـم

ًنا َوالطَّاِئفَ  َم َبطمِن ُحنَـنيم  : ُسلمَمى يَذمُكُر ُحنَـيـم َبـمَرِق مَجََعتم إبِِغمَواء  َهَواِزُن مَجمَعَها * َكاَنتم ُعََلَلَة يـَوم َم اَأم َوَغَداَة َأومطَاس  َويـَوم
َنا ِلَكيمَما خَيمُرُجوا * َتَمزِ ِق ملَم َُيمنَـُعوا ِمنَّا َمَقاًما َواِحًدا فـَتَـَبدَُّدوا َكالطَّائِِر الممُ *  َنمَدِق َوَلَقدم تـََعرَّضم * ِإالَّ ِجَداَرُهُم َوَبطمَن اْلم

َراَجة   َراََن ِإََل رَجم َصُنوا ِمنَّا بَِباب  ُمغمَلِق تـَرمَتدُّ َحسم َتحم َباَء تـَلمَمُع ِِبلمَمَناََي فـَيـم * فَاسم َراَء َلوم َقَذُفوا هِبَا ( 5)َلِق َشهم َملمُموَمة  َخضم
َي الضِ َراِء َعَلى اهلراس كأننا *  ِف ُكلِ  َساِبَغة  ِإَذا َما ( 1)قدر تفرق ِف القياد ويلتقى * حصنا َلَظلَّ َكأَنَُّه ملَم خُيمَلِق َمشم

َصَنتم  َتحم ِي َهبَّتم ِرُُيُه المُمتَـَرقمِرِق ُجُدلٌ * اسم ِج َداُوَد َوآِل ُُمَرِ ِق َوقَاَل َأبُو َداُود* متََسُّ ُفُضوهُلُنَّ نَِعالََنا  َكالنِ هم : ِمنم َنسم
طاب َأبُو َحفمص، َحدثَنا الفرَيىب، َحدثَنا أِبن،  َحدثَنا عمر بن اْلم

رو  ر َحدثَنا ُعثمَماُن بمُن َأيب حَ  -ُهَو ابمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َحازِم   -َحدثَنا َعمم ، َعنم َأبِيِه، َعنم جده َصخم ُهَو َأبُو  -ازِم 
َْحمَِسيُّ  َلِة اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم غزا ثقيفا، -المَعيـم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .المَكِثريَة: الرجراجة( 5)
 .المكَلب: الضراء( 1)

 .شجر شائك كالنيق: واهلراس
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَجَدُه َقِد انمَصَرَف َوملَم فـََلمَّا أَ  ٌر رَِكَب ِف َخيمل  ُيُِدُّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َع َذِلَك َصخم ٌر نم مسَِ ، َفَجَعَل َصخم َتحم  يـَفم
ِم َرُسوُل اَّللَِّ  َر َحىتَّ يـَنمزُِلوا َعَلى ُحكم ًدا َوِذمًَّة اَل أُفَاِرُق َهَذا المَقصم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ِحيَنِئذ  َعهم  . َصلَّى اَّللَّ

رٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكَتَب ِإلَيمِه َصخم ِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأمَّا بـَعمُد فَِإنَّ ثَِقيًفا َقدم نـََزَلتم : َوملَ يـَُفارِقـمُهمم َحىتَّ نـََزُلوا َعَلى ُحكم
ِمَك ََي َرُسوَل هللا َوَأَن مقبل هبم  .وهم ِف خيلى َعَلى ُحكم

َر َدَعَوات   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلصَََّلِة َجاِمَعًة َفَدَعا َِأَْحمََس َعشم اللَُّهمَّ َِبرك الْحس ِف خيلها : " فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ورجاهلا 

ُم فـََتَكلََّم المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة فـََقالَ  ِلُموَن ََي َرُسوَل ا: وأتى المَقوم ًرا َأَخَذ َعمَِِّت َوَدَخَلتم ِفيَما َدَخَل ِفيِه المُمسم َّللَِّ ِإنَّ َصخم
َتُه : " َفَدَعاُه فـََقالَ  َرُزوا ِدَماَءُهمم َوَأممَواهَلُمم، فَادمَفعم ِإََل المُمِغريَِة َعمَّ َلُموا َأحم َم ِإَذا َأسم ُر ِإنَّ المَقوم  .َفَدفـََعَها ِإلَيمهِ " ََي َصخم

ََلِم َوتـَرَُكوا َذِلكَ َوَسأَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َماُء لَِبيِن ُسَلَيم  َقدم َهَربُوا َعِن اْلمِسم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : المَماَء، فـََقالَ  َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ِمي  .َأنمزِلمِنيِه َأََن َوقـَوم
َلَم " نـََعمم : " قَالَ  ا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى يعمىن االسلميني -فَأَنـمَزَلُه َوَأسم َفَع ِإلَيمِهُم المَماَء فََأىَب، فَأَتـَوم ًرا َفَسأَُلوُه َأنم يَدم ا َصخم ، فَأَتـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاُلوا َنا: اَّللَّ َنا َماَءََن فََأىَب َعَليـم َفَع ِإلَيـم ًرا لَِيدم َنا َصخم َنا َوَأتـَيـم َلمم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأسم
َرُزوا َأممَواهَلُمم َوِدَماَءُهمم فَادمَفعم ِإلَيمِهمم َماَءُهمم " : فـََقالَ  َلُموا َأحم َم ِإَذا َأسم ُر ِإنَّ المَقوم  .نـََعمم ََي َنِبَّ اَّللَِّ : َقالَ " ََي َصخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَتَـَغيـَُّر ِعنمَد َذِلَك ُْحمَرًة، َه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِذهُ  فـََرَأيمُت َوجم  َحَياًء ِمنم َأخم
ِذُه المَماءَ  َارِيََة َوَأخم ِتََلفٌ ! اْلم َناِدِه اخم  .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُوَد َوِف ِإسم

َتأمَصُلوا قـَتمًَل، ََأَنَُّه : قـُلمتُ  َتِضي َأنم يـَُؤخََّر المَفتمَح َعاَمِئذ  لَِئَلَّ ُيسم هَلِيَُّة تـَقم َمُة اْلمِ كم دم َأنه َعَليمِه السَََّلم َلمَّا  َقدم تقوََكاَنِت اْلِم
 َكاَن َخَرَج ِإََل الطَّاِئِف َفَدَعاُهمم ِإََل هللا تـََعاََل َوِإََل َأن يؤووه َحىتَّ 
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مُ  بُوُه فـََرَجَع َمهم َلُه وََكذَّ ِه َأيب طَاِلب  فـََردُّوا َعَليمِه قـَوم ِت َعمِ  َتِفقم ِإالَّ ِعنمَد يبلغ ِرَساَلة ربه عزوجل، َوَذِلَك بـَعمَد َموم وًما فـََلمم َيسم
َِباِل فـََقالَ  ِيُل، فـََناَداُه َمَلُك اْلم َرأُ َعَليمَك السَََّلَم، َوقد : قـَرمِن الثَـَّعاِلِب، فَِإَذا ُهَو ِبَغَماَمة  َوِإَذا ِفيَها ِجربم ََي ُُمَمَُّد ِإنَّ رَبََّك يـَقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مسع َقول قـَوممك َلك وماردوا َعَليمَك، فَِإنم  ِ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشبَـنيم َخم " ِشئمَت َأنم ُأطمِبَق َعَليمِهُم اَأم
ًئا  ِرُك بِِه َشيـم َدُه اَل ُيشم َ َأنم خُيمرَِج ِمنم َأصمََلهِبِمم َمنم يـَعمُبُدُه َوحم  ".َبلم َأَسَتأمين هِبِمم َلَعلَّ اَّللَّ

لُهُ  َدُموا بـَعمَد َذِلَك " َبلم َأَسَتأمين هِبِمم " : فـََناَسَب قـَوم تَـُلوا َعنم آِخرِِهمم َوَأنم يـَُؤخََّر المَفتمُح لِيَـقم نَـُهمم لَِئَلَّ يـُقم َتَح ِحصم َأال يـَفم
ِبلِ  ِلِمنَي ِف َرَمَضاَن ِمَن المَعاِم المُمقم  .ُمسم

ُ تـََعاََل   .َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه ِإنم َشاَء اَّللَّ
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َم ُحنَـنيم  قـَبمَل ُدخُ  َمِة َغَنائِِم َهَواِزَن الَِِّت َأَصابـََها يـَوم وِلِه َمكََّة ُمعمَتِمًرا ِمَن فصل ِف مرجعه َعَليمِه السَََّلم من الطَّاِئِف، َوِقسم
َحاقَ  ِعمَرانَِة قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلَّ : اْلم َنا َحىتَّ نـََزَل مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِحنَي انمَصَرَف َعِن الطَّاِئِف َعَلى َدحم

ِلِمنَي َوَمَعُه ِمنم َهَواِزَن َسِبمٌ َكِثرٌي، َوَقدم قَاَل َلُه رَُجٌل ِمنم َأصمحَ  ِعمَرانََة ِفيَمنم َمَعُه ِمَن المُمسم َم َظَعَن َعنم ثَِقيف  اْلم ََي : ابِِه يـَوم
 .ِهمم َرُسوَل اَّللَِّ ادمُع َعَليم 

ِد ثَِقيًفا َوائمِت هِبِمم : " فـََقالَ   ".اللَُّهمَّ اهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم : قَالَ  عمَرانَِة، وََكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  مثَّ َأاَتُه َوفمُد َهَواِزَن ِِبْلِم

تُهُ َسِبِم َهَواِزَن ِستَُّة آاَلف  ِمَن الذرارى َوالنِ َساء َومن االبل وَ  َرى ِعدَّ  .الشَّاء َماال يُدم
َحاقَ  ِرو بمِن ُشَعيمب  َعنم َأبِيِه، َعنم : قَاَل ابمُن ِإسم ، َوِف ِرَوايَِة يُوُنَس بمِن بَُكريم  َعنُه قَاَل َعمم ُرو بمُن ُشَعيمب  َثيِن َعمم هِ َفَحدَّ :  َجدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبُ  ، فـََلمَّا َأَصاَب ِمنم َهَواِزَن َما َأَصاَب ِمنم َأممَواهلِِمم َوَسَباََيُهمم َأدمرََكُه َوفمُد ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـنيم 



َلُموا، فـََقاُلوا ِعمَرانَِة َوَقدم َأسم َعَليمَك فَاممُننم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ أهل َوَعِشريٌَة، َوَقدم َأَصابـََنا ِمَن المَبََلِء َما ملَم خَيمفَ : َهَواِزَن ِِبْلم
ُ َعَليمكَ  َنا َمنَّ اَّللَّ  .َعَليـم

ُر بمُن ُصَرد  َأبُو ُصَرد  فـََقالَ  ِت ُكنَّ : َوقَاَم َخِطيبـُُهمم زَُهيـم َظَائِِر ِمَن السََّباََي َخااَلُتَك َوَحَواِضُنَك الَلَّ َا ِف اْلم ََي َرُسول هللا ِإَّنَّ
َنا اِل  ُفلمَنَك، َوَلوم َأَنَّ َمَلحم ََن عَيكم ُهَما ِمثمَل الَِّذي َأَصابـََنا ِمنمَك رََجوم ر  َأِو النـُّعمَماَن بمَن المُمنمِذِر مثَّ َأَصابـََنا ِمنـم ائدهتما بمِن َأيب مشَِ

ُفوِلنيَ  ُر المَمكم  .وعطفهما، َوَأنت َرُسوَل اَّللَِّ َخيـم
َنا َرُسوَل اَّللَِّ ِف َكرَ : مثَّ َأنمَشأَ يـَُقولُ   فَِإنََّك المَمرمء نرجوه وننتظر* م  اممُننم َعَليـم

__________ 
 .أرضعنا: ملحنا( 5)

)*( 
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َر ُهتَّاًفا َعَلى َحَزن  * اممُننم َعَلى بـَيمَضة  َقدم َعاقـََها َقَدٌر  رَِها ِغيَـُر َأبـمَقتم لََنا الدَّهم َعَلى قـُُلوهِبُُم المَغمَّاُء * مُمَزَّق  مَشمُلَها ِف َدهم
َها نـَعمَماُء تـَنمُشُرَها َوالمُغمَ  َوة  َقدم ُكنمَت تـَرمَضُعَها * ُر ِإنم ملَم َتَدارَكم ِإذم ُفوَك * ََي َأرمَجَح النَّاِس ِحلمًما ِحنَي خُيمتَـبَـُر اممُننم َعَلى ِنسم

وة  َقدم ُكنمَت تـَرمَضُعَها  َرُر اممُننم َعَلى ِنسم * َك َما أتَمِت َوَما َتَذُر اَل ََتمَعَلنَّا َكَمنم َشاَلتم نـََعاَمُتُه َوِإذم يَزِينُ * متَمَلُؤُه ِمنم َُممِضَها الدِ 
ُكُر آاَلًء َوِإنم ُكِفَرتم  تَـبمِق ِمنَّا فَِإَنَّ َمعمَشٌر زُُهُر ِإَنَّ لََنشم ِم ُمدََّخُر قَالَ * َواسم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َوِعنمَدََن بـَعمَد َهَذا الميَـوم

ُ َعلَ  َ َأِحَسابَِنا َوَأممَوالَِنا؟ َبلم : فـََقاُلوا" ِنَساؤُُكمم َوَأبـمَناؤُُكمم َأَحبُّ ِإلَيمُكمم َأمم َأممَواُلُكمم؟ : " يمِه َوَسلَّمَ اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َخيـَّرمتـََنا بـَنيم
 َأبـمَناُؤََن َوِنَساُؤَنَ 

 ُ َنا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوِإَذا َأََن َصلَّيمُت : " َعَليمِه َوَسلَّمَ َأَحبُّ ِإلَيـم َأمَّا َما َكاَن يل َولَِبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب فـَُهَو َلُكمم
ِلِمنيَ : ِِبلنَّاِس فـَُقوُموا فـَُقوُلوا ِلِمنَي، َوِِبلمُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المُمسم ِفُع ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتشم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ِإَنَّ َنسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأبـمَنائَِنا َوِنَسائَِنا  .اَّللَّ
َأُل َلُكمم   ".فَِإين ِ َسُأعمِطيُكمم ِعنمَد َذِلَك َوَأسم

َر قَاُموا فـََقاُلوا َما أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلنَّاِس الظَّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَرُهمم ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه : فـََقاَل المُمَهاِجُرونَ " َأمَّا َما َكاَن يل َولَِبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب فـَُهَو َلُكمم : " فـََقالَ  َوَما َكاَن لََنا فـَُهَو ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَسلَّمَ 

َنمَصارُ  َوقَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اَأم  .َوَما َكاَن لََنا فـَُهَو ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َقـمرَُع بمُن َحاِبس    .َأمَّا َأََن َوبـَُنو مَتِيم  َفََل : َوقَاَل اَأم

َنةُ   .َأمَّا َأََن َوبـَُنو فـََزارََة َفََل : َوقَاَل ُعيَـيـم
 .َأمَّا َأََن َوبـَُنو ُسَليمم  َفََل : السَُّلِميُّ َوقَاَل المَعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَلتم بـَُنو ُسَليمم    .َبلم َما َكاَن لََنا فـَُهَو ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُموين؟: قَاَل يـَُقوُل َعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  لَِبيِن ُسَليمم   نـم  َوهَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم  فـََقاَل َرُسولُ   .َمنم َأممَسَك ِمنمُكمم حبَقِ ِه فـََلُه ِبُكلِ  ِإنمَسان  ِستَّة فـََرائض من أول فئ ُنِصيُبهُ " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناَءُهمم   .فـََردُّوا ِإََل النَّاِس ِنَساَءُهمم َوَأبـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواتَـّ  ئَـَنا: بَـَعُه النَّاُس يـَُقولُونَ مثَّ كب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا فـَيـم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ اقمِسمم َعَليـم
َأيُـَّها النَّاُس َردُّوا َعَليَّ رَِداِئي، فـََوالَِّذي نـَفمِسي ِف يَِدِه َلوم َكاَن َلُكمم : " َحىتَّ اضمَطرُّوُه ِإََل َشَجَرة  فَانـمتَـَزَعتم رَِداَءُه فـََقالَ 

اًِب ِعنمِدي َعَدُد  ُتُموين ِبَِيًَل َواَل َجَباًَن َواَل َكذَّ ُتُه َعَليمُكمم، مثَّ َما َألمَفيـم  ".َشَجِر هِتَاَمَة نـََعًما َلَقَسمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َجنمِب بِِعري  فََأَخَذ ِمنم َسَناِمِه َوبـََرًة َفَجعلَها َأيَها : " ه مثَّ َرفعَها فـََقالَ َبني إصبعي مثَّ قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُس َمرمُدوٌد َعَليمُكمم، فََأدَُّوا اْلمِ  ُمم ُس َواْلم ُمم َياَط َوالمَمِخيَط، فَِإنَّ المغُُلوَل النَّاس َوهللا ماَل ِمنم فـَيمِئُكمم َواَل َهِذِه المَوبـََرِة ِإالَّ اْلم
ِلهِ   َعاٌر َوََنٌر َوَشَناٌر َعَلى َأهم

َم المِقَيامَ   ".ِة يـَوم
َنمَصاِر ِبُكبَّة   ُت َهِذِه َِأَِخيَط هِبَا بـَرمَذَعَة بَِعري  يل َدِبر  : ِمنم ُخُيوِط َشَعر  فـََقالَ ( 5)َفَجاَء رَُجٌل ِمَن اَأم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَخذم

(1. ) 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها فـَلَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأمَّا ِإذم بلغ االمر ِفيَها َفََل َحاَجَة يل هِبَا: فـََقاَل الرَُّجلُ " َك َأمَّا َحقِ ي ِمنـم

 .فـََرَمى هِبَا ِمنم يَده
َمِة، َكَما َذَهَب ِإلَيمِه ُُمَمَّ  يَـُهمم قـَبمَل المِقسم َحاَق بمِن َيَساَوَهَذا السِ َياق يقتضى َأنه َعَليمِه السَََّلم َردَّ ِإلَيمِهمم َسبـم ر ، د ابمن ِإسم

ِهِ  َبَة َوَغريم  .ِخََلفًا ِلُموَسى بمِن ُعقم
َوِر بمِن َُممرَ * * *  ِريِ ، َعن ُعرمَوة، َعن المِمسم ، َعِن الزُّهم َمَة َوَمرمَواَن بمِن َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َطرِيِق اللَّيمِث، َعنم ُعَقيمل 

ُ َعَليم  ََكِم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي َفَسأَُلوا َأنم ترد ِإلَيمِهم َأممَواهلم اْلم ِه َوَسلََّم قَاَم ِحنَي َجاَءُه َوفمُد َهَواِزَن ُمسم
 َوِنَساُؤُهمم، فـََقاَل هَلُم َرُسول هللا صلى هللا

__________ 
 .اْليوط اجملتمعة: الكبة( 5)
 )*(املقروح : الدبر( 1)
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ِ ِإمَّا السَِّبمَ َوِإمَّا المَماَل، وَ  َمِعي َمنم : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  َدى الطَّائَِفتَـنيم َتاُروا ِإحم َِديِث ِإيَلَّ َأصمَدقُُه فَاخم َن، َوَأَحبُّ اْلم َقدم ُكنمُت تـََروم
َتأمنـَيمُت ِبُكمم   ".اسم

َرَة لَيـم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم انـمَتَظَرُهمم ِبضمَع َعشم َلًة ِحنَي قـََفَل ِمَن الطَّاِئِف، فـََلمَّا تـَبَـنيََّ هَلُمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ قَاُلوا َدى الطَّائَِفتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم غري راد ِإلَيمِهم َأممَواهلم ِإالَّ ِإحم يَـَنا: َصلَّى اَّللَّ  .ِإَنَّ َُنمَتاُر َسبـم

ُ عَ  ُلُه مثَّ قَالَ فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوانُكمم : " َليمِه َوَسلََّم ِف المُمسلمني َوأثمىن َعَلى اَّللَِّ مبَا ُهَو َأهم َأمَّا بـَعمُد، فَِإن إخم
َوَمنم َأَحبَّ ِمنمُكمم َأنم  يَـفمَعلم،َهُؤاَلِء قد َجاُءوا اَتئِِبنَي، َوِإين ِ َقدم رََأيمُت َأنم َأرُدَّ ِإلَيمِهمم َسبميهمم، َفمن أحب َأنم يُطَيِ َب َذِلَك فـَلم 

َعلم  َنا فـَلميَـفم ُ َعَليـم ُه من أول َمال يفئ اَّللَّ  ".َيُكوَن َعَلى َحظِ ِه َحىتَّ نـُعمِطَيُه ِإَيَّ
َنا َذِلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل النَّاسُ   .َقدم طَيـَّبـم

 ِإَنَّ اَل ندرى من أذن ِمنمُكم: " فـََقاَل هَلُمم 
َنا َعرمفَاؤُُكمم َأممرَُكمم ممَّنم ملَم َيَم  ، فَارمِجُعوا َحىتَّ يـَرمَفَع ِإلَيـم فـََرَجَع النَّاُس َفَكلََّمُهمم َعرمفَاُؤُهمم مثَّ رََجُعوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى " َذنم

بَـُروُه ِبَنَـُّهمم َقدم طَيـَُّبوا َوَأِذنُوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم  .اَّللَّ
 .َلغََنا َعنم َسِبِم َهَواِزنَ فـََهَذا َما بَـ 

ِمِهَما، َبلم َسَكَت َعنم َذِلَك، َوالمُمثمِبُت ُمقَ  َنَة، َوقـَوم َقـمرَِع َوُعيَـيـم ٌم َعَلى النَّاِف َفَكيمَف َوملَم يـَتَـَعرَِّض المُبَخاِريُّ ِلَمنمِع اَأم دَّ
 .السَّاِكت

ِري ِ  بَـَرين : وروى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث الزُّهم ُر بمُن ُمطمِعم  َأنَُّه  َأخم بَـَرُه ُجبَـيـم ، َعنم َأبِيِه، َأخم ِد بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  ُعَمُر بمِن ُُمَمَّ
ِفَلٌة ِمنم ُحنَـنيم  َعِلَقِت اَأمَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه النَّاُس ُمقم َنَما ُهَو َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه عمَراُب ِبَرُسوِل اَّللَِّ بـَيـم  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه وَ  أَُلونَُه، َحىتَّ اضطروه ِإََل َشَجَرة َفَخَطَفتم رَِداَءُه، فـََوَقَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ين : " َسلََّم مثَّ قَالَ َوَسلََّم َيسم َأعمَطوم
ُتهُ  َنُكمم، مثَّ اَل َتَُِدوين ِبَِيًَل َواَل َكُذوًِب َواَل َجَباًَن  رَِداِئي فـََلوم َكاَن َعَدُد َهِذِه المِعَضاِه نـََعًما َلَقَسمم  ".بـَيـم

 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمطَ : َوقَاَل ابمن ِإسمَحاق ى َعِليَّ بمَن َأيب وَحدثين َأبُو وجرة يَزِيُد بمُن ُعبَـيمد  السَّعمِديُّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَة، َوَأعمَطى ُعثمَماَن بمَن َعفَّاَن َجارِ  يًَة يـَُقاُل هَلَا زَيـمَنُب بِنمُت َحيَّاَن طَاِلب  َجارِيًَة يـَُقاُل هَلَا رَيمطَُة بِنمُت ِهََلِل بمِن َحيَّاَن بمِن ُعَميـم

ِرو بمِن َحيَّاَن، َوَأعمَطى ُعَمَر َجارِيَة فـََوَهبَـهَ   .ا من ابمنه َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
َحاقَ  َثيِن ََنِفٌع، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر َقالَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم َها : َفَحدَّ ِلُحوا يل ِمنـم َوايل ِمنم َبيِن مُجََح لُِيصم بـََعثمُت هِبَا ِإََل َأخم

َها، قَالَ َويـَُهيِ ُئوَها َحىتَّ َأطُوَف ِِبلمبَـيمِت مثَّ آتَِيِهمم َوَأََن أُ  ِجِد ِحنَي فـََرغمُت : رِيُد َأنم ُأِصيبَـَها ِإَذا رََجعمُت ِإلَيـم َفِجئمُت ِمَن المَمسم
َتدُّوَن فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِنَساَءََن َوَأبـمَناَءَنَ : فَِإَذا النَّاُس َيشم َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َما َشأمنُُكمم؟ قَاُلوا َردَّ َعَليـم

 .تِلمُكمم َصاِحبَـُتُكمم ِف َبيِن مُجََح فَاذمَهُبوا َفُخُذوَها: لمتُ قُـ 
َها فََأَخُذوَها  .َفَذَهُبوا ِإلَيـم



َحاقَ  َنُة بمُن ِحصمن  فََأَخَذ َعُجوزًا ِمنم َعَجائِِز َهَواِزَن َوقَاَل ِحنيَ : قَاَل ابمُن ِإسم  َوَأمَّا ُعيَـيـم
َيِ  َنَسًبا َوَعَسى َأنم يـَعمُظَم ِفَداُؤَهاَأَرى َعُجوزًا ِإين ِ َِأَحم : َأَخَذَها  .َسُب هَلَا ِف اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم السََّباََي ِبِستِ  فـََراِئَض َأىَب َأنم يـَُردََّها، فـََقالَ  ُر بمُن ُصَرد   فـََلمَّا َردَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َعنمَك : َلُه زَُهيـم ُخذم
يـَُها بَِناِهد ، َواَل َبطمنـَُها ِبَواِلد ، َواَل َزومُجَها ِبَواِجد ، َواَل َدرَُّها مباكد  فـََواَّللَِّ َما ُفوَها ، ِإنَّك َما َأَخذهتَا َوهللا ( 5)بَِبارِد ، َواَل ثَدم

 .بـَيمَضاء غريرة َواَل نصفا وثرية
 .َفردَها بست فـََرائض

ِبِل َوَلمَّا َقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل المَواِقِديُّ * * *  ِعمَرانَِة َأَصاَب ُكلَّ رَُجل  َأرمَبٌع ِمَن اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم المغََنائَِم ِِبْلم  َصلَّى اَّللَّ
 .َوَأرمبـَُعوَن َشاةً 

ر  َأنَّ رَُجًَل ممَّنم شهد حنينا َقالَ  َحاَق َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم  :َوقَاَل َسَلَمُة َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
__________ 

 .الغزير: املاكد( 5)
)*( 
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ِلي نـَعم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ََنَقة  يل َوِف رِجم ٌل َغِليَظٌة ِإذم َزَْحَتم ََنَقِِت ََنَقِة َواَّللَِّ ِإين ِ َِأَِسرُي ِإََل َجنمِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأومَجَعُه، فـََقرََع َقَدمِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ي َوَسلََّم َويـََقُع َحرمُف نـَعمِلي َعَلى َساِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِط َوقَالَ  :  َعَليمِه َوَسلََّم يـَلمَتِمُسيِن قَالَ فَانمَصَرفمُت فـََلمَّا َكاَن المَغِد ِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ " َأومَجعمَتيِن فـََتَأخَّرم َعينِ  : " ِِبلسَّوم
َممسِ : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبَأم ِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َهَذا َواَّللَِّ ِلَما ُكنمُت َأَصبمُت ِمنم رِجم
ُتُه َوَأََن َأتـََوقَُّع، فـََقالَ : قَالَ  َممِس فَأَ : " َفِجئـم ِلي ِِبَأم ُتَك َِأَُعوِ َضَك ِإنََّك َأَصبمَت رِجم ِط َفَدَعوم ومَجعمَتيِن فـََقَرعمُت َقَدَمَك ِِبلسَّوم

َها   .َفَأعمطَاين مَثَاِننَي نـَعمَجًة ِِبلضَّرمبَِة الَِِّت َضَرَبيِن " ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َردَّ ِإََل َهَواِزَن َسبـم  َياُق َوالمَمقمُصوُد ِمنم َهَذا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِة َكَما دل  َعَليمِه السِ  يَـُهمم بـَعمَد المِقسم

ُرهُ   .َوَغيـم
ِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َحاق َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب الذى أوردُه ُُمَمَّد بن ِإسم ُ َعَليمِه َوظَاِهُر ِسَياِق َحِديِث َعمم  َصلَّى اَّللَّ

َمِة، َوهِلََذا َلمَّا َردَّ َوَسلََّم َردَّ ِإََل َهَواِزَن َسبـم   يَـُهمم قـَبمَل المِقسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُلوَن َلهُ  َعمَراُب ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئَـَنا َحىتَّ اضمَطرُّوُه ِإََل مَسَُرة  : السَِّبمَ َورَِكَب َعَلَقِت اَأم َنا فـَيـم اقمِسمم َعَليـم

دُّوا َعَليَّ رَِداِئي َأيُـَّها النَّاُس، فـََوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلوم َكاَن َلُكمم َعَدُد َهِذِه المِعَضاِه نعما رُ : " َفَخطََفتم رَِداَءُه فـََقالَ 
اًِب   ".لقسمته ِفيُكمم مثَّ اَل َتَُِدوين ِبَِيًَل َواَل َجَباًَن َواَل َكذَّ

ِوهِ َكَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  بِ   .َنحم
ُه نسَمة َذِلَك فـََقسََّمَها َعَليمِه الصَََّلُة وََكأَنَـُّهمم َخُشوا َأنم يـَُردَّ ِإََل َهَواِزَن َأممَواهَلُمم َكَما َردَّ ِإلَيمِهمم ِنَساَءُهمم َوَأطمَفاهَلُمم، َفَسأَُلو 



َواًما ِمنم ُرَؤَساِء المَقَباِئِل َوأَُمَرائِِهمم، فـََعَتَب َعَليمِه َوالسَََّلُم ِِبَْلِعمَرانَِة َكَما أمره هللا عزوجل، َوآثـََر ُأََنًسا ِف  َمِة َوأَتَلََّف َأقـم  المِقسم
َمِة ِفيَما فعله تطبيبا لُقُلوهِبِمم  كم َه اْلِم َنمَصاِر َحىتَّ َخطَبَـُهمم َوبـَنيََّ هَلُمم َوجم  .ُأََنٌس ِمَن اَأم
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ِصيُلُه َوبـََياَوتـَنَـقََّد بـَعمُض َمنم اَل يـَعملَ  ُ، َكَما َسَيأمِت تـَفم َباِهِه قـَبََّحُه اَّللَّ َُويمِصَرِة َوَأشم ََوارِِج َكِذي اْلم ََهَلِة َواْلم نُُه ِف ُم ِمَن اْلم
تَـَعانُ  ََحاِديِث المَوارَِدِة ِف َذِلَك َوِِبَّللَِّ المُمسم  .اَأم

َماُم َأْحمَدُ * * *  ثـََنا َعارٌِم، حَ : قَاَل اْلمِ عت َأىب يـَُقول َحدثَنا السَُّميمُط السَُّدوِسيُّ، َعنم َحدَّ ثـََنا ُمعمَتِمُر بن ُسَليمَمان، مسَِ دَّ
َيمُل، مثَّ : َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ  َسِن ُصُفوف  رََأيمُت، َفُصفَِّت اْلم رُِكوَن بَِحم ًنا َفَجاَء المُمشم ََن ُحنَـيـم َنا َمكََّة مثَّ ِإَنَّ َغَزوم ِت  ُصفَّ فـََتحم

 .المُمَقاتَِلُة، مثَّ ُصفَِّت النِ َساُء ِمنم َورَاِء َذِلَك، مثَّ ُصفَِّت المغََنُم، مثَّ النـََّعمُ 
لَُنا تـَُلو : َوََنمُن َبَشٌر َكِثرٌي َقدم بـََلغمَنا ِستََّة آاَلف  َوَعَلى جُمَنـََّبِة َخيمِلَنا َخاِلُد بمُن المَولِيِد، قَالَ : قَالَ  ُذ َخلمَف َفَجَعَلتم َخيـم

َعمَراُب َوَمنم نـَعمَلُم ِمَن النَّاِس، قَاَل فـََناَدى َرُسوُل اَّللَِّ : ظُُهورََِن، قَالَ  لَُنا َوفـَرَِّت اَأم ُ  فـََلمم نـَلمَبثم َأِن انمَكَشَف َخيـم َصلَّى اَّللَّ
َنمَصاِر؟ قَالَ : َعَليمِه َوَسلَّمَ  قـُلمَنا لَبـَّيمَك ََي َرُسوَل : قَالَ ( 5)َهَذا َحِديُث عمته : َأَنسٌ  ََي َللمُمَهاِجرِيَن ََي لَلمُمَهاِجرِيَن ََي َلَلم

 .اَّللَِّ 
َناُهمم َحىتَّ َهَزَمُهُم اَّللَُّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَاَل َوَأميِم اَّللَِّ َما َأتـَيـم َم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوتـََقدَّ
َنا َذِلَك المَماَل مثَّ : قَالَ  َلًة مثَّ رََجعمَنا ِإََل َمكَّةَ  فـََقَبضم َنا ِإََل الطَّاِئِف َفَحاَصرمََنُهمم َأرمبَِعنَي لَيـم  .انمطََلقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمِطي الرَُّجَل المِمائََة َويـُعمطى الرجل المِمائـَتَـ : قَالَ  ِ فـَنَـَزلمَنا َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نيم
نَـَها فـََتَحدَّثَ : قَالَ  َنمَصاُر بـَيـم َِديَث ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ ! َأمَّا َمنم قَاتـََلُه فـَيُـعمِطيِه، َوَأمَّا َمنم ملَم يـَُقاتِلمُه َفََل يـُعمِطيِه؟ : اَأم فـَُرِفَع اْلم

ُخُلوا  َنمَصاِر َأنم يَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ َأَمَر ِبَسَراِة المُمَهاِجرِيَن َواَأم ُخَلنَّ َعَليَّ ِإالَّ َأنمَصاِريُّ، َأِو : " َعَليمِه مثَّ قَالَ َصلَّى اَّللَّ اَل َيدم
َنمَصاُر   َفَدَخلمَنا المقبَّة: قَالَ " اَأم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنمَصاِر : " َحىتَّ َمََلمََنَها، قَاَل َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما : قَاُلوا" ا َحِديٌث َأاَتين؟ مَ : " َأوم َكَما قَالَ " ََي َمعمَشَر اَأم
؟ قَالَ  ؟ قَالَ : قَاُلوا" َما َحِديٌث َأاَتين : " َأاَتَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَب النَّاُس : " َما َأاَتَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َن َأنم يَذم َأاَل تـَرمَضوم

ِخُلوُه بُـ  َهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ َحىتَّ تُدم َممَواِل َوَتذم ، قَالَ : قَاُلوا" ُيوَتُكمم؟ ِِبَأم  .فـََرُضوا َأوم َكَما قَالَ : َرِضيَنا ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُمعمَتِمِر بمِن ُسَليمَمانَ   .َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم

لُهُ  َا َكانُو : َوِفيِه ِمَن المَغرِيِب قـَوم َم َهَواِزَن ِستََّة آاَلف  َوِإَّنَّ لُهُ َأنَـُّهمم َكانُوا يـَوم ِإنَـُّهمم َحاَصُروا الطَّاِئَف : " ا اثـميَنم َعَشَر َألمًفا، َوقـَوم
َلًة  َلة" َأرمبَِعنَي لَيـم رين لَيـم ر  َودون المعشم َا َحاَصُروَها َقرِيًبا ِمنم َشهم  .َوِإَّنَّ
 .فاهللا أعلم



ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدثَنا ِهَشام،: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، قَالَ  َحدَّ َثيِن َأَنُس بمُن َماِلك  ِريِ ، َحدَّ َقاَل : َحدثَنا َمعمَمٌر، َعنم الزُّهم
َواِل َهَواِزَن، َفَطِفَق النَِّبُّ َصلَّ  ُ َعَلى َرُسوِلِه َما َأفَاَء ِمنم َأمم َنمَصاِر ِحنَي َأفَاَء اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمِطي رَِجااًل ََنٌس ِمَن اَأم ى اَّللَّ

ِبِل، فـََقاُلواالم  ُطُر مِ : ِمائََة ِمَن اْلمِ رُُكَنا َوُسُيوفـَُنا تـَقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمِطي قـَُريمًشا َويـَتـم ُ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  !نم ِدَمائِِهمم يـَغمِفُر اَّللَّ
ُ َعَليمِه وَ : قَاَل َأَنُس بمُن َماِلك   َث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر َفَجَمَعُهمم ِف قـُبَِّة َأَدم  َوملَم َفُحدِ  َسلََّم مبََقالَِتِهمم، فََأرمَسَل ِإََل اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َتَمُعوا قَاَم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرُهمم، فـََلمَّا اجم قَاَل فـَُقَهاُء " َما َحِديٌث بـََلَغيِن َعنمُكم؟ : " يَدمُع َمَعُهمم َغيـم
َنانـُُهمم فـََقاُلوا: نمَصارِ اَأمَ  ًئا، َوَأمَّا ََنٌس ِمنَّا َحِديَثٌة َأسم ُ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : َأمَّا ُرَؤَساُؤََن ََي َرُسوَل اَّللَِّ فـََلمم يـَُقوُلوا َشيـم يـَغمِفُر اَّللَّ

رُُكَنا َوُسُيوفـَُنا تـَقمطُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، يـُعمِطي قـَُريمًشا َويـَتـم  .ُر ِمنم ِدَمائِِهمم اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َهبَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن َأنم يَذم ، َأَما تـَرمَضوم ر  َأأَتَلَُّفُهمم  فَِإين ِ ََأُعمِطي رَِجااًل َحِديِثي َعِهد  ِبُكفم

(9/177) 

 
 

َهُبوَن ِِبلنَِّبِ  ِإََل رَِحالِ  َممَواِل َوَتذم َقِلُبوَن ِبِه النَّاُس ِِبَأم ٌر ممَّا يـَنـم َقِلُبوَن ِبِه َخيـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم : قَاُلوا" ُكمم؟ فـََواَّللَِّ َلَما تـَنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َ : " َرِضيَنا، فـََقاَل هَلُُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َوَرُسوَلُه فَِإين ِ َعَلى َفَسَتِجُدوَن َأثـََرًة َشِديَدًة فَاصمرِبُوا َحىتَّ تـَلمَقُوا اَّللَّ

ِض  َوم رِبُوا: قَاَل أُنمسٌ " اْلم  .فـََلمم َيصم
هِ   .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم

، قَالَ  ِه َأَنِس بمِن َماِلك  ُم ُحنَـنيم  َلمَّا َكا: مثَّ َرَواُه الُبَخاِري  َوُمسلم من َحِديث ابمن َعومف، َعنم ِهَشاِم بمِن زَيمد ، َعنم َجدِ  َن يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَشَرُة آاَلف  َوالطَُّلَقاُء فََأدمبـَُروا، فـََقالَ  َنمَصاِر : " المتَـَقى َهَواِزُن َوَمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ : قَاُلوا" ََي َمعمَشَر اَأم

َ يََديم   .كَ لَبـَّيمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَسعمَديمَك لَبـَّيمَك ََنمُن بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  رُِكوَن فََأعمَطى الطَُّلَقاَء َوالمُمَهاِجرِيَن " َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه : " فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَانـمَهَزَم المُمشم

ًئا، فـََقالُوا، َفَدَعاُهمم فأدخلهم ِف قـُبَّته  َنمَصاَر َشيـم َهَب النَّاُس ِِبلشَّاِة َوالمَبِعرِي : " فـََقالَ َوملَم يـُعمِط اَأم َن َأنم يَذم َأَما تـَرمَضوم
؟  َهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " َوَتذم  .َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنمصَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر َلوم َسَلَك النَّاُس َواِدًَي َوَسَلَكِت اَأم ُت ِشعمَب اَأم  ".اُر ِشعمًبا َلَسَلكم
ِه قَالَ  ُم حنني َأقبلت هَوازن: َوِف ِرَوايَة  ِللمُبَخاِريِ  ِمنم َهَذا المَوجم  َلمَّا َكاَن يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَشَرُة آ اَلف  َوالطَُّلَقاُء، فََأدمبـَُروا َعنمُه َحىتَّ وَغطََفان َوَغريهم بن عمهم َوَذرَارِيِ ِهمم، َوَمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نَـُهَما، المتَـَفَت َعنم َُيِيِنِه فـََقالَ  َمِئذ  نَِداَءيمِن ملَم خَيمِلطم بـَيـم َدُه، فـََناَدى يـَوم َنمَصاِر : " بَِقَي َوحم لَبـَّيمَك ََي َرُسوَل : قَاُلوا" ََي َمعمَشَر اَأم

 .اَّللَِّ َأبمِشرم ََنمُن َمَعكَ 
لَبـَّيمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأبمِشرم ََنمُن َمَعَك، َوُهَو َعَلى بـَغمَلة  بـَيمَضاَء، : فـََقاُلوا" ََي معشر االنصار : " المتَـَفَت َعنم َيَسارِِه فـََقالَ  مثَّ 

 ".َأََن َعبمُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه : " فـَنَـَزَل فـََقالَ 
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رُكوَن َوأَصاب يَـ  ًئا، فـََقاَلِت اَأمَ فَانـمَهَزَم المُمشم َنمَصاَر َشيـم َ المُمَهاِجرِيَن َوالطَُّلَقاِء َوملَم يـُعمِط اَأم مِئذ  َمَغاَِن َكِثريًَة فـََقسََّم بـَنيم : نمَصارُ وم
ُرَنَ  َعى َويـُعمَطى المَغِنيَمَة َغيـم ُن نُدم َنمَصاِر َما : " َقالَ فـَبَـَلَغُه َذِلَك َفَجَمَعُهمم ِف قـُبَّة  فَـ ! ِإَذا َكاَنتم َشِديَدٌة فـََنحم ََي َمعمَشَر اَأم

َهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ حَتُوُزونَُه : " َفَسَكُتوا فـََقالَ " َحِديٌث بـََلَغيِن؟  نـمَيا َوَتذم َهَب النَّاُس ِِبلدُّ َن َأنم يَذم َنمَصاِر َأاَل تـَرمَضوم ََي َمعمَشَر اَأم
َنمَصاِر  َلوم : " بـََلى فـََقالَ : قَاُلوا" ِإََل بـُُيوِتُكمم؟  ُت ِشعمَب اَأم َنمَصاُر ِشعمًبا َلَسَلكم  ".َسَلَك النَّاُس َواِدًَي َوَسَلَكِت اَأم

ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث : ََي َأَِب َْحمَزَة َوَأنمَت َشاِهٌد َذِلَك؟ قَالَ : قـُلمتُ : قَاَل ِهَشامٌ  َوَأيمَن َأِغيُب َعنمُه؟ مثَّ َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم
َنمَصاُر فـََقالَ : َبَة َعنم قـََتاَدَة َعنم َأَنس  َقالَ ُشعم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَأم د  جبَاِهِليَّة  : " مَجََع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ قـَُريمًشا َحِديثُو َعهم

َن َأنم  ، َأَما تـَرمَضوم رِبَُهمم َوَأأَتَلََّفُهمم نـمَيا َوتـَرمِجُعوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ ِإََل بـُُيوِتُكمم؟  َوُمِصيَبة ، َوِإين ِ َأَردمُت َأنم ُأجم " يـَرمِجَع النَّاُس ِِبلدُّ
 .بـََلى: قَاُلوا
َنمَصاِر : " قَالَ  َنمَصاِر َأوم ِشعمَب اَأم ُت َواِدَي اَأم َنمَصاُر ِشعمًبا َلَسَلكم  ".َلوم َسَلَك النَّاُس َواِدًَي َوَسَلَكِت اَأم

َرَجاُه َأيمًضا مِ  ِوِه َوِفيِه فـََقاُلواَوَأخم ! َواَّللَِّ ِإنَّ َهَذا هَلَُو المَعَجبُ : نم َحِديِث ُشعمَبَة َعنم َأيب التـَّيَّاِح يَزِيَد بمِن ُْحَيمد ، َعنم َأَنس  بَِنحم
 .َما تـََقدَّمَ ِإنَّ ُسُيوفـََنا لِتَـقمطُُر ِمنم ِدَمائِِهمم َوالمغََنائُِم تـَُقسَُّم ِفيِهمم، َفَخطَبَـُهمم َوذََكَر ََنمَو 

َماُم َأْحمَدُ  ُ َعلَ : َوقَاَل اْلمِ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ثـََنا َْحَّاُد، َحدثَنا ََثِبت  ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ يمِه َوَسلََّم َحدَّ
َقـمرََع َوُسَهيمَل بمَن َعمم  َنَة َواَأم َياَن َوُعيَـيـم َنمَصارُ َأعمَطى َأَِب ُسفم ، فـََقاَلِت اَأم َم ُحنَـنيم  ُطُر : ر و ِف آَخرِيَن يـَوم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُسُيوفـَُنا تـَقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجَمَعُهمم  َهُبوَن ِِبلمَمغمَنِم؟ فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ : " فـََقالَ ِف قـُبَّة  َلُه َحىتَّ فَاَضتم  ِمنم ِدَمائِِهمم َوُهمم يَذم
 ِفيُكمم َأَحٌد ِمنم 
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ِتَنا، قَالَ : قَاُلوا" َغريمُِكمم؟  ُهمم : " اَل ِإالَّ ابمَن ُأخم ِم ِمنـم ِت المَقوم  .نـََعمم : قَاُلوا" َأقـُلمُتمم َكَذا وََكَذا؟ : " مثَّ قَالَ " ابمُن ُأخم
ََثُر، َأَما تـَرم : " قَالَ  َعاُر َوالنَّاُس الدِ  ُتُم الشِ  ُ َعَليمِه َأنـم َهُبوَن بَرُسول َصلَّى اَّللَّ َهَب النَّاُس ِِبلشَّاِء َوالمَبِعرِي َوَتذم َن َأنم يَذم َضوم

 .بـََلى: قَاُلوا" َوَسلََّم ِإََل ِدََيرُِكمم؟ 
َنمَصاُر ِشعمًبا َلَسلَ : قَالَ  َبِِت، َلوم َسَلَك النَّاُس َواِدًَي َوَسَلَكِت اَأم َنمَصاُر َكِرِشي َوَعيـم َرة َلُكنمت اَأم جم ُت ِشعمبَـَهمم، َوَلوماَل اهلِم كم

 ".اممَرًءا من االنصار 
ِبِل َفَسمَّى ُكلَّ َواِحد  ِمنم َهُؤاَلءِ : قَاَل َْحَّادٌ : َوقَالَ   .َأعمَطى ِماَئًة ِمَن اْلمِ

ِلم   ِه َوُهَو َعَلى َشرمِط ُمسم  .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
َما ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : ُم َأْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم ُْحَيمٌد، َعنم َأَنس  ثـََنا ابمُن َأيب َعِدي   ََي َمعمَشَر : " َحدَّ

ُ يب؟ َأملَم آِتُكمم ُمتَـَفر ِِقنَي َفَجَمَعُكمُ  اًل فـََهَداُكُم اَّللَّ َنمَصاِر َأملَم آِتُكمم ُضَلَّ َ قـُُلوِبُكمم؟  اَأم ُ بـَنيم ُ يب، َأملَم آِتُكمم َأعمَداًء فَأَلََّف اَّللَّ اَّللَّ
تَـَنا َخائًِفا فََأمَّنَّاَك، َوَطرِيًدا فَآَويـمَناَك، َوَُممُذواًل فـََنَصرمََنَك؟ : َأَفََل تـَُقوُلونَ : " بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقالَ : قَاُلوا"  َبلم : قَاُلوا" ِجئـم

َنا َوِلَرُسوِلهِ َّلِلَِّ الم   .َمنُّ َعَليـم
 ِ َناٌد ُثََلِثيٌّ َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم  .َوَهَذا ِإسم



َِديُث َكالمُمتَـَواتِِر َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  * * *   .فـََهَذا اْلم
 .َوَقدم ُرِوَي َعنم َغريه من الصََّحابَة

ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسمَاِعيَل،: قَاَل المُبَخاِريُّ  رو بن ُيَي، َحدَّ ثـََنا ُوَهيمٌب، َحدثَنا َعمم  َحدَّ
، قَالَ  َم ُحنَـنيم  : َعن عباد بن مَتِيم، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن زَيمِد بمِن َعاِصم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ُ َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ َلمَّا َأفَاَء اَّللَّ

ُهمم َما َأَصاَب النَّاَس، َقسََّم ِف النَّاِس ِف المُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُهُ  ًئا، َفَكأَنَـُّهمم َوَجُدوا ِف َأنـمُفِسِهمم ِإذم ملَم ُيِصبـم َنمَصاَر َشيـم مم َوملَم يـُعمِط اَأم
ُتمم ُمتَـَفر ِِقنَي فَأَ : " َفَخطَبَـُهمم فـََقالَ  ُ يب؟ وَُكنـم اًل فـََهَداُكُم اَّللَّ َنمَصاِر َأملَم َأِجدمُكمم ُضَلَّ ُ يب؟ َوَعاَلًة َفَأغمَناُكُم ََي َمعمَشَر اَأم لََّفُكُم اَّللَّ

ُ يب؟  ًئا قَاُلوا" اَّللَّ ُ َوَرُسولُُه َأَمنُّ : ُكلََّما قَاَل َشيـم  .اَّللَّ
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ُتمم قـُلمُتمم : " قَالَ  تَـَنا َكَذا وََكَذا: َلوم ِشئـم  .ِجئـم
َهَب النَّاُس ِِبلشَّاِء َوالمَبِعرِي وَ  َن َأنم َيذم َنمَصاِر، َأَما تـَرمَضوم َرُة َلُكنمت إمرءا ِمَن اَأم جم َهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ ِإََل رَِحاِلُكمم؟ َلوماَل اهلِم َتذم

َنمَصاُر ِشَعاٌر َوالنَّاُس ِدََثرٌ  َنمَصاِر َوِشعمبَـَها، اَأم ُت َواِدَي اَأم َن بَـ َوَلوم َسَلَك النَّاُس َواِدًَي َوِشعمًبا َلَسَلكم عمِدي َأثـََرًة ، ِإنَُّكمم َستَـلمَقوم
ِض  َوم ين َعَلى اْلم  ".فَاصمرِبُوا َحىتَّ تـَلمَقوم

ِرو بمِن َُيمََي المَماِزين ِ بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث َعمم  .َوَرَواُه ُمسم
َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َعنم َُمم  َحاَق، َحدَّ ُموِد بمِن لَِبيد ، َعنم َأيب َسِعيد  َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

ِريِ  قَالَ  ُدم َم ُحنَـنيم  َوَقسََّم ِللمُمَتأَلِ ِفنَي ِمنم قـَُريمش  َوسَ : اْلم ائِِر المَعَرِب َما ملا أَصاب َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوَسلََّم المغََنائَِم يـَوم
َها شئ َقِلي َنمَصاِر ِف َأنـمُفِسِهمم َحىتَّ قَاَل قَائُِلُهمم َقسََّم، َوملَم َيُكنم ِف االنصار ِمنـم َيُّ ِمَن اَأم َلِقَي : ٌل َواَل َكِثرٌي، َوَجَد َهَذا اْلم

َمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ ! َوهللا َرُسول هللا قـَوم َيَّ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ : َفَمَشى َسعمُد بمُن ُعَباَدَة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا اْلم
َنمَصاِر َقدم َوَجُدوا َعَليمَك ِف َأنـمُفِسِهمم   .ِمَن اَأم

ِمَك َوِف َسائِِر المَعَرِب َوملَم َيُكنم فيهم من َذِلك شئ: قَالَ " ِفيَم؟ : " فـََقالَ  ِمَك َهِذِه المغََنائَِم ِف قـَوم  .ِفيَما َكاَن ِمنم َقسم
ِمي: قَالَ " فَأَيمَن َأنمَت ِمنم َذِلَك ََي َسعمُد؟ : " َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   .َما َأََن ِإالَّ اممُرٌؤ ِمنم قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َتَمُعوا َفَأعمِلمم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِظريَِة فَِإَذا اجم َمَك ِف َهِذِه اْلم َفَخَرَج َسعمٌد " يِن فَامجمَعم يل قـَوم
مم َحىتَّ ِإَذا ملَم َفَصَرَخ ِفيِهمم َفَجَمَعُهمم ِف تِلمَك اْلظرية فَجاء رجل من المُمَهاِجرين فَأذن َلُه َفَدَخُلوا، َوَجاَء آَخُروَن فـََردَّهُ 

 يـَبمَق ِمنَ 
َتَمَع َلُه َأاَتُه فـََقالَ  َنمَصاِر َأَحٌد ِإالَّ اجم َنمَصاِر َحيمُث َأَمرمَتيِن َأنم َأمجمََعُهمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : اَأم َيُّ ِمَن اَأم َتَمَع َلَك َهَذا اْلم  . َقِد اجم

َ َوَأثـمىَن َعَليمِه مبَا ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَم ِفيِهمم َخِطيًبا َفَحِمَد اَّللَّ ُلُه مثَّ قَالَ  َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمَشَر ََي مَ : " ُهَو َأهم
 َ ُ بـَنيم ُ، َوَأعمَداًء فَأَلََّف اَّللَّ ُ، َوَعاَلًة فََأغمَناُكُم اَّللَّ اًل فـََهَداُكُم اَّللَّ َنمَصاِر َأملَم آِتُكمم ُضَلَّ  .بـََلى: قَاُلوا"  قـُُلوِبُكمم؟ اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   :مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َنمَصاِر؟ َأال َتيبون َيَ "  ؟ َومبَاَذا جنُِيُبَك؟ المَمنُّ َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلهِ : قَاُلوا"  َمعمَشَر اَأم  .َوَما نـَُقوُل ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ُتمم : " قَالَ  قـم ُتمم َلُقلمُتمم َفَصَدقـمُتمم َوُصدِ  َناَك، وَ : َواَّللَِّ َلوم ِشئـم تَـَنا َطرِيًدا فَآَويـمَناَك، َوَعاِئًَل فَآَسيـم َخائًِفا َفَأمَّنَّاَك، َوَُممُذواًل ِجئـم

 .المَمنُّ َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلهِ : فـََقاُلوا" فـََنَصرمََنَك 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  نـمَيا أَتَلَّفمُت هبَِ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر ِف لَُعاَعة  ِمَن الدُّ ُُتم ِف نـُُفوِسُكمم ََي َمعمَشَر اَأم ًما َأَوَجدم ا قـَوم

َنمَصاِر َأنم  َن ََي َمعمَشَر اَأم ََلِم، َأَفََل تـَرمَضوم ُ َلُكمم ِمَن اْلمِسم َلُموا َووََكلمُتُكمم ِإََل َما َقَسَم اَّللَّ َهَب النَّاُس ِإََل رَِحاهلِِمم ِِبلشَّاِء َأسم  َيذم
َهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ ِإََل رَِحاِلُكمم، فـََوا َنمَصاُر ِشعمًبا َوالمَبِعرِي َوَتذم لَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلوم َأنَّ النَّاَس َسَلُكوا ِشعمًبا َوَسَلَكِت اَأم

َنمَصاَر َوَأبـمَناَء  َنمَصاِر، اللَُّهمَّ ارمَحِم اَأم َرة َلُكنمت اممَرًءا ِمَن اَأم جم ُت شعب االنصار، َوَلوماَل اهلِم َنمَصاِر َوَأبـمَناَء َأبـمَناِء َلَسَلكم اَأم
 ".نمَصاِر اَأمَ 

ُم َحىتَّ أخضلوا ْلاهم َوقَاُلوا: قَالَ  ًما: فـََبَكى المَقوم  .َرِضيَنا ِِبَّللَّ َرِبًّ َوَرُسوِلِه َقسم
 .مثَّ انمَصَرَف َوتـََفرَُّقوا

َحاَق، َوملَم يـَرمِوِه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب المكُ  َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ابمِن ِإسم ِه، َوُهَو َصِحيحٌ َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ  .ُتِب ِمنم َهَذا المَوجم
، َعنم َعِطيََّة بمِن َسعمد  الم  ِل بمِن َمرمُزوق  َماُم َأْحمَُد، َعنم َُيمََي بمِن بَُكريم ، َعِن المَفضم ، َوَقدم َرَواُه اْلمِ ِريِ  ُدم ِفِ ، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم َعوم

َحابِهِ  َنمَصاِر َِأَصم ُُموُر َقدم آثـََر َعَليمُكمم، قَالَ : قَاَل رَُجٌل ِمَن اَأم تَـَقاَمِت اَأم ُثُكمم َأنَُّه َلو اسم فـََردُّوا : َأَما َواَّللَِّ َلَقدم ُكنمُت ُأَحدِ 
 َعَليمِه َردًّا َعِنيًفا

َياَء اَل أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجاَءُهمم فـََقاَل هَلُمم َأشم َفظَُها، قَاُلوافـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، قَالَ : حم : " بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ
َيمَل  ُتمم اَل تـَرمَكُبوَن اْلم ًئا قَاُلوا" وَُكنـم ُطمَبِة َكَما تـََقدَّمَ : وَُكلََّما قَاَل هَلُمم َشيـم  .بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ مثَّ ذََكَر بَِقيََّة اْلم

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َأيمًضا
، َعنم َأيب َوَهَكذَ  َعمَمِش، َعنم َأيب َصاِلح  َفِرًدا بِِه ِمنم َحِديِث اَأم َماُم َأْحمَُد ُمنـم  ا َرَواُه اْلمِ
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ِوهِ   .َسِعيد  بَِنحم
 .َوَرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم ُموَسى بن عقَبة َعِن ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب الزُّبـَريمِ َعنم َجاِبر  ُُممَتَصًرا

، َعنم َأبِيِه، َعن َعَبايَة بمِن رَاِفِع بمِن َخدِ * * *  ُروق  َنَة، َعنم ُعَمَر بمِن َسِعيِد بمِن َمسم َياُن بمُن ُعيَـيـم ِه رَاِفِع َوقَاَل ُسفم ، َعنم َجدِ  يج 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَطى المُمَؤلََّفَة قـُُلوبـُُهمم  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمنم َسِبِم حنني مائَة من االبل، َوأعمطى َأَِب  بمِن َخِديج 

َنَة بمَن ِحصمن  ِمائًَة، َوَأعمطَ  َواَن بمَن ُأَميََّة ِمائًَة، َوَأعمَطى ُعيَـيـم َياَن بمَن َحرمب  ِمائًَة، َوَأعمَطى َصفم َقـمرََع بمَن َحاِبس  ِمائًَة، ُسفم ى اَأم
َأعمَطى َماِلَك بمَن َعومف  ِمائًَة، َوَأعمَطى المَعبَّاَس بمَن ِمرمَداس  ُدوَن المِمائَِة، َوملَم يـُبَـلِ غم بِِه َوَأعمَطى َعلمَقَمَة بمَن ُعََلثََة ِماَئًة، وَ 

َقـمرَِع : ُأولَِئَك فَأَنمَشأَ يـَُقولُ  َنَة َواَأم َ ُعيَـيـم َب المُعبَـيمِد بـَنيم ِب َونـَهم ٌن َواَل َحاِبٌس ( 5)َأََتمَعُل نـَهم يـَُفوقَاِن ِمرمَداَس * َفَما َكاَن ِحصم
ُهَما  رَأ  * ِف الممجمع َوَما ُكنمُت ُدوَن اممِرئ  ِمنـم َرمِب َذا تُدم َم اَل يـُرمَفُع َوَقدم ُكنمُت ِف اْلم ًئا َوملَم * َوَمنم خَتمِفُض الميَـوم فـََلمم ُأعمَط َشيـم



ُ َعَليمهِ : قَالَ ( 1)أُممَنِع   .َوَسلََّم ِماَئةً  فََأَُتَّ َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقي ِ  ُظ المبَـيـم ِوِه َوَهَذا َلفم َنَة بَِنحم ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُعيَـيـم  .َرَواُه ُمسم

َحاَق فـََقالَ  َبَة َوُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َوابمُن ِإسم  :َوِف ِرَوايَة  ذََكَرَها ُموَسى بمُن ُعقم
تـَُها  رَِع ِبَكرِ ي عَ * َكاَنتم هِنَاًِب َتََلفـَيـم َجم ِر ِف اَأم َيَّ َأنم يـَرمُقُدوا ( 9)َلى المُمهم َجِع * َوِإيَقاِظَي اْلم ِإَذا َهَجَع النَّاُس ملَم َأهم

َنة واالقرع َ ُعيَـيـم ُب المُعبَـيمِد بـَنيم ِب َونـَهم َبَح نـَهم  فََأصم
__________ 

 .المَعطاء من المَغِنيَمة: النهب( 5)
 .َذا دفع: َذا تدرأ( 1)
 .مجع هنب: النهاب( 9)

 .االرض َذات اْلزونة: واالجرع
)*( 

(9/150) 

 
 

رَأ   َرمِب َذا تُدم ًئا َوملَم ُأممَنِع ِإالَّ َأفَاِئَل ُأعمِطيتـَُها * َوَقدم ُكنمُت ِف اْلم َرمَبِع * فـََلمم ُأعمَط َشيـم َوَما َكاَن ِحصمٌن ( 5)َعِديَد قـََوائِِمَها اَأم
ُهَما يـَُفوقَاِن ِمرمدَ * َواَل َحاِبٌس  َمِع َوَما ُكنمُت ُدوَن اِمِرئ  ِمنـم َم اَل يـُرمَفِع قَاَل ُعرمَوُة َوُموَسى بمُن * اَس ِف المَمجم َوَمنم َتَضِع الميَـوم

ِري ِ  َبَة َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلهُ : ُعقم َ َأنمَت المَقاِئُل َأصم : " فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُب المُعبَـيمِد بـَنيم ِب َونـَهم َبَح نـَهم
َنَة؟  َقـمرَِع َوُعيَـيـم ر  " اَأم َبِغي َلكَ : فـََقاَل َأبُو َبكم ، َوَلِكنم َواَّللَِّ َما ُكنمَت ِبَشاِعر  َوَما يـَنـم  .َما َهَكَذا قَاَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ر  فـََقاَل رَ " َكيمَف قَاَل؟ : " فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فَأَنمَشَدُه َأبُو َبكم " مُهَا َسَواٌء َما َيُضرَُّك ِبَيِ ِهَما بََدأمَت : " ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َلَة بِ " اقمَطُعوا َعينِ  ِلَسانَُه : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا َأرَاَد َفَخِشَي بـَعمُض النَّاِس َأنم َيُكوَن َأرَاَد المُمثـم ِه َوِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَعِطيَّةَ   .النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوُعبَـيمٌد فـََرُسهُ : قَالَ 

، َعنم َأيب بـُرمَدَة، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المَعََلء، َحدثَنا ُأَساَمَة، َعنم بـَُريمُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َأيب ُموَسى َحدَّ
َ َمكََّة َوالمَمِديَنِة : قَالَ  عمَرانَِة بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ََنِزٌل ِِبْلِم َوَمَعُه ِبََلٌل، فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ ( 1)ُكنمُت ِعنمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَرايبٌّ فـََقالَ   :َصلَّى اَّللَّ
َتيِن؟ فـََقاَل َلُه  َأاَل تـُنمِجزُ  ثـَرمَت َعَليَّ ِمنم َأبمِشرم : فـََقالَ " َأبمِشرم " يل َما َوَعدم َئِة ! َقدم َأكم َبَل َعَلى َأيب ُموَسى َوِبََلل  َكَهيـم فََأقـم

َباِن فـََقالَ  َبََل َأنـمُتَما : " المَغضم َرى فَاقـم  مثَّ َدَعا" َردَّ المُبشم
__________ 

 .من االبل الضِ َعاف: االفائل( 5)
َوُهَو وهم َوالصََّواب َبني َمكَّة والطائف، َوِبه جزم النـََّوِوي  َوَغريه إرشاد السارى : قَاَل الداودى: قَاَل القسطَلىن( 1)



1  /750. 
)*( 
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َهُه ِفيِه َوَمج ِفيِه، مثَّ فال  َرَِب ِمنمُه َوأَ " بَِقَدح  ِفيِه َماٌء فـََغَسَل يََديمِه َوَوجم فََأَخَذا " فمرَِغا َعَلى ُوُجوِهَكَما َوَُنُورُِكَما َوَأبمِشَرا اشم
 .أفضَل المكما: المَقَدَح فـََفَعََل، فـََناَدتم ُأمُّ َسَلَمَة ِمنم َورَاء الس رتم 

 .فأفضَلها ِمنمُه طَائَِفةً 
 .َهَكَذا َرَواهُ 

ثَـ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ َحدَّ َحاَق بمِن َعبمِد اَّللَِّ ُكنمُت َأممِشي : َنا َماِلٌك، َعنم ِإسم
َاِشَيةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعَليمِه بـُرمٌد جَنمَراينٌّ َغِليُظ اْلم  .َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بًَة َشِديدَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأثَـَّرتم ِبِه َحاِشَيُة فََأدمرََكُه َأعمَرايبٌّ َفَجَذبَُه َجذم َحِة َعاِتِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًة َحىتَّ َنَظرمُت ِإََل َصفم
بَِتِه، قَالَ   .ُه بَِعطَاء  ُمرم يل ِمنم َماِل اَّللَِّ الَِّذي ِعنمَدَك، فَالمتَـَفَت ِإلَيمِه َفَضِحَك مثَّ َأَمَر لَ : الر َِداِء ِمنم ِشدَِّة َجذم

َمِئذ  ِماَئًة ِمنَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َحاَق الَِّذيَن َأعمطَاُهمم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبِل، َوُهمم  َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم َياَن : اْلمِ َأبُو ُسفم
، َواْلمَ  ، َوابـمُنُه ُمَعاِويَُة، َوَحِكيُم بمُن ِحَزام  ُر بمُن َحرمب  اِر، وعلقمة بن عَلثة، والمَعََلء َصخم اِرُث بمُن َكَلَدَة َأُخو َبيِن َعبمِد الدَّ

، َوَماِلُك بمُن َعومف  ا ُر بمُن ُمطمِعم  ، َوُجبَـيـم َاِرُث بمُن ِهَشام  َرَة، َواْلم لنَّصمِريُّ، َوُسَهيمُل بمُن بن َحارِثَة الثَـَّقِفيُّ َحِليُف َبيِن زُهم
ر و، َوُحَويمِطُب بمنُ  َقـمرَُع ابمن َحاِبس   َعمم َواُن بمُن ُأَميََّة، َواَأم ، َوَصفم َنُة بمُن ِحصمن   .َعبمِد المُعزَّى، َوُعيَـيـم

َحاقَ  ُ عَ : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث التـَّيمِميُّ َأنَّ قَاِئًَل قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ابـمَراِهيَم بمِن اْلم َوَسلََّم من  َليمهِ َوَحدَّ
ِريَّ؟ : َأصمَحابِهِ  َت ُجَعيمَل بمَن ُسَراَقَة الضَّمم َقـمرََع ِماَئًة ِماَئًة َوتـَرَكم َنَة َواَأم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ! ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأعمطَيمَت ُعيَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َقـمرَِع، َوَلِكنم َأَما َوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه ْلَُ : " اَّللَّ َنَة َواَأم َرمِض ُكلُُّهمم ِمثمُل ُعيَـيـم ٌر ِمنم ِطََلِع اَأم َعيمٌل َخيـم
ِلَما، ُهَما لُِيسم تـُ  أَتَلَّفم
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ََلِمهِ   .َووََكلمُت ُجَعيمَل بمَن ُسَراَقَة ِإََل ِإسم
َحاَق َمنم َأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُرهُ مثَّ ذََكَر ابمُن ِإسم  . َعَليمِه َوَسلََّم ُدوَن المِمائَِة ممَّنم َيطُوُل ِذكم
َواَن بمِن ُأَميََّة َأنَُّه قَالَ  َِديِث الصَِّحيِح َعنم َصفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمِطييِن ِمنم َغَنائِِم ُحنَـنيم  : َوِف اْلم َما زَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلم  ًئا َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمنمهُ َوُهَو َأبـمَغُض اْلم ُ َشيـم  .ِق ِإيَلَّ َحىتَّ َما َخَلَق اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُر ُقُدوِم َماِلِك بمِن َعومف  النَّصمِريِ  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِذكم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِ : قَاَل ابمُن ِإسم : َما فـََعَل؟ فـََقاُلوا: َوفمِد َهَواِزَن َوَسَأهَلُمم َعنم َماِلِك ابمن َعومف  َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .ُهَو ِِبلطَّاِئِف َمَع ثَِقيف
ِبِل : " فـََقالَ  ُتُه ِمائًَة ِمَن اْلمِ َلُه َوَماَلُه َوَأعمطَيـم ِلًما َرَددمُت ِإلَيمِه َأهم رِبُوُه َأنَُّه ِإنم َأاَتين ُمسم  ".َأخم

َعمَرانَ فـََلمَّا بـَلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِِبْلم َلَم  -َأوم مبَكََّة  -ِة َغ َذِلَك َماِلًكا انمَسلَّ ِمنم ثَِقيف  َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فََأسم
ََلُمُه، َفرد َعَليمِه َأهله َوَماله  .َوَحُسَن ِإسم
ُ َعنمهُ َوملا أعطَاُه ماَئة قَاَل َماِلُك بمُن َعومف  رَ  عمُت مبِثمِلِه : ِضَي اَّللَّ ىَف * َما ِإنم رََأيمُت َواَل مسَِ ِف النَّاِس ُكلِ ِهُم مبِثمِل ُُمَمَِّد َأوم

ُتِدي  هَ * َوَمىَت َتَشأم خُيمرِبمَك َعمَّا ِف َغِد َوِإَذا المَكِتيَبُة َعرََّدتم َأنـمَيابـَُها * َوَأعمَطى ِللمَجزِيِل ِإَذا اجم ِريِ  َوَضرمِب ُكلِ  ُمَهنَِّد ِِبلسَّمم
(5) 

َباِلِه  ََباَءِة َخاِدٌر ِف َمرمَصِد * َفَكأَنَُّه لَيمٌث َعَلى َأشم َط اهلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َمنم : قَالَ ( 1)َوسم تَـعمَمَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواسم
ِمِه َوتِلمَك المَقَباِئُل مُثَاَلةُ  َلَم ِمنم قـَوم ٌم، َفَكاَن يـَُقاِتُل هِبِمم ثَِقيًفا اَل خَيمُرُج هَلُمم سرح ِإالَّ أغار َعَليمِه َحىتَّ ( 9)َوَسِلَمُة  َأسم  َوفـَهم

__________ 
 .اشتدت وضريت: عردت( 5)
َرمب: اهلباءة( 1)  .غَُبار اْلم

 .المُمِقيم ِف عرينه: واْلادر
 .وف ِف قبائل قيس َسلَمة ِِبلمَفتمح، ِإالَّ َأن َيُكونُوا من االزدَوالمَمعمرُ : َهَكَذا َضبطه السُّهيملي َوقَالَ ( 9)

)*( 
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 .ضيق َعَليمِهم
رو بن تغلب قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا جرير بن َحازِم، َحدثَنا اْلمسن، َحدََّثىن َعمم َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسم َأعمَطى : َحدَّ
ًما َوَمَنَع آَخرِيَن َفَكأَنَـُّهمم َعتَـُبوا َعَليمِه فـََقالَ َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَوم إىن أعمطى قوما َأَخاف هلعهم : " لَّى اَّللَّ

ُرو بمُن تـَغملِ  ُهمم َعمم ريمِ َوالمِغىَن ِمنـم ُ ِف قـُُلوهِبِمم ِمَن اْلَم ًما ِإََل َما َجَعَل اَّللَّ  ". بَ َوَجَزَعُهمم َوَأِكُل قـَوم
ُرو ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُْحمَر النـََّعمِ : قَاَل َعمم  .َفَما ُأِحبُّ َأنَّ يل ِبَكِلَمِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه وَ  ُرو بمُن تـَغمِلَب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عت اْلمسن َحدثَنا َعمم ، َعنم جرير، مسَِ َأوم  -ُأِتَ مبَال  َسلََّم زَاَد َأبُو َعاِصم 
 .فـََقسََّمُه هِبََذا -َسِبم  

فََأعمَطى رَِجااًل َوتـََرَك رَِجااًل، فـَبَـَلَغُه َأنَّ الَِّذيَن تـََرَك َعتَـُبوا،  -َأو بشئ  -ُأِتَ َرُسول هللا مبَال : َوِف ِرَوايَة  ِللمُبَخاِريِ  قَالَ 
َ َوَأثـمىَن َعَليم  َلُه َسَواءً " َأمَّا بـَعمُد : " ِه مثَّ قَالَ َفَخطَبَـُهمم َفَحِمَد اَّللَّ  .َفذََكَر ِمثـم

 ( .5)تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 
َنمَصاِر َوأتََ  ُ َعنمُه َقاَل ِفيَما َكاَن ِمنم َأممِر اَأم زَاد : خُّرِِهمم َعن المَغِنيَمةَوَقدم ذََكَر ابمُن ِهَشام  َأنَّ َحسَّاَن بمَن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ

ِ ُمنمَحِدُر  َرٌة ِدَرُر * اهلموم َفَماُء المَعنيم َكَنٌة ( 1)َسحًّا ِإَذا َحَفَلتمُه َعبـم ًدا ِبَشمَّاَء ِإذم مَشَّاُء بـَهم َفاُء اَل َذَنٌن ِفيَها َواَل * َوجم َهيـم



 (9)َخَوُر 
مَتَن  نـَزمرًا َوَشرُّ ِوَصاِل المَواِصل * دَعم َعنمَك مَشَّاَء ِإذم َكاَنتم َمَودَّتـَُها  َر ُمؤم ِمِننَي ِإَذا َما * النزر وائت الرَُّسول َوقل ََي َخيـم ِللمُمؤم

َي ََنزَِحٌة  َعى ُسَليمٌم َوهم َد المَبَشُر َعََلَم ُتدم اَم قوم هم آووا وهم نصروا* ُعدِ   ُقدَّ
__________ 

 .َهَذا اْلَِديث ُمؤخر ِف ت بعد القصيدة( 5)
 .زَاَدت مهوم: ابمن ِهَشام( 1)
 .الشَّابَّة الغضة: اهلكنة( 9)

 .القذر: والذنن
 .الضعمف: واْلور
 )*(شنباء : وىف ا
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ُ َأنمَصارًا بَِنصمرِِهُم  َرمب تستعر وسارعوا ِف َسِبيل هللا واعرتضوا * مَسَّاُهُم اَّللَّ َُدى َوَعَواُن اْلم ِللنَّائَِباِت َوَما َخانُوا * ِديَن اهلم
َنا ِفيَك لَيمَس لََنا َوَما َضِجُروا َوالنَّ  َواَل * ِإالَّ السُُّيوُف َوَأطمَراُف المَقَنا َوَزُر جُنَاِلُد النَّاَس اَل نـُبمِقي َعَلى َأَحد  * اُس َألمٌب َعَليـم

َرمِب ََنِديـََنا  ر  ُدوَن َما طََلُبوا ( 5)ُعُر َوََنمُن ِحنَي تـََلظَّى ََنرَُها سُ * ُنَضيِ ُع َما تُوِحي ِبِه السَُّوُر َواَل هتُِرُّ ُجَناُة اْلم َكَما َرَددمََن بَِبدم
َم النـَّعمِف ِمنم ُأُحد  *  َل النِ َفاِق َوِفيَنا يـَنمِزُل الظََّفُر َوََنمُن ُجنمُدَك يـَوم َزابـََها ُمَضُر * َأهم َنا َوَما ( 1)ِإذم َحزََّبتم َبَطًرا َأحم َفَما َونـَيـم

 ارًا وَُكلُّ النَّاِس قد عثرواِمنَّا ِعثَ * مِخمَنا َوَما َخبَـُروا 
__________ 

 .تكره: هتر( 5)
َرمب  .أبطاهلا: وجناة اْلم

َرمب  .والسعر، من يوقدون اْلم
ََبل: النعف( 1) َفل اْلم  .َأسم

)*( 
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ِل الشِ َقاِق َوالنِ َفاِق َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ََهَلِة ِمنم َأهم َمة العادلة ِباِلت َِفاقِ ذكر اعمرِتَاُض بـَعمِض اْلم   َعَليمِه َوَسلََّم ِف المِقسم
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ قَالَ : قَاَل الُبَخاِري   َعمَمِش، َعنم َأيب َواِئل  َياُن، َعِن اَأم ثـََنا ُسفم ثـََنا قَِبيَصُة، َحدَّ ُ : َحدَّ َلمَّا َقسََّم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َمةَ  َنمَصارِ  َعَليمِه َوَسلََّم ِقسم  َما َأرَادَ : ُحنَـنيم  قَاَل رَُجٌل ِمَن اَأم



َه اَّللَِّ   .هِبَا َوجم
ُهُه مثَّ قَالَ : قَالَ  بَـرمتُُه فـَتَـَغيـََّر َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم ثـََر : " فَأَتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرْحمَُة اَّللَِّ َعَلى ُموَسى، َقدم ُأوِذَي بَِكم

 ".َذا َفَصبَـَر ِمنم هَ 
َعمَمِش بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث اَأم  .َوَرَواُه ُمسم

ثـََنا َجرِيٌر، َعنم َمنمُصور ، َعنم َأيب َواِئل  َعنم َعبمِد اَّللَِّ قَالَ : مثَّ قَاَل الُبَخاِري   َبُة بمُن َسِعيد ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم ُم : َحدَّ َلمَّا َكاَن يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََنًساُحنَـنيم  آثـََر النَِّبُّ صَ  َنَة ِمثمَل َذِلَك، َوَأعمَطى : لَّى اَّللَّ ِبِل، َوَأعمَطى ُعيَـيـم َقـمرََع بمَن َحاِبس  ِمائًَة ِمَن اْلمِ َأعمَطى اَأم

ُه اَّللَِّ فـَُقلمتُ : ََنًسا فـََقاَل رَُجلٌ  َمِة َوجم رِبَنَّ النَِّبَّ َصلَّى: َما ُأرِيَد هِبَِذِه المِقسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ  ََأُخم ُ ُموَسى : " اَّللَّ رَِحَم اَّللَّ
ثـََر ِمنم َهَذا َفَصبَـَر   ".َقدم ُأوِذَي بَِكم

 .َوَهَكَذا َرَواُه ِمنم َحِديِث َمنمُصوِر َعن المُمعمَتِمِر ِبهِ 
َمٌة مَ : َوِف ِرَوايَة  ِللمُبَخاِريِ  فـََقاَل َرُجلٌ  ُه اَّللَِّ َواَّللَِّ ِإنَّ َهِذِه َلِقسم  .ا ُعِدَل ِفيَها َوَما ُأرِيَد ِفيَها َوجم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـَُقلمتُ  رِبَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َواَّللَِّ ََأُخم
بَـرمتُُه فـََقالَ  ُتُه فََأخم ُ َوَرُسولُُه؟ : " فَأَتـَيـم ُ ُموَسى! َمنم يـَعمِدُل ِإَذا ملَم يـَعمِدِل اَّللَّ ثـََر ِمنم َهَذا َفَصبَـَر  َرِحَم اَّللَّ  ".َقدم ُأوِذَي بَِكم

َحاقَ  ََل َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن َأبُو ُعبَـيمَدَة بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمَّاِر بمِن ََيِسر ، َعنم ِمقمَسم  َأيب المَقاِسِم َموم  بمِن َوَحدَّ
َفل  قَالَ  َاِرِث بمِن نـَوم ُت أَ : اْلم ِرو بمِن المَعاِص َوُهَو َيطُوُف ِِبلمبَـيمتِ َخَرجم َنا َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعمم  ََن َوتَِليُد بمُن ِكََلب  اللَّيمِثيُّ َحىتَّ َأتـَيـم

ُقلمَنا َلهُ   َهلم : ُمَعلِ ًقا نـَعمَلُه بَِيِدِه، فـَ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َكلَّ  َم ُحنَـنيم ؟ قَالَ َحَضرمَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـََعمم َجاَء رَُجٌل َمنم َبيِن مَتِيم  يـَُقاُل َلُه ُذو : َمُه التَِّميِميُّ يـَوم
َُويمِصَرِة فـََوَقَف َعَليمِه َوُهَو يـُعمِطي النَّاَس فـََقاَل َلهُ  مِ : اْلم  .ََي ُُمَمَُّد َقدم رََأيمُت َما َصنَـعمَت ِف َهَذا الميَـوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   .ملَم َأَرَك َعَدلمتَ : قَالَ " َأَجلم َفَكيمَف رََأيمَت؟ "  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ  ُل ِعنمِدي َفِعنمَد َمنم َيُكونُ : " فـََغِضَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ! "َوُيمََك ِإَذا ملَم َيُكِن المَعدم

ُتلُه؟ فـََقالَ : طابفـََقاَل عمر بن اْلم  يِن َحىتَّ خَيمُرُجوا ِمنمُه َكَما خَيمُرُج : " َأال نـَقم َدُعوُه فَِإنَُّه َسَيُكوُن َلُه ِشيَعٌة يـَتَـَعمَُّقوَن ِف الدِ 
ِل َفََل يُوَجُد شئ مثَّ ِف المقدح َفََل يُوجد شئ مثَّ ِف الفوق ُم ِمَن الرَِّميَِّة، يـُنمَظُر ِف النَّصم َفََل يُوجد شئ َسَبَق المَفرمَث  السَّهم

َم   ".َوالدَّ
ِعمَرانَِة النَِّبَّ َصلَّى : َوقَاَل اللَّيمُث بمُن َسعمد ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  َأَتى رَُجٌل ِِبْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمنمَصَرَفُه  َها َويـُعمِطي النَّ اَّللَّ ِبُض ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَقم ِب ِبََلل  ِفضٌَّة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَس، ِمنم ُحنَـنيم  َوِف ثـَوم
، قَاَل : فـََقالَ  فـََقاَل ُعَمُر "  َأُكنم َأعمِدُل َويـمَلَك َوَمنم يـَعمِدُل ِإَذا ملَم َأُكنم َأعمِدُل َلَقدم ِخبمَت َوَخِسرمَت ِإَذا ملَم " ََي ُُمَمَُّد اعمِدلم

َطَّابِ  ُتَل َهَذا المُمَناِفَق؟ فـََقالَ : بمُن اْلم ُتُل َأصمَحايب، ِإنَّ َهَذا : " َدعميِن ََي َرُسوَل اَّللَِّ فََأقـم َمَعاَذ اَّللَِّ َأنم يـََتَحدََّث النَّاُس َأين ِ َأقـم
ُم ِمَن الرَّمية َوَأصمَحابَُه يقرأون المُقرمآن اَل يَتَجاَوز َحنَ   ".اِجَرُهمم َُيمُرُقوَن ِمنمُه َكَما َُيمُرُق السَّهم



، َعِن اللَّيمثِ  ِلٌم َعنم ُُمَمَِّد بمِن رُممح   .َوَرَواُه ُمسم
د ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم َجاِبر ، قَالَ : َوقَاَل َأْحم َنَما َرُسوُل ا: َحدثَنا َأبُو َعامر، َحدثَنا قـُرَُّة، َعنم َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .اعمِدلم : يـَقمِسُم َمَغاَِنَ ُحنَـنيم  ِإذم قَاَم ِإلَيمِه رجل فـََقالَ 
 ".لقد شقيت ِإذا ملَم َأعمِدلم : " فـََقالَ 

ِلِم بمِن ِإبـمَراِهيَم َعنم قـُرََّة بمِن َخاِلد  السَُّدوِسيِ  بِهِ   .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُمسم
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ِريِ ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب َسِعيد  قَالَ  ِ ِمنم َحِديِث الزُّهم ُ َعَليمِه : َوِف الصَِّحيَحنيم َنَما ََنمُن ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـَيـم
َُويمِصَرِة رَُجٌل ِمنم َبيِن متَِ  ًما ِإذم َأاَتُه ُذو اْلم ُ : يم  فـََقالَ َوَسلََّم َوُهَو يـَقمِسُم َقسم ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ اعمِدلم

فـََقاَل ُعَمُر بمُن " َويـمَلَك َوَمنم يـَعمِدُل ِإنم ملَم َأعمِدلم َلَقدم خبت وخسرت، ِإذا مل أعدل َفمن يعدل؟ : " َعَليمِه َوَسلَّمَ 
َطَّابِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ إيذن يل فِ : اْلم َدعمُه فَِإنَّ َلُه َأصمَحاًِب : " يِه فََأضمِرَب ُعنُـَقُه؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َرُأوَن المُقرمآَن اَل جُيَاِوُز تـََراِقيَـُهمم  َُيمِقُر َأَحدُُكمم َصََلَتُه َمَع َصََلهِتِمم َوِصَياَمُه َمَع ِصَيامهمم يـَقم
ُم ِمَن الرَِّميَِّة، يـَنمُظُر ِإََل نصله َفََل يُوجد ِفيِه شئ مثَّ ِإََل رصافه َُيمُرُقوَن مِ  ََلِم َكَما َُيمُرُق السَّهم سم َفََل يُوجد ِفيِه ( 5)َن اْلمِ

ُحُه  -( 1)شئ مثَّ يـَنمظُُر ِإََل َنِضيِ ِه  ََل يُوَجُد ِفيِه شئ، َقدم َسَبَق فَ ( 9)َفََل يُوجد ِفيِه شئ مثَّ يـَنمُظُر ِإََل َقَذِذِه  -َوُهَو ِقدم
َم  َعِة َتَدرمُدُر ( 7)المَفرمَث َوالدَّ ِي المَمرمَأِة َأوم ِمثمُل المِبضم َدى َعُضَديمِه ِمثمُل ثَدم َوُد ِإحم َوخَيمُرُجوَن َعَلى ( 1)، آيـَتـُُهمم َرُجٌل َأسم

 ".ِحنِي فـُرمَقة  ِمَن النَّاِس 
َهُد أَ : قَاَل َأبُو َسِعيد   َهُد َأنَّ َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  قَاتَـ فََأشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأشم عمَت َهَذا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُهمم َوَأََن ين ِ مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي نـََعتَ  َمَعُه، َوَأَمَر ِبَذِلَك الرَُّجِل فَالمُتِمَس، فَُأِتَ ِبِه َحىتَّ َنَظرمُت ِإلَيمِه َعَلى نـَعمِت َرُسوِل اَّللَِّ   .َصلَّى اَّللَّ
َرَة، َعنم َأيب َسِعيد  ِبِه ََنمَوهُ  ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث المَقاِسِم بمِن المَفضمِل َعنم َأيب َنضم  .َوَرَواُه ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم الرَضاَعة َوُهوَ   ِبْلعرانة َوامسمَُها الشَّيمَماءُ  ذكر جمئ ُأخمت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ابمُن ِإسم ر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن بـَعمُض َبيِن َسعمِد بمِن َبكم  َوَحدَّ

__________ 
م: الرصاف( 5) خل النصل ِف السهم  .مجع رصفة، وهى عقَبة تلوى على مدم
 .ل َأن يبمَحثالمقدح قب: النضى( 1)
م: القذذ( 9)  .ريش السهم
 .َأنه مرق َعاجَل فَلم يعلق بِِه دم: المَمعمىن( 7)
 .تتحرك َوتذهب وَتئ: تَدرمدر( 1)

)*( 
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م هَوازن ر   -ِإن قدرُت على جناد : " قَاَل يـَوم ِلتَـنَُّكمم  -رَُجل  َمنم َبيِن َسعمِد بمِن َبكم  .َدَث َحَدَثً وََكاَن َقدم َأحم " َفََل يـُفم
َاِرِث بمِن َعبمِد المُعزَّى َلُه َوَساُقوا َمَعُه الشَّيمَماَء بِنمَت اْلم ِلُموَن َساُقوُه َوَأهم ُ  فـََلمَّا ظَِفَر ِبِه المُمسم َت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُأخم

 .َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن الرََّضاَعةِ 
َها ِف السُّوقِ : قَالَ  ِلِمنيَ  فـََعنَـُفوا َعَليـم ُت َصاِحِبُكمم ِمنَ : فـََقاَلتم ِللمُمسم  تعلُموَن َواَّللَِّ ِإين ِ ََأُخم

 .الرََّضاَعةِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ا هِبَا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُقوَها َحىتَّ َأتـَوم  .فـََلمم ُيَصدِ 

َحاقَ  َثيِن يَزِيُد بمُن ُعبَـيمد  السَّعمِديُّ : قَاَل ابمُن ِإسم َزَة  - َفَحدَّ ُ : قَالَ  -ُهَو َأبُو َوجم فـََلمَّا انـمَتِهي هِبَا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتَك ِمَن الرََّضاَعةِ : َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ ُأخم

ِري وَ : قَاَلتم " َوَما َعََلَمُة َذِلَك؟ " قَاَل  َتِنيَها ِف َظهم  .َأََن ُمتَـَور َِكُتكَ َعضٌَّة َعِضضم
َلَسَها َعَليمِه َوَخيـَّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَعََلَمَة فـََبَسَط هَلَا رَِداَءُه فََأجم بَـبمِت : َرَها َوقَالَ فـََعَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنم َأحم

بَـبمِت َأنم أَُمتِ َعِك َوتَـ  ِمِك فـََعلمتُ َفِعنمِدي ُمببة ُمَكرََّمٌة، َوِإنم َأحم  .رمِجِعي ِإََل قـَوم
ِمي: قَاَلتم   .َبلم مُتَتِ ُعيِن َوتـَُردُّين ِإََل قـَوم

ِمَها، فـََزَعَمتم بـَُنو َسعمد  َأنَُّه أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَردََّها ِإََل قـَوم ُحوٌل َفَمتـََّعَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمطَاَها ُغََلًما يـَُقاُل َلُه َمكم
ِلِهَما بَِقيَّةٌ وَ  َخَر فـََلمم يـََزلم ِفيِهمم ِمنم َنسم  .َجارِيًَة فـََزوََّجتم َأَحَدمُهَا اْلم

ََكِم بمِن َعبمِد المَمِلِك، َعنم قـََتاَدَة قَالَ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث اْلم ُم فـَتمِح َهَواِزَن َجاَءتم َجارِيٌَة ِإََل َرُسوِل : َوَرَوى المبَـيـم َلمَّا َكاَن يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَلتاَّللَِّ  َاِرثِ :  َصلَّى اَّللَّ ُتَك، َأََن َشيمَماُء بِنمُت اْلم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأََن ُأخم

َلى : " فـََقاَل هَلَا اَّللَِّ  نـََعمم ََي َرُسولَ : َفَكَشَفتم َعنم َعُضِدَها فـََقاَلتم : قَالَ " ِإنم َتُكوين َصاِدَقًة فَِإن بك مىن أثرا اَل يـَبـم
 .َوَأنمَت َصِغرٌي فـََعِضضمَتيِن َهِذِه المَعضَّةَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَِداَءُه مثَّ َقالَ : قَالَ  َفِعي ُتَشفَِّعي : " فـََبَسَط هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َسِلي تـُعمَطيم َواشم
َهِقيُّ  َاِعيل بن عبد السلمى، َحدثَنا ُمسلم، َحدثَنا َأبُو َعاِصم، َأنـمَبَأََن َأبُو نصر بن قـََتاَدة، أَ : َوقَاَل المبَـيـم رو بن ِإمسم نبَأََن َعمم

بَـَرين َعمِ ي عَمارَة بن  َِبَن، َأخم  (9السِ ريَة  - 77)َحدثَنا َجعمَفُر بمُن َُيمََي بمِن ثـَوم
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بَـَرُه َقالَ  َِبَن، َأنَّ َأَِب الطَُّفيمِل َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَقمِسُم نعما ُكنمُت ُغََلما : ثـَوم أْحل ُعضمو المَبِعرِي، َورََأيمُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِعمَرانَةِ   .ِِبْلم

 .أُمُُّه الَِِّت َأرمَضَعتمهُ : َمنم َهِذِه؟ قَالُوا: َفَجاَءتمُه اممَرَأٌة فـََبَسَط هَلَا رَِداَءُه فـَُقلمتُ : قَالَ 
َتُه، َوَقدم َكاَنتم حَتمُضُنُه َمَع أُمِ َها َحِليَمَة السَّعمِديَِّة َوِإنم َكاَن َُممُفوظًا فـََقدم عَ َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب وَ  مََّرتم َحِليَمُة َلَعلَُّه يُرِيُد ُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًرا، فَِإنَّ من َوقت َأن َأرمَضَعتم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َدهم



ِعمرَ  ُرَها ِحنَي َأرمَضَعتمُه َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم َثََلِثنَي سَ ِإََل َوقمِت اْلم ُ َأعمَلُم انَِة َأزميََد ِمنم ِستِ نَي َسَنًة، َوَأَقلُّ َما َكاَن ُعمم َنًة، مثَّ اَّللَّ
 .مبَا َعاَشتم بـَعمَد َذِلكَ 

 .َقِدَما َعَليمهِ َوَقدم َوَرَد َحِديٌث ُمرمَسٌل ِفيِه َأنَّ َأبـََويمِه ِمَن الرََّضاَعِة 
ِتهِ  ُ َأعمَلُم ِبِصحَّ  .َواَّللَّ

َاِرِث، َأنَّ ُعَمَر بمَن : قَاَل َأبُو َداُود ِف المَمَراِسيل ُرو بمُن اْلم ثـََنا َعمم ، َحدَّ َمَداين، َحدثَنا ابمُن َوهمب  د بن سعيد اهلم َحدثَنا َأْحم
ثَُه َأنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ًما َفَجاَءُه َأبُوُه ِمَن الرََّضاَعِة فـََوَضَع َلُه بـَعمَض السَّاِئِب َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َجاِلًسا يـَوم  َصلَّى اَّللَّ

َخِر َفَجَلَستم َعَليمهِ  بِِه ِمنم َجانِِبِه اْلم بَـَلتم أُمُُّه فـََوَضَع هَلَا ِشقَّ ثـَوم بِِه فـََقَعَد َعَليمِه، مثَّ َأقـم ُه َأُخوُه ِمَن الرََّضاَعِة فـََقاَم ، مثَّ َجاءَ ثـَوم
َ يََديمهِ  َلَسُه بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأجم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  َوُهمم ِشرمِذَمٌة ِمنم  َم َأنَّ َهَواِزَن ِبَكَماهِلَا ُمتَـَوالَِيٌة ِبَرَضاَعِتِه ِمنم َبيِن َسعمِد بمِن َبكم ُر بمُن  َهَواِزَن، فَـ َوَقدم تـََقدَّ َقاَل َخِطيبـُُهمم زَُهيـم
ُ َعَليمكَ : ُصَرد   َنا َمنَّ اَّللَّ َظَائِِر أُمََّهاُتَك َوَخااَلُتَك َوَحَواِضُنَك فَاممُننم َعَليـم َا ِف اْلم  .ََي َرُسول هللا ِإَّنَّ

َوة  َقدم ُكنمَت تـَرمَضُعَها : َوقَاَل ِفيَما قَالَ  َوة  َقدم ُكنمَت تـَرمَضُعَها ِإذم ُفوَك َُيمَلؤُ * اممُننم َعَلى ِنسم ُه ِمنم َُممِضَها ِدَرُر اممُننم َعَلى ِنسم
يمِهمم َقِدُيًا َوِإذم يَزِيُنَك َما أتَمِت َوَما تذر َفَكاَن َهَذا َسَبب إعتاقهم من بكَرة َأبِيِهم، فـََعاَدت فواضله َعَليمِه السَََّلم َعلَ * 

 .َوَحِديثًا ُخُصوًصا َوُعُموًما
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ِبيَل، َعنم َأبِيِه قَالَ  َاِرث بن كلدة من أمجل : َوَقدم ذََكَر المَواِقِديُّ َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُُمَمَِّد بمِن ُشَرحم ُر ابمن اْلم َكاَن النَُّضيـم
َنا مبُِ : النَّاِس َفَكاَن يـَُقولُ  ََلِم، َوَمنَّ َعَليـم سم َنا ِِبْلمِ ُد َّلِلَِّ الَِّذي َمنَّ َعَليـم َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوملَم ََّنُتم َعَلى َما اْلم َحمَّد  َصلَّى اَّللَّ

َوُة َوبـَُنو المَعم ِ  َِبُء َوقُِتَل َعَليمِه اْلمِخم  .َماَت َعَليمِه اْلم
ِمِه ِمنم قـَُريمش   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنَُّه َخَرَج َمَع قـَوم َوََنمُن : ِإََل ُحنَـنيم  َوَهمم َعَلى ِديِنِهمم بـَعمُد، قَالَ مثَّ ذََكَر َعَداَوتَُه ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 نُرِيُد ِإنم َكاَنتم َدائَِرٌة َعَلى ُُمَمَّد  َأن نغري َعَليمِه، فـََلمم 
عمَرانَِة فـََواَّللَِّ ِإين ِ ِلَعَلى َما َأََن َعَليمِه ِإنم َشَعرمُت ِإالَّ ِبرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ ُُيمِكنَّا َذِلَك، فـََلمَّا َصاَر ِِبْلِم : " ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنُه؟ : " لبيمك، قَالَ : قلت" أنضري؟  َنَك َوبـَيـم ُ بـَيـم م حنني ممَّا َخال اَّللَّ بَـلمُت ِإلَيمِه : قَالَ " َهل َلك ِإََل خري ممَّا أردمت يـَوم فََأقـم
ًئا، : قلت" كنت ِفيِه تُوَضع َقدم آَن َلَك َأنم تـُبمِصَر َما  : " َسرِيًعا فـََقالَ  ُرُه َلَقدم َأغمىَن َشيـم قد أدرى َأنم َلوم َكاَن َمَع اَّللَِّ َغيـم

ُ َعَليمِه وَ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َوحم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُه ثـََبااتً : " َسلَّمَ َوِإين ِ َأشم قَاَل "  اللَُّهمَّ زِدم
رُ  َق ِ : النَُّضيـم يِن، َوتـَبمِصَرًة ِِبْلم َقِ  َلَكَأنَّ قـَلمِب َحَجٌر ثـََبااًت ِف الدِ   .فـََوالَِّذي بـََعَثُه ِِبْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُد َّلِلَِّ الَِّذي َهَداُه : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمم  ".اْلم
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ِِعرَّانَ  َرة اْلم َماُم َأْحمَدُ عمم ٌز َوَعبمُد الصََّمِد المَمعمىن قَااَل : ة ِف ذى المقعَدة قَاَل اْلمِ ثـََنا بـَهم َحدثَنا مهام بن ُيَي، َحدثَنا : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ َقالَ : َسأَلمُت َأَنَس بمَن َماِلك  قـُلمتُ : قـََتاَدُة، قَالَ  جًَّة َواِحَدًة، َواعمَتَمَر َأرمَبَع حَ : َكمم َحجَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َمرَّات  
ِعمَرانَِة ِف ذِ  َرتُُه ِمَن اْلم َرتُُه ِف ِذي المَقعمَدِة ِمَن المَمِديَنِة، َوُعمم َُديمِبَيِة َوُعمم َرتُُه َزَمَن اْلم ي المَقعمَدِة، َحيمُث َقَسَم َغِنيَمَة ُحنَـنيم ، ُعمم

َرتُُه َمَع ِحجَِّتهِ   .َوُعمم
ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم ُطُرق  َعنم مَهَّاِم بمِن َُيمََي بِهِ َوَروَ   .اُه المُبَخاِريُّ َوُمسم

 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َداُوُد : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ َعنم َعمم  -يـَعميِن المَعطَّاَر  -َحدَّ : ر و، َعنم ِعكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبَع ُعَمر   ِعمَرانَِة، َوالرَّابَِعُة الَِِّت : اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَة المَقَضاِء، َوالثَّالِثَُة ِمَن اْلم َُديمِبَيِة، َوُعمم َرَة اْلم ُعمم
ِتهِ   .َمَع ِحجَّ

، َعنم َوَروَ  ِرو بمِن ِديَنار  ِبِه َوحسنه  اُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َداُوَد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَعطَّاِر المَمكِ يِ  َعمم
 .َوالرتِ مِمِذي  

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َُيمََي بمِن زََكِرَيَّ بمِن َأيب زَا: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َحجَّاُج بمُن َأرمطََأَة،َحدَّ  ئَِدَة، َحدَّ
ِرو بمِن المَعاِص قَالَ  ِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  ُ َعَليمِه : َعنم َعمم اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َجرَ َوَسلََّم َثََلَث ُعَمر ، ُكلُّ َذِلَك ِف ِذي المقَ  َتِلَم اْلَم  .عمَدِة يـَُلِبِ  َحىتَّ َيسم
هِ   .َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم

ِتِه، فَِإنَـَّها َوقـََعتم ِف  َرتَُه َمَع ِحجَّ ِت َوقـَعمَن ِف ِذي المَقعمَدِة َما َعَدا ُعمم جَِّة، َوِإنم َوَهِذِه الثَََّلُث ُعَمر  الَلَّ جَِّة َمَع اْلِم  ِذي اْلِم
َها َوملَم َأرَاَد ابمِتدَ  َُديمِبَيِة ََأَنَُّه ُصدَّ َعنـم َرَة اْلم َراِم هِبِنَّ ِف ِذي المَقعمَدِة فـََلَعلَُّه ملَم يُرِدم ُعمم َعلمَهااَء اْلمِحم  .يـَفم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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عمَرانَِة ِِبلمُكلِ يَِّة َوَقدم َكاَن ََنِفٌع َوَموماَلُه ابمُن ُعَمَر يـُنمِكَراِن َأنم َيُكوَن َرُسوُل : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اعمَتَمَر ِمَن اْلِم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر بمنَ : َوَذِلَك ِفيَما قَاَل الُبَخاِري   ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع   َحدثَنا َأبُو النـُّعمَمان، َحدَّ

َطَّ  َاِهِليَّةِ : اِب قَالَ اْلم م  ِف اْلم  .فََأَمَرُه َأنم يَِفَي بِهِ ..ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّه َكاَن َعَليَّ اعمِتَكاُف يـَوم
ِ ِمنم َسِبِم ُحنَـنيم  فـََوَضَعُهَما ِف بـَعمِض بـُُيوِت َمكََّة، قَالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َفَمنَّ َرُسوُل اَّللَِّ صَ : َوَأَصاَب ُعَمُر َجارِيـَتَـنيم لَّى اَّللَّ

َن ِف السِ َكِك، فـََقاَل ُعَمرُ  َعوم ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : ََي َعبمَد اَّللَِّ انمظُرم َما َهَذا؟ قَالَ : َوَسلََّم َعَلى َسِبِم ُحنَـنيم  َفَجَعُلوا َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى السَِّبمِ   .اَّللَّ

َا: قَالَ  ِ اذمَهبم َفَأرمِسِل اْلم  .رِيـَتَـنيم
ِعمَرانَِة، َوَلِو اعمَتَمَر ملَم خَيمَف َعَلى عَ : قَاَل ََنِفعٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلم  .بمِد اَّللَِّ َوملَم يـَعمَتِمرم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



، َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن  ِتَياين ِ ِلٌم ِمنم َحِديِث َأيُّوَب السَّخم  .ُعَمَر بِهِ َوَقدم َرَواُه ُمسم
ِلٌم َأيمًضا َعنم َأْحمََد بمِن َعبمَدَة الضَِّبِ ِ ، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع  قَ  َرُة : الَ َوَرَواُه ُمسم ذُِكَر ِعنمَد ابمِن ُعَمَر ُعمم

ِعمَرانَِة فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلم َها: َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ملَم يـَعمَتِمرم ِمنـم
ِعمَرانَِة، َوَقدم َأطمَبَق النـَّقَ  َرَة اْلم ، ِف ِإنمَكاِرمِهَا ُعمم رو َعن َموماَلُه ََنِفع  َلُة ممَّنم َعَدامُهَا َعَلى ِرَوايَِة َوَهَذا َغرِيب جدا َعن ابمن َعمم

 .ذََكَر َذِلَك َأصمَحاب املغازى َوالس َنن ُكلُُّهمم َذِلَك ِمنم َأصمَحاِب الصِ َحاِح َوالسَُّنِن َوالمَمَسانِيِد، وَ 
، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة َأنَـّهَ  ِ ِمنم َحِديِث َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح  ا َأنمَكَرتم َعَلى ابمِن ُعَمَر َوَهَذا َأيمًضا َكَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم

َلهُ  ُ : قـَوم  .َعَليمِه َوَسلََّم اعمَتَمَر ِف رََجب  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َِأَيب َعبمِد الرَّْحمَنِ : َوقَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل َوُهَو َشاِهٌد َوَما اعمَتَمَر ِف رََجب  ! يـَغمِفُر اَّللَّ َما اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َقطُّ 
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َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا االعمش، َعن جُمَاِهد، قَالَ حَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ابمُن َُّنريم ، َحدَّ ر  : َسَأَل ُعرمَوة ابمن الزُّبـَريمِ ابمَن ُعَمرَ : دَّ ِف َأيِ  َشهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ   .ِف رََجب  : اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنا َعاِئَشُة، َفَسَأهَلَا ابمُن الزُّ  ِل ابمِن ُعَمَر فـََقاَلتم َفَسِمَعتـم بَـَرَها بَِقوم ُ َأَِب َعبمِد الرَّْحمَنِ : بـَريمِ َوَأخم َرًة ِإالَّ ! يـَرمَحُم اَّللَّ َما اعمَتَمَر ُعمم
َرة َقطُّ ِإالَّ ِف ِذي المَقعمَدةِ   .َوقد َشِهَدَها َوَما اعمَتمر عمم

ِلٌم ِمنم َحِديِث َجرِير   َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم  .، َعنم َمنمُصور ، َعنم جُمَاِهد  ِبِه ََنمَوهُ َوَأخم
َحاَق، َعنم جُمَاِهد ، ُسِئَل ابمُن ُعمَ  َكِم اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ : رَ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث زَُهريم ، َعنم َأيب ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقالَ  ِ َمرَّ : َصلَّى اَّللَّ  .تـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم اعمَتَمَر َثََلًَث سِ   .َوى الَِِّت قـََرنـََها حبِجَِّة المَوَداعِ فـََقاَلتم َعاِئَشُة، َلَقدم َعِلَم ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُمَفضَّلٌ : قَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم، َحدَّ َدَخلمُت َمَع ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ : ، َعنم َمنمُصور ، َعنم جُمَاِهد  قَالَ َحدَّ
َرِة َعاِئَشَة َوُأََنٌس ُيَصلُّوَن الضَُّحى َتِنٌد ِإََل ُحجم ِجَد فَِإَذا ابمُن ُعَمَر ُمسم  .المَمسم

َعةٌ بِ : َأَِب َعبمِد الرَّْحمَِن َما َهِذِه الصَََّلُة؟ قَالَ : فـََقاَل ُعرمَوةُ   .دم
؟ فـََقالَ : فـََقاَل َلُه ُعرمَوةُ  َداُهنَّ ِف رََجب  : َأَِب َعبمِد الرَّْحمَِن َكِم اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ  .َأرمبـًَعا ِإحم

َرِة، فـََقاَل هَلَا ُعرمَوةُ : قَالَ  ُجم ِتَناَن َعاِئَشَة ِف اْلم عمَنا اسم َداُهنَّ ِف  ِإنَّ َأَِب َعبمِد الرَّْحمَِن يـَزمُعُم َأنَّ : َومسَِ َرُسوَل اَّللَِّ اعمَتَمَر َأرمبـًَعا ِإحم
؟ فـََقاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : رََجب   يرحم هللا َأَِب عبد الرَّْحمَن، َما اعمَتمر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِإالَّ َوُهَو َمَعُه، َوَما اعمَتَمَر ِف َرَجب  َقطُّ 
َباَن، َعنم َمنمُصور  َوقَالَ  َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم  َسِن بمِن ُموَسى، َعنم َشيـم ، َعِن اْلَم َحَسٌن َصِحيٌح : َأْحمََد بمِن َمِنيع 

 .َغرِيبٌ 
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َعبمِد المَعزِي: َوقَاَل اْلمِ بَـَرين ُمَزاِحُم بمُن َأيب ُمَزاِحم  ، َأخم ثـََنا ابمُن ُجَريمج  ثـََنا َرومٌح، َحدَّ ، َعنم َحدَّ ِز بمِن َعبمِد اَّللَِّ



ِعمَرانَِة لَيمًَل ِحنَي َأممسَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج ِمَن اْلم ى ُمعمَتِمًرا َفَدَخَل َمكََّة لَيمًَل يـَقمِضي ُُمَرِ ش  المَكعمِبِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلِتِه فََأصم  َرَتُه، مثَّ َخَرَج ِمنم حَتمِت لَيـم ِِعرَّانَة ِف بطن سرف،ُعمم ُس َخَرَج ِمَن اْلم ِعمَرانَِة َكَباِئت  َحىتَّ ِإَذا زَاَلِت الشَّمم  َبَح ِِبْلم
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َرتُُه َعَلى َكِثري  ِمَن النَّاسِ : ِبَسِرف  قَاَل ُُمَرِ شٌ  -َطرِيَق المَمِديَنِة  -َحىتَّ َجاَء َمَع الطَّرِيَق   .َفِلَذِلَك َخِفَيتم ُعمم
َراِدهِ َورَ  َماُم َأْحمَُد َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعِن ابمِن ُجَريمج  َكَذِلَك َوُهَو ِمنم َأفـم  .َواُه اْلمِ

ُعُه، َوَمنم نَـ * * *  ُعُه َواَل َدفـم ِل الصَِّحيِح الَِّذي اَل ُُيمِكُن َمنـم ِِعرَّانَة َثبثة ِِبلنـَّقم َرة اْلم َمَعُه ِف  َفاَها اَل ُحجَّةَ َوالمَمقمُصوُد َأن عمم
بَـتَـَها  .ُمَقابـََلِة َمنم َأثـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِم َغَنائِِم ُحنَـنيم   ِمِعنَي َعَلى َأنَـَّها َكاَنتم ِف ِذي المَقعمَدِة بـَعمَد َغزمَوِة الطَّاِئِف َوَقسم  .مثَّ ُهمم َكالمُمجم

َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم الطَّبَـَراينُّ ِف ُمعم  َحاق التسرتى، َحدثَنا ُعثمَمان بن : َجِمِه المَكِبري قَاِئَلَوَما َرَواُه اْلم َحدثَنا اْلمسن بن ِإسم
َماَن، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم ُعَمريم  َموم  ََل َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأىب شيَبة، َحدثَنا ُُمَمَّد بن اْلمسن االسدي، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم ابمن َطهم

، َعِن ابمِن َعبَّ  ِعمَرانََة فـََقَسَم هِبَا المَغَنا: اس  قَالَ َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن الطَّاِئِف نـََزَل اْلم ئَِم مثَّ َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ بَِقيَـَتا ِمنم َشوَّال   َلتَـنيم َها، َوَذِلَك ِلَليـم  .اعمَتَمَر ِمنـم

َناده  .نظر فَِإنَُّه َغرِيٌب ِجدًّا َوِف ِإسم
 .َوهللا أعلم

َواَن بمِن يـَعمَلى بمِن : َوقَاَل الُبَخاِري   َاِعيل، َحدثَنا ابمن جريج، َأخمربين َعطاء، َأن َصفم َحدثَنا يـَعمُقوب بن ِإبـمَراِهيم، َحدثَنا ِإمسم
بَـَرُه َأنَّ يـَعمَلى َكاَن يـَُقولُ  َتيِن َأَرى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : أَُميََّة َأخم  . َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي يـَنمِزُل َعَليمهِ لَيـم

ٌب َقدم ُأِظلَّ ِبِه َمَعُه ِفيهِ : قَالَ  عمَرانَِة َوَعَليمِه ثـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلِم َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََنٌس ِمنم َأصمَحابِِه ِإذم َجاَءُه  فـَبَـيـم
 .َأعمَرايب َعَليمِه ُجبَّة متضمخ ِبطيب

َطَّاِب ِإََل يـَعمَلى بَِيِدهِ : قَالَ   .َأنم تـََعالَ : فََأَشاَر ُعَمُر بمُن اْلم
ِه يَِغطُّ َكَذِلكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُممَمرُّ المَوجم َأيمَن : " َساَعًة مثَّ ُسرِ َي َعنمُه فـََقالَ  َفَجاَء يـَعمَلى فََأدمَخَل رَأمَسُه فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َرِة آنًِفا؟ الَّ  أَُليِن َعِن المُعمم ،: " فَالمُتِمَس الرَُّجُل فَُأِتَ ِبِه، َقالَ " ِذي َيسم  َأمَّا الطِ يُب الَِّذي ِبَك َفاغمِسلمُه َثََلَث َمرَّات 
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َرِتَك َكَما َتصمَنُع ِف َحجِ َك  ُبَُّة فَانمزِعمَها مثَّ اصمَنعم ِف ُعمم  ".َوَأمَّا اْلم
ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  َوَروَ   .اُه ُمسم

َواَن بمِن يـَعمَلى بن أُميَّة ِبهِ  ه  آَخَر َعنم َعطَاء  ِكََلمُهَا َعنم َصفم َرَجاُه ِمنم َوجم  .َوَأخم



د ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل رَ : َحدثَنا َأبُو ُأَساَمة، َأنبَأََن ِهَشاٌم، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : َوقَاَل االمام َأْحم ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرِة ِمنم ُكَدى  .َعام المَفتمِح ِمنم َكَداَء ِمنم َأعمَلى َمكََّة، َوَدَخَل ِف المُعمم

، عَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  نم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َحدثَنا ُموَسى َأبُو َسلَمة، َحدثَنا َْحَّاٌد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم 
ِعمَرانَِة فـَرمَمُلوا ِبِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابَُه اعمَتَمُروا ِمَن اْلم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َأرمبـًَعا َوَجَعُلوا َعبَّاس  لمبَـيمِت َثََلًَث َوَمَشوم

َرىَأرمِديـَتَـُهمم حَتمَت آَِبِطِهمم مثَّ َقذَ   .ُفوَها َعَلى َعَواتِِقِهُم المُيسم
 .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُودَ 

، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُُممَتصرا  .َوَرَواُه َأيمًضا ابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث ابمِن ُخثـَيمم 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َعن ابمن : َوقَاَل اْلمِ بَـَرُه َحدَّ ، َأنَّ ابمَن َعبَّاس  َأخم ، َعنم طَاُوس  ِلم  جريج، َحدََّثىن اْلمسن بمُن ُمسم

بَـَرُه قَالَ   َقصَّرمُت َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َأنَّ ُمَعاِويََة َأخم
 .َعَليمِه َوَسلََّم مبِشمَقص  

َقص  ِعنمَد ا: َأوم قَالَ  ُتُه يـَُقصِ ُر َعنمُه مبِشم  .لمَمرمَوةِ رََأيـم
ِ ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  ِبهِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَقدم َأخم

، َعِن ابمِن َعبَّ  َنَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُحَجريم ، َعنم طَاُوس  َياَن بمِن ُعيَـيـم ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث ُسفم ، َعنم ُمَعاِويََة ِبهِ َوَرَواُه ُمسم  .اس 
 .ُوَد َوالنََّساِئيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم ابمِن طَاُوس  َعنم َأبِيِه ِبهِ َوَرَواُه َأبُو َدا

َماِم َأْحمَدَ  د الزبرِيي،: َوقَاَل َعبمُد هللا بن اْلمِ ُرو بمُن ُُمَمَّد  النَّاِقُد، َحدثَنا َأبُو َأْحم َثيِن َعمم  َحدَّ
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، َعنم ُمَعاِويََة قَالَ َحدثَنا سُ  َياُن، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم ابمِن َعبَّاس  ُ : فم َقصَّرمُت َعنم رَأمِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد المَمرمَوةِ 

َا يـَتَـَوجَُّه َأنم َيُكونَ * * *  عمَرانَةِ  َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َهَذا ِإَّنَّ َرِة اْلِم  .ِف ُعمم
َم بـََيانُُه، َوأَ  َها َكَما تـََقدَّ ُخلم ِإََل َمكََّة ِفيَها َبلم ُصدَّ َعنـم َُديمِبَيِة ملَم َيدم َرَة اْلم َياَن َوَذِلَك َأنَّ ُعمم َرُة المَقَضاِء فـََلمم َيُكنم َأبُو ُسفم مَّا ُعمم

ِلهَ  َة ِمنم َأهم َلَم َوملَم يـَبمَق مبَكَّ َة َأسم َها ُمدَّ َها، َوتـََغيـَُّبوا َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َبلم َخَرُجوا ِمنـم ا َأَحٌد ِحنَي َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِتِه ملَم يـََتَحلَّلم  َرتُُه الَِِّت َكاَنتم َمَع َحجَّ ِم، َوُعمم ََيَّ هَ  مَقامه َعَليمِه السَََّلم هِبَا تِلمَك الثَََّلثََة اَأم ا ِِباِلت َِفاِق، فـَتَـَعنيََّ َأنَّ َهَذا ِمنـم

ُهَما ِمنم رَأمِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ُ َعنـم َياَن َرِضَي اَّللَّ َا  التـَّقمِصرَي الَِّذي تـََعاطَاُه ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد المَمرمَوِة ِإَّنَّ اَّللَّ
ِعمَرانَةِ  َرِة اْلم  .َكَما قـُلمَنا  َكاَن ِف ُعمم

ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َحاَق َرِْحَُه اَّللَُّ  ِعمَرانَِة ُمعمَتِمًرا َوأمر بِبَـَقاء الفئ َفُحِبَس : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلم مثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َرانِ مبََجنََّة بَِناِحَيِة َمرِ  الظَّهم 
َعمَرابِ : قـُلمتُ  َقى بـَعمَض المَمغمَنِم لِيَـَتأَلََّف بِِه َمنم يـَلمَقاُه ِمَن اَأم تَـبـم َا اسم َ َمكََّة َوالمَمِديَنةِ  الظَّاِهُر َأنه َعَليمِه السَََّلم ِإَّنَّ  .ِفيَما بـَنيم



َحاقَ  ُ َعَليم : قَاَل ابمُن ِإسم َرتِِه انمَصَرَف رَاِجًعافـََلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِه َوَسلََّم ِمنم ُعمم
َلَف َعتَّاَب بمَن َأِسيد  َعَلى َمكََّة، َوَخلََّف َمَعُه ُمَعاَذ بمَن َجَبل  يـَُفقِ ُه النَّاسَ  َتخم يِن َويـَُعلِ ُمُهُم المُقرمآنَ  ِإََل المَمِديَنِة َواسم  .ِف الدِ 

َبَة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخلََّف ُمَعاًذا َمَع َعتَّاب  مبَكََّة قـَبمَل ُخُروِجِه ِإََل َهَواَوذََكَر ُعرمَوُة َوُموَسى بمُن ُعقم ِزَن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .مثَّ َخلََّفُهَما هِبَا ِحنَي رََجَع ِإََل المَمِديَنةِ 

َلَم َأنَّهُ : َوقَاَل ابمُن ِهَشام   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعتَّاَب بمَن َأِسيد  : قَالَ  َوبـََلَغيِن َعنم زَيمِد بمِن َأسم تَـعمَمَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا اسم
م  ِدرممَهًا، فـََقاَم َفَخَطَب النَّاَس فـََقالَ   َأيُـَّها: َعَلى َمكََّة َرَزَقُه ُكلَّ يـَوم
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ُ َكِبَد َمنم َجاَع َعَلى ِدرمهَ  م، فـََليمَستم َل ! م  النَّاُس، َأَجاَع اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِدرممَهًا كل يـَوم فـََقدم َرزََقيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َحاَجٌة ِإََل َأَحد  

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِذي المَقعمَدِة، َوَقِدَم المَمدِ : قَاَل ابمُن ِإسم َرُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَنَة ِف بَِقيَِّة ِذي المَقعمَدِة َأوم وََكاَنتم ُعمم
جَّةِ   .ِف َأوَِّل ِذي اْلِم

ر و المَمِدييِنُّ : قَاَل ابمُن ِهَشام    .َقِدَمَها ِلِست   بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة ِفيَما قَاَل َأبُو َعمم
َحاقَ  ِلِمنَي تِلمَك السََّنَة َعتَّاُب بمُن َوَحجَّ النَّاُس َذِلَك المَعاَم َعَلى َما َكاَنِت الم : قَاَل ابمُن ِإسم َعَرُب حَتُجُّ َعَليمِه، َوَحجَّ ِِبلمُمسم

 .َأِسيد  َوِهَي َسَنُة مَثَان  
َ ِذي المَقعمَدِة ِإََل َرَمَضاَن ِمنم : قَالَ  ِتَناِعِهمم ِف طَائِِفِهمم َما بـَنيم ُل الطَّاِئِف َعَلى ِشرمِكِهمم َوامم  .ع  َسَنِة ِتسم  َوَأقَاَم َأهم

(9/135) 

 
 

َدى المُمَعلََّقاِت السَّبمِع، الشَّاِعُر ابمُن  ََلُم َكعمِب بمِن زَُهريمِ بمِن َأيب ُسلمَمى َوَأبُوُه ُهَو َصاِحُب ِإحم ُر َقِصيَدتِِه ِإسم الشَّاِعِر، َوِذكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِهَي َِبَنتم  َعَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاقَ الَِِّت مسَِ ُ َعَليمِه : ُسَعاُد قَاَل ابمُن ِإسم َوَلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُر بمُن زَُهريمِ بمِن َأيب ُسلمَمى ِإََل َأِخيِه َِأَبـََويمِه َكعمبِ    بمِن زَُهريم  خُيمرِبُُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َوَسلََّم ِمنم ُمنمَصَرِفِه َعِن الطَّاِئِف َكَتَب جُبَيـم
ِذيِه، َوَأنَّ َمنم بَِقَي ِمنم ُشعَ  ُجوُه َويـُؤم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـََتَل رَِجااًل مبَكََّة ممَّنم َكاَن يـَهم َرُة : َراِء قـَُريمش  َصلَّى اَّللَّ ابمُن الز ِبـَعمَرى َوُهبَـيـم

ه ، فَِإنم َكاَنتم َلَك ِف نـَفم ( 5)بمُن َأيب َوهمب  َهَربُوا  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَِإنَُّه ِف ُكلِ  َوجم ِسَك َحاَجٌة َفِطرم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرمضِ  َعلم فَانمُج ِإََل جَنَاِئَك ِمَن اَأم ُتُل ُأُحًدا َجاَءُه اَتئًِبا، َوِإنم َأنمَت ملَم تـَفم  .اَل يـَقم

م لََنا ِإنم كنت لست بفاعل ( 1)فوُيك * َأال بلغا َعىن جبريا ِرَساَلة : وََكاَن َكعمٌب قد قَالَ  ِفيَما قـُلمَت َوُيمََك َهلم َلَكا فـَبَـنيِ 
ًما َأًِب َلُه *  ُت * على َأي شئ َغريمِ َذِلَك َدلََّكا َعَلى ُخُلق  ملَم أُلمِف يـَوم َعلم فـََلسم َعَليمِه َوَما تـُلمِفي َعَليمِه َأًِب َلَكا فَِإنم َأنمَت ملَم تـَفم

َها َوَعلََّكا * َسَقاَك هِبَا المَمأمُموُن َكأمًسا َرِويًَّة ( 9)ل  ِإمَّا َعثـَرمَت َلًعا َلَكا َواَل قَائِ * آِبِسف   قَاَل ابمُن ( 7)فَأَنـمَهَلَك المَمأمُموُن ِمنـم
ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمرِ : ِهَشام   ًرا ِرَساَلًة : َوَأنمَشَدين بـَعمُض َأهم َيمِف َهلم َلَكا َشرِبمَت فـََهلم لَ * َمنم ُمبمِلٌغ َعينِ  جُبَيـم َك ِفيَما قـُلمَت ِِبْلم



َها وعلكا* َمَع المَمأمُموِن َكأمًسا َرِويًَّة   فَأَنـمَهَلَك المَمأمُمون ِمنـم
__________ 

 .قد هربوا: ابمن ِهَشام( 5)
 .فـََهل َلك: ابمن ِهَشام( 1)
 .كلمة تقال للعاثر، ُدَعاء َلُه ِبالقالة من عثرته( 9)
 .سقاك َأوال: أهنلك( 7)

 .وعلك سقاك ََثنًِيا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : واملأمون  .يُرِيُد بِِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

)*( 
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دى واتبعته  رك * َدلََّكا َعَلى ُخُلق  ملَم تـُلمِف أما َواَل َأَِب ( 5)على َأي شئ َويمَب َغريمَِك * وخالفت َأسَباب اهلم َعَليمِه َومل تدم
ُت آِبِسف  َعَليم  َعلم فـََلسم َحاقَ * ِه َأًخا َلَكا فَِإنم َأنمَت ملَم تـَفم َوبـََعَث هِبَا ِإََل جُبَريم ، : َواَل قَاِئل  ِإمَّا َعثـَرمَت َلًعا َلَكا قَاَل ابمُن ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتَمَها َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًرا َكرَِه َأنم َيكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  فـََلمَّا َأَتتم جُبَيـم َها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَأَنمَشَدُه ِإَيَّ
عَ  عَ " َصَدَق َوِإنَُّه َلَكُذوٌب، َأََن المَمأمُموُن ": " َسَقاَك هِبَا المَمأمُموُن : " َلمَّا مسَِ  َعَلى ُخُلق  ملَم تـُلمفِ : " َوَلمَّا مسَِ

 ".َأَجلم ملَم يـُلمِف َعَليمِه َأَِبُه َواَل ُأمَُّه : " قَالَ " أُمًّا َواَل َأًِب َعَليمِه 
ٌر ِإََل َكعمب  يـَُقوُل َلهُ : قَالَ  َزُم ِإََل اَّللَِّ اَل * َمنم ُمبمِلٌغ َكعمًبا فـََهلم َلَك ِف الَِِّت : مثَّ َكَتَب جُبَيـم َها َِبطمًَل َوِهَي َأحم تـَُلوُم َعَليـم

ِت َوحم  م  اَل يـَنمُجو َولَيمَس مبُفمِلت  * َدُه المُعزَّى َواَل الَلَّ َلُم َلَدى يـَوم ِمَن النَّاِس ِإالَّ طَاِهُر * فـَتَـنمُجو ِإَذا َكاَن النََّجاُء َوَتسم
اُب َضاَقتم بِِه فـََلمَّا بـََلَغ َكعمًبا المُكتَّ : َوِديُن َأيب ُسلمَمى َعَليَّ ُُمَرَُّم قَالَ * المقلب ُمسلم فدين زَُهريم َوُهَو اَل شئ ِديُنُه 

ُه، َوقَاُلوا ِسِه َوَأرمَجَف ِبِه َمنم َكاَن ِف َحاِضرِِه ِمنم َعُدوِ  َفَق َعَلى نـَفم َرمُض َوَأشم  .ُهَو َمقمُتولٌ : اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ا قَاَل َقِصيَدتَُه الَِِّت َُيمَدُح ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفُه َوِإرمَجاَف فـََلمَّا مل جيد من شئ بُدًّ ، َوذََكَر ِفيَها َخوم
َنُه مَ  َنُه َوبـَيـم ُه، مثَّ َخَرَج َحىتَّ َقِدَم المَمِديَنَة، فـَنَـَزَل َعَلى رَُجل  َكاَنتم بـَيـم َنَة َكَما ذُِكَر يل، المُوَشاِة بِِه ِمنم َعُدوِ  عمرَِفٌة ِمنم ُجَهيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َأَشاَر َلهُ  فـََغَدا ِبِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَليمِه َوَسلََّم ِف َصََلِة الصُّبمِح، َفَصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ  َتأمِمنمهُ : ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ فـَُقمم ِإلَيمِه فَاسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجَلَس ِإلَيمِه َوَوَضَع يََدُه ِف يَِدِه، َفذُِكرَ   يل َأنَُّه قَاَم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

ك( 5) ك: ويب َغريم  .َهَلكت َهََلك َغريم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل يـَعمرِفُهُ  َتأمِمَن ِمنمَك اَتئًِبا : ، فـََقالَ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َكعمَب بمَن زَُهريم  َقدم َجاَء لَِيسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتَك بِِه؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلًما، فـََهلم َأنمَت قَاِبٌل ِمنمُه ِإنم ِجئـم ََي ( 5)ِإًذا َأََن : فـََقالَ " نـََعمم : " ُمسم

 .َرُسوَل اَّللَِّ َكعمُب بمُن زَُهريم  
َحاقَ  َنمَصاِر فـََقالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َأنَُّه َوَثَب َعَليمِه َرُجٌل ِمَن اَأم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َدعميِن َوَعُدوَّ : َفَحدَّ
 .اَّللَِّ َأضمِربم ُعنُـَقهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ".َدعه َعنمك، فَِإنَُّه َجاَء اَتئًِبا ََنزًِعا : "  َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاِر ِلَما َصَنَع بِِه َصاِحبـُُهمم، َوَذِلَك َأنَُّه ملَم يـَتَ : قَالَ  َيِ  ِمَن اَأم َكلَّمم ِفيِه رَُجٌل ِمَن فـََغِضَب َكعمُب بمُن زَُهريم  َعَلى َهَذا اْلم
 .اِجرِيَن ِإالَّ ِبَريم  المُمهَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُبوُل : فـََقاَل ِف َقِصيَدتِِه الَِِّت قَاَل ِحنَي َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َمتـم ُمتَـيٌَّم * َِبَنتم ُسَعاُد فـََقلمِب الميَـوم
ُبوُل  َد َمكم ِ ( 1)ِعنمَدَها ملَم يـُفم ُحول *  ِإذم رحلوا َوَما ُسَعاُد َغَداَة المبَـنيم هيفاء مقبلة ( ]9)ِإالَّ أغن غضيض الط رف َمكم

َها َواَل طول* عجزاء ُمدبَرة  َهٌل ِِبلرَّاِح * ََتمُلو َعَواِرَض ِذي ظَلمم  ِإَذا ابـمَتَسَمتم ( 7[ )اَل يشتكى قصر ِمنـم َكأَنَُّه ُمنـم
ُموُل  *ُشجَّتم ِبِذي َشَبم  ِمنم َماِء َُممِنَية  ( 7)َمعمُلوُل  َو َمشم تـَنمِفي الر ََِيُح المَقَذى َعنمُه ( 1)َصاف  ِبَبمَطَح َأضمَحى َوهم
ِب غادية بيض يعاليل * َوَأفـمَرطَُه  ُبول* فياهلا ُخلٌَّة َلوم َأنَـَّها َصَدَقتم ( 1)ِمنم َصوم  ِبَوعمِدَها َأوم َلَو ان النصح َمقم

__________ 
 .فـََقاَل َأَن: ابمن ِهَشام( 5)
 .بَعدت: َِبَنتم ( 1)

 .السقيم من اْلمب  : واملتبول
 .المُمَقيد: واملكبول

 .الظىب: االغن( 9)
 .َعن ابمن ِهَشام( 7)
 .بريق االسنان وبياضها: تكشف، َوالظُّلم: َتلو( 7)
 .مزجت: شجت( 1)

 .والشبم الشَّديد المربد
 .منعطف المَوادي: واحملنية

 .بردالذى َضربته ريح مشال َحىتَّ : واملشمول
 .سبق ِإلَيمهِ : أفرطه( 1)

 .المَمَطر: والصوب
َوة: والغادية  .السحابة متطر غدم

 )*(السحب المبيض : واليعاليل
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ََلٌف َوتـَبمِديُل * َلِكنـََّها ُخلٌَّة َقدم ِسيَط ِمنم َدِمَها  ٌع َوَولمٌع َوِإخم َلوَُّن ِف َكَما تَـ * َفَما َتُدوُم َعَلى َحال  َتُكوُن هِبَا ( 5)َفجم
ِد الَِّذي َزَعَمتم  ِإنَّ * ِإالَّ َكَما ُُيمِسُك المَماَء المَغَرابِيُل َفََل يـَُغرَّنمَك َما َمنَّتم َوَما َوَعَدتم * َأثـمَواهِبَا المُغوُل َوَما متَُسِ ُك ِِبلمَعهم

ِليُل َكاَنتم َمَواِعيُد ُعرمُقوب  هَلَا َمثَ  ََلَم َتضم َحم ََماينَّ َواَأم  َوَما َمَواِعيُدَها ِإالَّ االِبطيل* ًَل اَأم
نُو مودهتا  َر تـَعمِجيُل * َأرمُجو وآمل َأن َتدم ِإالَّ المِعَتاُق النَِّجيَباُت * َأممَستم ُسَعاُد بَِرمض  اَل تبلغها ( 1)وماهلن ِإَخاُل الدَّهم

َيمِن ِإرمقَاٌل َوتـَبمِغيُل ِفيَها َعَلى ا* المَمَراِسيُل َوَلنم يـُبَـلِ َغَها ِإالَّ ُعَذاِفَرٌة  فـمَرى ِإَذا َعرَِقتم ( 9)َأم ُعرمَضتـَُها * ِمنم ُكلِ  َنضَّاَخِة الذِ 
َرد  هلَِق  ( 7)طَاِمُس االعَلم جَممُهول  يَنم ُمفم زَّاُن َوالمِميُل * ترمى الغيوب ِبَعيـم ٌم ُمَقلَُّدَها فـَعمٌم ( 1)ِإَذا تـََوقََّدِت اْلِم َضخم

ِل تـَفمِضيُل ِف * ُمَقيَُّدَها  َداُء مِشمِليُل * َحرمٌف َأُخوَها أَبُوَها ِمنم ُمَهجََّنة  ( 1) َخلمِقَها َعنم بـََناِت المَفحم ( 7)َوَعمَُّها َخاهُلَا قـَوم
َها مثَّ يـُزمِلُقُه  َها لََباٌن َوَأقـمَراٌب َزَهالِيُل * َُيمِشي المُقَراُد َعَليـم  (5)ِمنـم

__________ 
لَّة( 5) َبةالصُّ : اْلم  .حم

 .خلط: وسيط
 .َوَما إخال لدينا ِمنمك تنويل: ابمن ِهَشام( 1)
 .المَعِظيم الشَّديد من االبل: العذافرة( 9)

 .التـََّعب: واالين
 .االسراع: واالرقال
 .ضرب من سري االبل: والتبغيل

 .الغزيرة: النضاخة( 7)
 .المعظم الشاخص خلف االذن: والذفرى
 .وجهتها: وعرضتها

 .المُمتَـَغري  الذى اَل يهتدى ِفيهِ : عَلموطامس اال
 .مجع حزيز َوُهَو المَمَكان الغليظ املنقاد: الثور االبيض واْلزان: اللهق( 1)

 .َموِضع القَلدة من المُعُنق: المُمَقل د( 1)َما اتَّسع من االرض : وامليل
 .املمتلئ: والفعم

َرمف( 7)  .النَّاقة الضامرة َأو المَعِظيَمة: اْلم
 .الشَِّديَدة المُعُنق: لقوداءوا

 .السريعة: والشمليل
 .دويبة: القراد( 5)

ر: واللبان  .الصَّدم



 .مجع قرب َوُهَو اْلاصرة: واالقراب
 )*(مجع زهلول َوُهَو االملس : والزهاليل
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ِض َعنم ُعُرض   َرانٌَة ُقِذَفتم ِِبلنَّحم َها لِلمَبِصرِي هبَا ( 5)ُتوُل ِمرمفـَُقَها َعنم بـََناِت الزَّومِر َمفم * َعيـم َواُء ِف ُحرَّتـَيـم عتق ُمبني وىف * قـَنـم
َدين تسهيل   (1)اْلم

حَبََها  َها َوَمذم نَـيـم َا فَاَت َعيـم ِ ِبرمِطيُل * َكَأَّنَّ يَـنيم ِل َذا ُخَصل  ( 9)ِمنم َخطمِمَها َوِمَن اللَّحم ِف َغاِرز  ملَم * متُِرُّ ِمثمَل َعِسيِب النَّخم
ََحالِيُل خَتَوَّنم  ِوي َعَلى يسرات وهى الهية ( 7)ُه اَأم ًما يظل ِبِه اْلرِبء مصطخدا ( 1)ذوابل مسهن االرض حَتمِليل * تـَهم يـَوم
ِم َحاِديُهمم َوَقدم َجَعَلتم ( 1)َكَأن ضاحيه ِبلشمس ُملول *  َصا قيلوا * َوقَاَل ِللمَقوم ََناَدِب يركضن اْلَم َأومُب ( 7)ُورمُق اْلم

ٌد َمثَاِكيُل * ِقد  مَشمطَاَء ُمعمِوَلة  يََديم فَا ِ لَيمَس هَلَا ( 5)قَاَمتم َفَجاَوبـََها نُكم َعنيم َوُة الضَّبـم َرَها النَّاُعوَن * نـَوَّاَحٌة رِخم َلمَّا نـََعى ِبكم
َرُعَها ( 3)َمعمُقوُل  َها َوِمدم هُلُُم ( 50)ُمَشقٌَّق َعنم تـََراِقيَها َرَعابِيُل * تـَفمِري اللََّباَن ِبَكفَّيـم َها َوقـَوم َعى المُغَواُة َجَنابـَيـم ِإنََّك * َتسم

ُتوُل  ُغول* َوقَاَل ُكلُّ َصِديق  ُكنمُت آُمُلُه ( 55)ََيبمَن َأيب ُسلمَمى َلَمقم  اَل أهلينك إىن َعنمك َمشم
__________ 

 .العريانة من االبل، النَّاِجية ِف نشاط( 5)
م املكتنز: والنحض  .اللَّحم
َاِنب: َوالمعرض  .اْلم

 .املرتفعة االنف، َوُهَو عيب ِف المفرس: القنواء( 1)
 .حجر َأو َحِديد َطِويل صلب خلَقة، ينقر ِبِه الرََّحى: الربطيل( 9)

َتِقيَمة دقيقة يكشط خوصها: عسيب الن خل( 7)َوُهَو الممعول َأيمضا   .َجرِيَدة من الن خل ُمسم
 .الضَّرع: والغارز
 .ننقصه: وختونه

 .مجع إحليل َوُهَو ُمرج اللَُّب: حاليلواال
 .ختدى: ابمن ِهَشام( 1)

فاف السهلة: اليسرات  .اْلم
 .اْلرى: والتحليل

 .عدا: حل
تَـقمبل الشَّممس برأسها: اْلرِبء( 1)  .دويبة تسم

 .احملرتق من حرارة الشَّممس: واملصطخد
 .َما برز ِمنمُه للشمس: والضاحى



 .المُمَذاب: واحمللول
ََراد: ادباْلن( 7)  .اْلم

هنَا ِإََل السَواد: َوالمَورق  .الَّىِت يضمرب َلوم
 .َرَجَع القوائم ِف الس ري: االوب( 5)

 .الَّىِت خالطها الشيب: والشمطاء
 .مجع نكداء وهى الَّىِت اَل يبمقى هَلَا ولد: الصائحة ِبلبكاء والنكد: واملعولة

 .لثكلمجع مثكلة وهى الَّىِت َلزَِمَها ا: واملثاكيل
 .المَعُضد: املسرتخية والضبع: الرخوة( 3)
ر: اللبان( 50)  .الصَّدم

 .المَقِميص: واملدرع
 )*(حوهلَا : جنابيها( 55.. )املمزق: والرعابيل
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ُعوُل ُكلُّ ابمِن أُنـمَثى َوِإنم * فـَُقلمُت َخلُّوا َسِبيِلي اَل َأًِب َلُكُم  َر الرَّْحمَُن َمفم َِبَء * طَاَلتم َسََلَمُتُه  َفُكلُّ َما َقدَّ ًما َعَلى آَلة  َحدم يـَوم
َعَدين  ًَل َهَداَك الَِّذي َأعمطَاك ََنِفَلة ال * َُممُموُل نـُبِ ئمُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َأوم ُو ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َمأمُموُل َمهم قـُرمآن ِفيِه * َوالمَعفم

ِصيُل اَل أتَمُخَذين ِ بَِ  َواِل المُوَشاِة َوملَم َمَواِعيٌظ َوتـَفم َقَاِويُل َلَقدم َأُقوُم َمَقاًما َلوم يـَُقوُم بِِه * قـم َأَرى * ُأذمِنبم َوَلوم َكثـَُرتم ِفَّ اَأم
َحىتَّ وضعت ُييىن َما أَنزعها ( 5)من الرَُّسول إبِِذن هللا تنويل * َوَأمسمَُع َما َلو يسمع المِفيل لظل يرعد ِإالَّ َأن يكون َلُه 

َوُف ِعنمِدي ِإذم ُأَكلِ ُمُه  * َو َأخم لُُه المِقيُل فـََلهم َغم  ِبَضَراِء * ِف َكفِ  ِذي نـََقَمات  قـَوم ُئوُل ِمنم َضيـم َوِقيَل ِإنََّك َمنمُسوٌب َوَمسم
َرمِض َُممَدرُُه  ِ َعيمُشهُ ( 1)ِف َبطمِن َعثَـَّر ِغيٌل ُدونَُه ِغيُل * اَأم ْلَمٌم ِمَن النَّاِس َمعمُفوٌر َخَراِديُل * َما يـَغمُدو فـَيُـلمِحُم ِضرمَغاَمنيم

ِش ََنِفَرًة * ِإَذا ُيَساِوُر ِقرمًَن اَل ُيَِلُّ َلُه ( 9) رُي المَوحم ك المقرن ِإالَّ َوُهَو مغلول ِمنمُه َتَظلُّ ْحَِ َواَل متَمِشي ِبَواِديِه * َأنم يرتم
َرَاِجيُل  رمَساِن َمَأُكوُل * ة  َواَل يـََزاُل ِبَواِديِه َأُخو ثِقَ ( 7)اَأم َتَضاُء ِبِه ( 1)ُمَضرَُّج المبَـزِ  َوالدِ  ُمَهنٌَّد ِمنم * ِإنَّ الرَُّسوَل لَُنوٌر ُيسم

َبة  ِمنم قـَُريمش  قَاَل قَائُِلُهمم  ُلوُل ِف ُعصم َلُموا ُزوُلوا زَاُلوا َفَما زَاَل َأنمَكا* ُسُيوِف اَّللَِّ َمسم * ٌس َواَل ُكُشٌف بَِبطمِن َمكََّة َلمَّا َأسم
 (1)ِعنمَد اللِ َقاِء َواَل ِميٌل معازيل 

__________ 
 .لظل يرعد من وجد موارده من الرَُّسول: االصل( 5)

 .االرض املستوية: الضراء( 1)َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 
 .المملقى ِف التـَُّراب: املعفور( 9)

 .المقطع الصغار: واْلراديل
 .ت الر َِجالمجاعا: االراجيل( 7)



 .السِ ََلح: المَبز( 1)
لَقة: والدرسان  .الثِ َياب اْلم

 .مجع نكس َوُهَو اْلبان: االنكاس( 1)
 .الَّذين اَل سََلح َمَعهم: واملعازيل

)*( 
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ِر يـَعمِصُمُهمم  َماِل الزُّهم َي اْلِم ِج * مُّ المَعَراِننِي َأبمطَاٌل لَُبوُسُهُم شُ ( 5)َضرمٌب ِإَذا َعرََّد السُّوُد التـََّنابِيُل * َُيمُشوَن َمشم ِمنم َنسم
َيمَجا َسَرابِيُل بِيٌض سوابغ قد شكت هَلَا خلق  َعاِء جَممُدوُل * َداُوَد ِف اهلم لَيمُسوا َمَفارِيَح ِإنم ََنَلتم ( 1)َكأَنَـَّها َحَلُق المَقفم

ًما َولَيمُسوا جَمَازِيًعا ِإَذا نِيُلوا * رَِماُحُهُم  َواَل هَلُم َعن ِحَياض المَمومت هتليل قَاَل ابمن * اَل يَقع الطعمن ِإالَّ ِف َنورهم قـَوم
َناًدا: ِهَشام َحاَق َهِذِه المَقِصيَدَة َوملَم يَذمُكرم هَلَا ِإسم  .َهَكَذا َأومَرَد ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

ةِ  َهِقيُّ ِف َداَلِئِل النـُّبـُوَّ َاِفُظ المبَـيـم ، فـََقالَ  َوَقدم َرَواَها اْلم َناد  ُمتَِّصل  َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو المَقاِسِم َعبمُد : إبِِسم َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن المُمنمذر ا َُسنيم َسِن بمِن َأْحمََد االسدي هبمذان، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن اْلم ْلزامى، َحدثَنا الرَّْحمَِن بمُن اْلَم

َبِة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن ابمن َكعمِب بمِن زَُهريمِ بمِن َأيب ُسلمَمى، َعنم َأبِيِه، َعنم جَ  جَّاُج بمُن ِذي الرُّقـَيـم ِه قَالَ اْلَم ٌر : دِ  َخَرَج َكعمٌب َوجُبَيـم
ٌر ِلَكعمب   يـَعميِن َرُسوَل اَّللَِّ  -َهَذا المَمَكاِن َحىتَّ آِتَ َهَذا الرَُّجَل اثـمُبتم ِف : ابـمَنا زَُهريم  َحىتَّ َأتـََيا َأبـمَرَق المَعزَّاِف، فـََقاَل جُبَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَرَض َعَليمِه : فََأمسمَُع َما يـَُقولُ  -َصلَّى اَّللَّ ٌر َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـَثـََبَت َكعمٌب َوَخَرَج جُبَيـم
ََلَم فَ  َلمَ اْلمِسم  .َأسم

* على َأي شئ َويمَب َغريمَِك َدلََّكا َعَلى ُخُلق  ملَم تـُلمِف أما َواَل َأَِب * َأالَّ َأبمِلَغا َعينِ  جبريا ِرَساَلة : فـَبَـَلَغ َذِلَك َكعمًبا فـََقالَ 
ر  ِبَكأمِس َرِويَّة   رك َعَليمِه َأًخا َلَكا َسَقاَك َأبُو َبكم َبـمَياُت َرُسوَل َوَأنـمَهلَ * َعَليمِه َومل تدم ا بـََلَغِت اَأم َها َوَعلََّكا فـََلمَّ َك المَمأمُموُن ِمنـم

َدَر َدَمُه َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم  َمنم َلِقيَ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تـُلمُه   ".َكعمًبا فـَلميَـقم

َدَر َدَمُه َويـَُقوُل َلهُ َفَكَتَب بذلك جبري ِإََل َأِخيِه، َوذََكَر َلُه ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأهم النََّجاَء َوَما َأرَاَك : ى اَّللَّ
َفِلتُ   .تـَنـم

 اعمَلمم َأنَّ َرُسوَل هللا صلى هللا: مثَّ َكَتَب ِإلَيمِه بـَعمَد َذِلكَ 
__________ 

 .هرب: عرد( 5)
 .المقصار: والتنابيل

 )*(حلق الد ر   ضرب من اْلسك تشبه بِهِ : القفعاء( 1)
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ًدا َرُسوُل اَّللَِّ ِإالَّ قَبِ  ُ َوَأنَّ ُُمَمَّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َقَط َما َكاَن قـَبمَل َذِلَك، َعَليمِه َوَسلََّم اَل َيَمتِيِه َأَحٌد َيشم َل َذِلَك ِمنمُه َوَأسم
ِلمم َوَأقمبِ   .لم فَِإَذا َجاَءَك ِكَتايب َهَذا فََأسم

بَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َأقـم َلَم َكعمٌب َوقَاَل َقِصيَدتَُه الَِِّت َُيمَدُح ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َل َحىتَّ َأََنَخ رَاِحَلَتُه بَِباِب فََأسم
ِجد وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ دخل المَمسم ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم ُمَتَحلِ ُقوَن َمَعُه َمسم َ المَقوم َرُسول هللا َمَع َأصمَحابِِه َكالمَمائَِدِة بـَنيم

ثـُُهمم  ثـُُهمم َوِإََل َهُؤاَلِء َمرًَّة فـَُيَحدِ   .َحلمَقًة َخلمَف َحلمَقة ، يـَلمَتِفُت ِإََل َهُؤاَلِء َمرًَّة فـَُيَحدِ 
ِجَد فـَعَ : قَاَل َكعمبٌ  ُت ِإلَيمِه فأُنت رَاِحَلِت بَِباب المَمسم ُ َعَليمِه َوسلم ِِبلص فِة َحىتَّ َجَلسم َرفمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت َوقـُلمتُ  َلمم ََماَن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فََأسم ُ َوَأنََّك ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ اَأم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .َأشم
 .ُب بمُن زَُهريم  َكعم : قَالَ " َوَمنم َأنمت؟ : " قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ " الَِّذي يـَُقوُل : " قَالَ  ر ؟ : " مثَّ المتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : فَأَنمَشَدُه َأبُو بكر" َكيمَف قَاَل ََي َأَِب َبكم

َها َوعَ * سقاك هبَا المَمأمُمون كأسا َرِويَّة   َفَكيمَف قلت؟ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما قـُلمُت َهَكَذا قَالَ : لََّكا قَالَ َوَأنـمَهَلَك المَمأمُموُر ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ * سقاك هبَا المَمأمُمون كأسا َرِويَّة  : قَاَل قلت"  َها َوَعلََّكا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َوَأنـمَهَلَك المَمأمُموُن ِمنـم

 .َمأمُموٌن َواَّللَِّ 
 :َأنمَشَدُه المَقِصيَدَة ُكلََّها َحىتَّ َأَتى َعَلى آِخرَِها َوِهَي َهِذِه المَقِصيَدةُ  مثَّ 

ُبوُل  َم َمتـم تَـَلَف ِفيِه ِإنم * َِبَنتم ُسَعاُد فـََقلمِب الميَـوم َم َما ذََكرمََنُه ِمَن الرَّممِز ِلَما اخم ُبوُل َوَقدم تـََقدَّ َد َمكم َشاُد ابمِن ُمتَـيٌَّم ِعنمَدَها ملَم يـُفم
ِتيَعاِب َأنَّ  َهِقيِ  َرِْحَُهَما هللا عزوجل َوذََكَر َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المرِبِ  ِف ِكَتاِب ااِلسم َحاَق َوالمبَـيـم ِلهِ   ِإسم : َكعمًبا َلمَّا انـمتَـَهى ِإََل قـَوم

َتَضاُء ِبِه  ُو ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ * ُلوُل نـُبِ ئمُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َأومَعَدين ُمَهنٌَّد ِمنم ُسُيوِف اَّللَِّ َمسم * ِإنَّ الرَُّسوَل لَُنوٌر ُيسم َوالمَعفم
 َمأمُمولُ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َمنم َمَعُه َأِن امسمَُعوا: قَالَ   .فََأَشاَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَ  َلُه ُموَسى بمُن ُعقم  .َة ِف َمَغازِيهِ َوَقدم ذََكَر َذِلَك قـَبـم

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمطَاُه بـُرمَدَتُه ِحنَي َأنمَشَدهُ : قـُلمتُ  المَقِصيَدَة، َوَقدم َنَظَم َذِلَك  َوَرَد ِف بـَعمِض الرِ َواََيِت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِثرِي ِف المَغابَِة، قَالَ الصَّرمَصِريُّ ِف بـَعمِض َمَدائِ  َسِن بمُن اَأم َاِفُظ َأبُو اْلَم َوِهَي المبـُرمَدُة الَِِّت ِعنمَد : ِحِه، َوَهَكَذا ذََكَر َذِلَك اْلم
َُلَفاءِ   .اْلم

ُهورَ : قـُلمتُ  ُهورَِة جدا، َوَلِكن مل أر َذِلك ِف شئ ِمنم َهِذِه المُكُتِب المَمشم ُُموِر المَمشم َناد  َأرمَتِضيهِ َوَهَذا ِمَن اَأم  .ِة إبِِسم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َلُه، َلمَّا قَاَل َِبَنتم ُسَعادُ   .َزومَجِِت ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َوَمنم ُسَعاُد؟ قَالَ : َوَقدم ُرِوَي َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .ملَم َتُِبم : قَالَ 
 .َذِلكَ  َوَلِكنم ملَم َيِصحَّ 

ُنونَ  َا َأرَاَد المبَـيـم ََلِمِه تَِبنُي اممَرَأتُُه، َوالظَّاِهُر َأنَُّه ِإَّنَّ ِميَّةَ وََكأَنَُّه َعَلى َذِلَك تـََوهََّم َأنَّ إبِِسم ُكم يََّة اَل اْلم سِ   .َة اْلِم
ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ * * *  ِإَذا َعرََّد السُّوُد "  -يـَعميِن ِف َقِصيَدتِِه  -فـََلمَّا قَاَل َكعمٌب : بمِن قـََتاَدةَ  َوَقاَل َعاِصُم بمُن ُعَمرَ : قَاَل ابمُن ِإسم
حَ " التـََّنابِيُل  َنمَصاِر ِلَما َكاَن َصاِحبُـَنا َصَنَع بِِه، َوَخصَّ المُمَهاِجرِيَن ِمنم قـَُريمش  مبِدم َا يُرِيُدََن َمعمَشَر اَأم ِه ِتِه، َغِضَبتم َعَليم َوِإَّنَّ

ُ عَ  َنمَصاَر َويَذمُكُر َبََلَءُهمم ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم َُيمَدُح اَأم َنمَصاُر فـََقاَل بـَعمَد َأنم َأسم نِ اَأم ِضَعُهمم ِمَن المُيمم  :َليمِه َوَسلََّم َوَموم
ََياِة َفََل يـََزلم  َنم * َمنم َسرَُّه َكَرُم اْلم ِإن اْليارهم بـَُنو * َورِثُوا المَمَكارَِم َكاِبًرا َعنم َكاِبر  ( 5)َصاِر ِف ِمقمَنب  ِمنم َصاْلِِي اَأم

َهِريَّ بَِذمرُع   رِِهنَي السَّمم َياِر المُمكم َخم  َكَسَواِلِف اهِلِنمِديِ  غري قصار* اَأم
__________ 

َيل: املقنب( 5) ََماَعة من اْلم  .اْلم
)*( 
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بمَصاِر َوالمَبائِِعنَي نـُُفوَسُهمم لَِنِبيِ ِهمم * َمرَّة  َوالنَّاِظرِيَن بَِعمنُي  ُُمم  ِر َغريمِ َكِليَلِة اْلمِ َمم َم تـََعانُق  وَِكَراِر يـََتَطهَُّروَن * َكاْلم ِت يـَوم ِللمَموم
نَُه ُنُسًكا هَلُمم  ُُسوِد َضَواِري َوِإَذا  ُغلمبُ * ِبِدَماِء َمنم َعِلُقوا من المكفَّار دربوا َكَما دربت بطُون َخِفيَّة  * يـََروم الر ِقَاِب ِمَن اَأم

ر  َضرمبًَة ( 5)َأصَبحت ِعنمد معاقل االعفار * حللت ليمنعوك ِإلَيمِهم  َم بَدم يُع نَِزاِر َلوم * َضَربُوا َعِليًّا يـَوم َعِتَها مجَِ َداَنتم ِلَوقـم
َواُم ِعلمِمَي ُكلَُّه  َقـم َقيِن الَّذِ * يـَعمَلُم اَأم ٌم ِإَذا َخَوِت النُُّجوُم فَِإنَـُّهمم ِفيِهمم َلَصدَّ لِلطَّارِِقنَي النَّازِِلنَي َمَقاِري قَاَل * يَن أَُماِري قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َلُه ِحنَي َأنمَشَدُه َِبَنتم ُسَعادُ : ابمُن ِهَشام   َنمصَ : " َويـَُقاُل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَر ِبَريم  َلوماَل ذََكرمَت اَأم
ٌل؟  َبـمَياِت َوِهَي ِف َقِصيَدة  َلهُ " فَِإنَـُّهمم ِلَذِلَك َأهم  .فـََقاَل َكعمٌب َهِذِه اَأم

ُ َعَليم : قَالَ  َعاَن َأنَّ َكعمَب بمَن زَُهريم  َأنمَشَد َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجدِ ِه َوَسلََّم ِف اَوبـََلَغيِن َعنم َعِليِ  بمِن زَيمِد بمِن ُجدم َِبَنتم : لمَمسم
ُبولُ  َم َمتـم  .ُسَعاُد فـََقلمِب الميَـوم

، َحدَّ  َزاِميِ  ِم ِإََل ِإبـمَراِهيَم بمِن المُمنمِذِر اْلِم َناِدِه المُمتَـَقدِ  َهِقيُّ إبِِسم َاِفُظ المبَـيـم َثيِن َمعمُن بمُن ِعيَسى، َحدََّثىن ُُمَمَّد بن َوَقدم َرَواُه اْلم
َعانَ عبد الرَّْحمَن االفطس،   .َعِن ابمِن ُجدم

 .َفذََكَرُه َوُهَو ُمرمَسلٌ 
ُ ِف ِكَتاِب  َصمَحاِب " َوقَاَل الشَّيمُخ َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المبَـرِ  َرِْحَُه اَّللَّ ِتيَعاِب ِف َمعمرَِفِة اَأم بـَعمَد َما َأومَرَد َطَرًفا ِمنم " ااِلسم

 َوَقدم َكاَن َكعمُب بمنُ : الَ تـَرممَجَِة َكعمِب بمِن زَُهريم  ِإََل َأنم قَ 
َعُرمُهَا، َوأَ  ٌر، وََكعمٌب َأشم ًدا َكِثرَي الشِ عمِر ُمَقدًَّما ِف طَبَـَقِتِه ُهَو َوَأُخوُه جُبَيـم َتَجاُد زَُهريم  َشاِعًرا جُمَوِ  قـَُهَما، َومِمَّا ُيسم ٌر فـَوم بُومُهَا زَُهيـم

لُهُ  َو َُممُبوٌء َلُه المَقَدرُ * ُكنمُت أعجب من شئ ََأَعمَجَبيِن َلوم  : ِمنم ِشعمِر َكعمِب بمِن زَُهريم  قـَوم  َسعمُي المَفىَت َوهم



__________ 
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رُِكَها  َعى المَفىَت َِأُُمور  لَيمَس يُدم َتِشُر َوالمَمرمُء َما َعا* َيسم َمُّ ُمنـم ُ َحىتَّ * َش مَممُدوٌد َلُه َأَمٌل فَالنـَّفمُس َواِحَدٌة َواهلم َتِهي المَعنيم اَل تـَنـم
ُرَها، َوملَم يـَُؤر ِخم َوفَا َعارًا َكِثريًَة َيطُوُل ِذكم َرَد َلُه ابمُن َعبمِد المبَـرِ  َأشم َثـَُر مثَّ َأوم َتِهَي اَأم َِثرِي يـَنـم َسِن بمُن اَأم َها َأبُو اْلَم تَُه، وََكَذا ملَم يـَُؤر ِخم

َعِث ِبَسَنة  ِف ِكَتا  .ِب المَغابَِة ِف َمعمرَِفِة الصََّحابَِة، َوَلِكنم َحَكى َأنَّ َأَِبُه تـُُوِفِ َ قـَبمَل المَمبـم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ُ َعَليمهِ : َوقَاَل السَُّهيمِليُّ  لُُه َُيمَدُح َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدمَماُء : َوَسلَّمَ  َومِمَّا َأَجاَد ِفيِه َكعمُب بمُن زَُهريم  قـَوم ََتمِري بِِه النَّاَقُة اَأم
َلَة الظَُّلِم َفِفي ِعطَافـَيمِه َأوم َأثـََناِء بـُرمَدتِِه * ُمعمَتِجًرا  ِر َجلَّى لَيـم ُ من دين َومن كرم* ِِبلمبُـرمِد َكالمَبدم  َما يـَعمَلُم اَّللَّ
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ُهورَ  ََواِدِث المَمشم ٌل ِفيَما َكاَن ِمَن اْلم تََة، َوِف َرَمَضاَن َغزمَوُة َفصم َعُة ُمؤم َها َوقـم ِة ِف سنة مَثَان والوفيات َفَكاَن من مُجَاَدى ِمنـم
َرُة اْلمِ  ، مثَّ عمَرانَِة ِف ِذي المَقعمَدةِ فـَتمِح َمكََّة، َوبـَعمَدَها ِف َشوَّال  َغزمَوُة َهَواِزَن حبنني، َوبعده َكاَن ِحَصاُر الطَّاِئِف، مثَّ َكاَنتم ُعمم

 .َعاَد ِإََل المَمِديَنِة ِف بَِقيَِّة السََّنةِ 
َرتِ : قَاَل المَواِقِديُّ  جَِّة ِف ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة لَِلَيال  بَِقنَي ِمنم ِذي اْلِم  .ِه َهِذهِ رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َُلنمدِ َوِف َهِذِه السَّنَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ر و ابـمينَِ اْلم َفر  َوَعمم َرو بمَن المَعاِص ِإََل َجيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعمم يِ  ِة بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعمَرابِ  هَلَا ِمَن اَأم زميَُة ِمنم جَمُوِس بـََلِدمِهَا َوَمنم َحوم َزمِد، َوُأِخَذِت اْلِم  .ِمَن اَأم
َياَن المِكََليبِ  ِف ِذي المقعَدة،  َوِفيَها تـََزوَّجَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَاِطَمُة بِنمَت الضِ َحاِك بمِن ُسفم فاستعاذت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نـمَيا فـََفاَرقـََها َتاَرِت الدُّ  .ِمنمُه َعَليمِه السَََّلم فـََفارَقـََها، َوِقيَل َبلم َخيـََّرَها فَاخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم َمارِيََة المِقبمِطيَِّة، فَ َوِف ِذي اْلمِ : قَالَ  َها ُوِلَد ِإبـمَراِهيُم ابمِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة ِمنـم َرُة ُأمََّهاِت جَّ َتدَّتم َغيـم اشم

َها ِحنَي ُرزَِقتم َوَلًدا ذََكًرا، وََكاَنتم قَابَِلتـَُها ِفيِه ُسلمَمى ُمَوالَّ  ِمِننَي ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَخَرَجتم ِإََل المُمؤم َة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأعمطَاُه مَممُلوًكا بَـَرتمُه َفَذَهَب فـََبشََّر بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َأيب رَاِفع  فََأخم َعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَدفـَ

ِس بمِن َم ِإََل أم برة بنت المُمنمذر بن أسيد بمِن ِخَداِش بمِن َعاِمِر بمِن َغنمِم بمِن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر َوَزومُجَها المبَـرَ َوَسلَّ  اُء بمُن َأوم
ِف بمِن مبذول َعمِد بمِن َعوم  .َخاِلِد بمِن اْلم
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 .َداِء ِف َهِذِه المَوقَاِئعِ وََكاَنتم ِفيَها َوفَاُة َمنم ذََكرمََن ِمَن الشُّهَ 
َ َمكَّةَ  َلَة بـَنيم َم َخاِلِد بمِن المَولِيِد المبَـيمَت الَِّذي َكاَنِت المُعزَّى تـُعمَبُد ِفيِه بَِنخم َوالطَّاِئِف، َوَذِلَك ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم  َوَقدم َقدَّممَنا َهدم

َها  .َرَمَضاَن ِمنـم
ُ َعنمُه َوملَم جيَِ  َوِفيَها َكانَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ُرو بمُن المَعاِص َرِضَي اَّللَّ ، َهَدَمُه َعمم ُم ُسَواع  الَِّذي َكاَنتم تـَعمُبُدُه ُهَذيمٌل ِبُرَهاط  دم َهدم

َنمَصاُر َأَوُسَها َوَخزمرَُجَها يـَُعظِ ُمونَهُ  ًئا، َوِفيَها ُهِدَم َمَناُة ِِبلمُمَشلَِّل، وََكاَنِت اَأم َهِليُّ ِف ِخَزانَِتِه َشيـم َشم ، َهَدَمُه َسعمُد بمُن زَيمد  اَأم
ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ

ِلِه تـََعاََل  ِم ِعنمَد قـَوم ًَل ُمِفيًدا َمبمُسوطًا ِف تـَفمِسرِي ُسورَِة النَّجم َت َوالمُعزَّى َوَمَناَة الثَّالَِثَة : " َوَقدم ذََكرمََن ِمنم َهَذا َفصم َأفـََرَأيـمُتُم الَلَّ
 ".االخرى 

َعم  المبَـيمَت الَِّذي َكاَنتم تـَعمُبُدهُ : تُ قـُلم   َوَقدم ذََكَر المُبَخاِريُّ بـَعمَد فـَتمِح َمكََّة ِقصََّة خَتمرِيِب َخثـم
لمَكعمَبة اليمانية، فـََقاَل امية َوتلك اَوُيَسمُّونَُه المَكعمَبَة المَيَمانِيََّة ُمَضاِهَيًة لِلمَكعمَبِة الَِِّت مبَكََّة، ويسمون الَّىِت مبَكَّة المَكعمَبة الش

، َعنم َجرِير  قَاَل قَالَ : الُبَخاِري   َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمس   يل َحدثَنا يُوُسف بن ُموَسى، َحدثَنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِإمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َلَ " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .بـََلى: فـَُقلمتُ " َصِة؟ َأاَل تُِرُُييِن ِمنم ِذي اْلم

َيملِ  ، وَُكنمُت اَل َأثـمُبُت َعَلى اْلم ، َفذََكرمُت َذِلَك لِلنَِّبِ  فَانمطََلقمُت ِف مَخمِسنَي َوِمائَِة فَاِرس  ِمنم َأْحمََس، وََكانُوا َأصمَحاَب َخيمل 
ِري َحىتَّ رَأَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَضَرَب يََدُه ِف َصدم ِري َوقَالَ َصلَّى اَّللَّ ِدَيًّ : " يمُت َأثـََر يَِدِه ِف َصدم َعلمُه َهاِدًَي َمهم " اللَُّهمَّ ثـَبِ تمُه َواجم

 .َفَما َوقـَعمُت َعنم فـََرس  بـَعمدُ : قَالَ 
ًتا ِِبلمَيَمِن َْلَثـمَعم  َوجبَِيَلَة ِفيِه ُنُصٌب تـُعمَبُد يـَُقاُل َلُه المَكعم : قَالَ  ََلَصِة بـَيـم  .َبُة المَيَمانِيَّةُ وََكاَن ُذو اْلم
 .فََأاَتَها َفَحرَّقـََها ِف النَّاِر وََكَسَرَها: قَالَ 
َزماَلِم َفِقيَل َلهُ : قَالَ  ِسُم ِِبَأم تَـقم ا َقِدَم َجرِيٌر المَيَمَن َكاَن هِبَا رَُجٌل َيسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهاُهَنا : فـََلمَّ ِإنَّ َرُسوَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِرُب هِبَا ِإذم : ِإنم َقَدَر َعَليمَك َضَرَب ُعنـَُقَك، قَالَ فَ  َنَما ُهَو َيضم  فـَبَـيـم
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ُ َأوم ََأَضمرَِبنَّ ُعنُـَقكَ : َوَقَف َعَليمِه َجرِيٌر فـََقالَ  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َسَرنَـَّها َوَتشم  .لََتكم
 .َفَكَسَرَها َوَشِهدَ 
ُرُه ِبَذِلكَ مثَّ بـََعَث َجرِيٌر  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُبشِ   .َرُجًَل ِمنم أْحس يكىن َأرمطََأَة ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : قَالَ  ا َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقِ  َما ِجئمُت َحىتَّ تر : فـََلمَّ كتَها َكأَنَـَّها ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم
 .مجل أجرب

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َخيمِل َأْحمََس َورَِجاهِلَا مَخمَس َمرَّات  : قَالَ   .فـََبارك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِ  َدة ، َعنم ِإمسم ِلٌم ِمنم ُطُرق  ُمتَـَعدِ  ، َعنم َجرِيِر بمِن َعبمِد هللا البجلى َوَرَواُه ُمسم م 

ِوهِ   .بَِنحم



ُزمء الثَّاِلث من السِ ريَة النـََّبِويَّة اِلبمِن كثري"   َوِإََل ُهَنا ينتهى اْلم
َاِعيَل بمِن : َوتلك المَكعمَبة اليمانية، فـََقاَل الُبَخاِري   َأيب َخاِلد ، َعنم َحدثَنا يُوُسف بن ُموَسى، َحدثَنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ِإمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ، َعنم َجرِير  قَاَل قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلَصِة؟ " قـَيمس   .بـََلى: فـَُقلمتُ " َأاَل تُِرُُييِن ِمنم ِذي اْلم
 ، َيمِل، َفذََكرمُت َذِلَك لِلنَِّبِ  فَانمطََلقمُت ِف مَخمِسنَي َوِمائَِة فَاِرس  ِمنم َأْحمََس، وََكانُوا َأصمَحاَب َخيمل  وَُكنمُت اَل َأثـمُبُت َعَلى اْلم

ِري َوقَالَ  ِري َحىتَّ رََأيمُت َأثـََر يَِدِه ِف َصدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَضَرَب يََدُه ِف َصدم ِدَيًّ : " َصلَّى اَّللَّ َعلمُه َهاِدًَي َمهم " اللَُّهمَّ ثـَبِ تمُه َواجم
 .عمُت َعنم فـََرس  بـَعمدُ َفَما َوقَـ : قَالَ 
ًتا ِِبلمَيَمِن َْلَثـمَعم  َوجبَِيَلَة ِفيِه ُنُصٌب تـُعمَبُد يـَُقاُل َلُه المَكعمَبُة المَيَمانِيَّ : قَالَ  ََلَصِة بـَيـم  .ةُ وََكاَن ُذو اْلم
 .فََأاَتَها َفَحرَّقـََها ِف النَّاِر وََكَسَرَها: قَالَ 
ا َقِدَم َجرِيٌر الميَ : قَالَ  َزماَلِم َفِقيَل َلهُ فـََلمَّ ِسُم ِِبَأم تَـقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهاُهَنا : َمَن َكاَن هِبَا رَُجٌل َيسم ِإنَّ َرُسوَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِرُب هِبَا ِإذم : فَِإنم َقَدَر َعَليمَك َضَرَب ُعنـَُقَك، قَالَ  َنَما ُهَو َيضم  فـَبَـيـم
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ُ َأوم ََأَضمرَِبنَّ ُعنُـَقكَ : فـََقالَ  َوَقَف َعَليمِه َجرِيرٌ  َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َسَرنَـَّها َوَتشم  .لََتكم
 .َفَكَسَرَها َوَشِهدَ 

ُرُه ِبَذِلكَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُبشِ   .مثَّ بـََعَث َجرِيٌر َرُجًَل ِمنم أْحس يكىن َأرمطََأَة ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ فَـ : قَالَ  ا َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقِ  َما ِجئمُت َحىتَّ تركتَها َكأَنَـَّها : َلمَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبْلم

 .مجل أجرب
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َخيمِل َأْحمََس وَ : قَالَ   .رَِجاهِلَا مَخمَس َمرَّات  فـََبارك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َجرِ  َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم  َدة ، َعنم ِإمسم ِلٌم ِمنم ُطُرق  ُمتَـَعدِ  يِر بمِن َعبمِد هللا البجلى َوَرَواُه ُمسم
ِوهِ   .بَِنحم

ُزمء الثَّاِلث من السِ ريَة النـََّبوِ "  ُزمء الرَّاِبع وأوله ذكر َغزمَوة تـَُبوك َوِإََل ُهَنا ينتهى اْلم  "يَّة اِلبمِن كثري ويتلوه اْلم
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 ِبسم هللا الرَّْحمَن الرَِّحيم
َرةِ  جم ع  ِمَن اهلِم  َسَنُة ِتسم

َها ُر َغزمَوِة تـَُبوَك ِف رََجب  ِمنـم  ِذكم
 

ُ تـََعاََل  َا الم : " قَاَل اَّللَّ َلًة ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ ُتمم َعيـم ََراَم بـَعمَد َعاِمِهمم َهَذا، َوِإنم ِخفم ِجَد اْلم َربُوا المَمسم رُِكوَن جَنٌَس َفََل يـَقم ُمشم



ِمُنوَن ِِبَّللَِّ  ِلِه ِإنم َشاَء ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َحِكيٌم، قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يـُؤم ُ ِمنم َفضم َف يـُغمِنيُكُم اَّللَّ مِ َفَسوم ِخِر َواَل ُُيَر ُِموَن   َواَل ِِبلميَـوم اْلم
زميَةَ  َقِ  ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا المِكَتاَب َحىتَّ يـُعمطُوا اْلِم ُ َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن اْلم  ".َعنم يَد  َوُهمم َصاِغُروَن  َما َحرََّم اَّللَّ

رَِمُة َوَسِعيُد بمُن جُ  ِِهمم ُرِوَي َعِن ابمُن َعبَّاس  َوجُمَاِهٌد َوِعكم ُ تـََعاََل َأنم ُُيمَنَع : بَـريم  َوقـََتاَدَة َوالضَّحَّاِك َوَغريم ا َأَمَر اَّللَّ َأنَُّه َلمَّ
رُِكوَن  ِِه، قَاَلتم قـَُريمش( 5)المُمشم جِ  َوَغريم ََراِم ِف اْلَم ِجِد اْلم َم اْلمَ : ِمنم قـُرمَِبِن المَمسم َواُق َأَيَّ َسم جِ  لتنقطعن َعنَّا المَمَتاِجُر َواَأم

َها َهَُبَّ َما ُكنَّا ُنِصيُب ِمنـم  .َولََيذم
زميََة َعنم  ِلُموا َأوم يـُعمطُوا اْلِم ِل المِكَتاِب َحىتَّ ُيسم َممِر بِِقَتاِل َأهم ُ َعنم َذِلَك ِِبَأم  فـََعوََّضُهُم اَّللَّ

 .يَد  َوُهمم َصاِغُرونَ 
ُ َعَليمِه َوسَ : قـُلمتُ  َقِ  فـََعَزَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََل النَّاِس ِِبلدَّعمَوِة ِإََل اْلم َرُب النَّاِس ِإلَيمِه َوَأوم لََّم َعَلى ِقَتاِل الرُّوِم، ََأَنَـُّهمم َأقـم

ِلهِ  ََلِم َوَأهم سم  .ِلُقرمهِبِمم ِإََل اْلمِ
ُ تـََعاََل  ِمَن المُكفَّاِر َولمَيِجُدوا ِفيُكمم ِغلمَظًة َواعمَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع  ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكمم : " َوَقدم قَاَل اَّللَّ

 ( .1" )المُمتَِّقنَي 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َغزمِو الرُّوِم َعاَم تـَُبوَك وََكاَن َذِلك ِف حر  فـََلمَّا َعَزَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .ركنيُيمَنع المُمشم : ا( 5)
بَة ( 1)  .519ُسورَة التـَّوم

)*( 
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َعمَراِب لِلمُخُروِج َمَعهُ  َياِء اَأم َلُه ِمنم َأحم َاِل، َجلَّى لِلنَّاِس َأممَرَها َوَدَعا َمنم َحوم  . فََأومَعَب َمَعُه َبَشٌر َكِثريٌ َشِديد  َوِضيق  ِمَن اْلم
 .َكَما َسَيأمِت 

ر  ِمَن المُمَناِفِقنَي َوالمُمَقصِ رِيَن، َواَل  َقرِيًبا ِمنم َثََلِثنَي َألمًفا، ُهمم ِلَغريمِ ُعذم ُ َمنم خَتَلََّف ِمنـم َمُهمم َوخَتَلََّف آَخُروَن، فـََعاَتَب اَّللَّ
َلى، َوبَـ  َُهمم َوقـَرََّعُهمم َأَشدَّ التـَّقمرِيِع َوَفَضَحُهمم َأَشدَّ المَفِضيَحِة َوَأنـمَزَل ِفيِهمم قـُرمآًَن يـُتـم نيََّ َأممَرُهمم ِف ُسورَِة بـََراَءَة، َكَما َقدم َوَوِبَّ

 .بـَيـَّنَّا َذِلَك َمبمُسوطًا ِف التـَّفمِسريِ 
، فـََقاَل تـََعاََل  ِر َعَلى ُكلِ  َحال  ِمِننَي ِِبلنـَّفم ،  انمِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بَِممَواِلُكمم َوَأنـمُفِسُكمم ِف َسِبيلِ : " َوَأَمَر المُمؤم اَّللَِّ

ُتمم تـَعمَلُموَن، َلوم َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا، َوَسَفًرا قَاِصًدا اَلتَـّبَـُعوَك، َوَلِكنم بـَعُ  ٌر َلُكمم ِإنم ُكنـم َدتم َعَليمِهُم الشُّقَُّة َذِلُكمم َخيـم
ِلُكوَن َأنـمُفَسُهمم وَ  َنا َمَعُكمم، يـُهم َتَطعمَنا َْلََرجم ِلُفوَن ِِبَّللَِّ َلِو اسم ُ يـَعمَلُم ِإنَـُّهم َلَكاِذبُوَن َوَسَيحم ََيِت بـَعمَدَها" اَّللَّ  .مثَّ اْلم

ُهمم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِف : " مثَّ قَاَل تـََعاََل  ِمُنوَن لِيَـنمِفُروا َكافًَّة فـََلوماَل نـََفَر ِمنم ُكلِ  ِفرمَقة  ِمنـم يِن َولِيـُنمِذُروا َوَما َكاَن المُمؤم الدِ 
َمُهمم ِإذَ   .َفِقيَل ِإنَّ َهِذِه ََنِسَخٌة لِِتلمَك َوِقيَل اَل " ا َرَجُعوا ِإلَيمِهمم َلَعلَُّهمم َُيمَذُروَن قـَوم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ



َحاقَ * * *  جَّةِ : قَاَل ابمُن ِإسم َ ِذي اْلِم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة َما بـَنيم  مثَّ َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ع   -ِإََل رََجب    .مثَّ َأَمَر النَّاَس ِِبلتـََّهيُِّؤ ِلَغزمِو الرُّومِ  -يـَعميِن ِمنم َسَنِة ِتسم

ِريُّ  ُرُهمم ِمنم ُعَلَمائِنَ ( 5)َفذََكَر الزُّهم ر  َوَعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة َوَغيـم ُث ا، كَ َويَزِيُد بمُن ُروَماَن َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم لٌّ ُُيَدِ 
ُث َما ملَم ُُيَدِ ثم بـَعمٌض، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ِم ُُيَدِ  َها، َوبـَعمُض المَقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َعنم َغزمَوِة تـَُبوَك َما بـََلَغُه َعنـم ى اَّللَّ

َرة  ِمنَ  ب  ِمَن المِبََلِد َوِحنَي طَاَبِت الثِ َماُر،  َأصمَحابَُه ِِبلتـََّهيُِّؤ ِلَغزمِو الرُّوِم، َوَذِلَك ِف َزَماِن ُعسم َرِ  َوَجدم ة  ِمَن اْلم النَّاِس َوِشدَّ
 فَالنَّاسُ 

__________ 
ِري  : ابمن ِهَشام( 5)  .َوقد ذكر لنا الزُّهم

)*( 
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َاِل  َرُهوَن الشُُّخوَص ِف اْلم  .ِمَن الزََّماِن الَِّذي ُهمم َعَليمهِ ( 5)ُيُِبُّوَن المُمَقاَم ِف مثَارِِهمم َوِظََلهلِِمم َوَيكم
َها، ِإالَّ َما كَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقلَّ َما خَيمُرُج ِف َغزمَوة  ِإالَّ َكىنَّ َعنـم اَن ِمنم َغزمَوِة تـَُبوَك فَِإنَُّه بَينَها للنَّاس وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِة الزََّماِن وَكَ  َمُد ِإلَيمِه ليتأهب النَّاس لَذِلك أهبته، فََأمرهمم لبعد الشقة َوِشدَّ َرِة المَعُدوِ  الَِّذي ُيصم ( 9)ِبْلهاز ( 1)ثـم
بَـَرُهمم َأنَُّه يُرِيُد الرُّومَ   .َوَأخم

م  َوُهَو ِف ِجَهازِِه َذِلَك ِللمَجدِ  بمِن قَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذاَت يـَوم ََي َجدُّ َهلم : " يمس  َأَحِد َبيِن َسِلَمةَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفِر؟  َصم ِمي َأنَُّه َما َرُجٌل بََِشدَّ : فـََقالَ " َلَك المَعاَم ِف ِجََلِد َبيِن اَأم ، فـََواَّللَِّ َلَقدم َعَرَف قـَوم ََي َرُسوَل هللا َأو أَتذن يل َواَل تـَفمِتينِ 

شَ  ، َوِإين ِ َأخم َفِر َأال َأصمرِبَ َعَجًبا ِِبلنِ َساِء ِمينِ  َصم  .ى ِإنم رََأيمُت ِنَساَء َبيِن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَالَ  يَةَ " َقدم َأِذنمُت َلَك : " فََأعمَرَض َعنمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َهِذِه اْلم َدِ  َأنـمَزَل اَّللَّ ُهمم َمنم : " َفِفي اْلم َوِمنـم

تِ  َنِة َسَقطُوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة ِبلكافرين يـَُقوُل ائمَذنم يل َواَل تـَفم ٌم ِمَن المُمَناِفِقنَي بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  " ينِ  َأاَل ِف المِفتـم : َوقَاَل قـَوم
ُ َعلَ  َقِ  َوِإرمَجافًا ِِبلرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ َهاِد َوَشكًّا ِف اْلم َرِ  َزَهاَدًة ِف اْلِم َوقَاُلوا اَل : " يمِه َوسلم، فَأنمزل هللا ِفيِهمم اَل تـَنمِفُروا ِف اْلم

َقُهوَن، فـَلمَيضمَحُكوا قَِليًَل َولميَـبمُكوا كَ  َرِ  ُقلم ََنُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلوم َكانُوا يـَفم  ِثريًا َجَزاًء مبَاتـَنمِفُروا ِف اْلم
ِسُبوَن   ".َكانُوا َيكم
َثيِن الث ِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َحاَق بمِن ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ ثَُه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َطلمَحَة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم ِإسم  َقُة َعمَّنم َحدَّ

ِه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ ََنًسا ِمَن ا: بمِن َحارِثََة، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  لمُمَناِفِقنَي جَيمَتِمُعوَن ِف بـَيمِت بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 وََكاَن بَيته ِعنمد -سويلم الميَـُهوِدي  

__________ 
َال: ابمن ِهَشام( 5)  .على اْلم
 .فَأمر: ا( 1)



َهادِ : الصل( 9)  .ِِبْلِم
 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوِة تـَُبوَك، فـَبَـَعَث ِإلَيمِهمم طَلمَحَة بمَن ُعبَـيمِد اَّللَِّ ِف يـُثـَبِ طُوَن النَّاَس َعنم َرُسوِل اَّللَِّ  -َجاُسوَم  َصلَّى اَّللَّ
َتَحَم الضَّحَّاُك بمنُ  ، فـََفَعَل طَلمَحُة فَاقـم ِر المبَـيمِت  َخِليَفَة ِمنم َظهم نـََفر  ِمنم َأصمَحاِبِه َوَأَمَرُه َأنم ُُيَرِ َق َعَليمِهمم بـَيمَت ُسَويمِلم 

َلُتوا، فـََقاَل الضَّحَّاُك ِف َذِلكَ  َتَحَم َأصمَحابُُه فََأفـم ُلُه، َواقـم َيِشيُط هِبَا * َكاَدتم َوبـَيمِت اَّللَِّ ََنُر ُُمَمَّد  : فَانمَكَسَرتم رِجم
َسََلٌم َعَليمُكمم اَل َأُعوُد ( 5)ل كسريا ومرفق َأنُوُء على رج* الضَّحَّاُك َوابمُن أُبـَريمِِق َوظَلمُت َوَقدم طَبـَّقمُت َكبمَس ُسَويمِلم  

َملم ِبِه النَّاُر ُُيمَرِق * ِلِمثمِلَها  َحاقَ * * * َأَخاُف َوَمنم َتشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجدَّ ِف : قَاَل ابمُن ِإسم مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهاِز َوااِل  ، َفَحَمَل رَِجاٌل ِمنم ( 1)نمِكَماِش َسَفرِِه َوَأَمَر النَّاَس ِِبْلِم ََلِن ِف َسِبيِل اَّللَِّ ُمم َل المِغىَن َعَلى النـََّفَقِة َواْلم ، َوَحضَّ َأهم

َلَها َتَسُبوا، َوَأنـمَفَق ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن نـََفَقًة َعِظيَمًة ملَم يـُنمِفقم َأَحٌد ِمثـم ِل المِغىَن َواحم  .َأهم
َرِة ِف َغزمَوِة تـَُبوَك َألمَف ِديَنار ، فـََقاَل َرسُ فَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َثيِن َمنم َأِثُق ِبِه َأنَّ ُعثمَماَن َأنـمَفَق ِف َجيمِش المُعسم وُل اَّللَِّ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".اللَُّهمَّ ارمَض َعنم ُعثمَماَن فَِإين ِ َعنمُه رَاض  : " َصلَّى اَّللَّ
َمامُ  ََل : َأْحمَدُ  َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن المَقاِسِم، َعن كثة َموم َذب  ثـََنا َضمَرة بمُن َشوم ، َحدَّ ثـََنا َهاُروُن بمُن َمعمُروف  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِ : َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن مَسَُرَة، قَالَ  بِِه ِحنَي َجهََّز النَِّبُّ َجاَء ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ لمِف ِديَنار  ِف ثـَوم
َرةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجيمَش المُعسم  .َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُقَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َما َضرَّ : " ِه َويـَُقولُ لِ بـَُها بَِيدِ َفَصبـََّها ِف ُحَجِر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
م  ! ".ابمن َعفَّان َما عمل بعد الميَـوم

__________ 
 )*(االسراع : االنكماش( 1)بَيت من طني : الكبس( 5)
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َرَة بِهِ  ، َعنم َضمم َسِن بمِن َواِقع  َاِعيَل، َعِن اْلَم  .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإمسم
 .رِيبحسن غَ : َوقَالَ 

َنِد َأبِيهِ   .َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأْحمََد ِف ُمسم
َثيِن َسَكُن بمُن المُمِغريَةِ  ثـََنا َعبمُد الصََّمِد بمُن َعبمِد المَواِرِث، َحدَّ َثيِن َأبُو ُموَسى المَعَنِزيُّ، َحدَّ ، َحدَّ َثيِن المَولِيُد بمُن َأيب ِهَشام  ، َحدَّ

، قَالَ َعنم فـَرمَقد  َأيب طَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَحثَّ َعَلى َجيمِش : لمَحَة، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َخبَّاب  السَُّلِميِ  َخَطَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ



َرِة، فـََقاَل ُعثمَماُن بمُن َعفَّانَ  َتاهِبَا: المُعسم ََلِسَها َوَأقـم  .َعَليَّ ِماَئُة بَِعري  بَِحم
رَبِ مثَّ َحثَّ فـََقاَل ُعثمَمانُ مثَّ نَـ : قَالَ  َتاهِبَا: َزَل ِمرمقَاًة ِمَن المِمنـم ََلِسَها َوَأقـم َرى بَِحم  .َعَليَّ ِمائٌَة ُأخم
َرَج َعبمُد الصَّمَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل بَِيِدِه َهَكَذا ُُيَر ُِكَها، َوَأخم َما : " ُه َكالمُمتَـَعجِ بِ ِد َيدَ فـََرَأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َعَلى ُعثمَماَن َما َعِمَل بـَعمَد َهَذا 
، َعنم َسَكِن بمِن المُمِغريَ  ًَل ِْلِل ُعثمَماَن َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن َبشَّار ، َعنم َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِ  ِة َأيب ُُمَمَّد  َموم

 .بِهِ 
هِ غَ : َوقَالَ   .رِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم

، َعنم َسَكِن بمِن المُمِغريَِة بِهِ  ِرو بمِن َمرمُزوق  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َعمم  .َوَرَواُه المبَـيـم
 .َثََلَث َمرَّات  : َوقَالَ 

َتاهِبَا ََلِسَها َوَأقـم  .َوِإنَُّه المتَـَزَم بَِثََلمثِاَئِة بَِعري  بَِحم
رَب : قَاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َوُهَو على المِمنـم ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأوم  -ماضر ُعثمَماُن بـَعمَدَها : " فََأََن َشِهدم

ِم  -قَاَل   ".بـَعمَد الميَـوم
ِ بمِن َعبمِد الرَّ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َعنم ُحَصنيم َنِف بمِن َحدَّ َحم ِرو بمِن َجاَواَن، َعِن اَأم ْحمَِن، َعنم َعمم

، قَالَ  عمُت ُعثمَمان بن َعفَّان يـَُقول لسعد ابمن َأيب َوقَّاص  َوَعِلي   َوالزُّبـَريمِ َوطَلمَحةَ : قـَيمس  َأنمُشدُُكمم ِِبَّللَِّ َهلم تـَعمَلُموَن َأنَّ : مسَِ
ُ َعَليمهِ  ُ َلُه : " َوَسلََّم قَالَ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِة َغَفَر اَّللَّ ِقُدوَن ِخطَاًما َواَل " َمنم َجهََّز َجيمَش المُعسم َفَجهَّزمتـُُهمم َحىتَّ َما يـَفم

 .اللَُّهمَّ نـََعمم : ِعَقااًل؟ قَاُلوا
 .َوَرَواُه النََّساِئي  من َحِديث ُحَصنيم بِهِ 
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ُ تـََعاََل فصل ِفيَمن خَتَلََّف َمعمُذورًا مِ  ِِهمم قَاَل اَّللَّ َوِإَذا أُنمزَِلتم ُسورٌَة َأنم آِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَجاهُدوا َمَع َرُسوله : " َن المَبكَّاِئنَي َوَغريم
ُهمم َوقَاُلوا َذرمََن َنُكنم َمَع المَقاِعِدينَ  ِل ِمنـم  .استأذنك أوُلوا الطَّوم

ََواِلِف َوطُ  َقُهوَن، َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِممَواهلِِمم َرُضوا بَِنم َيُكونُوا َمَع اْلم ِبَع َعَلى قـُُلوهِبِمم فـَُهمم اَل يـَفم
ُ هَلُمم َجنَّات  ََتمِري ِمنم  ِلُحوَن، َأَعدَّ اَّللَّ َراُت َوُأولَِئَك ُهُم المُمفم َيـم نـمَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك حَتمِتَها اَأمَ َوَأنـمُفِسِهمم َوُأولَِئَك هَلُُم اْلم

ُز المَعِظيمُ   .المَفوم
َ َوَرُسوَلُه، َسُيِصيُب الَّذِ  َذَن هَلُمم َوقـََعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اَّللَّ َعمَراِب لِيـُؤم ُروَن ِمَن اَأم ُهمم َعَذاٌب َألِيٌم، َوَجاَء المُمَعذِ  يَن َكَفُروا ِمنـم

ى المَمرمَضى َواَل َعَلى الَِّذيَن اَل جيَُِدوَن َما يـُنمِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا َّلِلَِّ َوَرُسوِلِه َما َعَلى لَيمَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل َعلَ 
ِمَلُهمم قـُلمَت اَل َأجِ  َك لَِتحم ُ َغُفوٌر رَِحيٌم، َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما َأتـَوم ِسِننَي ِمنم َسِبيل  َواَّللَّ ا ُد َما َأْحمِ المُمحم ُلُكمم َعَليمِه تـََولَّوم

َتأمذِ  َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيسم نـُُهمم تَِفيُض ِمَن الدَّممِع َحَزًَن َأالَّ جيَُِدوا َما يـُنمِفُقوَن، ِإَّنَّ نُوَنَك َوُهمم َأغمِنَياُء َرُضوا بَِنم َيُكونُوا َوَأعميـُ
ُ َعَلى قـُُلوهبم فه ََواِلِف َوطََبَع اَّللَّ  ( ".5)م اَل يعلُموَن َمَع اْلم



ُد َوالمِمنَّةُ  َمم ِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم َنا َعَلى تـَفمِسرِي َهَذا ُكلِ ِه ِف التـَّفم  .َقدم َتَكلَّمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِ  ُر المَبكَّاِئنَي الَِّذيَن َجاُءوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمَلُهمم َوالمَمقمُصوُد ِذكم  َيحم

ِر َما َُيمِمُلُهمم َعَليمِه، فـََرَجُعوا َوُهمم   يـَبمُكوَن، أتََسًُّفا َعَلى َما فَاتـَُهمم َحىتَّ َيصمَحُبوُه ِف َغزمَوتِِه َهِذِه، فـََلمم جيَُِدوا ِعنمَدُه ِمِن الظَّهم
َهاِد ِف َسِبيل هللا َوالنَّفَقة ِفيهِ   .ِمِن اْلِم

* * * 
__________ 

 .39 - 51ورَة بـََراَءة سُ ( 5)
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َحاقَ  ِِهمم : قَاَل ابمُن ِإسم َنمَصاِر َوَغريم َعَة نـََفر  ِمَن اَأم  .وََكانُوا َسبـم
ِرو بمِن َعومف   َلى َعبمُد الرَّْحمَِن بم : َفِمنم َبيِن َعمم ُن َكعمب  َأُخو َبيِن َساملُ بمُن ُعَمريم ، َوُعلمَبُة بمُن زَيمد  َأُخو َبيِن َحارِثََة، َوَأبُو لَيـم

َُموِح َأُخو َبيِن َسِلَمَة، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَغفَِّل  َُماِم بمِن اْلم ُرو بمُن اْلم : المُمَزينُّ، َوبـَعمُض النَّاِس يـَُقوُلونَ َماِزِن بمِن النَّجَّاِر، َوَعمم
ر و المُمَزينُّ َوَهَرِميُّ  ، َوِعرمَِبُض بمُن َسارِيََة المَفَزاِريُّ ( 5)َبلم ُهَو َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم  .بمُن َعبمِد اَّللَِّ َأُخو َبيِن َواِقف 

َحاقَ  َلى َوَعبمَد هللا ابمن ُمَغفَّل  َومهَُ : قَاَل ابمُن ِإسم ا يـَبمِكَياِن، فـَبَـَلَغيِن َأنَّ ابمَن ََيِمنَي بمَن ُعَمريمِ بمِن َكعمب  النََّضِريَّ َلِقَي َأَِب لَيـم
ِمَلَنا فـََلمم جنَِدم ِعنمَدُه َما َُيمِملَُنا َعَليمِه، َولَ : َما يـُبمِكيُكَما؟ قَااَل : لَ فـََقا ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيحم َنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمَس ِعنمَدََن ِجئـم

ُُروِج َمَعهُ   .َما نـَتَـَقوَّى ِبِه َعَلى اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فََأعمطَامُهَا ََنِضًحا َلُه فَارمحَتَََل  ًئا ِمنم متَمر  َفَخَرَجا َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .ُه َوَزوََّدمُهَا َشيـم

َحاقَ  ُ، مثَّ َبَكى َوقَالَ : زَاَد يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم َلِتِه َما َشاَء اَّللَّ : َوأما علبة بن زيد فحرج ِمَن اللَّيمِل َفَصلَّى ِمنم لَيـم
َهاِد َوَرغَّبمَت ِفيِه، مثَّ ملَم ََتمَعلم ِعنمِدي َما َأتـََقوَّى بِِه، َوملَم ََتمَعلم ِف يَ اللَّ  ِد َرُسولك َما َُيمِمُليِن َعَليمِه، َوِإين ِ ُهمَّ ِإنََّك َأَمرمَت ِِبْلِم

ِلم  ِبُكلِ  َمظمَلَمة  َأَصاَبيِن ِفيَها ِف َمال  َأوم   .َجَسد  َأوم ِعرمض   َأَتَصدَُّق َعَلى ُكلِ  ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبَح َمَع النَّاُس، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَة؟ : " مثَّ َأصم ُق َهِذِه اللَّيـم : " فـََلمم يـَُقمم َأَحٌد، مثَّ قَالَ " َأيمَن المُمَتَصدِ 

ُق فـَلميَـُقمم  بَـرَ " َأيمَن المُمَتَصدِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَم ِإلَيمِه فََأخم أبشر فو الذى نـَفمِسي بَِيِدِه َلَقدم  : " ُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ! ".ُكِتبمَت ِف الزََّكاِة المُمتَـَقبـََّلةِ 

* * * 
َعِريِ  فـََقالَ  َشم َهِقيُّ َهاُهَنا َحِديَث َأيب ُموَسى اَأم َاِفُظ المبَـيـم ثـَنَ : َوَقدم َأومَرَد اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ ا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم بـَُريمد ، َعنم َأيب  ثـََنا َأْحمَُد بمُن عبد اْلميد املازىن، َحدَّ : بـُرمَدَة، َعنم َأيب ُموَسى َقالَ ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ
 ُسول هللاَأرمَسَليِن َأصمَحايب ِإََل رَ 

__________ 



 .وحرمى: 17/  9ِف شرح المَمَواِهب ( 5)
مَلة  .بَِفتمح المُمهم
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َرِة  ََلَن ِإذم ُهمم َمَعُه ِف َجيمِش المُعسم ُمم أَلُُه هَلُُم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأسم اَّللَِّ ََي َنِبَّ : َغزمَوِة تـَُبوَك، فـَُقلمتُ ( [ 5)َوُهَو ِف ]َصلَّى اَّللَّ
ِمَلُهمم   .ِإنَّ َأصمَحايب َأرمَسُلوين ِإلَيمَك لَِتحم

ُعرُ " َواَّللَِّ اَل أْحلكم على شئ : " فـََقالَ  َباُن َواَل َأشم ُتُه َوُهَو َغضم  .َوَوافـَقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِمنم َُمَاَفِة َأنم يَ  ِسِه َعَليَّ، فـََرَجعمُت َحزِيًنا ِمنم َمنمِع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكوَن َرُسوُل اَّللَِّ َقدم َوَجَد ِف نـَفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمم َألمبَ  بَـرمتـُُهمم ِِبلَِّذي قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمُت ِبََلاًل فـََرَجعمُت ِإََل َأصمَحايب فََأخم ثم ِإالَّ ُسَويـمَعًة ِإذم مسَِ
ُتُه فـََقالَ  َأيمَن َعبمُد اَّللَِّ : يـَُناِدي ؟ فََأَجبـم ُعوكَ : بمُن قـَيمس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيدم  .َأِجبم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِ : " فـََلمَّا َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َوَهَذيمِن المقَ ( 1)ُخذم َهَذيمِن المَقرِينَـنيم ِ َوَهَذيمِن المَقرِينَـنيم ِلِستَِّة " رِينَـنيم
َ َأو ِإن َرُسول هللا ُيملكم على َهُؤاَلِء : انمطَِلقم هِبِنَّ ِإََل َأصمَحاِبَك فـَُقلم : " َأبمِعَرة  ابـمَتاَعُهنَّ ِحيَنِئذ  ِمنم َسعمد  فـََقالَ   ".ِإنَّ اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َُيمِملُ : فـَُقلمتُ  ُكمم َعَلى َهُؤاَلِء، َوَلِكنم َواَّللَِّ اَل َأَدُعُكمم َحىتَّ يـَنمطَِلَق َمِعي بـَعمُضُكمم ِإََل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َي بـَعمَد َذِلَك، َعُه يل ِف َأوَِّل مر ة مثَّ ِإعمطَائِِه ِإَيَّ ثـمُتكُ  َمنم مسع مَقاَلة َرُسول هللا ِحنَي َسأَلمُتُه َلُكمم َوَمنـم ًئا اَل َتظُنُّوا َأين ِ َحدَّ مم َشيـم

 .ملَم يـَُقلمهُ 
بَـبمتَ : فـََقاُلوا يل  َعَلنَّ َما َأحم  .َواَّللَِّ ِإنََّك ِعنمَدََن َلُمَصدٌَّق َولَنَـفم

ُ َعَليم : قَالَ  ُعوا َمَقاَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم، َحىتَّ َأتـَُوا الَِّذيَن مسَِ ُهمم مثَّ  ِه َوَسلَّمَ فَانمطََلَق َأبُو ُموَسى بِنَـَفر  ِمنـم ِمنم َمنمِعِه ِإَيَّ
ثـَُهمم ِبِه َأبُو ُموَسى َسَواءً  ثُوُهمم مبَا َحدَّ  .ِإعمطَائِِه بـَعمُد َفَحدَّ

، َعنم َأيب ُأَساَمةَ  يًعا َعنم َأيب ُكَريمب  ِلٌم مجَِ َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم  .َوَأخم
َعرِيِ نَي ليحملنا فـََقالَ َأتـَيم : َوِف ِرَوايَة  هَلَُما َعنم َأيب ُموَسى قَالَ  َشم ط  ِمَن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َرهم : " ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُلُكمم َعَليمِه  ُلُكمم َوَما ِعنمِدي َما َأْحِم  ".َوهللا اَل َأْحِم
ِب إبل، فَأ: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـهم ََنَها مثَّ قـُلمَنا( 9)مر لنا بست ذود عر الذَُّرى مثَّ جئ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : فََأَخذم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َُيِيَنُه َواَّللَِّ اَل يـَُبارك لنا  .تـََغفَّلمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .َسَقطت من املطبوعة( 5)
 .البعريان املشدود َأحدمَها ِإََل اْلخر: القرينان( 1)

 .ظريان املتساوَينَأو الن
 .القرنني: وىف ا



 .َصِغريَة السنام: عر الذرى( 9)
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ِلُف َعَلى ُيَِني  فََأَرى : " مثَّ قَالَ " َما َأََن َْحَلمُتُكمم َوَلِكنَّ اَّللََّ َْحََلُكمم : " فرجعنا فـَُقلمَنا َلُه فـََقالَ  ُ اَل َأحم ِإين ِ َواَّللَِّ ِإنم َشاَء اَّللَّ
رَ  ٌر َوحَتَلَّلمتـَُها َغيـم َها ِإالَّ َأتـَيمُت الَِّذي ُهَو َخيـم ًرا ِمنـم  ".َها َخيـم

َحاقَ * * *  َبة : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه ( 5)َوَقدم َكاَن نـََفٌر من المُمسلمني َأبمطَأت هبم المغَيـم َحىتَّ خَتَلَُّفوا َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ك   َواَل ارمتَِياب  َوَسلََّم ِمنم َغريمِ شَ 

، وَ  رو ابمن َعومف  ُهمم َكعمُب بمُن َماِلِك بمِن َأيب َكعمب  َأُخو َبيِن َسِلَمَة، َوُمَرارَُة بمُن رَبِيع  َأُخو بىن َعمم ِهََلُل بمُن أَُميََّة َأُخو َبيِن ِمنـم
، وََكانُوا نَـ  َثَمَة َأُخو َبيِن َساملِِ بمِن َعومف  ، َوَأبُو َخيـم ََلِمِهمم َواِقف  ق  اَل يـُتـََّهُموَن ِف ِإسم  .َفَر ِصدم

ُ تـََعاََل، َوُهُم الَِّذيَن َأنـم : قـُلمتُ  َُوُل َفَسَتأمِت ِقصَّتـُُهمم َمبمُسوطًَة َقرِيًبا ِإنم َشاَء اَّللَّ ُ ِفيِهمم َأمَّا الثَََّلثَُة اَأم َوَعَلى الثَََّلثَِة : " َزَل اَّللَّ
َرمُض مبَا َرُحَبتم َوَضاَقتم َعَليمِهمم َأنـمُفُسُهمم َوظَنُّوا َأنم اَل َملمَجَأ من هللا ِإالَّ إِ الَِّذيَن ُخلِ ُفوا َحىتَّ ِإذَ   ".لَيمِه ا َضاَقتم َعَليمِهُم اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم   َثَمَة فَِإنَُّه َعاَد َوَعَزَم َعَلى اللُُّحوِق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َكَما َسَيأمِت َوَأمَّا َأبُو َخيـم
َحاقَ  َر، فـََلمَّا : فصل قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَفُرُه َوَأمجمََع السَّيـم تَـَتبَّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ اسم

َكَرُه َعَلى ثَِنيَِّة المَوَداِع َوَمعَ  َِميِس َضَرَب َعسم َم اْلم ُه ِزََيَدٌة َعَلى َثََلِثنَي َألمًفا ِمَن النَّاِس، َوَضَرَب َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   َخَرَج يـَوم
َفل ِمنمُه  َكَرُه َأسم  َوَما -َعُدوُّ اَّللَِّ َعسم

__________ 
 .النِ يَّة: ابمن ِهَشام( 5)
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َكَريمنِ   .َكاَن ِفيَما يـَزمُعُموَن بََِقلِ  المَعسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَتَلََّف َعنمُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   ِف طَائَِفة  ِمَن المُمَنافـََلمَّا َسا ِل الرَّيمبِ َر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِفِقنَي َوَأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى المَمِديَنةِ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َلَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتخم َنمَصاِريَّ قَالَ  َواسم َلَمَة اَأم َوذََكَر : ُُمَمََّد بمَن َمسم
َها َعاَم تـَُبوَك ِسَباَع بمَن ُعرمُفَطةَ  َلَف َعَليـم َتخم  .الدَّرَاَورمِديُّ َأنَُّه اسم

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بمَن َأيب طَاِلب  عَ : قَاَل ابمُن ِإسم َقاَمِة ِفيِهمم، فََأرمَجَف َوَخلََّف َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِه َوَأَمَرُه ِِبْلمِ َلى َأهم
َقااًل َلُه َوخَتَفًُّفا ِمنمهُ : بِِه المُمَناِفُقوَن َوقَاُلوا ِتثـم  .َما َخلََّفُه ِإالَّ اسم

بَـَرُه مبَا فـََلمَّا قَاُلوا َذِلَك َأَخَذ َعِليٌّ ِسََلَحُه مثَّ َخَرَج َحىتَّ ْلََِق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُرمِف فََأخم  َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ََنِزٌل ِِبْلم



ِلكَ : " قَاُلوا، فـََقالَ  ِلي َوَأهم يِن ِف َأهم ُلفم ُت َورَاِئي، فَارمِجعم فَاخم ُتَك ِلَما تـَرَكم  .َكَذبُوا َوَلِكينِ  َخلَّفم
 ".اُروَن ِمنم ُموَسى ِإالَّ َأنَُّه اَل َنِبَّ بـَعمِدي َأَفََل تـَرمَضى ََي َعِليُّ َأنم َتُكوَن ِمينِ  مبَنمزَِلِة هَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َسَفرِهِ   .فـََرَجَع َعِليٌّ َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن طَلمَحَة بمِن يَزِيَد بمِن رَُكانََة، َعنم ِإبـمَراِهيمَ : مثَّ قَاَل ابمُن ِإسم ، َعنم َأبِيِه َسعمد ، َأنَُّه  َحدَّ بمِن َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِلَعِلي   َهِذِه المَمَقاَلةَ  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مسَِ
َِديَث ِمنم َطرِيِق ُشعمَبَة، َعنم َسعمِد بمِن إِ  ِلٌم َهَذا اْلم ، َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم بـمَراِهيَم، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص 

 .َعنم َأبِيِه بِهِ 
َنِدهِ  َعِب بمِن َسعمد ، َعنم َأبِيِه قَالَ : َوَقدم قَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم ََكِم، َعنم ُمصم ثـََنا ُشعمَبُة، َعِن اْلم َخلمَف َرُسوِل : َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  ِف َغزمَوِة تـَُبوَك، فـََقالَ اَّللَِّ َصلَّى  َياِن؟ فـََقالَ : اَّللَّ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأخُتَلِ ُفيِن ِف النِ َساِء َوالصِ بـم
 َأَما تـَرمَضى َأنم َتُكونَ " 
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َر َأنَُّه اَل   ". َنِبَّ بـَعمِدي ِمينِ  مبَنمزَِلِة َهاُروَن ِمنم ُموَسى َغيـم
َرَجاُه ِمنم ُطُرق  َعنم ُشعمَبَة ََنمَوهُ   .َوَأخم

 .َوَعلََّقُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا ِمنم َطرِيِق َأيب َداُوَد َعنم ُشعمَبةَ 
َماُم َأْحمَدُ  َاِعيَل؟، َعنم : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َحاُِتُ بمُن ِإمسم َبُة بمُن َسِعيد ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم َمار ، َعنم َعاِمِر بمِن َسعمد ، َعنم َحدَّ بَُكريمِ بمِن ِمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َلُه  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ خُتَلِ ُفيِن َمَع : َوَخلََّفُه ِف بـَعمِض َمَغازِيِه فـََقاَل َعِليٌّ  -َأبِيه، مسَِ
َياِن؟ فَـ   ".ََي َعِليُّ َأَما تـَرمَضى َأنم َتُكوَن ِمينِ  مبَنمزَِلِة َهاُروَن ِمنم ُموَسى ِإالَّ َأنَُّه اَل َنِبَّ بـَعمِدي : " َقالَ النِ َساِء َوالصِ بـم

َبةَ  ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َعنم قـُتَـيـم  .َوَرَواُه ُمسم
ِلٌم َوُُمَمَُّد بمُن َعبَّاد  ِكََلمُهَا َعنم َحاُتِِ بمِن ِإمسمَ   .اِعيَل بِهِ زَاَد ُمسم

هِ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم
َحاقَ * * *  لِ : قَاَل ابمُن ِإسم ًما ِإََل َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَيَّ َثَمَة رََجَع بـَعمَد َما َساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م  مثَّ ِإنَّ َأَِب َخيـم ِه ِف يـَوم

ُهَما َعرِيَشَها َوبـَرَّ َحار    ِ هَلَُما ِف َحاِئِطِه، َقدم َرشَّتم ُكلُّ َواِحَدة  ِمنـم ِ َلُه ِف َعرِيَشنيم َدتم ِفيِه َماًء َوَهيََّأتم َلُه ِفيِه ، فـََوَجَد اممَرَأتـَنيم
 .طََعاًما

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الصح : َصنَـَعَتا َلُه، فـََقالَ فـََلمَّا َدَخَل قَاَم َعَلى َِبِب المَعرِيِش فـََنَظَر ِإََل اممَرَأتـَيمِه َوَما  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناَء ِف َماِلِه ُمِقيمٌ ( 5) َثَمَة ِف ِظل   َِبِرد  َوطََعام  ُمَهيَّأ  َواممَرَأة  َحسم ، َوَأبُو َخيـم َرِ   .َما َهَذا ِِبلنِ صمفِ ! َوالر ِيِح َواْلم

قَ  َواَّللَِّ اَل َأدمُخلُ   َعرِيَش َواِحَدة  ِمنمُكَما َحىتَّ َأْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََهيِ َئا زَاًدا  .ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .فـََفَعَلَتا



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأدمَر  َم ََنِضَحُه فَارمحَتََلُه، مثَّ َخَرَج ِف طََلِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُه ِحنَي نـََزَل تـَُبوكَ كَ مثَّ َقدَّ
َُمِحيُّ ِف الطَّرِيِق َيطمُلُب َرُسوَل هللا صلى هللا ُر بمُن َوهمب  اْلم َثَمَة ُعَميـم  َوَقدم َكاَن َأدمَرَك َأَِب َخيـم

__________ 
 .الشَّممس: الضح( 5)

)*( 
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ا ِمنم تـَُبوَك قَ  َثَمَة ِلُعَمريمِ بمِن َوهمب  َعَليمِه َوَسلََّم فـَتَـَرافـََقا َحىتَّ ِإَذا َدنـَوم ِإنَّ يل َذنـمًبا، َفََل َعَليمَك َأنم خَتَلََّف َعينِ  : اَل َأبُو َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .فـََفَعلَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل  ِبلٌ : النَّاسُ َحىتَّ ِإَذا َدََن ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َهَذا رَاِكٌب َعَلى الطَّرِيِق ُمقم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َثَمَة : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُهَو َوهللا َأبُو خثيَمةَ : فـََقاُلوا" ُكنم َأَِب َخيـم
َبَل َفَسلََّم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َلهُ فـََلمَّا بـََلَغ َأقـم َثَمةَ : " ى اَّللَّ ََل َلَك ََي َأَِب َخيـم بَـَر َرُسوَل هللا ! " َأوم مثَّ َأخم

ًرا َوَدَعا َلُه ِبَريم   َبَـَر فـََقاَل َخيـم  .اْلم
و   َثَمَة بَِنحم َبَة ِقصََّة َأيب َخيـم َحاَق َوَأبمَسَط، َوِذَكَر َأنَّ  َوَقدم ذََكَر ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ َوُموَسى بمُن ُعقم ِمنم ِسَياِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

ُ َأعمَلمُ  َرِيِف فَاَّللَّ  .ُخُروَجُه َعَليمِه السَََّلُم ِإََل تـَُبوَك َكاَن ِف َزَمِن اْلم
ُُه َماِلُك بمُن قـَيمس  ِف َذِلكَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َثَمَة، َوامسم يِن ََنفـَُقوا َلمَّا رَ : َوقَاَل َأبُو َخيـم َأتـَيمُت الَِِّت َكاَنتم * َأيمُت النَّاَس ِف الدِ 

ىَن يَِدي ِلُمَحمَّد   َرَما َوَِبيـَعمُت ِِبلمُيمم ُت َخِضيًبا ِف المَعرِيِش َوِصرمَمًة * َأَعفَّ َوَأكم ًا َوملَم َأغمَش ُُمَرََّما تـَرَكم َتِسبم ِإمثم * فـََلمم َأكم
ُرَها  يِن نـَفمِسي َشطمَرُه َحيمُث َُيََّما * وَُكنمُت ِإَذا َشكَّ المُمَناِفُق َأمسمََحتم ( 5)َقدم حَتَمََّما َصَفاََي ِكَراًما ُبسم َوقَاَل * * * ِإََل الدِ 

َياَن  َحاَق، َعن بـَُريمَدة، َعن ُسفم  ، َعنم ( 1)يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
ُعود  قَالَ ُُمَمَِّد بمِن َكعمب  المُقَرِظي ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل تـَُبوَك َجَعَل اَل : ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم َلمَّا َساَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ََي َرُسول هللا ختلف فََلن: يـََزاُل الرَُّجُل يـََتَخلَُّف فـَيَـُقوُلونَ 
__________ 

 .المَمرمَأة املخضوبة: اْلضيب( 5)
 .الطَّائَِفة من الن خل: المقطَعة من االبل، َوُهَو يُرِيد ُهَنا :والصرمة
 .المَكِثريَة الثَّمر: والصفاَي

 .َأخذ ِف االرطاب فـَتَـَلوََّن ِِبلسََّوادِ : وحتمم
َيان: ا( 1)  .بـَُريمَدة بن ُسفم

)*( 
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ُ : " فـَيَـُقولُ  ٌر َفَسيـُلمِحُقُه اَّللَّ ُ ِمنمُه َدُعوُه، ِإنم َيُك ِفيِه َخيـم َر َذِلَك فـََقدم َأرَاَحُكُم اَّللَّ  ".ِبُكمم، َوِإنم َيُك َغيـم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ خَتَلََّف َأبُو َذر   َوَأبمطَأَ بِِه بَِعريُهُ : َحىتَّ ِقيلَ 

َر َذِلَك فـَقَ : " فـََقالَ  ُ ِبُكمم، َوِإنم َيُك َغيـم ٌر َفَسيُـلمِحُقُه اَّللَّ ُ ِمنمُه َدُعوُه ِإنم َيُك ِفيِه َخيـم  ".دم َأرَاَحُكُم اَّللَّ
رِِه مثَّ َخَرَج يـَتَِّبُع َرُسوَل ا( 5)فـَتَـَلوََّم  ا َأبمطَأَ َعَليمِه َأَخَذ َمَتاَعُه َفَجَعَلُه َعَلى َظهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأبُو َذر   بَِعريَُه، فـََلمَّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِمنَي فـََقالَ َماِشًيا، َونـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ ِف بَـ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل َماش  َعَلى : عمِض َمَنازِِلِه َوَنَظَر ََنِظٌر ِمَن المُمسم
 .الطَّرِيقِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُم قَاُلوا" ُكنم َأَِب َذر   : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُسوَل اَّللَِّ ُهَو َواَّللَِّ َأبُو َذر   ََي رَ : فـََلمَّا أتََمََّلُه المَقوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َأَِب َذر   : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدُه ! يـَرمَحُم اَّللَّ َعُث َوحم َدُه َويـُبـم َدُه َوَُيُوُت َوحم  ".َُيمِشي َوحم

ر ]قَاَل َفضرب  ُت َأومَصى اممَرَأتَُه َوُغََلَمُه فـََقالَ َضرمبِِه، َوُسريِ َ َأبُو َذر   ِإََل ( [ 1)الدَّهم ِإَذا ِمتُّ :  الرَّبََذِة، فـََلمَّا َحَضَرُه المَموم
 .َهَذا َأبُو َذر   : وُلوافَاغمِسََلين وََكفِ َناين ِمَن اللَّيمِل، مثَّ َضَعاين َعَلى قَارَِعِة الطَّرِيِق فََأوَُّل رَكمب  َُيُرُّوَن ِبُكمم فـَقُ 

ٌب َفَما َعِلُموا بِِه َحىتَّ َكاَنت رَِكابـُُهمم َتطَأُ َسرِيَرُه، فَِإَذا ابمنُ فـََلمَّا  ط  ِمنم  َماَت فـََعُلوا بِِه َكَذِلَك، َفاطََّلَع رَكم ُعود  ِف َرهم َمسم
ِل المُكوَفِة فـََقالَ  ُعود  يبكى وَ : َما َهَذا؟ َفِقيلَ : َأهم تَـَهلَّ ابمُن َمسم ُ َأَِب : " صدق َرُسول هللا: قَالَ ِجَنازَُة َأيب َذر   فَاسم يـَرمَحُم اَّللَّ

َدهُ  َعُث َوحم َدُه َويـُبـم َدُه َوَُيُوُت َوحم ِسِه َحىتَّ أجنه! " َذر  ، َُيمِشي َوحم  .فـَنَـَزَل فـََولَِيُه بِنَـفم
َناده حسن َومل خيرجوه  .ِإسم

* * * 
__________ 

 .انمتظر: تلوم( 5)
 .بـََياض ِبالصل( 1)

)*( 
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َماُم َأْحمَدُ وَ  له: قَاَل اْلمِ بَـَرََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َعِقيل  ِف قـَوم بَـَرََن َمعمَمٌر، َأخم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأخم الَّذين اتَّبُعوُه ِف : " َحدَّ

 ".َساَعة المعسَرة 
م  َعَطٌش َحىتَّ  َخَرُجوا ِف َغزمَوِة تـَُبوَك، الرَُّجََلِن َوالثَََّلثَةُ : قَالَ  َعَلى بَِعري  َواِحد ، َوَخَرُجوا ِف َحر   َشِديد  َفَأَصابـَُهمم ِف يـَوم

َرًة ِف ال َرًة ِف المَماِء َوُعسم َربُوا َماَءَها، َفَكاَن َذِلَك ُعسم َراَشَها َوَيشم ِر َجَعُلوا يـَنمَحُروَن إبلهم لينفضوا َأكم َرًة ِف الظَّهم نـََّفَقِة َوُعسم
(5 ). 

َبَة، َعنم ََنِفِع بمِن : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َوهمب   َبَة بمِن َأيب ُعتـم ، َعنم ُعتـم َاِرِث، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب ِهََلل  ُرو بمُن اْلم بَـَرين َعمم َأخم



َطَّابِ  ، َأنَُّه ِقيَل ِلُعَمَر بمِن اْلم ثـمَنا : ُجبَـريم ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َرةِ َحدِ   .َعنم َشأمِن َساَعِة المُعسم
َنا ِإََل تـَُبوَك ِف قـَيمظ  َشِديد  فـَنَـَزلمَنا َمنمزاًِل َوَأَصابـََنا ِفيِه َعَطٌش َحىتَّ ظَنَـنَّا َأنَّ رِقَابـََنا سَ : فـََقاَل ُعَمرُ  َقِطُع، َحىتَّ ِإنم  َخَرجم تَـنـم

َل َفََل يَـ  َهُب فـَيَـلمَتِمُس الرَّحم َقِطُع، َحىتَّ ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـنمَحُر بَِعريَُه فـَيَـعمَتِصُر َكاَن َأَحُدََن لََيذم رمِجُع َحىتَّ َيُظنَّ َأنَّ َرقـَبَـَتُه َستَـنـم
يقُ  ر  الصِ دِ  َربُُه مثَّ جَيمَعُل َما بَِقَي َعَلى َكِبِدِه، فـََقاَل َأبُو َبكم ًرا فَادمُع  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َقدم َعوََّدكَ : فـَرمثَُه فـََيشم ِف الدَُّعاِء َخيـم

َ لََنا  .اَّللَّ
 .نـََعمم : َقالَ " َأو حتب َذِلَك؟ : " فـََقالَ 
َنا نـَنمُظُر ( 1)فـََرَفَع يََديمِه ََنمَو السََّماء فَلم يرجعهما َحىتَّ قَاَلت السََّماء فأطلت : قَالَ  مثَّ سكبت فمَلوا َما َمَعُهمم مثَّ َذَهبـم

َها َجا َكرَ ( 9)َوَزِت فـََلمم جنَِدم  .المَعسم
هِ  َناُدُه َجيِ ٌد َوملَم خُيَر ُِجوُه ِمنم َهَذا المَوجم  .ِإسم

َحاَق َعنم َعاِصِم بمِن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َعنم رَِجال  من قومه، َأن َهِذه المِقصَّة َكاَنتم َوهُ  ِر َوَأنَـُّهمم َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم جم مم ِِبْلِم
ُ َعَليمِه ! َسَحابٌَة َمارَّةٌ : فـََقالَ ! َوُيك َهل بعد َهَذا من شئ؟ : َعُهمم ُمَناِفققَاُلوا ِلَرُجل  مَ  َوذََكَر ِإنَّ ََنَقَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َوَسلََّم َضلَّتم َفَذَهُبوا ِف طََلِبَها فـََقاَل َرُسولُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُعَمارََة بمنِ  َنمَصاِريِ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َهَذا: ِإن رجَل قَالَ : " وََكاَن ِعنمده -َحزمم  اَأم

__________ 
ر: ا( 5)  .من الظ هم
 .هتيأت للمطر: قَاَلت السََّماء( 1)

 .أممطرت َمَطرا َخِفيفا: وأطلت
 .َجاَزت ِبهِ : ا( 9)

)*( 
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ِري َأيمَن ََنقـَُتهُ ُُمَمٌَّد خُيمرِبُُكمم َأنَُّه َنِبٌّ َوخُيمرِبُُكمم َخبَـُر ا ُ ! لسََّماِء َوُهَو اَل يَدم ُ، َوَقدم َدلَّيِن اَّللَّ َوِإين ِ َواَّللَِّ اَل َأعمَلُم ِإالَّ َما َعلََّميِن اَّللَّ
َها َشَجَرٌة ِبزَِماِمَها  َها، ِهَي ِف المَواِدي َقدم َحَبَستـم  ".َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َخرَبِ الرَُّجِل، فَانمطََلُقوا َفَجاُءوا هِبَا، فـََرَجَع ُعَمارَُة  ثـَُهمم َعمَّا َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِه، َفَحدَّ ِإََل َرحم
ِل ُعَمارَةَ  َا قَاَل َذِلَك زَيمُد بمُن اللَُّصيمِت : فـََقاَل رَُجٌل ممَّنم َكاَن ِف رَحم  ( .5)ِإَّنَّ

ِل ُعَمارََة قـَبمَل أَ  َبَل ُعَمارَُة َعَلى زَيمد  جَيَأُ ِف ُعُنِقِه َويـَُقولُ وََكاَن ِف َرحم ِلي َلَداِهَيًة َوَأََن اَل َأدمِري، : نم َيَمِتَ، فََأقـم ِإنَّ ِف َرحم
ُرجم َعينِ  ََي َعُدوَّ اَّللَِّ َفََل َتصمَحبميِن   .اخم

 .َحىتَّ َهَلكَ ( 1)َزلم ُمِصرًّا ملَم يَـ : ِإنَّ زَيمًدا اَتَب، َوقَاَل بـَعمُضُهمم : فـََقاَل بـَعمُض النَّاسِ 
َهِقيُّ * * *  َاِفُظ المبَـيـم ُعود  َشِبيًها ِبِقصَِّة الرَّاِحَلةِ : قَاَل اْلم  .َوَقدم َرَويـمَنا ِمنم َحِديِث ابمِن َمسم



َماُم َأْحمَُد، َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َعِن اَأمَ  َعمَمِش َوَقدم َرَواُه اْلمِ ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َأوم مثَّ َرَوى ِمنم َحِديِث اَأم عمَمِش َعنم َأيب َصاِلح 
ِريِ   ُدم َعمَمُش  -َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ُم َغزمَوِة تـَُبوَك َأَصاَب النَّاَس جَمَاَعٌة، فـََقاُلوا: قَالَ  -َشكَّ اَأم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َلمَّا َكاَن يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َلوم َأِذنمَت لََنا فـَنَـنمَحُر نـََواِضَحنَ  َعُلوا : " ا فََأَكلمَنا َوادََّهنَّا؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".افـم
ِل َأزمَواِدِهمم َوادمُع اَّللََّ هَلُمم ِفيَها ِبِ : َفَجاَء ُعَمُر فـََقالَ  ُر، َوَلِكِن ادمُعُهمم ِبَفضم رََكِة، َلَعلَّ لمبَـ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنم فـََعلمَت َقلَّ الظَّهم

َ َأنم جَيمَعَل ِفيَها المربَكة  .اَّللَّ
 .نـََعمم : فـََقاَل َرُسول هللا

َخرُ  ر وجيئ اْلم  َفَدَعا بِِنَطع  فـََبَسَطُه مثَّ َدَعا ِبَفضمِل َأزمَوادهم، َفجعل الرجل جِيئ بكف ذرة وجيئ اْلخر بكف من التَّمم
َتَمَع َعَلى النِ َطِع  َرة ، َحىتَّ اجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمبَـرََكِة مثَّ قَاَل هَلُمم ِبِكسم : " ِمنم َذِلك شئ َيِسرٌي، َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِعَيِتُكمم   فََأَخُذوا ِف " ُخُذوا ِف َأوم
َكر وَعاء ِإالَّ مَلوه وأكلوا َحىتَّ َشِبُعوا وفضل ِعَيِتِهمم َحىتَّ َما تـَرَُكوا ِف المَعسم  ت فضَلةَأوم

__________ 
 .ابمن لصيب: َويـَُقال: قَاَل ابمن ِهَشام( 5)
 .ُمتَّهًما بشر: ح( 1)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َ هِبَا َعبمدٌ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، اَل يـَلمَقى اَّللَّ ُ َوَأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُر َشاك    َأشم َغيـم
َنَِّة  َجُب َعِن اْلم  ".فـَُيحم

َعمَمِش بِهِ  ، َعنم َأىَب ُمَعاِويََة، َعِن اَأم ِلٌم َعنم َأىَب ُكَريمب   .َوَرَواُه ُمسم
َرَة َوملَم يَذمُكرم َغزمَوَة تـَُبوَك بَ  َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ُسَهيمل  َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُهَريـم  .َكاَن ِف َغزمَوة  َغَزاَها: لم َقالَ َوَرَواُه اْلمِ

جرِ   ذكر مروره َعَليمِه السَََّلم ِف َذَهابِِه ِإََل تـَُبوَك مبََساِكِن مَثُوَد َوَصرمَحِتِهمم ِِبْلم
َحاقَ  ِر نـََزهَلَا : قَاَل ابمُن ِإسم جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َمرَّ ِِبْلِم تَـَقى النَّاُس ِمنم بِئمرَِها، فـََلمَّا رَاُحوا وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ربُوا من مياهها َشيمئا َواَل تتوضأوا ِمنمُه لِلصَََّلِة، َوَما َكاَن ِمنم َعِجني  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل تشم
ِبَل َواَل أتَمُكُلوا  ُتُموُه فََأعمِلُفوُه اْلمِ ًئا َعَجنـم  ".ِمنمُه َشيـم
َناد   َحاَق بَِغريمِ ِإسم  .َهَكَذا ذََكَرُه ابمُن ِإسم

َماُم َأْحمَدُ  بَـَرين : َوقَاَل اْلمِ ِريِ ، َأخم بَـَرََن َمعمَمٌر َعِن الزُّهم ثـََنا َعبمُد هللا بن المُمَباَرِك، َأخم ر ، َحدَّ ثـََنا يـَعمَمُر بمُن ِبشم َساملُ بمُن َعبمِد َحدَّ
ِر قَالَ  اَّللَِّ َعنم  جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َمرَّ ِِبْلِم ُخُلوا َمَساِكَن الَِّذيَن ظََلُموا َأنـمُفَسُهمم ِإالَّ : " َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل َتدم

لِ َوتـََقنََّع ِبرَِدائِِه َوُهَو " َأنم َتُكونُوا َِبِكنَي، َأنم ُيِصيَبُكمم َما َأَصابـَُهمم   .َعَلى الرَّحم



نَ   .اِدِه ََنمَوهُ َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك َوَعبمِد الرَّزَّاِق، ِكََلمُهَا َعنم َمعمَمر  إبِِسم
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعِن ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوقَاَل َماِلك   اَّللَّ
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ُخُلو : " قَاَل الصحابه ِبنَي ِإالَّ َأنم َتُكونُوا َِبِكنَي، فَِإنم ملَم َتُكونُوا َِبِكنَي َفََل َتدم ُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء المُمَعذَّ ا َعَليمِهمم َأنم اَل َتدم
 ".ُيِصيَبُكمم ِمثمُل َما َأَصابـَُهمم 

، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار  ( [ 5)َماِلك  َوِمنم َحِديِث ]ِمنم َحِديِث  َوَرَواُه المُبَخاِريُّ   .ُسَليمَماَن بمِن ِبََلل 
ه  آَخَر َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار  ََنمَوهُ  ِلٌم ِمنم َوجم  .َوَرَواُه ُمسم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الصََّمِد،: َوقَاَل اْلمِ ُر  َحدَّ ثـََنا َصخم ، َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ  -ُهَو ابمُن ُجَويمرِيََة  -َحدَّ نـََزَل َرُسوُل : َعنم ََنِفع 
تَـَقى النَّاُس ِمنَ  َر ِعنمَد بـُُيوِت مَثُوَد، فَاسم جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلنَّاِس َعاَم تـَُبوَك اْلِم َِبِر الَِِّت َكاَنتم َتشم  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها اْلم َرُب ِمنـم

رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأهم ِم، َفَأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبَل، مثَّ مَثُوُد فـََعَجُنوا َوَنَصُبوا المُقُدوَر ِِبللَّحم ُقوا المُقُدوَر َوَعَلُفوا المَعِجنَي اْلمِ
بُوا ارمحَتََل هِبِمم َحىتَّ نـََزَل هِبِمم َعَلى المِبئمِر الَِِّت   ِم الَِّذيَن ُعذِ  ُخُلوا َعَلى المَقوم َها النَّاَقُة، َونـََهاُهمم َأنم يَدم َرُب ِمنـم [ فـََقالَ ]َكاَنتم َتشم

ُخُلوا َعَليمِهمم : "  َشى َأنم ُيِصيَبُكمم ِمثمُل َما َأَصابـَُهمم َفََل َتدم  ".ِإين ِ َأخم
 ِ َناُدُه َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم َِديُث ِإسم ِلٌم ِمنم َحِديِث َوَهَذا اْلم َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم َا َأخم ِه َوملَم خُيمرُِجوُه، َوِإَّنَّ  ِمنم َهَذا المَوجم

، َعِن ابمِن ُعَمَر ِبهِ  َرَة، َعنم ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ََنِفع   .َأَنِس بمِن ِعَياض، َعن َأيب َضمم
 .ن عبيد هللاَواَتبعه ُأَساَمة عَ : قَاَل الُبَخاِري  

َحاَق، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َعنم ََنِفع  ِبهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشَعيمِب بمِن ِإسم  .َوَرَواُه ُمسم
َماُم َأْحمَدُ * * *  ، َعنم َأيب الزُّ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َمعمَمٌر، َعن عبد هللا بن ُعثمَمان ابمِن ُخثـَيمم  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ بـَريمِ، َعنم َحدَّ

جرِ : َجاِبر  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلم  َلمَّا َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .َسَقطت من ا( 5)
)*( 
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ُم َصاِلح  َفَكاَنتم َتِرُد ِمنم َهَذا المَفجِ  : " قَالَ  ََيِت فـََقدم َسَأهَلَا قـَوم أَُلوا اْلم ا َعنم َأممِر َوَتصمُدُر مِ ( 5)اَل َتسم نم َهَذا المَفجِ ، فـََعتَـوم
ًما، فـََعَقُروَها فََأَخَذتـمُهمم َصيم  َربُوَن لَبَـنَـَها يـَوم ًما َوَيشم َرُب َماَءُهمم يـَوم ُ َمنم حَتمَت َأِدمِي َرهبِ ِمم فـََعَقُروَها، وََكاَنتم َتشم َحٌة َأمهمََد اَّللَّ

ُهمم ِإالَّ رَُجًَل َواِحًدا كَ   .اَن ِف َحَرِم اَّللَِّ السََّماِء ِمنـم
؟ قَالَ : ِقيلَ  َمُه : " َمنم ُهَو ََي َرُسوَل اَّللَِّ ََرِم َأَصابَُه َما َأَصاَب قـَوم ، فـََلمَّا َخَرَج ِمَن اْلم  ".ُهَو َأبُو رَِغال 



َناُدُه َصِحيٌح َوملَم خُيَر ُِجوهُ   .ِإسم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا يَزِيُد بمُن َهاُرو : َوقَاَل اْلمِ َاِعيل بن َواِسط، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب َكبمَشَة َحدَّ ُعوِديُّ، َعن ِإمسم بَـَرََن المَمسم َن، َأخم

َاِريِ ، َعنم َأبِيِه قَالَ  ََّنم ُخُلوَن َعَليمِهمم، فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل : اَأم ِر يَدم جم ِل اْلِم اَّللَِّ َلمَّا َكاَن ِف َغزمَوِة تـَُبوَك َتَسارََع النَّاُس ِإََل َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَُنوِدَي ِف النَّاسِ   .الصَََّلُة َجاِمَعةٌ : َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو مُممِسٌك بَِعريَُه َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ  ُ : " فَأَتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م  َغِضَب اَّللَّ ُخُلوَن َعَلى قـَوم َما َتدم
ُهم: فـََناَداُه رَُجلٌ "  َعَليمِهمم؟  .نـَعمَجُب ِمنـم

َلُكمم َوَما ُهَو َكاِئنٌ : " قَالَ  َتِقيُموا َأَفََل أُنـَبِ ُئُكمم بَِعمَجَب ِمنم َذِلَك؟ رَُجٌل ِمنم َأنـمُفِسُكمم يـُنَـبِ ُئُكمم مبَا َكاَن قـَبـم  بـَعمدَُكمم، فَاسم
َ اَل يـَعمَبأُ ِبَعَذاِبُكمم  ُدوا فَِإنَّ اَّللَّ ًئا  َوَسدِ  فـَُعوَن َعنم َأنـمُفِسِهمم َشيـم ٌم اَل َيدم ًئا، َوَسَيأمِت قـَوم  ".َشيـم

َناُدُه َحَسٌن َوملَم خُيمرُِجوهُ   .ِإسم
َحاقَ  ِل بمنِ : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعِن ابمِن ِإسم ، َعِن المَعبَّاِس بمِن َسهم ِر بمِن َحزمم  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم سعد  َحدَّ

ِر ونزهلا  -َأو َعن المَعبَّاس بمِن َسعمد  الشَّكُّ ِمينِ   -السَّاِعِدي   جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َمرَّ ِِبْلِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 واستقى النَّاس من بِئمرَها، فـََلمَّا راحوا

__________ 
ه: ا( 5)  .من َهَذا المَوجم

)*( 
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هَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِلنَّاسِ ِمنـم ًئا َواَل تتوضأوا ِمنمُه ِللصَََّلِة، َوَما َكاَن ِمنم : " ا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َربُوا ِمنم َمائَِها َشيـم اَل َتشم
ًئا، َواَل خَيمُرَجنَّ  ِبَل َواَل أتَمُكُلوا ِمنمُه َشيـم ُتُموُه فََأعمِلُفوُه اْلمِ َلَة ِإالَّ َوَمَعُه َصاِحٌب َلُه َعِجني  َعَجنـم  ".َأَحٌد ِمنمُكُم اللَّيـم

ِ ِمنم َبيِن َساِعَدةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإالَّ رَُجَلنيم ، َخَرَج َأَحُدمُهَا ِْلَاَجِتِه، َوَخَرَج فـََفَعَل النَّاُس َما َأَمَرُهمم ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َخُر ِف طََلِب بـََعري   َهِبِه  اْلم ، َوَأمَّا الَِّذي َذَهَب ِف طََلِب بَِعريِِه ( 5)َلُه َفَأمَّا الَِّذي َذَهَب ِْلَاَجِتِه فَِإنَُّه ُخِنَق َعَلى َمذم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَذِلَك فـَقَ  بَـَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فََأخم َتَمَلتمُه الر ِيُح َحىتَّ ألقته جببل طَيِ ئ  َأملَم َأنـمَهُكمم َأنم خَيمُرَج رَُجٌل : " الَ فَاحم
 ".ِإالَّ َوَمَعُه َصاِحٌب َلُه 

َخُر فَِإنَُّه َوَصَل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َهِبِه َفُشِفَي، َوَأمَّا اْلم  . َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم تـَُبوكَ مثَّ َدَعا ِللَِّذي ُأِصيَب َعَلى َمذم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي رََجَع ِإََل َوِف ِرَوايَِة زَيَ  َدتمُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاَق َأنَّ طَيِ ًئا َأهم  .المَمِديَنةِ  د  َعِن ابمِن ِإسم

َحاقَ  ل  مَسَّى َلُه : قَاَل ابمُن ِإسم ر  َأنَّ المَعبَّاَس بمَن َسهم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم مُهَا فـََلمم َوَقدم َحدَّ َتَمُه ِإَيَّ َتكم ، َلِكنَُّه اسم ِ الرَُّجَلنيم
ثميِن هِبَِما  .ُُيَدِ 

َماُم َأْحمَدُ  ِل بمِن َسعمد  : َوَقدم قَاَل اْلمِ ُرو بمُن َُيمََي، َعِن المَعبَّاِس بمِن َسهم ثـََنا وهيب بن َخاِلد، َحدثَنا َعمم ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َحدَّ
، قَالَ السَّاِعِديِ ، َعنم َأيب  َنا َواِدَي :  ُْحَيمد  السَّاِعِديِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم تـَُبوَك َحىتَّ ِجئـم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرجم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َِأَصمَحابِهِ  ُرُصوا "  :المُقَرى، فَِإَذا اممَرَأٌة ِف َحِديَقة  هَلَا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم َوَخَرَص " اخم َفَخَرَص المَقوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَشَرَة َأومُسق  َها : "  ِللمَمرمَأةِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِصي َما خَيمُرُج ِمنـم َأحم

 ".َحىتَّ َأرمِجَع ِإلَيمِك ِإنم َشاَء هللا 
__________ 

َهب( 5) َاجة: خنق على َمذم  .ِف َموِضع َقَضاء اْلم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َلَة رِيٌح َشِديَدٌة َفََل : " َفَخَرَج َحىتَّ َقِدَم تـَُبوَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَـَّها َستَـُهبُّ َعَليمُكُم اللَّيـم
 ".ا َرُجٌل، َفَمنم َكاَن َلُه بَِعرٌي فـَلمُيوِثقم ِعَقاَلُه يـَُقوَمنَّ ِفيهَ 

َنا رِيٌح َشِديَدٌة، فـََقاَم ِفيَها رَُجٌل َفأَلمَقتمُه ِف َجَبلِ : قَاَل َأبُو ُْحَيمد   َعَقلمَناَها، فـََلمَّا َكاَن ِمَن اللَّيمِل َهبَّتم َعَليـم  . طَيِ ئ  فـَ
َدى ِلَرُسوِل اَّللَِّ بـَغمَلًة بـَيمَضاَء، وََكَساُه َرُسوُل اَّللَِّ بـُرمًدا وَكتب َلُه جيريهم مثَّ َجاَء َرُسوَل اَّللَِّ َمِلُك أَ   ( .5)يـمَلَة فََأهم

َنا َواِدَي المُقَرى فـََقاَل ِللمَمرمَأةِ  بَـلمَنا َمَعُه، َحىتَّ ِجئـم َبَل َوَأقـم  .عشَرة أوسق: قَاَلتم " َكمم َجاَءتم َحِديَقُتِك؟ : " مثَّ َأقـم
 .رص َرُسول هللاخ

َعلم : " فـََقاَل َرُسول هللا ٌل، َفَمنم َأَحبَّ ِمنمُكمم َأنم يـَتَـَعجََّل فـَلميَـفم َنا َمَعُه، َحىتَّ ِإَذا : قَالَ " ِإين ِ ُمتَـَعجِ  َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َوَخَرجم
ىَف َعَلى المَمِديَنِة قَالَ   ".َهِذِه طَابَُة : " َأوم

َنمَصاِر؟ ( 1)َهَذا ُأُحٌد : " قَالَ  فـََلمَّا رََأى ُأُحًدا رِبُُكمم ِبَريمِ ُدوِر اَأم  .بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمَنا" ُيُِبـَُّنا َوَنُِبُُّه، َأاَل ُأخم
َهِل، مثَّ َداُر َبيِن َساِعَدةَ : " قَالَ  َشم َنمَصاِر بـَُنو النَّجَّاِر، مثَّ َداُر َبيِن َعبمِد اَأم ُر ُدوِر اَأم ٌر َخيـم َنمَصاِر َخيـم  ".، مثَّ ِف ُكلِ  ُدوِر اَأم

ِرو بمِن َُيمََي بِِه ََنمَوهُ  ه  َعنم َعمم ِلٌم ِمنم َغريمِ َوجم َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم  .َوَأخم
ُ َعنم َأيب الزُّبـَريمِ  َماُم َماِلٌك َرِْحَُه اَّللَّ بَـَرُه َأنَـُّهمم َخَرُجوا ، َعنم َأيب الطَُّفيمِل َعاِمِر بمِن وَ ( 9)َوقَاَل اْلمِ اثَِلَة، َأنَّ ُمَعاَذ بمَن َجَبل  َأخم

 َ ِر َوالمَعصمِر، َوبـَنيم َ الظُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم تـَُبوَك، َفَكاَن جَيمَمُع بـَنيم فََأخََّر : المَمغمِرِب َوالمِعَشاِء، قَالَ  َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًما مثَّ  يًعا، مثَّ قَالَ  الصَََّلَة يـَوم يًعا، مثَّ َدَخَل مثَّ َخَرَج َفَصلَّى الممغرب َوالمعَشاء مجَِ َر َوالمَعصمَر مجَِ  :َخَرَج َفَصلَّى الظُّهم

__________ 
 .خُيمرِبُهمم : االصل( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .َهَذا جبل: ح( 1)َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 

 .َعن بىن الزبري: ا( 9)
 .حَتمرِيفَوُهَو 

)*( 
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َ تـَُبوَك َوِإنَُّكمم َلنم أتَمتُوَها َحىتَّ ُيضمِحَي ُضَحى النـََّهار،"  ُ َعنيم  ِإنَُّكمم َسَتأمتُوَن َغًدا ِإنم َشاَء اَّللَّ
ًئا َحىتَّ آِتَ   ".َفمن جاءها َفََل ُيس من َماِئَها َشيـم

َها رجََلنِ : قَالَ  َناَها َوَقدم َسَبَق ِإلَيـم ُ َعَليمِه ( 5)َوالمعني مثل الشَراك  َفِجئـم تبض بشئ ِمنم َماء ، َفَسَأهَلَُما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًئا؟ : " َوَسلَّمَ  ُتَما ِمنم َمائَِها َشيـم ُ َأنم يـَُقوَل، مثَّ َغَرُفوا ِمَن المعَ : ، قَااَل "َهلم َمَسسم ِ نـََعمم َفَسبـَُّهَما َوقَاَل هَلَُما َما َشاَء اَّللَّ نيم

َهُه َويََديمِه، مثَّ َأَعاَدُه ِفيَها َفَجَرتِ  تمع ِف شن، مثَّ َغَسَل َرُسوُل اَّللَِّ ِفيِه َوجم تَـَقى  قَِليَل َقِليَل َحىتَّ اجم ُ مبَاء  َكِثري  فَاسم المَعنيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يُوِشُك ِإنم طَاَلتم بك َحَياة َأن ترى َما َها ُهَنا قد ملئ جَناًَن ََي ُمَعاُذ : " النَّاُس، مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

." 
ِلٌم ِمنم َحِديِث َماِلك  ِبهِ   .أخرجه ُمسم

ُر ُخطمَبِتِه َعَليمِه السَََّلم ِإََل تـَُبوك ِإََل َُنمَلة  ُهَناكَ   ِذكم
ِر َهاِشِم بمِن المَقاِسمِ  ََماُم َأْحمَُد َعنم َأيب النَّضم َويُوُنَس بمِن ُُمَمَّد المُمَؤدب وحجاج ابمن ُُمَمَّد ، َثََلثـَتـُُهمم َعِن اللَّيمِث  َرَوى اَأم

ِريِ  أَ  ُدم َطَّاِب، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ريمِ، َعنم َأيب اْلم ، َعنم َأيب اْلَم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : نَُّه قَالَ بمِن َسعمد ، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب 
َرُه ِإََل َُنمَلة  فـََقالَ َصلَّى اَّللَُّ  ِنٌد َظهم رِبُُكمم ِبَريمِ النَّاِس َوَشرِ  النَّاِس؟ : "  َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم تـَُبوَك َخَطَب النَّاَس َوُهَو ُمسم َأاَل ُأخم

ِر فـََرِسِه َأوم َعَلى  ُت، َوِإنَّ ِإنَّ ِمنم َخريمِ النَّاِس رَُجًَل َعِمَل ِف َسِبيِل اَّللَِّ َعَلى َظهم ِر بَِعريِِه َأوم َعَلى َقَدَميمِه َحىتَّ َيَمتَِيُه المَموم َظهم
َرأُ ِكَتاَب هللا اَل يرعوى ِإََل شئ ِمنمُه   ".ِمنم َشرِ  النَّاِس َرُجًَل فَاِجًرا َجرِيًئا يـَقم

َبَة، َعِن اللَّيمِث ِبهِ   .َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم
َطَّ : َوقَالَ   .اِب اَل َأعمرِفُهُ َأبُو اْلم

، َعنم عبد المَعزِيز بن عمَران، ِريِ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق يـَعمُقوَب بمِن ُُمَمَّد  الزُّهم  َوَرَوى المبَـيـم
__________ 

 .مثل الشَمال: ا( 5)
 .َوُهَو حَتمرِيف

)*( 
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يِل بمِن ِسَنان   َنا َمَع ( 5)َحدثَنا ُمصعب بن عبد هللا، َعن َمنمظُوِر بمِن مجَِ َُهىِن ، َخَرجم بَـَرين َأيب، مسَِعت عقَبة بن َعامر اْلم ، َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوِة تـَُبوَك،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُس قَـ  تَـيمِقظم َحىتَّ َكاَنِت الشَّمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم َيسم تَـرمَقَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، قَالَ فَاسم َأملَم َأُقلم َلَك ََي ِبََلُل : " يمَد رُممح 
َر؟  ََلم لََنا المَفجم ِم ِمثمُل الَِّذي َذَهَب ِبكَ : فـََقالَ " اكم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َذَهَب يب ِمَن النـَّوم



َر : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َمنمزِِلِه َغيـم َبَح بِتَـُبوَك، فَانـمتَـَقَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلِتِه فََأصم ِمِه َولَيـم بَِعيد  مثَّ َصلَّى َوَساَر بَِقيََّة يـَوم
ُلُه مثَّ قَالَ  َثَق المُعَرى َكلِ ; َأيُـَّها النَّاُس َأمَّا بـَعمُد : " َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه مبَا ُهَو َأهم ، َوَأوم َِديِث ِكَتاُب اَّللَِّ َدَق اْلم َمُة فَِإنَّ َأصم

ُر اَّللَِّ  َِديِث ِذكم َرَف اْلم َر السَُّنِن ُسنَُّة ُُمَمَّد ، َوَأشم َر المِمَلِل ِملَُّة ِإبـمَراِهيَم، َوَخيـم َسَن المَقَصِص َهَذا المُقرمآُن، التـَّقمَوى، َوَخيـم ، َوَأحم
ُُموِر َعَوازُِمَها  َر اَأم َسنَ ( 1)َوَخيـم ُُموِر ُُممَدََثتـَُها، َوَأحم ِت قـَتمُل الشَُّهَداِء،  َوَشرَّ اَأم َرَف المَموم َنمِبَياِء، َوَأشم ُي اَأم ِي َهدم َدم اهلم

ِي َما اتُِّبَع، َوَشرَّ ا َدم َر اهلم َعمَماِل َما نـََفَع، َوَخيـم َر اَأم َُدى، َوَخيـم لمَعَمى َعَمى المَقلمِب، َوالمَيَد َوَأعمَمى المَعَمى الضَََّلَلُة بـَعمَد اهلم
ٌر مِ  ُت، وَ المُعلمَيا َخيـم َى، َوَشرَّ المَمعمِذرَِة ِحنَي َُيمُضُر المَموم ٌر ممَّا َكثـَُر َوَأهلم ُم َن المَيِد السُّفمَلى، َوَما َقلَّ وََكَفى َخيـم َشرَّ النََّداَمِة يـَوم

ُُمَعَة ِإالَّ ُدبـمًرا، َوِمَن النَّاِس َمنم اَل يَذمكُ  َطَاََي اللِ َسان المِقَياَمِة، َوِمَن النَّاِس َمنم اَل َيَمِت اْلم ًرا، َوِمنم َأعمَظِم اْلم َ ِإالَّ َهجم ُر اَّللَّ
َر َما  َمة َُمَاَفة هللا عزوجل، َوَخيـم كم َر الزَّاِد التـَّقمَوى، َورَأس اْلِم َر المِغىَن ِغىَن النـَّفمِس، َوَخيـم َوقـََر ِف المُقُلوِب الكذوب، َوَخيـم

ِر، َاِهِليَِّة، َوالمغُُلوَل من حثى  المَيِقنُي، َوااِلرمتَِياَب ِمِن المُكفم َر ( 9)َوالنِ َياَحَة ِمنم َعَمِل اْلم َمم َجَهنََّم، َوالشِ عمَر ِمنم ِإبمِليَس، َواْلم
ُب ال ُُنوِن، َوَشرَّ المَمَكاِسِب َكسم ، َوالنِ َساَء َحَباِئُل الشَّيمطَاِن، َوالشََّباَب ُشعمَبٌة ِمَن اْلم مثِم ُل ر َِِب، َوشَ مِجَاُع اْلمِ رَّ المَمآِكِل َأكم

ِِه،  َمال المَيِتيم، والسعيد من وعظ بَِغريم
__________ 

 .المَفَراِئض الَّىِت عزم هللا ِبِفعمِلَها: العوازم( 1)يَسار : ت( 5)
 )*(التـَُّراب احملثو : اْلثاء( 9)
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َا َيِصرُي َأَحدُ  ِخَرِة، َوِمََلَك المَعَمِل َخَوامتُُه، َوالشَِّقيَّ َمنم َشِقَي ِف َبطمِن أُمِ ِه، َوِإَّنَّ َممُر ِإََل اْلم ِضِع َأرمبـََعِة َأذمرُع  َواَأم ُكمم ِإََل َموم
 َوَشرَّ الرََّواََي َرَواََي المَكِذِب، وَُكلَّ َما ُهَو آت  َقرِيٌب،

َل ْلَمِمِه ِمنم  ٌر، َوَأكم ِمِن ُكفم ِمِن ُفُسوٌق، َوِقَتاَل المُمؤم ، َوُحرمَمَة َماِلِه َكُحرمَمِة َدمه، َومن يتأَل َعَلى اَّللَِّ  َوِسَباَب المُمؤم َمعمِصَيِة اَّللَِّ
ُ، َومَ  ِظمم َيَمُجرمُه اَّللَّ ُ َعنمُه، َوَمنم َيكم تَـغمِفرمُه يـَغمِفرم َلُه، َوَمنم يـَعمُف يـَعمُف اَّللَّ ِذبمُه، َوَمنم َيسم ُه اَّللَُّ يُكم ، نم َيصمرِبم َعَلى الرَّزِيَِّة يـَُعوِ ضم

بمهُ  َ يـَُعذِ  ُ َلُه، َوَمنم يـَعمِص اَّللَّ ُ بِِه، َوَمنم َيصمرِبم ُيَضعِ ِف اَّللَّ ِع اَّللَّ َعَة ُيَسمِ  َتِغ السُّمم ُ، اللَُّهمَّ اغمِفرم يل َوَِأُمَِِّت، اللَُّهمَّ  َوَمنم يـَبـم اَّللَّ
تَـغمِفُر اَّللََّ يل َوَلُكمم : " ا َثََلًَث مثَّ قَالَ قَاهلََ " اغمِفرم يل َوَِأُمَِِّت، اللَُّهمَّ اغمِفرم يل َوَِأُمَِِّت   ".َأسم

َناده ضعف  .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َوِفيِه َنَكارٌَة وىف ِإسم
 .َوهللا أعلم ِِبلصََّوابِ 

َداينُّ َوُسَليمَماُن بمُن َداُوَد، قَااَل : َوقَاَل َأبُو َداُود َمم بَـَرين ُمَعاِويَُة، َعنم َسِعيِد  :َحدثَنا َأْحمَُد بمُن َسِعيد  اهلم ، َأخم بَـَرََن ابمُن َوهمب  َأخم
ُثَك َحِديثًا َفََل حُتَدِ ثم بِِه : بمِن َغزمَواَن، َعنم َأبِيِه، َأنَُّه نـََزَل بتبوك َوُهَو َحاج فَِإذا رجل مقمعد، َفَسأَلته َعنم َأممرِِه فـََقالَ  َسُأَحدِ 

عمَت َأين ِ َحيٌّ   .َما مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََزَل بِتَـُبوَك ِإََل َُنمَلة  فـََقالَ ِإنَّ  َلتُـَنا: َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َهِذِه ِقبـم

َها  .مثَّ َصلَّى ِإلَيـم



نَـَها، فـََقالَ : قَالَ  َنُه َوبـَيـم َعى َحىتَّ َمَررمُت بـَيـم بَـلمُت َوَأََن ُغََلٌم َأسم  . َأثـََرهُ َقَطَع َصََلتـََنا َقَطَع اَّللَُّ : فََأقـم
ِمي َهَذا: قَالَ  َها ِإََل يـَوم ُت َعَليـم  .َفَما ُقمم

، َعنم موَل ليزِيد ابمن َّنمَراَن، َعنم يَزِيَد بمِن َّنمَراَن، قَالَ ( 5)مثَّ َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث َسِعيِد بمِن  : َعبمِد المَعزِيِز التـَُّنوِخيِ 
َعًدا فـَقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن َعَلى ِْحَار  َوُهَو ُيَصلِ ي فـََقالَ : الَ رََأيمُت بِتَـُبوَك ُمقم َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ : َمَررمُت بـَنيم

 .اقمَطعم َأثـََرهُ 
َها بـَعمدُ   .َفَما َمَشيمُت َعَليـم

 ".َقَطَع َصََلتَنا قطع هللا َأثَره : " َوِف ِرَوايَة  
__________ 

 .َعن عبد المَعزِيز: االصل( 5)
 .551/  5َوَما أثمبته َعن سَنن َأىب َداُود 

)*( 
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َبَـُر ِف َذِلكَ   ذكر الصَََّلة على ُمَعاِويَة بن َأىب ُمَعاِويَة ِإنم َصحَّ اْلم
بَـَرََن المَعََلُء َأبُو ُُمَمَّ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َهاُروَن، َأخم عمتُ َرَوى المبَـيـم  د  الثَـَّقِفيُّ، قَاَل مسَِ

ُس ِبِضَياء  َوُشَعاع  َونُور  ملَم : َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِتَـُبوَك، َفطََلَعِت الشَّمم  َأَرَها ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِيُل َرُسوَل اَّللَِّ فـَقَ  َم طََلَعتم ِبِضَياء  َونُور  َوُشَعاع  ملَم : " الَ طََلَعتم ِفيَما َمَضى، فَأََتى ِجربم َس الميَـوم ِيُل ماَل َأَرى الشَّمم ََي ِجربم

 ".َأَرَها طََلَعتم ِفيَما َمَضى؟ 
ُ ِإلَيمِه َسبمِعنيَ : قَالَ  َم، فـَبَـَعَث اَّللَّ  .َألمَف َمَلك  ُيَصلُّوَن َعَليمهِ  َذِلَك َأنَّ ُمَعاِويََة بمَن ُمَعاِويََة اللَّيمِثيَّ َماَت ِِبلمَمِديَنِة الميَـوم
َرِة ِقَراَءته: قَالَ " َوِممَّ َذاَك؟ : " قَالَ  ِِبللَّيمِل َوالنـََّهاِر َوِف مَممَشاُه َوِف ِقَياِمِه َوقـُُعوِدِه، فـََهلم َلَك ََي " قل ُهَو هللا أحد : " ِبَكثـم

َرمَض فـَُتَصلِ َي   .نـََعمم : َعَليمِه؟ قَالَ َرُسوَل اَّللَِّ َأنم َأقمِبَض َلَك اَأم
 .َفَصلَّى َعَليمِه مثَّ رََجعَ : قَالَ 

ِنُدوَن َأممَرُه ِإََل المَعََلِء بمِن زَيمد  َهَذا  َِديُث ِفيِه َغَرابٌَة َشِديَدٌة َوَنَكارٌَة، َوالنَّاُس ُيسم  .َوَقدم َتَكلَُّموا ِفيهِ ( 5)َوَهَذا اْلم
َهِقيُّ  بَـَرَنَ : مثَّ قَاَل المبَـيـم بَـرَ َأخم ، َأخم بَـَرََن َأْحمَُد بمُن ُعبَـيمد  الصَّفَّاُر، َحدثَنا ِهَشام بمُن َعِلي   ََن  َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن َعبمَداَن، َأخم

، َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َميمُمونََة، َعنم َأَنس  قَالَ  ثـََنا َُممُبوُب بمُن ِهََلل  َثِم، َحدَّ َيـم ِيُل فـََقالَ َجاَء جِ : ُعثمَماُن بمُن اهلم ََي ُُمَمَّد َماَت : ربم
 .نـََعمم : ُمَعاِويَة بن َأىب ُمَعاِويََة المُمَزينُّ، َأفـَُتِحبُّ َأنم ُتَصلِ َي َعَليمِه؟ قَالَ 

 .َفَضَرَب جبََناِحِه فـََلمم يـَبمَق ِمنم َشَجَرة  َواَل َأَكَمة  ِإالَّ َتَضعمَضَعتم َلهُ 
، قَاَل قـُلمتُ َفَصلَّى َوَخلمَفُه َصفَّ : قَالَ  ُعوَن َألمَف َمَلك  ِيُل َِِ ََنَل َهِذِه المَمنمزَِلَة : " اِن ِمَن المَمََلِئَكِة ِف ُكلِ  َصف   َسبـم ََي ِجربم

؟  َرُؤَها قَائًِما َوَقاِعًدا، َوَذاِهًبا َوَجائًِيا، َوَعَلى ُكلِ  َحال  " قل ُهَو هللا أحد " حبُبِ ِه : قَالَ " ِمَن اَّللَِّ  .يـَقم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ : قَاَل ُعثمَمانُ   بَِغزمَوِة تـَُبوك: َفَسأَلمُت َأيب َأيمَن َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .هلََذا: ا( 5)
)*( 
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 .َصلَّى َعَليمهِ ِِبلشَّاِم، َوَماَت ُمَعاِويَُة ِِبلمَمِديَنِة، َورُِفَع َلُه َسرِيُرُه َحىتَّ َنَظَر ِإلَيمِه وَ 
هِ   .َوَهَذا َأيمًضا ُمنمَكٌر ِمنم َهَذا المَوجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِتَـُبوكَ   ُقُدوُم َرُسوِل قـَيمَصَر ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم عَ : قَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن ُسَليمم  َحاُق بمُن ِعيَسى، َحدَّ ثـََنا ِإسم ، َعن سعيد بمِن َحدَّ بمِد اَّللَِّ بمِن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم 
َص، وََكاَن َجارًا يل َشيم : َأيب رَاِشد ، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبِمم ًخا َكِبريًا قد َلِقيُت التـَُّنوِخيَّ َرُسوَل ِهرقل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِرَساَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ أَ : بلغ العقد َأوم قـَُرَب، فـَُقلمتُ  ى اَل خُتمرِبين َعنم ِرَساَلِة ِهرقل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ِهرقل؟ َقالَ   .بَلى: اَّللَّ

َيَة المَكلمِبَّ ِإََل ِهَرقمَل، فـَلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا قدم َرُسول هللا تـَُبوَك، فـَبَـَعَث ِدحم مَّا َأنم َجاَءُه ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اَر فـََقالَ  َقدم نـََزَل َهَذا الرَُّجُل َحيمُث رََأيـمُتمم َوَقدم َأرمَسَل ِإيَلَّ يدعوين : ِقسِ يِسي الرُّوِم َوَبطَارِقـَتَـَها مثَّ َأغمَلَق َعَليمِه َوَعَليمِهُم الدَّ

َرمُض َأرمُضنَ  ِإََل  بَـَعُه َعَلى ِديِنِه، َأوم َعَلى َأنم نـُعمِطَيُه َمالََنا َعَلى َأرمِضَنا َواَأم ا، َأوم نـُلمِقَي ِإلَيمِه َثََلث ِخَصال، يدعوين َأنم َأتـم
َرمبَ   .اْلم

ُتمم ِفيَما تقرأون من المكتب ليأخذن   .لى دينه َأو نـُعمِطيه َمالََنا َعَلى َأرمِضَنافـََهُلمَّ فلنتبعه ع( 5[ )َأرمضَنا]َواَّللَِّ َلَقدم َعَرفـم
َرانِيََّة َأوم َنُكوَن َعِبيًدا َِأَعمَرايب   َجاَء : فـََنَخُروا َُنمَرَة رَُجل  َواِحد  َحىتَّ َخَرُجوا ِمنم بـََراِنِسِهمم َوقَاُلوا ُعوََن ِإََل َأنم نََذَر النَّصم َتدم

َجازِ   .ِمَن اْلِم
 .َومل يكد( 1)مم ِإنم َخَرُجوا ِمنم ِعنمِدِه َأفمَسُدوا َعَليمِه الرُّوَم رَفََأُهمم فـََلمَّا َظنَّ َأنَـّهُ 

َا قلت َذِلك َِأَعمَلَم َصََلبـََتُكمم َعَلى َأممرُِكمم : َوقَالَ   .ِإَّنَّ
 ادمع َل رجَل َحاِفظًا: مثَّ َدَعا َرُجًَل ِمنم َعَرِب َتُِيَب َكاَن َعَلى َنَصاَرى المَعَرِب قَالَ 

__________ 
د( 5) ند َأْحم  .من ُمسم
 .سكنهم: رفأهم( 1)

)*( 
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 .لِلمَحِديِث َعَريبَّ اللِ َساِن َأبـمَعثُُه ِإََل َهَذا الرَُّجِل جبََواِب ِكَتابِهِ 
َفظم يل ِمنمُه َثََلث  اذمَهبم ِبِكَتايب ِإََل َهَذا الرَُّجِل، َفَما: َفَجاَء يب، َفَدَفَع ِإيَلَّ ِهَرقمُل ِكَتاًِب فـََقالَ  عمَت ِمنم َحِديِثِه فَاحم مسَِ

َهل بِِه  انمظُر َهل يذكر َصِحيَفته ِإََل الَّىِت كتب بشئ َوانمُظرم ِإَذا قـََرَأ ِكَتايب فـََهلم يَذمُكُر اللَّيمَل؟ َوانمظُر ِف َظهره: ِخَصال
 شئ يُرِيُبَك؟

ُت ِبِكَتاِبِه َحىتَّ ِجئمتُ : قَالَ  َراين َأصمَحابِِه ُُممَتِبًيا َعَلى المَماِء، فـَُقلمتُ  فَانمطََلقم َ َظهم َأيمَن : تـَُبوَك، فَِإَذا ُهَو َجاِلٌس بـَنيم
 .َها ُهَو َذا: َصاِحُبُكمم؟ ِقيلَ 

رِِه مثَّ قَالَ  َ يََديمِه، فـََناَولمُتُه ِكَتايب فـََوَضَعُه ِف ِحجم ُت بـَنيم بَـلمُت َأممِشي َحىتَّ َجَلسم : فـَُقلمُت َأََن َأُخو تـَُنوخَ " ممَّنم َأنمَت : " فََأقـم
َِنيِفيَِّة ِملَِّة َأبِيَك ِإبـمَراِهيَم؟ : " قَالَ  ََلِم اْلم م  اَل َأرمِجُع َعنمُه َحىتَّ : قـُلمتُ " َهلم َلَك ِإََل اْلمِسم م  َوَعَلى ِديِن قـَوم ِإين ِ َرُسوُل قـَوم

 .َأرمِجَع ِإلَيمِهمم 
ِدي َمنم َيَشاُء َوُهَو أعلم ِبملهتدين ِإنَّ : " َفَضِحَك َوقَالَ  بَـبمَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَهم ِدي َمنم َأحم ََي َأَخا تـَُنوَخ ِإين ِ َكتَـبمُت " َك اَل تـَهم

ُ مُمَز ِقُُه َومُمَزِ ُق ُملمِكِه، وََكتَـبمُت ِإََل النََّجاِشيِ  ِبَصِحيَفة  َفَخرَّقـََها وَ  َرى َواَّللَّ  . ُُمَر ِقُُه َوُُمَرِ ُق ُملمِكهِ اَّللَُّ ِبِكَتاب  ِإََل كسم
ٌر وََكتَـبمُت ِإََل َصاِحِبَك ِبَصِحيَفة  فََأممَسَكَها، فـََلنم يـََزاَل النَّاُس جيَُِدوَن ِمنمُه بَمًسا َما َداَم ِف المَعيمشِ   ". َخيـم

َدى الثَََّلِث الَِِّت َأومَصاين هبَا َصاِحِب: قـُلمتُ   .َهِذِه ِإحم
م َمنم َصاِحُب ِكَتاِبُكُم : ا من جعبىت فكتبتها ِف جنب َسيمِفي مثَّ ِإنَُّه ََنَوَل الصَِّحيَفَة َرُجًَل َعنم َيَسارِِه، قـُلمتُ فَأخذت َسهم

َرأُ َلُكمم؟ قَاُلوا َرمُض : ُمَعاِويَُة فَِإَذا ِف ِكَتاِب َصاِحِب : الَِّذي يـَقم ُأِعدَّتم ِللمُمتَِّقنَي َتدُعوين ِإََل جنَّة عرضَها السََّمَوات َواَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".َأيمَن اللَّيمُل ِإَذا َجاَء النـََّهاُر ! ُسبمَحاَن اَّللَِّ : " فَأَيمَن النَّاَر؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتُه ِف ِجلمِد َسيمِفي: قَالَ  ًما ِمنم َجعمَبِِت َفَكتَـبـم ُت َسهم  .فََأَخذم
ٌر : " رََغ ِمنم ِقَراَءِة ِكَتايب قَالَ فـََلمَّا َأنم فَـ  ُت ِعنمَدََن َجائَِزًة َجوَّزمََنَك هِبَا، ِإَنَّ ُسفم ِإن َلك َحًقا َوإنَّك لَرُسول، فـََلوم َوَجدم

 :فـََناَداُه رَُجٌل ِمنم طَائَِفِة النَّاس قَالَ : قَالَ " ُمرمِمُلوَن 
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َلُه فَ  ِري، قـُلمتُ َأََن ُأَجوِ زُُه، فـََفَتَح َرحم َائَِزِة؟ ِقيَل يل : ِإَذا ُهَو َيَمِت حبُلَّة  َصفُّورِيَّة  فـََوَضَعَها ِف ِحجم  .ُعثمَمانُ : َمنم َصاِحُب اْلم
َنمَصارِ " َأيُُّكمم يـُنمِزُل َهَذا الرَُّجَل؟ : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   .َأَنَ : فـََقاَل فـَىًت ِمَن اَأم

َنمَصاِريُّ  ِلِس ََنَداين َرُسوُل اَّللَِّ فـََقالَ  فـََقاَم اَأم ُت ِمنم طَائَِفِة المَمجم ُت َمَعُه َحىتَّ ِإَذا َخَرجم  :َوُقمم
رِِه َوقَا" تـََعاَل ََي َأَخا تنوخ "  َوتَُه َعنم َظهم َ يََديمِه، َفَحلَّ ُحبـم وى َحىتَّ ُكنمُت قَائًِما ِف جَممِلِسي الَِّذي ُكنمُت بـَنيم : " لَ فََأقـمَبلت َأهم

َمِة " َهاُهَنا اممِض ِلَما ُأِمرمَت ِبِه  جم ِضِع ُغُضوِن الكيف ِمثمِل اْلَم رِِه فَِإَذا َأََن ِبَاُتَ  ِف َموم َمةِ ( 5)َفُجلمُت ِف َظهم  .الضَّخم
َماُم َأْحمَدُ  َناُدُه اَل بَمَس ِبِه تـََفرََّد ِبِه اْلمِ  .َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َوِإسم

َحاقَ َعَليم ( 1)مصاْلته  َوَلمَّا : ِه السَََّلم ملك َأيـمَلة َوأهل جرِبء وأذرح َوُهَو ُُمَيِ ٌم َعَلى تـَُبوَك قـَبمَل رُُجوِعِه قَاَل ابمُن ِإسم
بََة َصاِحُب َأيـمَلَة، فَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل تـَُبوَك َأاَتُه ُُيَنَُّة بمُن ُرؤم ُ َعَليمِه  َصاحلََ انـمتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



زميَةَ  ُه اْلِم ُل َجرمَِبَء َوَأذمرَُح فََأعمَطوم زميََة، َوَأاَتُه َأهم  .َوَسلََّم َوَأعمطَاُه اْلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِكَتاًِب فـَُهَو ِعنمَدُهمم   .وََكَتَب هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل َأيـمَلةَ َفَكَتَب لُِيَحنََّة بم  بََة َوَأهم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، َهِذِه َأَمَنٌة ِمَن اَّللَِّ َوُُمَمَّد  النَِّبِ  َرُسوِل اَّللَِّ لُِيَحنََّة بمِن رُ : ِن ُرؤم بََة ِبسم ؤم
ر، هَلُم ذمَّة هللا و  ِل َأيـمَلَة ُسُفِنِهمم َوَسيَّاَرهِتِمم ِف المرب َوالمَبحم ِل الشَّاِم ( 9[ )ةذمَّ ]َوَأهم ُُمَمَّد النَِّبِ  َوَمنم َكاَن َمَعُهمم ِمنم َأهم

ِسِه، َوِإنَّ  ُهمم َحَدًَث فَِإنَُّه اَل َُيُوُل َمالُُه ُدوَن نـَفم َدَث ِمنـم ِر، َفَمنم َأحم ِل المَبحم ِل المَيَمِن َوَأهم ُه طَيِ ٌب ِلَمنم َأَخَذُه ِمَن النَّاِس، َوَأهم
 .ِمنم بـَر   َأو حَبر( 7)َأن ُينعوا َماًء يَِرُدونَُه َواَل َطرِيًقا يَرُِدونَُه َوِإنَُّه اَل ُيل 

__________ 
 .ليحنة( ص)ِكَتابه : ت( 1)النتوء : اْلجمة( 5)
 .من ابمن ِهَشام( 9)
 .يريدونه: ابمن ِهَشام( 7)

)*( 
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َحاَق بـَعمَد َهذَ  ِبيَل بمَن َحَسَنَة إبِِذمِن َرُسوِل اَّللَِّ : ازَاَد يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم  .َوَهَذا ِكَتاُب ُجَهيمِم بمِن الصَّلمِت َوُشَرحم
َحاقَ  ِل َجرمَِبَء َوَأذمرُحَ : قَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمنم ُُمَمَّد  النَِّبِ  رَ : " وََكَتَب َِأَهم ُسوِل ِبسم

ِل َجرمَِبَء َوَأذمرَُح، َأنَـُّهمم آِمُنوَن بََِماِن اَّللَِّ َوَأَمانِ   اَّللَِّ َِأَهم
، َوِمائََة ُأوِقيَّة  طَيِ َبة ، َوَأنَّ اَّللََّ َعَليمِهمم كَ  َساِن ِإََل ُُمَمَّد ، َوَأنَّ َعَليمِهمم ِماَئَة ِديَنار  ِف ُكلِ  َرَجب  ِلِمنَي،  ِفيٌل ِِبلنُّصمِح َواْلمِحم المُمسم

ِلِمنَي   ".َوَمنم َْلَأَ ِإلَيمِهمم ِمَن المُمسم
َل َأيـمَلَة بـُرمَدُه َمَع ِكَتابِِه َأَماًَن هَلُمم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهم  .َوَأعمَطى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَراُه بـَعمَد َذِلَك َأبُو المَعبَّاِس َعبمُد اَّللَِّ بمُن : قَالَ   .ُُمَمَّد  بَِثََلمثِائَِة ِديَنار  فَاشم

َحاقَ  َمَة قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا َخاِلَد : بَعثه َعَليمِه السَََّلم َخاِلَد بمَن المَولِيِد ِإََل ُأَكيمِدِر َدوم مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمَة، َوُهَو ُأَكيمِدُر بمُن عبد المملك رجل من بىن ِكنمَدَة بمَن المَولِيِد فـَبَـَعَثُه ِإََل ُأَكيمِدِر دَ  َرانِيًّا( 5)وم َها وََكاَن َنصم  .َكاَن َمِلًكا َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَاِلد    ".ِإنََّك َسَتِجُدُه َيِصيُد المبَـَقَر : " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِمَرة  َصائَِفة  َوُهَو َعَلى َسطمح  َلُه َوَمَعُه اممَرَأتُُه، َوِبَ َفَخَرَج َخاِلٌد َحىتَّ ِإَذا كَ  َلة  ُمقم ِ َوِف لَيـم ِنِه مبَنمَظِر المَعنيم َتِت المبَـَقُر اَن ِمنم ِحصم

 .اَّللَِّ اَل وَ : َهلم رََأيمَت ِمثمَل َهَذا َقطُّ؟ قَالَ : حَتُكُّ ِبُقُروهِنَا َِبَب المَقصمِر، فـََقاَلتم َلُه اممَرَأتُهُ 
ُرُك َهَذا؟ قَالَ : قَاَلتم   .اَل َأَحدَ : َفَمنم يـَتـم

ِل بـَيمِتِه ِفيِهمم َأٌخ َلُه يـَُقاُل َلُه َحسَّاُن، فـَرَِكَب   .َوَخَرُجوا َمَعُه مبَطَاِرِدِهمم فـَنَـَزَل فََأَمَر بفرسه فأسرج َلُه َوركب َمَعه نـََفٌر ِمنم َأهم
ُهمم َخيم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأَخَذتمُه َوقـَتَـُلوا َأَخاُه وََكاَن َعَليمهِ فـََلمَّا َخَرُجوا تـََلقَّتـم  ُل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

__________ 



 .من ِكنمَدة: َكَذا ِف اوِف ت َوابمن ِهَشام( 5)
)*( 
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تَـَلَبُه َخاِلٌد فـَبَـَعَث بِِه ِإََل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل ُقُدوِمِه َعَليمهِ  قـََباٌء ِمنم ِديَباج  ُُمَوَّص  ِِبلذََّهِب، فَاسم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، قَالَ : قَالَ  َثيِن َعاِصُم بمُن ُعَمَر بمِن قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  رََأيمُت قـََباَء ُأَكيمِدر  ِحنَي ُقِدَم بِِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ : َفَحدَّ

ُ َعَليم  ِلُموَن يـَلمِمُسونَُه ِبَيمِديِهمم َويـَتَـَعجَُّبوَن ِمنمُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َصلَّى اَّللَّ : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ ِه َوَسلََّم، َفَجَعَل المُمسم
 َلَمَناِديلُ ( 5[ )فـََوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدهِ ]َأتـَعمَجُبوَن ِمنم َهَذا 

َنَّ  َسُن ِمنم َهَذا َسعمِد بمِن ُمَعاذ  ِف اْلم  ".ِة َأحم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحَقنَ : قَاَل ابمُن ِإسم ا َقِدَم بَُِكيمِدر  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُه َدَمُه، َفَصاَْلَُه  مثَّ ِإنَّ َخاِلَد بمَن المَولِيِد َلمَّ

زميَِة، مثَّ َخلَّى َسِبيَلُه فـََرَجَع ِإََل   . قـَرميَِتهِ َعَلى اْلِم
ُر بمُن جَبمَرَة ِف َذِلكَ  ِدي ُكلَّ َهاِد َفَمنم َيُك * تـََباَرَك َساِئُق المبَـَقَراِت ِإين ِ : فـََقاَل رَُجٌل ِمنم َبيِن طَيِ ئ  يـَُقاُل َلُه جُبَيـم َ يـَهم رََأيمُت اَّللَّ

َهاِد َوَقدم * َحائًِدا َعنم ِذي تـَُبوَك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل هِلََذا  فَِإَنَّ َقدم أُِمرمََن ِِبْلِم َهِقيُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحَكى المبَـيـم
ُعوَن َسَنًة َما حَتَرََّك َلُه ِفيَها ِضرمٌس َواَل ِسنٌّ " اَل يفضض هللا َفاك : " الشَّاِعرِ   .فَأََتت َعَليمِه َسبـم

وَ  َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َخاِلًدا َمرمِجَعُه ِمنم تـَُبوَك ِف َوَقدم َرَوى ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم ِد، َعنم ُعرمَوَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمةَ  رِيَن فَاِرًسا ِإََل ُأَكيمِدِر َدوم  .َأرمبَِعِماَئة  َوِعشم

صمِن، َوذََكَر َأنَُّه َقِدَم َمَع ُأَكيمِدر  ِإََل َرُسوِل هللا مَثَاَُّنِاَئة  ِمَن َفذََكَر ََنمَو َما تـََقدََّم، ِإالَّ َأنَُّه ذََكَر َأنَُّه َماَكَرُه حَ  ىتَّ َأنـمَزَلُه ِمَن اْلِم
َع َعِظيُم َأيـملَ  ، َوذََكَر َأنَُّه َلمَّا مسَِ ، َوَأرمبـَُعِمائَِة رُممح  ، َوَألمُف بَِعري ، َوَأرمبـَُعِماَئِة ِدرمع  ِبقصَّة أكيدر بن رؤبة ( 1)ة ُينة السَِّبِم

َتَمَعا ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لُِيَصاِْلَُه، فَاجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بتبوكدومة أقبل قادما ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لَّى اَّللَّ
 .فَاهلل أعلم

__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 5)
 .ُينا: االصل( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
)*( 
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يَق َكاَن َعَلى ر  الصِ دِ  ، َعنم ِبََلِل بمِن َُيمََي، َأنَّ َأَِب َبكم المُمَهاِجرِيَن ِف َغزمَوِة ُدوَمِة  َوَرَوى يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم َسعمِد بمِن َأومس 
َعمَراِب ِف َغزمَوة دومة اْلند َنمَدِل، َوَخاِلَد بمَن المَولِيِد َعَلى اَأم  .لاْلم

 .فَاهلل أعلم
َحاقَ  َلة ملَم جُيَاِوزمَها مثَّ انمَصَرَف قَاِفًَل ِإََل : فصل قَاَل ابمُن ِإسم فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم بضع عشَرة لَيـم

 .المَمِديَنةِ 
ِ َوالثَََّلثََة ِبَواد  يـَُقاُل َلُه َواِدي المُمَشقَِّق، فـََقاَل َرُسوُل وََكاَن ِف الطَّرِيِق َماٌء خَيمُرُج ِمنم َوَشل  يـَرمِوي الرَّاِكَب َوا: قَالَ  لرَّاِكبَـنيم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًئا َحىتَّ َنَمتَِيُه : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِقنَيَّ ِمنمُه َشيـم  ".َمنم َسبَـَقَنا ِإََل َذِلَك المَماِء َفََل َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقَف َعلَ َفَسبَـَقُه ِإلَيمِه نـَفَ : قَالَ  ا َما ِفيِه، فـََلمَّا َأاَتُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَقوم يمِه فـََلمم يـََر ِفيِه ٌر ِمَن المُمَناِفِقنَي فَاسم

ًئا فـََقالَ   .نََي َرُسوَل اَّللَِّ ُفََلٌن َوُفََل : َفِقيَل َلهُ " َمنم َسبَـَقَنا ِإََل َهَذا المَماِء؟ : " َشيـم
تَـُقوا ِمنمُه َحىتَّ آتَِيُه؟ مثَّ َلَعنَـُهمم َوَدَعا َعَليمِهمم : فـََقالَ   .َأو مل َأنـمَهُهمم َأنم َيسم

، مثَّ َنَضَحُه بِهِ  ُ َأنم َيُصبَّ َعا مبَا َشاَء  َوَمَسَحُه بَِيِدِه َودَ مثَّ نـََزَل فـََوَضَع يََدُه حَتمَت المَوَشِل، َفَجَعَل َيُصبُّ ِف يَِدِه َما َشاَء اَّللَّ
ََرَق ِمَن المَماِء  ُعَو، فَاُنم ُ َأنم يَدم َعُه   -اَّللَّ ا  -َكَما يـَُقوُل َمنم مسَِ تَـَقوم َما ِإنَّ َلُه ِحسًّا َكِحسِ  الصََّواِعِق، َفَشِرَب النَّاُس َواسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َمَعنَّ هِبََذا المَواِدي َوُهَو لَ : " َحاَجتَـُهمم ِمنمُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِئنم بَِقيُتمم َأوم َمنم بَِقَي ِمنمُكمم لََيسم
َ يََديمِه َوَما َخلمَفُه  َصُب َما بـَنيم  ".َأخم

َحاقَ  ، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمنَ : قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث التـَّيمِميُّ َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ابـمَراِهيَم بمِن اْلم  َوَحدَّ
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ُث قَالَ مَ  ُعود  َكاَن ُُيَدِ  ِف اللَّيمِل َوَأََن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ِف َغزمَوِة تـَُبوَك، فـََرَأيمُت ُشعمَلًة ِمنم ََنر  ِف ََنِحَيِة : سم ُت ِمنم َجوم ُقمم

َها َكِر فَاتَـّبَـعمتـَُها َأنمظُُر ِإلَيـم  .المَعسم
ر  َوُعَمرُ : قَالَ  ، َوِإَذا َعبمُد اَّللَِّ ُذو المِبَجاَديمِن َقدم َماَت، َوِإَذا ُهمم َقدم َحَفُروا َلُه، َوَرُسول هللا ِف فَِإَذا َرُسوُل هللا َوَأبُو َبكم

اللَُّهمَّ ِإين ِ  : "َفَدلََّياُه ِإلَيمِه، فـََلمَّا َهيََّأُه ِلِشقِ ِه قَالَ " َأدمنَِيا ِإيَلَّ َأَخاَكَما : " حفرته، َوَأبُو بكر َوعمر يدليانه، َوِإَذا ُهَو يـَُقولُ 
 ".َقدم َأممَسيمُت رَاِضًيا َعنمُه فَارمَض َعنمُه 

َرةِ : قَالَ  ُفم َتيِن ُكنمُت َصاِحَب اْلم ُعود  ََي لَيـم  .يـَُقوُل ابمُن َمسم
ُمُه : قَاَل ابمُن ِهَشام   ََلَم َفَمنَـَعُه قـَوم سم َا مُسِ َي َذا المِبَجاَديمِن َِأَنَُّه َكاَن يُرِيُد اْلمِ  َوَضيـَُّقواِإَّنَّ

تَـَزَر ِبَواِحَدة  َوارمَتَدى ( 5[ )المَغِليظُ ]َوُهَو المِكَساُء  -َعَليمِه، َحىتَّ َخَرَج ِمنم بـَيمِنِهمم َولَيمَس َعَليمِه ِإالَّ جبَاٌد  ِ فَائـم َفَشقَُّه ِِبثـمنَـنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَ  َرى، مثَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخم  .سمى َذا المِبَجاَديمنِ ِِبَأم

َحاقَ  ، َأنَُّه : قَاَل ابمُن ِإسم م  المِغَفاِريِ  ، َعِن ابمِن َأِخي َأيب رُهم ِريُّ َعِن ابمِن ُأَكيمَمَة اللَّيمِثيِ  م   َوذََكَر ابمُن ِشَهاب  الزُّهم َع َأَِب رُهم مسَِ
 ِ َصنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغزمَوَة تـَُبوَك، : يـَُقولُ  - وََكاَن ِمنم َأصمَحاِب الشََّجَرةِ  -ُكلمثُوَم بمَن اْلُم َغَزومُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـيمِقُظ َوَقدم َدَنتم رَاحِ  ُ َعَليَّ النعاس وطفقت َأسم َضِر، َوَألمَقى اَّللَّ َخم َلة  َمَعُه َوََنمُن ِِبَأم َلِِت ِمنم رَاِحَلِة النَِّبِ  َفِسرمُت َذاَت لَيـم



ُت َأُحوزُ َصلَّ  َلُه ِف المَغرمِز، َفَطِفقم َها ِمنمُه َُمَاَفَة َأنم ُأِصيَب رِجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَيُـفمزُِعيِن ُدنـُوُّ  رَاِحَلِِت َعنمُه، َحىتَّ َغَلبَـتميِن ى اَّللَّ
ُلُه ِف المَغرمِز، ِلهِ  َعيميِن ِف بـَعمِض الطَّرِيِق فـََزاَْحَتم رَاِحَلِِت رَاِحَلَتُه َورِجم تَـيمِقظم ِإالَّ بَِقوم َيرسول هللا : فـَُقلمتُ " َحسِ  : " فـََلمم َأسم

تغمفر َل  .اسم
 .سر: قَالَ 

__________ 
 .َسَقطت من ا( 5)

)*( 
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أَُليِن َعمَّنم خَتَلََّف َعنمُه ِمنم َبيِن ِغَفار  فَأُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم رِبُُه بِهِ َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .خم
أَُليِن  ُر الطِ َواُل الثِ طَاُط : " فـََقاَل َوُهَو َيسم ُمم ُتُه بَِتَخلُِّفِهمم قَالَ " الَِّذيَن اَل َشعمَر ِف ُوُجوِهِهمم؟ ( 5)َما فـََعَل النـََّفُر اْلم ثـم : َفَحدَّ

 .ُف َهُؤاَلِء ِمنَّاَواَّللَِّ َما َأعمرِ : قـُلمتُ : قَالَ " َفَما فعل النَّفر السود اْلعاد القصاز؟ " 
َلَم  ( " 1)بـََلى الَِّذيَن هَلُمم نـََعٌم ِبَشَبَكِة َشَدخ  : " قَالَ  ٌط ِمنم َأسم فـََتذَكَّرمتـُُهمم ِف َبيِن ِغَفار  فـََلمم َأذمُكرمُهمم، َحىتَّ ذََكرمُت َأنَـُّهمم َرهم

َلَم ُحَلَفاُء ِفيَناََي َرُسوَل اَّللَِّ ُأولَِئَك رَ : َكانُوا ُحَلَفاَء ِفيَنا، فـَُقلمتُ  ٌط ِمنم َأسم  .هم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َما َمَنَع َأَحَد ُأولَِئَك ِحنَي خَتَلََّف َأنم َُيمِمَل َعَلى بَِعري  ِمنم ِإبِِلِه اممَرًأ َنِشيطًا ِف : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلي َعَليَّ َأنم  ؟ ِإنَّ َأَعزَّ َأهم َلُم  َسِبيِل اَّللَِّ َنمَصاُر َوِغَفاٌر َوَأسم  ".يـََتَخلََّف َعينِ  المُمَهاِجُروَن َواَأم
َوِد، َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ قَالَ * * *  َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم تـَُبوَك : َوقَاَل ابمُن هَلِيَعَة َعنم َأيب اَأم َلمَّا قـََفَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِبَ ِإََل الممَ   ِبَرَبِِهمم، فََأَمَر النَّاَس ِديَنِة َهمَّ مَجَاَعٌة ِمَن المُمَناِفِقنَي ِِبلمَفتمِك ِبِه َوَأنم َيطمَرُحوُه ِمنم رَأمِس َعَقَبة  ِف الطَّرِيِق، َفُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِسرِي ِمَن المَواِدي َوَصِعَد ُهَو المَعَقَبَة، َوَسَلَكَها َمَعُه ُأولَِئَك النـََّفُر وَ  َقدم تـََلثَُّموا، َوَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفَة بمَن المَيَماِن َأنم َُيمِشَيا َمَعُه، َعمَّاٌر آِخٌذ ِبزَِماِم النَّاَقِة َوُحَذيـمَفُة يَ   .ُسوقـَُهاَعمَّاَر بمَن ََيِسر  َوُحَذيـم

ُعوا ِبِ  َنَما ُهمم َيِسريُوَن ِإذم مسَِ ِم قد غشوهمفـَبَـيـم  .لمَقوم
َبَل َوُجوَه َرَواِحِلِهمم مبِِ  تَـقم ا ُحَذيـمَفَة فـََغضب َرُسول هللا َوَأبمَصَر ُحَذيـمَفُة َغَضَبُه فـََرَجَع ِإلَيمِهمم َوَمَعُه ُِممَجٌن فَاسم َجِنِه، فـََلمَّا رََأوم حم

َممِر المعَ  َمُروُه ِمَن اَأم َرُعوا َحىتَّ َخاَلطُوا النَّاسَ ظَنُّوا َأنم َقدم ُأظمِهَر َعَلى َما َأضم  .ِظيِم، فََأسم
__________ 

َية: الثطاط( 5)  .مجع ثط، َوُهَو المَقِليل شعر اللِ حم
 .َماء السلم ِبْلجاز: شبكة شدخ( 1)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَأَمَرمهَُ  َبَل ُحَذيـمَفُة َحىتَّ َأدمَرَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِظُروَن النَّاَس، َوَأقـم َرَعا َحىتَّ َقطَُعوا المَعَقَبَة َوَوقـَُفوا يـَنـم ا فََأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَُذيـمَفةَ  َم؟ : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما َعَرفمُت ِإالَّ َرَواِحَلُهمم ِف ظُلمَمِة : قَالَ " َهلم َعَرفمَت َهُؤاَلِء المَقوم

 .ِحنَي َغِشيتـُُهمم  اللَّيملِ 
ُتَما َما َكاَن ِمنم َشأمِن َهُؤاَلِء الركب؟ : " مثَّ قَالَ   .اَل : قَااَل " َعِلمم

َتَمُهَما َذِلكَ  َتكم ربمُهَا مبَا َكانُوا متاالوا َعَليمِه َومَسَّاُهمم هَلَُما َواسم  .فََأخم
ُتُل َأصمَحابَُه : " فـََقالَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَفََل أتَمُمُر بَِقتمِلِهمم؟ : فـََقااَل  َرُه َأنم يـََتَحدََّث النَّاُس َأنَّ ُُمَمًَّدا يـَقم  ".َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَّنََّ  َحاَق َهِذِه المِقصََّة ِإالَّ َأنَُّه ذََكَر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َائِِهمم ُحَذيـمَفَة بمنَ َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم المَيَماِن  ا َأعمَلَم بَِمسم
َدهُ   .َوحم

ُ َأعمَلمُ  َبُه َواَّللَّ َشم  .َوَهَذا ُهَو اَأم
ُعود   ُل َأيب الدَّرمَداِء ِلَعلمَقَمَة َصاِحِب ابمِن َمسم َهُد َلُه قـَوم َل المُكوَفِة  -َألَيمَس ِفيُكمم : َوَيشم َصاِحُب السََّواِد  -يـَعميِن َأهم

 .َوالمِوَسادِ 
ُعود    .يـَعميِن ابمَن َمسم

ُرهُ َألَ   .يمَس ِفيُكمم َصاِحُب السِ رِ  الَِّذي اَل يـَعمَلُمُه َغيـم
 .يـَعميِن ُحَذيـمَفةَ 

ُ ِمَن الشَّيمطَان على ِلَسان ُُمَمَّد  .َألَيمَس ِفيُكُم الَِّذي َأَجارَُه اَّللَّ
 .يـَعميِن َعمَّارًا

َطَّاِب َرِضَي ا ِمِننَي ُعَمَر بمِن اْلم ُ َعنمُه َأنَُّه قَاَل ْلذيفهَوَرَويـمَنا َعنم َأِمرِي المُمؤم ُهم؟ قَالَ : َّللَّ اَل َواَل : َأقمَسمت َعَليمك ِِبَّللَّ أأَن ِمنـم
 .أبرى بـَعمَدَك َأَحًدا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِشًيا ِسرَّ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .يـَعميِن َحىتَّ اَل َيُكوَن ُمفم
ُ َعَليمِه : ِقيلَ َوَقدم َكانُوا َأرمبـََعَة َعَشَر رَُجًَل، وَ : قـُلمتُ  َحاَق َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكانُوا اثـميَنم َعَشَر رَُجًَل، َوذََكَر ابمُن ِإسم

ُ َعَليمهِ  بَـَرُهمم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن من َأمرهم َومبَا َوَسلََّم مبَا َكا َوَسلََّم بعث ِإلَيمِهمم ُحَذيـمَفَة بمَن المَيَماِن َفَجَمَعُهمم َلُه، فََأخم
 .متاالوا َعَليمهِ 
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َاَءُهمم  َحاَق َأمسم  .مثَّ َسَرَد ابمُن ِإسم
 ( ".5)ومهوا مبَا مل ينالوا : " َوِفيِهمم أنزل هللا عزوجل: قَالَ 

َحاق، َعن االعمش، * * *  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن َسَلَمَة، َعنم َأىب ِإسم رو ابمن ُمرََّة، َعنم َأيب َوَرَوى المبَـيـم َعن َعمم
، َعنم ُحَذيـمَفَة بمِن المَيَماِن، قَالَ  رَتِيِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأُقوُد بِِه َوَعمَّاٌر َيُسوُق : المَبخم ُكنمُت آِخًذا ِبِطَاِم ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

: َقِد اعمتَـَرُضوُه ِفيَها، قَالَ ( 1)َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِِبلمَعَقَبِة ِإَذا ِِبثـميَنم َعَشَر رَاِكًبا  -بِِه  َأوم َأََن َأُسوُق َوَعمَّاٌر يـَُقودُ  -النَّاَقَة 



ِبرِينَ  ا ُمدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَصَرَخ هِبِمم فـََولَّوم ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فَأَنـمبَـهم
َم؟ َهلم َعَرفـم : " فـََقاَل لََنا َرُسوُل هللا َنا الر َِكابَ : قـُلمَنا" ُتُم المَقوم  .اَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َكانُوا ُمتَـَلثِ ِمنَي، َوَلِكنَّا َقدم َعَرفـم

ِم المِقَياَمِة،: " قَالَ   َهُؤاَلِء المُمَناِفُقوَن ِإََل يـَوم
ُروَن َما َأرَاُدوا؟   .اَل : قـُلمَنا" َوَهلم َتدم

َها َأرَاُدوا َأنم يـَزم : " قَالَ   ".َْحُوا َرُسوَل اَّللَِّ ِف المَعَقَبِة فـَيـُلمُقوُه ِمنـم
م  ِبَرأمِس َصاِحِبِهمم؟ قَالَ : قـُلمَنا َعَث ِإلَيمَك ُكلُّ قـَوم َعُث ِإََل َعَشائِرِِهمم َحىتَّ يـَبـم َرُه َأنم تـََتَحدَّث : " ََي َرُسول هللا َأوال تـَبـم اَل، َأكم

تـُُلُهمم المَعَرب بَينَها َأن ُُمَمًَّدا قَا َبَل َعَليمِهمم يـَقم ُ هِبِمم َأقـم مه، َحىتَّ ِإَذا َأظمَهَرُه اَّللَّ  ".تل بَقوم
َلِة : " مثَّ قَالَ  بـَيـم َلة؟ قَالَ : قـُلمَنا" اللَُّهمَّ ارمِمِهمم ِِبلدُّ بـَيـم ِهَي شَهاب من ََنر تقع َعَلى نَِياِط قـَلمِب : " ََي َرُسول هللا َوَما الدُّ

 ".ِلُك َأَحِدِهمم فـَيَـهم 
ِلم  ِمنم َطرِيِق ُشعمَبةَ  َأرََأيـمُتمم : قـُلمُت ِلَعمَّار  : َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأىب َنضرة، َعن قيس بن عَباَدة، قَالَ : َوِف َصِحيِح ُمسم

َنا َرُسوُل اَّللَِّ مَ : َصِنيَعُكمم َهَذا، ِفيَما َكاَن من َأمر على، أرأى رََأيـمُتُموُه أم شئ َعهده ِإلَيمُكم َرُسول هللا؟ فـََقالَ  ا َعِهَد ِإلَيـم
ًئا مل يعهده ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشيـم  َصلَّى اَّللَّ

__________ 
بَة ( 5)  .رجَل: غريا( 1)ُسورَة التـَّوم

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  بَـَرين َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف َأصمَحايب اثـََنا َعَشَر ُمَناِفًقا : " َم َأنه قَالَ ِإََل النَّاِس َكافًَّة، َوَلِكنم ُحَذيـمَفُة َأخم
ياط  ََمُل ِف سم اْلم َنََّة َحىتَّ يَِلَج اْلم ُخُلوَن اْلم ُهمم مَثَانَِيٌة اَل يَدم  ".ِمنـم

ه  آَخَر َعنم قـََتاَدةَ  ُخُلونَ : " وىف ِرَوايَة ِمنم َوجم َِياِط،  ِإنَّ ِف ُأمَِِّت اثـميَنم َعَشَر ُمَناِفًقا اَل يَدم ََمُل ِف َسمِ  اْلم َنََّة َحىتَّ يَِلَج اْلم اْلم
َتاِفِهمم َحىتَّ يـَنمُجَم ِمنم صُ  َ َأكم َلُة، ِسَراٌج ِمَن النَّاِر َيظمَهُر بـَنيم بـَيـم ِفيَكُهُم الدُّ ُهمم َتكم  ".ُدورِِهمم مَثَانَِيٌة ِمنـم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ُهمم  -َأوم مَخمَسَة َعَشَر  -َأنَـُّهمم َكانُوا َأرمبـََعَة َعَشَر  َوَرَويـمَنا َعنم ُحَذيـمَفةَ : قَاَل اْلم َهُد ِِبَّللَِّ َأنَّ اثـميَنم َعَشَر ِمنـم َوَأشم
َهاُد، َوَعَذَر َثََلثًَة َأنَـُّهمم قَاُلوا َشم َم يـَُقوُم اَأم نـمَيا َويـَوم ََياِة الدُّ عمَنا الممُ : َحرمٌب َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلِه ِف اْلم َنا مبَا َأرَادَ َما مسَِ  .َناِدي َواَل َعِلمم

َنِدِه قَالَ  َماُم َأْحمَُد ِف ُمسم َِديُث َقدم َرَواُه اْلمِ ثـََنا يَزِيُد : َوَهَذا اْلم - ُهَو ابمُن َهاُروَن  -َحدَّ
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، قَالَ  بَـَرََن المَولِيُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن مُجَيمع  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َغزمَوِة تـَُبوَك َلمَّا َأقـم : َأخم َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َأَحدٌ : َأَمَر ُمَناِدًَي فـََناَدى  .ِإن َرُسول هللا آِخٌذ ِِبلمَعَقَبِة َفََل َيَمُخذم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُدُه ُحَذيـمَفُة َوَيسُ  َنَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌط ُمتَـَلثِ ُموَن َعَلى الرََّواِحِل، فـََغُشوا فـَبَـيـم َبَل َرهم وقُُه َعمَّاٌر ِإذم َأقـم

ِرُب ُوُجوَه الرََّواحِ  َبَل َعمَّاٌر َيضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأقـم ُ َعمَّارًا َوُهَو َيُسوُق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ُقدم ُقدم : " َوَسلََّم ِْلَُذيـمَفةَ  َعَليمهِ 



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم المَوادي، فـََلمَّا َهَبط َورََجَع َعمَّاٌر قَالَ  َم؟ : " َحىتَّ َهَبَط َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " ََي َعمَّاُر َهلم َعَرفمَت المَقوم
ُم : قَالَ   .ُمتَـَلثِ ُمونَ َقدم َعَرفمُت َعامََّة الرََّواِحِل َوالمَقوم
ِري َما َأرَاُدوا؟ : " قَالَ  ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : قَالَ " َهلم َتدم  .اَّللَّ
 ".َأرَاُدوا َأنم يـَنمِفُروا ِبَرُسوِل اَّللَِّ فـََيطمَرُحوُه : قَالَ 
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ُ َعَليمِه َوسَ : قَالَ  ُتَك ِِبَّللَِّ َكمم تـَعمَلُم َكاَن َأصمَحاُب المَعَقَبِة؟ : لََّم فـََقالَ َفَسارَّ َعمَّاٌر َرُجًَل ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َنَشدم
 .َأرمبـََعَة عشر رجَل: قَالَ 

 .ِإنم ُكنمُت ِفيِهمم فـََقدم َكانُوا مَخمَسَة َعَشرَ : فـََقالَ 
ُهُم َثََلثًَة قَا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم مُ : ُلوافـََعَذَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َما َأرَاَد المَقوم عمَنا منادى َرُسول هللا َوَما َعِلمم  .َما مسَِ

هَ : فـََقاَل َعمَّارٌ  َشم َم يـَُقوُم اَأم َيا َويـَوم نـم ََياِة الدُّ َهُد َأنَّ ااِلثـميَنم َعَشَر المَباِقنَي َحرمٌب َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلِه ِف اْلم  .ادُ َأشم
ِجِد الضِ َراِر قَ  ُ تـََعاََل ِقصَُّة َمسم ِمِننَي َوِإرمَصاًدا ِلَمنم َحاَرَب : " اَل اَّللَّ َ المُمؤم رِيًقا بـَنيم ًرا َوتـَفم ِجًدا ِضَرارًا وَُكفم َُذوا َمسم َوالَِّذيَن اختَّ

َهُد ِإنَـُّهمم َلَكا ُ َيشم ىَن، َواَّللَّ ُسم ِلُفنَّ ِإنم َأَردمََن ِإالَّ اْلم َ َوَرُسوَلُه ِمنم قـَبمُل، َولََيحم ِجٌد ُأسِ َس َعَلى اَّللَّ ِذبُوَن، اَل تـَُقمم ِفيِه َأبًَدا َلَمسم
م  َأَحقُّ َأنم تـَُقوَم ِفيهِ   التـَّقمَوى ِمنم َأوَِّل يـَوم

ُ ُيُِبُّ المُمطَّهِ رِينَ   .ِفيِه رَِجاٌل ُيُِبُّوَن َأنم يـََتَطهَُّروا َواَّللَّ
َيانَُه على تقوى من هللا ورضوان خري أَ  ُ َأَفَمنم َأسََّس بـُنـم َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرف  َهار  فَانـمَهاَر ِبِه ِف ََنِر َجَهنََّم َواَّللَّ من َأسََّس بـُنـم

ا رِيَبًة ِف قـُُلوهِبِمم ِإالَّ َأنم تـََقطََّع  َيانـُُهُم الَِّذي بـَنَـوم َم الظَّاِلِمنَي، اَل يـََزاُل بـُنـم ِدي المَقوم  .( 5" )قـُُلوبـُُهمم َوهللا عليم َحِكيم اَل يـَهم
ََيِت المَكِرُيَِة ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه كِ  َنا َعَلى تـَفمِسرِي َما يـَتَـَعلَُّق هِبَِذِه اْلم دُ َوَقدم َتَكلَّمم َمم  .َفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم

ُلُه، وََكيمِفيََّة أَ  ِجِد الظَّاملِِ َأهم َحاَق َكيمِفيََّة بَِناِء َهَذا المَمسم ممِر َرُسول هللا صلى هللا ِبََرابِِه َمرمِجَعُه ِمنم تـَُبوَك قـَبمَل َوذََكَر ابمُن ِإسم
 .ُدُخوِلِه المَمِديَنةَ 
ِجد قَباء،: َوَمضمُموُن َذِلكَ  ِجد َقرِيبا من َمسم ا ُصورَة َمسم  َأنَّ طَائَِفًة ِمَن المُمَناِفِقنَي بـَنَـوم

__________ 
بَة( 5)  .ُسورَة التـَّوم

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيِه َحىتَّ يـَُروَج هَلُمم َما َأرَاُدوُه ِمَن الم َوَأرَادُ  ِر َوالمِعَنادِ وا َأنم ُيَصلِ َي هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َفَساِد َوالمُكفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن الصَََّلِة ِفيِه، َوَذِلَك َأنَّ  ُ َرُسوَلُه َصلَّى اَّللَّ َها فـََعَصَم اَّللَّ ُه َكاَن َعَلى َجَناِح َسَفر  ِإََل تـَُبوَك، فـََلمَّا رََجَع ِمنـم



َ المَمِديَنِة َساَعٌة  -فـَنَـَزَل ِبِذي َأَوان   َنُه َوبـَنيم لُُه تـََعاََل  -َمَكاٌن بـَيـم ِجِد َوُهَو قـَوم ُي ِف َشأمِن َهَذا المَمسم : " نـََزَل َعَليمِه المَوحم
َُذوا َمسمجِ  ِمِننَي َوِإرمَصاًدا ِلَمنم َحاَرَب هللا َوَرُسوله من قبل َوالَِّذيَن اختَّ َ المُمؤم رِيًقا بـَنيم ًرا َوتـَفم يَةَ " ًدا ِضَرارًا وَُكفم  .اْلم

لُُه  ِجِد قـَُباء ، " ِضَرارًا " َأمَّا قـَوم ًرا " َفَِلَنَـُّهُم َأرَاُدوا ُمَضاَهاَة َمسم رِيًقا َوتَـ " ِِبَّللَِّ اَل ِلْلمُِيَاِن بِِه، " وَُكفم ِللمَجَماَعِة َعنم " فم
ِجِد قـَُباء    .َمسم

ُ، َوَذِلَك َأنَُّه َلمَّا َدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّ " َوِإرمَصاًدا ِلَمنم َحارب هللا َوَرُسوله من قبل "  َوُهَو َأبُو َعاِمر  الرَّاِهُب المَفاِسُق قـَبََّحُه اَّللَّ
سم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلمِ َفَرُهمم، َفَجاُءوا َعاَم ُأُحد ، َفَكاَن ِمنم َأممرِِهمم َما َصلَّى اَّللَّ تَـنـم ََلِم فََأىَب َعَليمِه، ذهب ِإََل َمكََّة فَاسم

َهضم َأممُرُه َذَهَب ِإََل   َقدَّممَناُه، فـََلمَّا ملَم يـَنـم
ُ َعلَ  تَـنمِصَرُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمِه َوَسلََّم، وََكاَن َأبُو َعاِمر  َعَلى ِديِن ِهَرقمَل ممَّنم تـَنمَصرَّ َمَعُهمم َمِلِك الرُّوِم قـَيمَصَر لَِيسم

َوانِِه الَِّذيَن ََنفـَُقوا يَِعُدُهمم َوُُيَنِ يِهمم َوَما يَِعُدُهُم الشَّيمطَانُ  ُتُب ِإََل ِإخم  ِإالَّ ُغُرورًا، َفَكاَنتم ُمَكاتـََباتُُه ِمَن المَعَرِب، وََكاَن َيكم
 .ُرُسُلُه تَِفُد ِإلَيمِهمم ُكلَّ ِحني  وَ 

ِجَد ِف الصُّورَِة الظَّاِهَرِة، َوَِبِطُنُه َداُر َحرمب  َوَمَقرٌّ ِلَمنم يَِفُد ِمنم ِعنمِد َأيب عَ  ا َهَذا المَمسم ٌع ِلَمنم ُهَو فـَبَـنَـوم اِمر  الرَّاِهِب، َوجُمَمِ 
 .َعَلى َطرِيَقِتِهمم ِمَن المُمَناِفِقنيَ 

 ".َوِإرمَصاًدا ِلَمنم َحاَرَب اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِمنم قبل : " َذا قَاَل تـََعاََل َوهلَِ 
ِلُفنَّ : " مثَّ قَالَ  ُه " َولََيحم ىَن " َأِي الَِّذيَن بـَنَـوم ُسم رَ " ِإنم َأَردمََن ِإالَّ اْلم َيـم َا أردََن ببنيانه اْلم  .َأي ِإَّنَّ

ُ تـََعاََل  هَ : " قَاَل اَّللَّ ُ َيشم  ".ُد ِإنَـُّهمم َلَكاِذبُوَن َواَّللَّ
ُ تـََعاََل ِلَرُسوِلهِ   فـَنَـَهاُه َعِن المِقَياِم ِفيِه، لَِئَلَّ يـَُقرِ َر َأممَرُه،" اَل تـَُقمم ِفيِه أبدا : " مثَّ قَاَل اَّللَّ
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ِجِد الَِّذي ُأسِ َس َعَلى التـَّقم  َياُق مثَّ َأَمَرُه َوَحثَُّه َعَلى المِقَياِم ِف المَمسم ِجُد قـَُباء ، ِلَما َدلَّ َعَليمِه السِ  م  َوُهَو َمسم َوى ِمنم َأوَِّل يـَوم
ِلِه ُمِشريٌَة ِإلَيمهِ  ََحاِديُث المَوارَِدُة ِف الثَـَّناِء َعَلى َتطمِهرِي َأهم  .َواَأم

ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِلم  ِمنم َأنَُّه َمسم ِجُد  َوَما ثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم َم، َِأَنَُّه ِإَذا َكاَن َمسم َعَليمِه َوَسلََّم اَل يـَُناِف َما تـََقدَّ
َرى، َوَأثـمَبُت ِف المَفضم  ََل ِبَذِلَك َوَأحم ِجُد الرَُّسوِل َأوم م  َفَمسم  .ِل ِمنمُه َوَأقـمَوىقـَُباء  ُأسِ َس َعَلى التـَّقمَوى ِمنم َأوَِّل يـَوم

َل ِف  بَـعمَنا المَقوم دُ َوَقدم َأشم َمم ِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم  . َذِلَك ِف التـَّفم
ا نـََزَل ِبِذي َأَوان  َدَعا َماِلَك بمَن الدُّخم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّ َأوم َأَخاُه  -ُشِم َوَمعمَن بمَن َعِدي   َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعنـم  -َعاِصَم بمَن َعِدي    ُيَحر ِقَاُه ِِبلنَّاِر، َفَذَهَبا َفَحرَّقَ َرِضَي اَّللَّ ُلُه فـَ ِجِد الظَّاملِِ َأهم َهَبا ِإََل َهَذا المَمسم اُه ُهَما َفَأَمَرمُهَا َأنَّ يَذم
ُلهُ   .ِِبلنَّاِر، َوتـََفرََّق َعنمُه َأهم

َحاقَ  ُه اثـميَنم َعَشَر َرُجًَل َوُهمم، ِخذَ : قَاَل ابمُن ِإسم  َوِف  -اُم بمُن َخاِلد  وََكاَن الَِّذيَن بـَنَـوم
ِجِد  َزمَعِر، َوَعبَّاُد بمُن ُحنَـيمف   -َجنمِب َدارِِه َكاَن بَِناُء َهَذا المَمسم ، َوُمَعتِ ُب بمُن ُقَشريم ، َوَأبُو َحِبيَبة ابمن اَأم َوثـَعمَلَبُة بمُن َحاِطب 

، َوَجارِيَُة بمُن َعاِمر ، َوابـمَناُه جمَُ  ِل بمِن ُحنَـيمف  ٌع َوزَيمدٌ َأُخو َسهم  .مِ 



َعَة،  َعَة، َوجبَاُد بمُن ُعثمَماَن َوُهَو ِمنم َبيِن ُضبَـيـم َاِرِث، َوحَبمَزٌج َوُهَو ِإََل َبيِن ُضبَـيـم َتُل بمُن اْلم َوَوِديَعُة بمُن ََثِبت  َوُهَو ِإََل َبيِن َونـَبـم
 .أَُميَّةَ 

ِر، َوِف َغزمَوِة تـَُبوَك َهِذِه َصلَّى َرُسوُل : قـُلمتُ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخلمَف َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َصََلَة المَفجم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذَهَب يـَتَـ  َها، َوَذِلَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَة الثَّانَِيَة ِمنـم ُن ُشعمَبَة فَأَبمطَأَ َوضَّأُ َوَمَعُه المُمِغريَُة بم َأدمَرَك َمَعُه الرَّكم

، فـََلمَّا َسلََّم النَّاُس َأعمَظُموا َما وَ  َم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف  َقَع، فـََقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َعَلى النَّاِس، فَأُِقيَمِت الصَََّلُة فـَتَـَقدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتم: َصلَّى اَّللَّ َسنـم  َأحم
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ُتمم  ثـََنا " َوَأَصبـم ُ قَاِئًَل َحدَّ  ( .5)َوَذِلَك ِفيَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَّ
بَـَرََن ُْحَيمد  الطَِّويِل، َعنم َأَنسِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَباَرِك، َأخم ثـََنا َأْحمَُد بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ، َأنَّ  َحدَّ بمِن َماِلك 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم رََجَع ِمنم َغزمَوِة تـَُبوَك َفَدََن ِمَن المَمِديَنِة فـََقالَ َرسُ  َواًما َما ِسرمُُتم َمِسريًا َواَل : " وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ ِِبلمَمِديَنِة َأقـم
ُر : " ِِبلمَمِديَنِة؟ قَالَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوُهمم : فـََقاُلوا" َقطَعمُتمم َواِدًَي ِإالَّ َكانُوا َمَعُكمم   ".َوُهمم ِِبلمَمِديَنِة َحَبَسُهُم المُعذم

هِ   .تـََفرََّد ِبِه ِمنم َهَذا المَوجم
ِل بمِن : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ُرو بمُن َُيمََي، َعِن المَعبَّاِس بمِن َسهم َثيِن َعمم ثـََنا ُسَليمَماُن، َحدَّ ثـََنا َخاِلُد بمُن َُممَلد ، َحدَّ َسعمد ، َعنم َأيب َحدَّ

َنا َعَلى الممَ : قَالَ ( 5)ُْحَيمد   َرفـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َغزمَوِة تـَُبوَك َحىتَّ ِإَذا َأشم بَـلمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهِذِه : " ِديَنِة قَالَ َأقـم
 ".َوَهَذا ُأُحٌد َجَبٌل ُيُِبـَُّنا َوَنُِبُُّه ( 1)طَابَُة 
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسَليمَماَن بمِن ِبََلل  ِبِه ََنمَوُه َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َوَرَواهُ  َيان، َعن : ُمسم ثـََنا ُسفم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ َحدَّ

ِري ، َعن السَّاِئب  الزُّهم
َياِن نـَتَـَلقَّى رَ : ابمن يَزِيَد، قَالَ  ُت َمَع الصِ بـم َدَمُه ِمنم َغزمَوِة َأذمُكُر َأين ِ َخَرجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ثَِنيَِّة المَوَداِع ُمقم ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .تـَُبوكَ 
َنَة بِِه، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ  َياَن بمِن ُعيَـيـم  .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم

َهِقيُّ  عمُت َأَِب َخِليَفَة يـَُقولُ : َوقَاَل المبَـيـم ِرو بمُن َمَطر ، مسَِ بَـَرََن َأبُو َعمم ِر بمُن قـََتاَدَة، َأخم بَـَرََن َأبُو َنصم عمُت ابمَن َعاِئَشَة : َأخم مسَِ
َياُن َوا: يـَُقولُ  ُ َوَسلََّم المَمِديَنَة َجَعَل النِ َساُء َوالصِ بـم  :لمَواَلئُِد يـَُقلمنَ َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .َكَذا ِبالصل( 5)
د: ا( 1)  .َعن َأىب َأْحم

 .َوُهَو حَتمرِيف
 .من َأمسَاء المَمِديَنة: طابة( 9)

)*( 
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َنا  ُر َعَليـم َنا * طََلَع المَبدم ُر َعَليـم َهِقيُّ َما َدَعا َّلِلَِّ َداعم قَاَل الم * ِمنم ثَِنيَّاِت المَوَداعم َوَجَب الشُّكم َوَهَذا يَذمُكُرُه ُعَلَماُؤََن ِعنمَد : بَـيـم
َدِمِه ِمنم  ا َقِدَم المَمِديَنَة ِمنم ثَِنيَّاِت المَوَداِع ِعنمَد َمقم َدِمِه المَمِديَنَة من َمكَّة ِإالَّ َأنَُّه َلمَّ ُ َأعمَلُم، َفذََكرمََنُه َهاُهَنا  َمقم تـَُبوَك، َواَّللَّ

 .َأيمًضا
ُ َعنمهُ : َخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَُّ قَاَل المبُ * * *   .َحِديِث َكعمِب بمِن َماِلك  َرِضَي اَّللَّ

، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن ابمن َعبمدِ  ثـََنا اللَّيمُث، َعنم ُعَقيمل  َعِن ابمِن ِشَهاب  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ ، َأنَّ  َحدَّ اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َماِلك 
ُث ِحنَي خَتَلََّف : قَالَ  -وََكاَن قَائَِد َكعمب  ِمنم بَِنيِه ِحنَي َعِمَي  - بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  َعبمِد اَّللَِّ  عمُت َكعمَب بمَن َماِلك  ُُيَدِ  مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف : َعنم ِقصَِّة تـَُبوَك، قَاَل َكعمبٌ  َر َأين ِ  ملَم َأخَتَلَّفم َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َغزمَوة  َغَزاَها ِإالَّ ِف َغزمَوِة تـَُبوَك، َغيـم
َا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َها، ِإَّنَّ ر ، َومل يـَُعاتب َأَحًدا خَتَلََّف َعنـم  ُكنمُت خَتَلَّفمُت ِف َغزمَوِة بَدم

ُ بـَيـم  ، َحىتَّ مَجََع اَّللَّ ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َعَليمِه َوَسلََّم يُرِيُد ِعرَي قـَُريمش  ِهمم َعَلى َغريمِ ِميَعاد ، َوَلَقدم َشِهدم َ َعُدوِ  نَـُهمم َوبـَنيم
َنا  َلَة المَعَقَبِة ِحنَي تـََواثـَقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم رٌ ( 5)اَّللَّ ر ، َوِإنم َكاَنتم بَدم َهَد َبدم ََلِم َوَما ُأِحبُّ َأنَّ يل هِبَا َمشم َأذمَكَر ِف  َعَلى اْلمِسم

َها  .النَّاِس ِمنـم
َلُه َكاَن ِمنم َخرَبِي َأين ِ ملَم َأُكنم َقطُّ َأقـمَوى َواَل َأيمَسَر ِحنَي ختلفت َعنُه ِف تِلمَك المَغزمَوة، َواَّللَِّ َما اجم  َتَمَعتم ِعنمِدي قـَبـم

َِها، َحىتَّ َكاَنتم تِلمَك المَغزمَوُة رَاِحَلَتاِن َقطُّ َحىتَّ مجعتهما ِف تِلمَك المُغَزاة، َوملَم َيُكنم َرسُ  وُل اَّللَِّ يُرِيُد َغزمَوًة ِإالَّ َورَّى ِبَغريم
َبَل َسَفًرا بَعيدا وعددا  تَـقم َبَة َغزمِوِهمم، ( 1)َغَزاَها َرُسوُل اَّللَِّ ِف َحر   َشِديد  َواسم ِلِمنَي َأممَرُهمم لِيَـَتَأهَُّبوا ُأهم َكِثريًا َفَجلَّى ِللمُمسم

ربُهمفَ   أخم
__________ 

 .َحىتَّ تواثبنا: االصل( 5)
 .َوَمَفازًا وعدوا كثريا: الُبَخاِري  ( 1) 177/  1َوَما أثمبته من َصِحيح الُبَخاِري  

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكِثرٌي َواَل  ِلُموَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهِه الَِّذي يُرِيُد، َوالمُمسم يَواَن  - جَيمَمُعُهمم ِكَتاٌب َحاِفٌظ ِبَوجم  -يُرِيُد الدِ 
ُي اَّللَِّ َوَغَزا َرُسولُ : قَاَل َكعمبٌ  َفى َلُه َما ملَم يـَنمِزلم ِفيِه َوحم ُ َعَليمِه  َفَما َرُجٌل يُرِيُد َأنم يـَتَـَغيََّب ِإالَّ َظنَّ َأنم َسَيخم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِحنَي طَاَبِت الثِ َماُر َوالظِ ََللُ ( [ 5) تِلمَك المَغزمَوةَ ]َوَسلََّم 
ُت َأغمُدو ِلَكيم َأََتَهََّز  ِلُموَن َمَعُه، َفطَِفقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم ًئا، َوََتَهََّز َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَعُهمم فََأرمِجُع َوملَم َأقمِض َشيـم

 .يمهِ َأََن قَاِدٌر َعلَ : فََأُقوُل ِف نـَفمِسي
ِلُموَن َمَعُه َوملَم أَ  َبَح َرُسوُل اَّللَِّ َوالمُمسم دُّ، فََأصم َتدَّ ِِبلنَّاِس اْلِم ًئا، َفقلتفـََلمم يـََزلم يـََتَماَدى يب َحىتَّ اشم : قمِض ِمنم َجَهاِزي َشيـم



َُقُهمم  ِ مثَّ َأْلم َمنيم م َأوم يـَوم  .أَتهز بعد يـَوم
ًئافـََغَدومُت بـَعمَد َأنم َفَصُلوا َِأََتََ  ًئا، مثَّ َغَدومُت مثَّ َرَجعمُت َوملَم َأقمِض َشيـم  .هََّز فـََرَجعمُت َوملَم َأقمِض َشيـم

ُت َأنم َأرمحتََِل فَُأدمرَِكُهمم  َرُعوا َوتـََفاَرَط المَغزمُو، َومَهَمم َتيِن فـََعلمُت  -فـََلمم يـََزلم يب َحىتَّ َأسم  .فـََلمم يـَُقدَّرم يل َذِلكَ  -َولَيـم
َزَنيِن َأين ِ اَل َأَرىَفُكنم  ُت ِفيِهمم َأحم ُت ِف النَّاِس بـَعمَد ُخُروِج َرُسوِل اَّللَِّ َفطُفم  ُت ِإَذا َخَرجم

ُ ِمِن الضَُّعَفاءِ   .ِإالَّ رَُجًَل َمغمُموًصا َعَليمِه النِ َفاُق، َأوم َرُجًَل ممَّنم َعَذَر اَّللَّ
ِم بِتَـُبوكَ َوملَم يَذمُكرمين َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  " َما فـََعَل َكعمٌب؟ : "  َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ بلغ تـَُبوكا، فـََقاَل َوُهَو َجاِلٌس ِف المَقوم

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َحَبَسُه بـُرمَداُه َوَنَظُرُه ِف ِعطمَفيمهِ : فـََقاَل رَُجٌل ِمنم َبيِن َسِلَمةَ 
ًرا بِئمَس َما: فـََقاَل ُمَعاُذ بمُن َجَبل   َنا َعَليمِه ِإالَّ َخيـم  .قـُلمَت، َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما َعِلمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
مبَاَذا أخرج َغدا : ب َوَأُقولفـََلمَّا بـََلَغيِن َأنَُّه تـََوجََّه قَاِفًَل َحَضَرين مَهِ ي، وطفقت َأَتذكر المَكذِ : قَاَل َكعمُب بمُن َماِلك  * * * 

تَـَعنمُت َعَلى َذِلَك ِبُكلِ  ِذي رَأمي  ِمنم   من سخطه؟ َواسم
__________ 

 .من َصِحيح الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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ِلي، فـََلمَّا ِقيلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأَظلَّ قَاِدًما زَاَح َعينِ  : َأهم ُرَج ِمنمُه أبدا ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  المَباِطُل، َوَعَرفمُت َأين ِ َلنم َأخم
َقهُ   .بشئ ِفيِه َكِذٌب، فََأمجمَعمُت ِصدم

ِجِد فـَرََكعَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاِدًما، وََكاَن ِإَذا قدم من سفر بََدَأ ِِبلمَمسم َبَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ مثَّ َجَلسَ  َوَأصم َعتَـنيم  ِفيِه رَكم
ُهمم لِلنَّاِس، فـََلمَّا فـََعَل َذِلَك َجاَء المُمَخلَُّفوَن َفَطِفُقوا يـَعمَتِذُروَن ِإلَيمِه َوَُيمِلُفوَن َلُه، وََكانُوا ِبضمعَ  ًة َومَثَاِننَي رَُجًَل، فـََقِبَل ِمنـم

تَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعََلنِيَـتَـُهمم َوَِبيـََعُهمم َواسم  .غمَفَر هَلُمم، َووََكَل َسَرائَِرُهمم ِإََل اَّللَِّ عزوجلَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُت َعَليمِه تـََبسََّم تـََبسَُّم المُمغمَضِب مثَّ قَالَ  ُتُه، فـََلمَّا َسلَّمم َ يََديمِه، فـََقاَل يل " تـََعاَل : " َفِجئـم ُت بـَنيم : َفِجئمُت َأممِشي َحىتَّ َجَلسم

َرَك؟ َما َخلََّفَك؟ َأملَم َتُكنم َقِد "  َيا َلَرَأيمُت َأنم : فـَُقلمتُ " ابـمتَـعمَت َظهم نـم ِل الدُّ ُت ِعنمَد َغريمَِك ِمنم َأهم بـََلى ِإين ِ َواَّللَِّ َلوم َجَلسم
ر   ُرُج ِمنم َسَخِطِه ِبُعذم َم حَ  -َوَلَقدم ُأعمِطيُت َجَداًل  -َسَأخم ُتَك الميَـوم ثـم ُت لَِئنم َحدَّ ِديَث َكِذب  تـَرمَضى َوَلِكينِ  َواَّللَِّ َلَقدم َعِلمم

ق  َتَُِد َعَليَّ ِفيِه ِإين ِ الر  ثـمُتَك َحِديَث ِصدم ِخَطَك َعَليَّ، َولَِئنم َحدَّ ُ َأنم ُيسم جو ِفيِه َعفمو هللا، اَل َوهللا بِِه َعينِ  لَُيوِشَكنَّ اَّللَّ
 ماكان َل من عذر، َوَواَّللَّ َما ُكنمُت َقطُّ َأقـمَوى َواَل َأيمَسرَ 

 .نَي خَتَلَّفمُت َعنمكَ ِمينِ  حِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".َأمَّا َهَذا فـََقَد َصَدَق، فـَُقمم َحىتَّ يقمضى هللا ِفيك : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َناَك ُكنمَت َأذمنَـ : فـَُقممت فثار رَِجاٌل ِمنم َبيِن َسِلَمَة فَاتَـّبَـُعوين فـََقاُلوا يل  بمَت َذنـمًبا قـَبمَل َهَذا، َوَلَقد عجزت َأال َواَّللَِّ َما َعِلمم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَا اعمَتَذَر ِإلَيمِه المُمَخلَُّفوَن؟ َوَقدم   ِتغمَفاُر َرُسوِل َتُكوَن اعمَتَذرمَت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكاَن َكاِفيَك َذنـمَبَك اسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َلكَ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َب نـَفمِسي ُت َأنم َأرمِجَع فَُأَكذِ   .فو هللا َما زَاُلوا يـَُؤن ُِبوَنيِن َحىتَّ مَهَمم
 .نـََعمم َرُجََلِن قَااَل ِمثمَل َما قـُلمَت َوِقيَل هَلَُما ِمثمَل َما ِقيَل َلكَ : َهلم َلِقَي َهَذا َمِعي َأَحٌد؟ قَاُلوا: مثَّ قـُلمُت هَلُمم 

ِريُّ َوِهََلُل بمُن أَُميََّة المَواِقِفيُّ : ا؟ قَاُلواَمنم مهَُ : فـَُقلمتُ   ُمَرارَُة بمُن الرَّبِيِع المُعمم
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َوةٌ  رًا ِفيِهَما ُأسم ِ َقدم َشِهَدا بَدم ِ َصاِْلَنيم  .َفذََكُروا يل رَُجَلنيم
 .َفَمَضيمُت ِحنَي ذََكُرومُهَا يل 

ِ َمنم ختلف َونـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ * * *  ِلِمنَي َعنم َكََلِمَنا َأيُـَّها الثَََّلثَُة ِمنم بـَنيم  .َعَليمِه َوَسلََّم المُمسم
َنا َلِبثـم َرمُض َفَما ِهَي الَِِّت َأعمِرُف، فـَ تَـنَـبَـَنا النَّاُس َوتـََغيـَُّروا لََنا َحىتَّ تـََنكََّرتم ِف نـَفمِسي اَأم َلةً  فَاجم  .َعَلى َذِلَك مَخمِسنَي لَيـم

َلَدهُ فَ  ِم َوَأجم َتَكاََن َوقـََعَدا ِف بـُُيوهِتَِما يـَبمِكَياِن، َوَأمَّا َأََن َفُكنمُت َأَشبَّ المَقوم َهُد َأمَّا َصاِحَباَي فَاسم ُرُج فََأشم مم، َفُكنمُت َأخم
َواِق َواَل يَُكلِ ُميِن َأَحٌد، َوَأَتى َرسُ  َسم ِلِمنَي َوَأطُوُف ِف اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَُأَسلِ ُم َعَليمِه َوُهَو الصَََّلَة َمَع المُمسم وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهلم َحرََّك َشَفتَـيمِه ِبَردِ  السَََّلِم َعَليَّ َأمم اَل؟ مثَّ ُأَصلِ ي َقرِيًبا ِمنمُه فَُأَسارِقُُه النََّظَر، : ِف جَممِلِسِه بـَعمَد الصَََّلة، َوَأُقول ِف نـَفمِسي
َبَل ِإيَلَّ، َوِإَذا المتَـَفتُّ ََنمَوُه َأعمَرَض َعينِ  فَِإَذا أَ  بَـلمُت َعَلى َصََلِت َأقـم  .قـم

َوِة النَّاِس َمَشيمُت َحىتَّ   َتَسوَّرمُت ِجَداَر َحاِئطِ ( 5)َحىتَّ ِإَذا طَاَل َعَليَّ َذِلَك ِمنم َجفم
ُت َعَليمِه، فـََواَّللَِّ َما َردَّ َعَليَّ السَََّلَم، فـَُقلمتُ  - َوُهَو ابمُن َعمِ ي َوَأَحبُّ النَّاِس ِإيَلَّ  -َأيب قـََتاَدَة  ََي َأَِب قـََتاَدَة : َفَسلَّمم

َ َوَرُسوَلُه؟ َفَسَكتَ   .َأنمُشُدَك ِِبَّللَِّ َهلم تـَعمَلُميِن ُأِحبُّ اَّللَّ
تُُه فـََقالَ  ُت َلُه فـََنَشدم تُُه َفَسَكَت، فـَُعدم ُت َلُه فـََنَشدم ُ : فـَُعدم َناَي َوتـََولَّيمُت َحىتَّ َتَسوَّرمُت اَّللَّ َوَرُسولُُه َأعمَلُم، فـََفاَضتم َعيـم

َدارَ   .اْلِم
ِل الشَّاِم ممَّنم َقِدَم ِبطََعام  يَِبيُعهُ : قَالَ  َنا َأََن َأممِشي ِبُسوِق المَمِديَنِة ِإَذا نـََبِطيٌّ ِمنم َأنـمَباِط َأهم يِن َمنم يَُدلُّ :  ِِبلمَمِديَنِة يـَُقولُ َوبـَيـم

؟ َفَطِفَق النَّاُس ُيِشريُوَن َلُه، َحىتَّ ِإَذا َجاَءين َدَفَع ِإيَلَّ ِكَتاًِب ِمنم ملك َغسَّان  ِف َسرَقة من َحرِير فَِإَذا َعَلى َكعمِب بمِن َماِلك 
َقم بَِنا نـَُواِسكَ َأمَّا بـَعمُد، فَِإنَُّه َقدم بـََلَغيِن َأنَّ َصاِحَبَك َقدم َجَفاَك َوملَم جَيمَعلمَك اَّللَُّ : ِفيهِ  يَـَعة ، فَاْلم  . ِبَداِر َهَوان  َواَل َمضم

 .فـَتَـَيمَّمت هبَا التَّنور فسجرته هبَا! َوَهَذا َأيمًضا ِمَن المَبََلءِ : فـَُقلمُت َلمَّا قـََرأمتـَُها
__________ 

 .َحىتَّ ِإذا: ا( 5)
)*( 
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َنا على َذِلك، َحىتَّ ِإَذا َمَضتم أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيتيين فـََقالَ فََأَقمم ِسنَي ِإَذا َرُسوَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمم َلًة ِمَن اْلم : رمبـَُعوَن لَيـم
َرَأَتكَ   .َرُسول هللا َيَمُمُرَك َأنم تـَعمَتِزَل امم

َعُل؟ قَالَ : فـَُقلمتُ  َربـم : ُأطَلِ ُقَها َأمم َماَذا َأفـم َا َواَل تـَقم  .َهااَل َبِل اعمَتزهلم
َممرِ : َوَأرمَسَل ِإََل َصاِحَِبَّ مبِثمِل َذِلَك، فـَُقلمُت المرأت ُ ِف َهَذا اَأم ِضَي اَّللَّ  .اْلقى بهلك فكوين ِعنمَدُهمم َحىتَّ يـَقم

، إِ : َفَجاَءِت اممَرَأُة ِهََلِل بمِن أَُميََّة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ فـََقاَلتم : قَاَل َكعمبٌ  نَّ ِهََلَل بمَن ُأَميََّة َشيمٌخ َضاِئٌع لَيمَس َلُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ِدَمُه؟ قَالَ  َرُه َأنم َأخم َربمِك : " َخاِدٌم فـََهلم َتكم ِإنَُّه َواَّللَِّ َما ِبِه َحرََكة ِإََل شئ، َواَّللَِّ َما زَاَل يـَبمِكي : قَاَلتم " اَل َوَلِكنم اَل يـَقم

ِمِه َهَذاُمنمُذ َكاَن ِمنم َأممرِِه َما َكاَن ِإََل   . يـَوم
ِلي َتأمذن ِهََلل بِِه ُأَميََّة َأنم خَتمِدَمُه؟ فـَُقلمتُ : فـََقاَل يل بـَعمُض َأهم َتأمَذنمَت َرُسوَل اَّللَِّ ِف اممَرَأتك َكَما اسم َواَّللَِّ اَل : َلِو اسم

رِييِن َما يـَُقوُل َرُسول هللا ِإذَ  ، َوَما يُدم َتأمِذُن ِفيَها َرُسوَل اَّللَِّ َتأمَذنـمُتُه ِفيَها َوَأََن رَُجٌل َشابٌّ َأسم  .ا اسم
* * * 

َلًة ِمنم ِحنِي نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ َعنم َكََل : قَالَ  ، َحىتَّ َكَمَلتم لََنا مَخمُسوَن لَيـم َر لََيال   .ِمَنافـََلِبثمُت بـَعمَد َذِلَك َعشم
َلًة َوَأَنَ  َر ُصبمَح مَخمِسنَي لَيـم َاِل الَِِّت ذكر هللا  فـََلمَّا َصلَّيمُت المَفجم َنا َأََن َجاِلٌس َعَلى اْلم ِر بـَيمت  ِمنم بـُُيوتَِنا، فـَبَـيـم َعَلى َظهم

ىَف َعَلى جبل سلع  َت َصارِخ  َأوم عمُت َصوم َرمُض مبَا رَُحَبتم مسَِ بَِعمَلى عزوجل، َقدم َضاَقتم َعَليَّ نـَفمِسي َوَضاَقتم َعَليَّ اَأم
 .ََي َكعمب َأبمِشرم : َصوته

َنا ِحنَي َصلَّى َصََلَة المفَ  بَِة اَّللَِّ َعَليـم ِر، َفَذَهَب النَّاُس َفَخَررمُت َساِجًدا، َوَعَرفمُت َأنم َقدم َجاَء فرج، وآذن َرُسول هللا بِتَـوم جم
ََبل، َفَكاَن يـَُبشِ ُرونـََنا، َوَذَهَب ِقَبَل َصاِحَِبَّ ُمَبشِ ُروَن، َورََكَض رَُجٌل ِإيَلَّ فـََرًسا، َوَسَعى َساع  مِ  نم أسلم فأوىف على اْلم

رََع ِمَن المَفَرسِ  ُت َأسم  .الصَّوم
مُهَا ببشراه، تُُه إَيَّ يَبَّ َفَكَسوم تَُه يـَُبشِ ُرين نـََزعمُت َلُه ثـَوم عمُت َصوم  فـََلمَّا َجاَءين الَِّذي مسَِ
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َمِئذ   َرمُهَا يـَوم ِلُك َغيـم تَـَعرمُت ثَـ ! َواَّللَِّ َما َأمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فتلقاين النَّاس َواسم ُهَما َوانمطََلقمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تـُ ِ فـََلِبسم بـَنيم وم
بَِة يـَُقوُلونَ  بَُة اَّللَِّ َعَليمكَ : فوجا فوجا يهنئونين ِِبلتـَّوم ِنَك تـَوم  .لِيَـهم

ِجَد فَِإَذا ِبَرُسوِل اَّللَِّ : قَاَل َكعمبٌ  َلُه النَّاُس، فـََقاَم ِإيَلَّ طَلمَحُة بمُن ُعبَـيمِد َحىتَّ َدَخلمُت المَمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس َحوم  َصلَّى اَّللَّ
ُرُه، َواَل أَ   .نمَساَها ِلطَلمَحةَ اَّللَِّ يـَُهرمِوُل َحىتَّ َصاَفَحيِن َوَهنََّأين، َواَّللَِّ َما قَاَم ِإيَلَّ َرُجٌل ِمَن المُمَهاِجرِيَن َغيـم

ُ َعَليمِه َوسَ : َكعمبٌ   قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهُه فـََلمَّا َسلَّمم ُرُق َوجم لََّم َوُهَو يـَبـم
م  َمرَّ َعَليمَك ُمنمُذ َوَلَدتمَك ُأمَُّك : " ِمَن السُُّرورِ   ".َأبمِشرم ِبَريمِ يـَوم

؟ قَالَ : قـُلمتُ : الَ قَ  ُ َعَليمِه " اَل َبلم ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ : " َأِمنم ِعنمِدَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأمم ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهُه َحىتَّ َكأَنَُّه ِقطمَعُة َقَمر ، وَُكنَّا تَـَناَر َوجم  َوَسلََّم ِإَذا ُسرَّ اسم

 .َذِلَك ِمنمهُ  نـَعمِرفُ 



َ يََديمِه قـُلمتُ  ُت بـَنيم َِلَع ِمنم َمايل َصَدَقًة ِإََل هللا َوِإََل َرُسوله: فـََلمَّا َجَلسم َبِِت َأنم َأُنم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ِمنم تـَوم
ٌر َلَك : " قَاَل َرُسول هللا رَب فإىن أمسك سه: قلت" َأممِسكم َعَليمَك بـَعمَض َماِلَك فـَُهَو َخيـم  .مي الذى ِبَيـم

قًا مَ : َوقلت َبِِت َأالَّ َأحَتَدََّث ِإالَّ ِصدم ِق، َوِإنَّ ِمنم تـَوم َا جَنَّاين ِِبلصِ دم َ ِإَّنَّ  .ا بَِقيتُ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ
َِديِث مُ  ِق اْلم ُ ِف ِصدم ِلِمنَي َأبمََلُه اَّللَّ َسَن ممَّا َأبمََلين، َما فـََواَّللَِّ َما َأعمَلُم َأَحًدا ِمَن المُمسم نمُذ ذكرت َذِلك لَرُسول هللا َأحم

ِمي َهَذا َكِذًِب، َوِإين ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل يـَوم ُت ُمنمُذ ذََكرمُت َذِلَك ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِفيَما تـََعمَّدم ََأَرمُجو َأنم َُيمَفَظيِن اَّللَّ
 .بَِقيتُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوَأنـمَزَل اَّللَُّ   َلَقدم اَتَب هللا على النَِّب واملهاجرين: " َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ
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له" واالنصار  ََلِم َأعم " وَُكونُوا َمَع الصَّاِدقني : " ِإََل قـَوم ُ َعَليَّ ِمنم نِعمَمة  َقطُّ بـَعمَد َأنم َهَداين ِلْلمِسم َظَم ِف فو هللا َما َأنـمَعَم اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإنَّ َأُكوَن  ِلَك َكَما َهَلَك الَِّذيَن َكَذبُوا، فَِإنَّ اَّللََّ ( 5)نـَفمِسي من صدقي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه فََأهم َكَذبـم

َي َشرَّ َما قَاَل َِأََحد ، قَالَ  ُ تـََعاََل  تـََعاََل قَاَل لِلَِّذيَن َكَذبُوا ِحنَي َأنـمَزَل المَوحم ُتمم ِإلَيمِهمم : " اَّللَّ َقَلبـم ِلُفوَن ِِبَّللَِّ َلُكمم ِإَذا انـم َسَيحم
ُهم  ِلهِ " لتعرضوا َعنـم م المَفاِسقني : " ِإََل قـَوم َ اَل يـَرمَضى َعِن المَقوم  ".فَِإنَّ اَّللَّ

َنا َأيُـَّها الثَََّلثَُة َعنم َأممِر ُأولَِئكَ : قَاَل َكعمبٌ  تَـغمَفَر هَلُمم،  وَُكنَّا خَتَلَّفم ُهمم َرُسوُل اَّللَِّ ِحنَي َحَلُفوا َلُه فـََبايـََعُهمم َواسم الَِّذيَن قَِبَل ِمنـم
ُ تـََعاََل  ُ ِفيِه، فَِبَذِلَك قَاَل اَّللَّ ُ لَيمَس الَِّذي ذَ " َوَعَلى الثَََّلثَِة الَِّذيَن خلفوا : " َوَأرمَجأَ َرُسوُل اَّللَِّ َأممَرََن َحىتَّ َقَضى اَّللَّ َكَر اَّللَّ

ََن َوِإرمَجاُؤُه َأممَرََن َعمَّن حلف َلُه َواعمتذر ِإلَيم  َا ُهَو خَتمِليُفُه ِإَيَّ َنا ِمَن المَغزمِو َوِإَّنَّ ُهمممَّا ُخلِ فم  .ِه َفقبل ِمنـم
ِوهِ  ِريِ  بَِنحم ِلٌم ِمنم َطرِيِق الزُّهم  .َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم

َماِم َأْحمَدَ َوَهَكَذا َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن  َنِد اْلمِ ِسرِي ِمنم ُمسم َناُه ِف التـَّفم ِريِ  ِمثمَل ِسَياِق المُبَخاِريِ ، َوَقدم ُسقم َحاَق َعِن الزُّهم ، َوِفيِه ِإسم
 زََِيَداتٌ 

 .َيِسريَةٌ 
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

َوام  خَتَلَُّفوا ِمَن العصاة َغريمِ َهُؤاَلءِ  ُر َأقـم  ِذكم
ِلِه تـََعاََل قَاَل عَ  َوآَخُروَن اعمتَـَرُفوا ِبُذنُوهِبِمم َخَلطُوا َعَمًَل َصاِْلًا َوآَخَر َسيِ ًئا : " ِليُّ بمُن طَلمَحَة المَواِلِبُّ َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم

َ ُهَو التواب الرَِّحيم  ُ َأنم يـَُتوَب َعَليمِهمم ِإنَّ اَّللَّ ُ َكانُوا عَ : قَالَ ( 1" )َعَسى اَّللَّ ط  خَتَلَُّفوا َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشَرَة َرهم
ُهمم َأنـمُفَسُهمم ِبَسَواِري المَمسم  َعٌة ِمنـم َثَق َسبـم  .ِجدِ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغزمَوة تـَُبوك، فـََلمَّا َحَضُروا رُُجوُعُه َأوم

 .َأبُو لَُبابََة َوَأصمَحاٌب َلُه خَتَلَُّفوا َعنمَك، َحىتَّ ُتطمِلَقُهمم َوتـَعمُذَرُهمم : قَاُلوا"  َمنم َهُؤاَلِء؟: " فـََلمَّا َمرَّ هِبِمم َرُسوُل اَّللَِّ قَالَ 
 َوَأََن أُقمِسُم ِِبَّللَِّ اَل ُأطمِلُقُهمم َواَل َأعمُذرُُهمم َحىتَّ َيُكونَ : " قَالَ 

__________ 
 .ان اَل أكون: غري ا( 5)



 .َواَل ُهَنا زَائَِدة
 .نَأي َأن أكو 

بَة( 1)  .ُسورَة التـَّوم
)*( 
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ِلِمنَي   ".هللا عزوجل ُهَو الَِّذي يُطمِلُقُهمم، َرِغُبوا َعينِ  َوخَتَلَُّفوا َعِن المَغزمِو َمَع المُمسم
 .َوََنمُن اَل نُطمِلُق َأنـمُفَسَنا َحىتَّ َيُكوَن هللا ُهَو الذى يطلقنا: فـََلمَّا َأنم بـََلَغُهمم َذِلَك قَاُلوا

يَةَ " َوآَخُروَن اعمتَـَرُفوا ِبُذنُوهِبِمم : " فَأنمزل هللا عزوجل  .اْلم
 .ِمَن اَّللَِّ َواِجبٌ " َوَعَسى " 

َأممَوالَُنا فـََتَصدَّقم هِبَا ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهِذِه : فـََلمَّا أُنمزَِلتم َأرمَسَل ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ فََأطمَلَقُهمم َوَعَذَرُهمم، َفَجاُءوا بَِممَواهلِِمم َوقَاُلوا
تَـغمِفرم لََنا  .َعنَّا َواسم

َواَلُكمم : " فـََقالَ   ".َما أُِمرمُت َأنم آُخَذ َأمم
يِهمم هِبَا َوَصلِ  َعَليمِهم ِإن َصََلتك سكن هَلُم ِإن هللا مسيع ع: " فَأَنـمَزَل اَّللَُّ  ُرُهمم َوتـُزَكِ  ِإََل " ليم ُخذم ِمنم َأممَواهلِِمم َصَدَقًة ُتَطهِ 

ِلهِ  َن َِأَممِر اَّللَِّ ِإمَّا يعذهبم َوِإمَّا يـَُتوب َعَليمِهم : " قـَوم  ".َوآَخُروَن ُمرمَجوم
لُُه تـََعاََل  ُ على النَِّب واملهاج: " َوُهُم الَِّذيَن ملَم يـَرمِبطُوا َأنـمُفَسُهمم ِِبلسََّواِري، فَأُرمِجُئوا َحىتَّ نـََزَل قـَوم رين َلَقدم اَتَب اَّللَّ

 .ِإََل آخرَها" واالنصار الَّذين اتَّبُعوُه 
ِوهِ  ِفُّ َعِن ابمِن َعبَّاس  بَِنحم  .وََكَذا َرَواُه َعِطيَّة بن سعيد المَعوم

َحاَق ِقصََّة َأيب لَُبابََة َوَما َكاَن ِمنم َأممرِ  َسُه ِه يَـ َوَقدم ذََكَر َسِعيُد بمُن المُمَسيَِّب َوجُمَاِهٌد َوُُمَمَُّد بمُن ِإسم َم َبيِن قـَُريمَظَة َورَبمِطِه نـَفم وم
ُ َعَليمِه، َسُه َأيمًضا َحىتَّ اَتَب اَّللَّ َوَأرَاَد َأنم يـَنمَخِلَع ِمنم َماِلِه ُكلِ ِه  َحىتَّ تِيَب َعَليمِه، مثَّ ِإنَُّه خَتَلََّف َعنم َغزمَوِة تـَُبوَك فـََرَبَط نـَفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصَدَقًة، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ِفيَك ِمنم َذِلَك الثُـُّلُث : " لَّى اَّللَّ  ".َيكم
َحاقَ  يَةَ " َوآَخُروَن اعمتَـَرُفوا ِبُذنُوهِبِمم : " َوِفيِه نـََزلَ : قَاَل جُمَاِهٌد َوابمُن ِإسم  .اْلم
ََل : قَاَل َسِعيُد بمُن المُمَسيَّبِ  ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ مثَّ ملَم يـَُر ِمنمُه بـَعمَد َذِلَك ِف اْلمِسم ٌر َرِضَي اَّللَّ  .ِم ِإالَّ َخيـم

مم، َكَما َدلَّ َعَليمِه َوَلَعلَّ َهُؤاَلِء الثَََّلثََة ملَم يَذمُكُروا َمَعُه بَِقيََّة َأصمَحابِِه، واقتصروا على ذكره النه َكاَن َكالزَِّعيِم هلَُ : قـُلمتُ 
 .ِسَياُق ابمِن َعبَّاس  

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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، َعنم َسَلَمَة بمنِ  َياَن الثَـّومِريِ  ، َعنم ُسفم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب َأْحمََد الزُّبـَريمِيِ  َاِفُظ المبَـيـم ،   َوَرَوى اْلم ، َعنم ِعَياِض بمِن ِعَياض  ُكَهيمل 
ُعود  قَالَ  ُ َعلَ : َعنم َأبِيِه، َعن ابمن َمسم ِإنَّ ِمنمُكمم ُمَناِفِقنَي َفَمنم مَسَّيمُت فـَلميَـُقمم، : " يمِه َوَسلََّم فـََقالَ َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُمَناِفِقنَي َفَسُلوا  -َأوم ِإنَّ ِمنمُكمم  -ِإنَّ ِفيُكمم " َحىتَّ َعدَّ ِستَّة  َوَثََلِثنَي، مثَّ قَاَل، " ُقمم ََي ُفََلُن، ُقمم ََي ُفََلُن، ُقمم ََي ُفََلُن 
 َ  ".المَعاِفَيَة اَّللَّ
َنُه َمعمرَِفٌة، فـََقالَ : قَالَ  َنُه َوبـَيـم ، َوَقدم َكاَن بـَيـم ُ َعَليمِه : َفَمرَّ ُعَمُر ِبَرُجل  ُمتَـَقنِ ع  بَـَرُه مبَا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما َشأمُنَك؟ فََأخم

مَ : َوَسلََّم، فـََقالَ   .بـُعمًدا َلَك َساِئَر الميَـوم
َلَمَة َوابمِن : َن المُمَتَخلِ ُفوَن َعنم َغزمَوِة تـَُبوَك َأرمبـََعَة َأقمَسام  َكا: قـُلمتُ  َمأمُموُروَن َمأمُجوُروَن، َكَعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َوُُمَمَِّد بمِن َمسم

ُتوم    .ُأمِ  َمكم
 .ُءونَ َوَمعمُذوُروَن، َوُهُم الضَُّعَفاُء َوالمَمرمَضى، َوالمُمِقلُّوَن َوُهُم المَبكَّا

نُِبوَن َوُهُم الثَََّلثَُة، َوَأبُو لَُبابََة َوَأصمَحابُُه المَمذمُكوُرونَ   .َوُعَصاٌة ُمذم
ُموُموَن، وهم املَُناِفُقونَ   .َوآَخُروَن َمُلوُموَن َمذم
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ََواِدِث بـَعمَد رُُجوِعِه َعَليمِه السَََّلم ِإََل المَمِديَنِة مُ  ُر َما َكاَن ِمَن اْلم  نمَصَرَفُه ِمنم تـَُبوكَ ِذكم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا أبوا: قَاَل اْلم بَـَرََن َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ َاِفُظ ِإممََلًء، َأخم ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم لبخرتى عبد َحدَّ

ثـَنَ  ثـََنا زََكرَيَّ بمُن َُيمََي، َحدَّ ، قَالَ هللا بمِن َشاِكر ، َحدَّ ِه ُْحَيمِد بمِن ُمنمِهب  ، َعنم َجدِ  عمُت َجدِ ي : ا َعم َأىب زخر بمُن ِحصمن  مسَِ
ِس بمِن َحارِثَة ابمن اَلم  يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمنمَصَرَفُه ِمنم تـَُبوَك، َفَسِمعمُت : ُخَرميمَ بمَن َأوم َهاَجرمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ ُأرِيُد َأنم َأممَتِدَحكَ : اَس بمَن َعبمِد المُمطَِّلِب يـَُقولُ المَعبَّ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ فَاَك : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ دَع  * ِمنم قـَبمِلَها ِطبمَت ِف الظِ ََلِل َوِف : فـََقالَ " ُقلم اَل يـَفمُضِض اَّللَّ تَـوم ُمسم

َرا * َأنمَت َواَل نُطمَفة َواَل َعَلُق َبلم نُطمَفٌة تـَرمَكُب السَِّفنَي َوَقدم * يمُث خُيمَصُف المَوَرُق مثَّ َهَبطمَت المِبََلَد اَل َبَشٌر حَ  ََم َنسم َأْلم
َقُل ِمنم َصاِلب  ِإََل رََحم   َلُه المَغَرُق تـُنـم ُتَك المُمَهيمِمُن ِمنم ِإَذا َمَضى َعامَلٌ بََدا طََبُق َحىتَّ ا* َوَأهم تَـَوى بـَيـم ِخنمَدَف َعلمَياَء * حم

َرم ( 5)حَتمتَـَها النُُّطُق  َرَقِت اَأم َت َأشم ُن ِف َذِلَك الضِ َياِء َوِف النُّور * َوَأنمَت َلمَّا ُوِلدم ُُفُق فـََنحم وسبل * ض فضاءت بُِنوِرَك اَأم
رَ   .ى، َعن َأىب السكن زََكِرَيَّ بمُن َُيمََي الطَّاِئيُّ، َوُهَو ِف ُجزمء  َلُه َمرمِويٌّ َعنمهُ الرشاد ُنرتق مثَّ َرَواُه البيهقى من َطرِيق ُأخم

َهِقيُّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل المبَـيـم ريَُة المبَـيمَضاُء رُِفَعتم يل، َوَهِذِه الشَّيمَما: " َوزَاَد مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُء بنت َهِذِه اْلِم
َودَ  َباَء ُمعمَتِجَرة  ِبَِمار  َأسم َزمِديَُّة َعَلى بـَغمَلة  َشهم  .نفيلة اَأم

 ََي َرُسول: َفقلت" 
__________ 

 .َأعمَراض ونواح من جبال بـَعمضَها َفوق بعض، شبهت ِبلنطق الَّىِت تشد هبَا االوساط: النُّطمق( 5)
)*( 
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تـَُها َكَما َتِصُف َفِهَي يل؟ َقالَ اَّللَِّ ِإنم ََنمُن َدَخلمَنا اْلمِ   ".ِهَي َلَك : " ريََة فـََوَجدم
، وَُكنَّا نـَُقاِتُل َمنم يَِليَنا ِمَن المَعَرِب َعَلى: قَالَ   مثَّ َكاَنِت الر ِدَُّة َفَما ارمَتدَّ َأَحٌد ِمنم طَيِ ئ 

َنُة بمنُ  ََلِم، َفُكنَّا نـَُقاِتُل قـَيمًسا َوِفيَها ُعيَـيـم ِحصمن ، وَُكنَّا نـَُقاِتُل َبيِن َأَسد  َوِفيِهمم طَلمَحة ابمن ُخَويمِلد ، وََكاَن َخاِلُد بمُن  اْلمِسم
ُ َعنَّا طَيِ ًئا ِف ِدََيرَِها : المَولِيِد َُيمَدُحَنا، وََكاَن ِفيَما قَاَل ِفيَنا ُل رَاَيَ * َجَزى اَّللَّ َر َجَزاِء ُهمم َأهم َبمطَاِل َخيـم ِت مبُعمتَـَرِك اَأم

َأَجابُوا ُمَناِدَي ظُلمَمة  َوَعَماِء * ِإَذا َما الصََّبا َألمَوتم ِبُكلِ  ِخَباِء ُهمم َضَربُوا قـَيمًسا َعَلى الد ين بعد َما * السََّماَحِة َوالنََّدى 
َرِة، فـََلِقيَنا ُهرمُمَز  مثَّ َساَر َخاِلٌد ِإََل ُمَسيمِلَمَة المَكذَّاِب َفِسرمََن َمَعُه، فـََلمَّا فـََرغمَنا ِمنم : قَالَ  بَـلمَنا ِإََل ََنِحَيِة المَبصم ُمَسيمِلَمَة َأقـم

بَـُر من مَجعَنا، َومل يكن أحد من المَعجم ( 5)ِبَكاِظَمَة  ََلِم ِمنم ُهرمُمَز، َفَخَرَج ( 1)ِف َجيمش  ُهَو َأكم َأعمَدى ِللمَعَرِب َواْلمِسم
يِق فـَنَـفََّلُه َسَلَبُه، فـَبَـَلَغتم قـََلنمُسَوُة ُهرم ِإلَيمِه َخاِلٌد َوَدَعاُه ِإََل المرِبَا ُمَز ِمائََة ِز فـَبَـَرَز َلُه فـََقتَـَلُه َخاِلٌد، وََكَتَب ِبَرَبِِه ِإََل الصِ دِ 

، وََكاَنِت المُفرمُس ِإَذا َشُرَف ِفيَها الرَُّجُل َجَعَلتم قـََلنمُسَوتَُه مبِائَة ألف ِدرمَهم  .َألمِف ِدرمَهم 
ريَِة، فََأوَُّل َمنم تلقاَن ِحني دخلناها الشيماء بنت نفيلة َكَما قَاَل َرُسو : قَالَ  ُل اَّللَِّ مثَّ قـََفلمَنا َعَلى َطرِيِق الطَِّف ِإََل اْلِم

َوَد، فـَتَـَعلَّقمُت هِبَا َوقـُلم  َباَء ُمعمَتِجَرة  ِبَِمار  َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َعَلى بـَغمَلة  َشهم ُ : تُ َصلَّى اَّللَّ َهِذِه َوَهبَـَها يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه َوَسلَّمَ 

َلَمَة َوُُمَمََّد  ُتُه هِبَا، وََكاَنِت المبَـيِ َنُة ُُمَمََّد بمَن َمسم َها ِِبلمبَـيِ َنِة فَأَتـَيـم َنمَصاِريَّ، َفَسلََّمَها ِإيَلَّ َفَدَعاين َخاِلٌد َعَليـم  .بمَن َبِشري  اَأم
 .ِبعمِنيَها: نَـَزَل ِإيَلَّ َأُخوَها َعبمُد المَمِسيِح يُرِيُد الصُّلمَح فـََقالَ فَـ 

 .اَل َأنـمُقُصَها َواَّللَِّ َعن عشَرة ِمائَِة ِدرمَهم  : فـَُقلمتُ 
تـَُها ِإلَيمِه، َفقيل َل  .َلوم قـُلمَت ِماَئَة َألمف  َلَدفـََعَها ِإلَيمكَ : فََأعمطَاين َألمَف ِدرمَهم  َوَسلَّمم

ثـََر ِمنم عشر مائَة: فـَُقلمتُ  َسُب َأنَّ َعَدًدا َأكم  !َما ُكنمُت َأحم
__________ 

رين من المَبصمَرة، بَينَها َوَبني المَبصمَرة مرحلتان: كاظمة( 5) ر، ِف َطرِيق المَبحم  .جو على سيف المَبحم
 .5579/  9مراصد ااِلطِ ََلع 

 .من النَّاس: ت( 1)
 .من المَعَرب: وىف ا
)*( 
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َم َأنَّ  ع  تـََقدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َرَمَضاَن ِمنم َسَنِة ِتسم ُ َعَليمِه ُقُدوُم َوفمِد ثَِقيف  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعَو َعَليمِهمم َفَدعَ  َدايَةِ َوَسلََّم َلمَّا ارمحَتََل َعنم ثَِقيف  ُسِئَل َأنم َيدم  .ا هَلُمم ِِبهلِم



َلَم َماِلُك بمُن َعومف  النَّصمِريُّ َأنـم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َأسم َم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَم َعَليمِه َوَأعمطَاُه َوَجَعَلُه َأِمريًا َعَلى َوَقدم تـََقدَّ
ِمِه، َفَكاَن يـَغمُزو ِبََلَد ثَ  َلَم ِمنم قـَوم ََلمِ َمنم َأسم ََأُهمم ِإََل الدُُّخوِل ِف اْلمِسم  .ِقيف  َوُيَضيِ ُق َعَليمِهمم َحىتَّ َأْلم

َْحمَِسيِ  َأنَُّه ملَم يـََزلم بَِثِقيف  حَ  َلِة اَأم ِر بمِن المَعيـم َم َأيمًضا ِفيَما َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َصخم مِ َوتـََقدَّ ِنِهمم َعَلى ُحكم  ىتَّ َأنـمَزهَلُمم ِمنم ِحصم
َبَل هِبِمم ِإََل المَمِديَنِة النـََّبِويَِّة إبِِذمِن َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأقـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلُه ِف َذِلكَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ  ُ َعَليمِه وَ : َوقَاَل ابمُن ِإسم ر َوَقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم المَمِديَنَة ِمنم تـَُبوَك ِف َرَمَضاَن، َوقدم َعَليمِه ِف َذِلك الشَّهم
 .َوفد من ثَِقيف  

ُهمم اتَـَّبَع َأثـََرُه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا انمَصَرَف َعنـم ُعود  َحىتَّ وََكاَن ِمنم َحِديِثِهمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأدمرََكُه قـَبمَل ُعرمَوُة بمُن َمسم
ََلمِ  سم ِمِه ِِبْلمِ َلَم َوَسأََلُه َأنم يـَرمِجَع ِإََل قـَوم  .َأنم َيِصَل ِإََل المَمِديَنِة، فََأسم

ُمُه   -فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  ِتَناعِ " ِإنَـُّهمم قَاتُِلوَك : " -َكَما يـََتَحدَُّث قـَوم ِللَِّذي َكاَن  َوعرف َرُسول هللا َأنَّ ِفيِهمم َُنمَوَة ااِلمم
ُهمم، فـََقاَل ُعرمَوةُ   .وََكاَن ِفيِهمم َكَذِلَك ُُمَبـًَّبا ُمطَاًعا( 5)ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأََن َأَحبُّ ِإلَيمِهمم ِمنم َأبمَكارِِهمم : ِمنـم

__________ 
 .َويـَُقال من َأبمَصارهم: قَاَل ابمن ِهَشام( 5)

)*( 
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ُعو قومه ِإََل ا َرَف َعَلى ِعلِ يَّة  َلُه َوَقدم َدَعاُهمم ِإََل اْلمِسم َفخرج يَدم ََلِم السَلم رََجاء َأال خُيَاِلُفوُه ِلَمنمزِلَِتِه ِفيِهمم، فـََلمَّا َأشم
ه ، فََأَصابَهُ  ُه ِِبلنـَّبمِل ِمنم ُكلِ  َوجم  َوَأظمَهَر هَلُمم ِديَنُه، َرَموم

ٌم فـََقتَـَلهُ   .َسهم
ََلُف َأنَُّه قـَتَـلَ فـَيَـزمُعُم بـَُنو َماِلك  أَ  َحم ُس بمُن َعومف  َأُخو بىن َسامل بن َمالك َويـَزمُعم اَأم ُهمم يـَُقاُل َلُه َأوم ُه رَُجٌل نَُّه قـَتَـَلُه َرُجٌل ِمنـم

ُب بمُن َجاِبر ، َفِقيَل لعروة َما ترى ِف ديتك  ُهمم ِمنم َبيِن َعتَّاب  يـَُقاُل َلُه َوهم ُ هِبَا، َكَراَمٌة َأكم : ؟ قَالَ ( 5)ِمنـم َرَميِن اَّللَّ
ُ ِإيَلَّ، فـََليمَس ِفَّ ِإالَّ َما ِف الشَُّهَداِء الَِّذيَن قُِتُلوا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأنم يـَرمحتََِل َوَشَهاَدٌة َساقـََها اَّللَّ ى اَّللَّ

 .َعنمُكمم، فَادمِفُنوين َمَعُهمم 
 .َفَدفـَُنوُه َمَعُهمم 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِفيهِ  ِمِه : " فـََزَعُموا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِه َكَمَثِل َصاِحِب يس ِف قـَوم  ".ِإنَّ َمثـََلُه ِف قـَوم
َبَة ِقصََّة ُعرمَوَة، َوَلِكنم َزَعَم َأنَّ َذِلَك َكاَن بـَعمَد َحجَِّة أَ  ر  َوَهَكَذا ذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم يِق، َواَتبـََعُه َأبُو َبكم ر  الصِ دِ  يب َبكم

َهِقيُّ ِف َذِلكَ   .المبَـيـم
 .َوَهَذا بَِعيدٌ 

َحاقَ  ر ، َكَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم  .َوالصَِّحيُح َأنَّ َذِلَك قـَبمَل َحجَِّة َأيب َبكم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



َحاقَ * * *  ا َأنَُّه اَل طَاَقَة هَلُمم حبَرمِب َمنم مثَّ َأقَاَمتم ثَِقيٌف بـَعم : قَاَل ابمُن ِإسم َتمُروا بَينهم رََأوم َد قـَتمِل ُعرمَوَة أشهرا، مثَّ ِإنَـُّهم ائـم
َلُموا هَلُمم ِمَن المَعَرِب، َوَقدم َِبيـَُعوا َوَأسم  .َحوم

ِرو بمِن ُأَميََّة َأِخي َبيِن عِ  نَـُهمم، َوَذِلَك َعنم رَأمِي َعمم َتَمُروا ِفيَما بـَيـم نَـُهمم مثَّ َأمجمَُعوا َعَلى َأنم يـُرمِسُلوا رَُجًَل فَائـم َتَمُروا بـَيـم ، فَائـم ََلج 
ََلِف َوَثََلثٌَة ِمنم َبيِن  َحم ِرو بمِن ُعَمريم  َوَمَعُه اثـمَناِن ِمَن اَأم ُهمم، َفَأرمَسُلوا َعبمَد ََيلِيَل بمَن َعمم ِرو ; َماِلك  ِمنـم ََكُم بمُن َعمم َوُهمم اْلم

بِ  ، بمِن َوهم  بمِن ُمَعتِ ب 
__________ 

 .ِف دمك: ابمن ِهَشام( 5)
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ُس بمُن َعومف  َأُخو َبيِن  ، َوُعثمَماُن بمُن َأيب المَعاِص، َوَأوم ِبيُل بمُن َغيمََلَن بمِن َسَلَمَة بمِن ُمَعتِ ب  ُر بمُن َخَرَشَة بمِن َوُشَرحم ، َوَُّنَيـم َساملِ 
 .رَبِيَعةَ 

َبةَ  َوقَاَل ُموَسى َعَة َعَشَر رَُجًَل ِفيِهمم ِكَنانَُة بمُن َعبمِد ََيلِيَل : بمُن ُعقم  َوُهوَ  -َكانُوا ِبضم
َغُر المَوفمدِ  -رَئِيُسُهمم   .َوِفيِهمم ُعثمَماُن بمُن َأيب المَعاِص َوُهَو َأصم

َحاقَ  ا ِمَن المَمِديَنِة َونـََزُلوا قـََناًة : قَاَل ابمُن ِإسم بَِتِه رَِكاَب َأصمَحاِب ; ( 5)فـََلمَّا َدنـَوم َألمَفُوا المُمِغريََة بمَن ُشعمَبَة يـَرمَعى ِف نـَوم
َر َرُسوَل اَّللَِّ بُِقُدوِمِهمم  َتدُّ لِيـَُبشِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رَآُهمم َذَهَب َيشم بَـرَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُق فََأخم ر  الصِ دِ  ُه ، فـََلِقَيُه َأبُو َبكم

ِرَط هَلُمم َرُسول هللا ُشُروطًا ويكتبوا ِكتَ  ََلَم بَِنم َيشم َعَة َواْلمِسم ِب ثَِقيف َأن َقِدُموا يُرِيُدوَن المبَـيـم ِمِهمم، فـََقاَل َأبُو َعنم رَكم اًِب ِف قـَوم
ر  لِلمُمِغريَةِ  ِبُقيِن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َحىتَّ َأُكو : َبكم ُت َعَليمَك اَل َتسم ثُهُ َأقمَسمم  .َن َأََن ُأَحدِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُقُدوِمِهمم، مثَّ  بَـَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  فََأخم َخَرَج المُمِغريَُة ِإََل َأصمَحابِِه فـََروََّح  فـََفَعَل المُمِغريَُة َفَدَخَل َأبُو َبكم
َر َمَعُهمم، َوَعلََّمُهمم َكيمَف ُُيَيُّوَن  َاِهِليَّةِ َرسُ ( 1)الظَّهم َعُلوا ِإالَّ بَِتِحيَِّة اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمم يـَفم  .وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِجِد، وََكاَن َخاِلُد بمُن َسِعيِد بمِن المَعا نَـ َوَلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ ُضرَِبتم َعَليمِهمم قـُبٌَّة ِف المَمسم ُهمم ِص ُهَو الَِّذي َُيمِشي بـَيـم
، َفَكاَن ِإَذا َجاَءُهمم ِبطََعام  ِمنم ِعنمِدِه ملَم َيَمُكُلوا ِمنمُه َحىتَّ َيَمُكَل َخاِلُد بمنُ  َ َرُسوِل اَّللَِّ َلُهمم، َوُهَو الَِّذي َكَتَب  َوبـَنيم َسِعيد  قـَبـم

 .هَلُمم ِكَتابـَُهمم 
تَـَرطُوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ يدع هَلُم الطاغية وََكاَن ممَّا اشم َثََلَث ِسِننَي، َفَما بَرُِحوا ( 9)اَّللَّ

َدِمِهمم لِيَـَتأَلَُّفوا ُسَفهَ  ًرا َواِحًدا بـَعمَد َمقم أَلُونَُه َسَنًة َسَنًة َوَيَمىَب َعَليمِهمم َحىتَّ َسأَُلوُه َشهم ًئا اَءُهمم، فََأىَب َعَليمِهمم َأنم يََدَعَها شَ َيسم يـم
َيان بن َحرمب واملغرية ليهدماها َعَث َمَعُهمم َأَِب ُسفم  .ُمَسمًّى، ِإالَّ َأنم يـَبـم

__________ 
 .َيَمِت من الطَّاِئف: َواد ِِبلمَمِديَنِة، قيل: قناة( 5)

 .5511: 9املراصد 



 .جييئون: ا( 1)
 .الَلت: الطاغية( 9)
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َناَمُهمم ِبَيمِديِهمم فـََقالَ وسألوه َمَع َذِلك َأال يصلوا َوأ ِسُروا َأصم َناِمُكمم ِبَيمِديُكمم َفَسنـُعمِفيُكمم ِمنم َذِلكَ : " ال َيكم ُر َأصم  .َأمَّا َكسم
َر ِف ِدين  اَل َصََلَة ِفيهِ   .َوَأمَّا الصَََّلُة َفََل َخيـم

تِيَكَها َوِإنم َكاَنتم َدََنَءةً : فـََقاُلوا"   .َسنـُؤم
َسِن، َعنم ُعثمَماَن بمِن َأيب المَعاِص، َأنَّ : َماُم َأْحمَدُ َوَقدم قَاَل اْلمِ  ثـََنا ُُمَمَّد بن مسلمة، َعنم ُْحَيمد ، َعِن اْلَم ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َحدَّ

ِجَد لَِيُكوَن َأرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فأنزهلا المَمسم تَـَرطُوا َعَلى َرُسوِل َوفمَد ثَِقيف  َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَّ ِلُقُلوهِبِمم، فَاشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأال ُُيمَشُروا  ُرُهمم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ( 5)اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـعمَمَل َعَليمِهمم َغيـم َواَل يـُعمَشُروا َواَل جُيَبُّوا َواَل ُيسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رُُكمم، َواَل خري ِف ِف ِدين  اَل رُُكوَع ِفيِه لكم َأال حُتم : " اَّللَّ تَـعمَمَل َعَليمُكمم َغيـم  ".َشُروا َواَل تـُعمَشُروا َواَل ُيسم
ِمي: َوقَاَل ُعثمَماُن بمُن َأيب المَعاصِ  َعلميِن ِإَماَم قـَوم يِن المُقرمآَن َواجم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َعلِ مم

، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم ُْحَيمد  بِهِ  َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم   .َحِديِث َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِ 
َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن عقيل بن معقل بن : َوقَاَل َأبُو َداُود َاِعيُل بمُن َعبمِد المَكِرمِي، َحدَّ َحدثَنا اْلمسن بن الصَّباح، َحدثَنا ِإمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم اَل : َجاِبًرا َعنم َشأمِن ثَِقيف  ِإذم َِبيـََعتم َقالَ  ُمنَـب ه، َعن وهب، َسأَلمتُ  تَـَرَطتم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل بـَعمَد َذِلكَ  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َواَل ِجَهاَد، َوَأنَُّه مسَِ يَـَتَصدَُّقوَن َوجُيَاِهُدوَن ِإَذا سَ : " َصَدَقَة َعَليـم

َلُموا   ".َأسم
َحاقَ * * *  َلُموا وََكَتَب هَلُمم ِكَتابـَُهمم َأمََّر َعَليمِهمم ُعثمَماَن بمَن َأىب المَعاِص : قَاَل ابمُن ِإسم َدثـَُهمم ِسنًّا  -فـََلمَّا َأسم  -وََكاَن من َأحم

يَق قَالَ  َرِصِهمم على التفقه ِف االسَلم َوتعلم المُقرمآن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َِأَنَّ الصِ دِ   .ِإين ِ رََأيمُت َهَذا المُغََلَم ِمنم َأحم
__________ 

ر( 5) شم  .االنتداب ِإََل املغازى: اْلَم
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ا َرُسوَل اَّللَِّ َخلَُّفوا ُعثممَ  َبَة َأنَّ َوفمَدُهمم َكانُوا ِإَذا َأتـَوم َط َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم اَن بمَن َأيب المَعاِص ِف رَِحاهلِِمم، فَِإَذا رََجُعوا َوسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسأََلُه َعن المعلم واستقرأه المُقرمآَن، َفإِ  نم َوَجَدُه ََنئًِما َذَهَب ِإََل َأيب النـََّهاِر َجاَء ُهَو ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يِق، فـََلمم  ر  الصِ دِ   يـََزلم َدأمبُُه َحىتَّ  َبكم



ُ غليه َوَسلََّم ُحبًّا َشِديًدا ََلِم َوَأَحبَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم  .فـَُقَه ِف اْلمِ
َحاقَ * * *  َثيِن َسِعيُد بمُن َأيب ِهنمد ، َعنم ُمَطرِ ِف بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الشِ خِ رِي، َعنم ُعثمَما: قَاَل ابمُن ِإسم َن بمِن َأيب المَعاِص، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحني بعثىن ِإََل ثَِقيف َقالَ : قَالَ  ََي ُعثمَماُن ََتَوَّزم ِف : " َكاَن ِمنم آِخَر َما َعِهَد ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعِفِهمم، فَِإنَّ ِفيِهُم المَكِبرَي َوالصَّ  َاَجِة الصَََّلِة، َواقمُدِر النَّاَس بَِضم  ".ِغرَي َوالضَِّعيَف َوَذا اْلم

َماُم َأْحمَدُ  َرِيِريُّ، َعنم َأيب المَعََلِء، َعنم ُمَطر ِ : َوقَاَل اْلمِ بَـَرََن َسِعيٌد اْلم ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َأخم ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ ، َعنم َحدَّ ف 
ِميقـُلمُت ََي َرسُ : ُعثمَماَن بمِن َأيب المَعاِص، قَالَ  َعلميِن ِإَماَم قـَوم  .وَل اَّللَِّ اجم

ذم ُمَؤذِ ًَن اَل َيَمُخُذ َعَلى َأَذانه أجرا : " قَالَ  َعِفِهمم َواختَِّ َتِد بَِضم  ".َأنمَت ِإَماُمُهمم، فَاقـم
 .َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة ِبهِ 

َحاقَ  َوَرَواُه بن َماَجه َعن َاِعيَل بمِن ُعَليََّة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َبَة، َعنم ِإمسم  .َأىب بكر ابمن َأيب َشيـم
 .َكَما تـََقدَّمَ 

ر و، َعنم زَائَِدَة ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن عُ  ، َعنم ثمَماَن بمِن ُخثـَيم َوَرَوى َأْحمَُد َعن َعفَّان، َعن وهب، َوَعنم ُمَعاِويََة بمِن َعمم م 
تَـعمَمَلهُ  ، َعنم ُعثمَماَن بمِن َأيب المَعاِص، َأنَّ آِخَر َما فَاَرَقُه َرُسوُل اَّللَِّ ِحنَي اسم : " َعَلى الطَّاِئِف َأنم قَالَ  َداُوَد بمِن َأيب َعاِصم 

م  َفَخفِ فم هِبِمم، َحىتَّ َوقََّت يل  ِم رَبِ َك : " ِإَذا َصلَّيمَت بَِقوم َرأم ِِبسم َباِهَها ِمَن المُقرمآِن اقـم  ".الَِّذي َخَلَق، َوَأشم
عت سعيد ابمن المُمَسيَِّب، قَالَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ِرو بمِن مر ة، مسَِ ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َعمم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ َحدََّث ُعثمَماُن : َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم قَالَ آِخَر َما َعِهَد ِإََل رَ : بمُن َأيب المَعاِص قَالَ  ًما َفَخفِ فم هِبُِم الصَََّلَة : " ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا َأمَممَت قـَوم
." 
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ِلٌم   .َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُمثـَىنَّ َوبـُنمَدار ، ِكََلمُهَا َعن ُُمَمَّد بن َجعمَفر، َعن ُغنمَدر  ِبهِ ( 5)َوَرَواُه ُمسم
ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن يعلى: ْحمَدُ َوقَاَل أَ  ثـََنا َأبُو َأْحمََد الزبرِيي، َحدَّ  َحدَّ

َع ُعثمَماَن بمَن َأيب المَعاِص يـَُقولُ  َكِم، َأنَُّه مسَِ ُ عَ : الطَّائِِفيُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلَم تَـعمَمَليِن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليمِه َوَسلََّم اسم
 ".َخفِ فم َعِن النَّاِس الصَََّلَة : " َعَلى الطَّاِئف، َفَكاَن آخر َما عهد ِإيَلَّ َأنم قَالَ 

هِ   .تـََفرََّد ِبِه ِمنم َهَذا المَوجم
َثيِن ُموَسى : َوقَاَل َأْحمَدُ  ُرو بمُن ُعثمَماَن، َحدَّ بَـَرََن َعمم ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َأخم َأنَّ ُعثمَماَن بمَن َأيب  -ُهَو ابمُن طَلمَحَة  -َحدَّ

َمُه مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَرُه َأنم يـَُؤمَّ قـَوم ثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًما فليخفف هبم، فَِإن فيهم : " المَعاِص َحدَّ َمنم َأمَّ قـَوم
َاَجِة، فَإِ  َدُه فـَلمُيَصلِ  َكيمَف َشاَء الضَِّعيف َوالمَكِبري َوَذا اْلم  ".َذا َصلَّى َوحم

ِرو بمِن ُعثمَماَن بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث َعمم  .َوَرَواُه ُمسم
َياًخا ِمنم ثَِقيف  قَا: َوقَاَل َأْحمَدُ  عمُت َأشم ، مسَِ ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم النـُّعمَماِن بمِن َساملِ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ ثـََنا ُعثمَماُن : اُلو َحدَّ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوسلم: بمُن َأيب المَعاِص َأنَُّه قَالَ  أم قـَوممك، َوِإذا أممت قوما َفخفف هِبُِم الصَََّلَة : " قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 ".اَجِة فَِإنَُّه يـَُقوُم ِفيَها الصَِّغرُي َوالمَكِبرُي َوالضَِّعيُف َوالمَمرِيُض َوُذو اْلمَ 
رِي َأنَّ ُعثمَماَن قَالَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  َرِيِريِ ، َعنم َأيب المَعََلِء بمِن الشِ خِ  َاِعيُل بمُن ِإبـمَراِهيَم، َعِن اْلم ثـََنا ِإمسم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َحاَل : َحدَّ

َ َصََلِت َوِقَراَءِت   .الشَّيمطَاُن بـَيميِن َوبـَنيم
َتُه فـَتَـَعوَّذم ِِبَّللَِّ ِمنمُه َواتـمُفلم َعنم َيَساِرَك َثََلًَث َذاَك َشيمطَاٌن : " قَالَ  َزٌب، فَِإَذا َأنمَت َحَسسم قَاَل فـََفَعلمُت َذِلَك " يـَُقاُل َلُه ِخنـم

 .فََأذمَهَبُه هللا َعىن
__________ 

ِفيف الصَََّلة ِف مَتام( 5) ثـََنا َحدث: اْلَِديث َرَواُه ُمسلم ِف َِبب َأمر االئمة بَتخم َنا ُُمَمَّد بن الممثىن َوابمن بشار قَااَل َحدَّ
عمُت َسِعيَد بمَن المُمَسيَِّب، قَاَل َحدَّ  ُرو بمُن ُمرََّة، قَاَل مسَِ ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َعمم َث ُعثمَماُن ابمن َأىب المَعاِص ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ

 .اخل -آخر َما عهد : قَالَ 
َلِب  971/  5َصِحيح ُمسلم   .ط اْلم

)*( 
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َُريمِريِ  بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث َسِعيد  اْلم  .َوَرَواُه ُمسم
، َعنم ُعثمَمانَ  ، َعنم ََنِفِع بمِن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  ُل السَُّنِن ِمنم طُُرق  ِلٌم َوَأهم  بمِن َأيب المَعاِص، َأنَُّه َشَكا َوَرَوى َماِلٌك َوَأْحمَُد َوُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجًعا جيَُِدُه ِف َجَسِدِه، فـََقاَل َلهُ ِإََل  : َضعم يدك على الذى َيمل ِمنم َجَسِدَك َوُقلم : "  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَتِِه ِمنم َشرِ  َما َأِجُد َوأُ  ِم اَّللَِّ َثََلًَث، َوُقلم َسبمَع َمرَّات  َأُعوُذ بِِعزَِّة اَّللَِّ َوُقدم  ".َحاِذُر ِبسم

َرُهمم : َوِف بـَعمِض الرِ َواََيتِ  ِلي َوَغيـم ُ َما َكاَن يب، فـََلمم َأَزلم آُمُر ِبِه َأهم  .فـََفَعلمُت َذِلَك فََأذمَهَب اَّللَّ
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار  : َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمُن َماَجهم  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ ( 5)َحدَّ َنُة بن عبد َحدَّ َثيِن ُعيَـيـم َنمَصاِريُّ، َحدَّ  اَأم

ُ َعَليمِه : َحدََّثىن َأىب، َعن ُعثمَمان ابمن َأيب المَعاِص، قَالَ  -ُهَو ابمن جوشن  -الرَّْحمَن  تَـعمَمَليِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا اسم
 َحىتَّ َما َأدمِري َما ُأَصلِ ي، فـََلمَّا رََأيمُت َذِلَك رََحلمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َوَسلََّم َعَلى الطَّاِئِف َجَعَل يعرض َل شئ ِف َصََلِت 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   .نـََعمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمتُ " ابمُن َأيب المَعاِص؟ : " َصلَّى اَّللَّ
 .َل شئ ِف َصََلِت َحىتَّ َما َأدمِري َما ُأَصلِ يََي َرُسوَل اَّللَِّ عرض : قـُلمتُ " َما َجاَء ِبَك؟ : " قَالَ 
، قَالَ " َذاك الشَّيمطَان ادن : " قَالَ  ُت َعَلى ُصُدوِر َقَدَميَّ ُت ِمنمُه َفَجَلسم ِري بَِيِدِه َوتـََفَل ِف َفِمي : َفَدنـَوم َفَضَرَب َصدم

ُرج َعدو هللا : " َوقَالَ  َقم ِبَعَمِلَك : " الَ فعل َذِلَك َثََلَث َمرَّات  مثَّ قَ " اخم  ".اْلم
َسُبُه َخاَلَطيِن بـَعمدُ : قَاَل فـََقاَل ُعثمَمانُ  ِري َما َأحم  .فـََلَعمم
 .تـََفرََّد ِبِه ابمُن َماَجهم 

َحاقَ * * *  َياَن بمِن رَبِيَعَة الثَـَّقِفي ِ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َعنم َعِطيََّة بمِن ُسفم َثيِن ِعيَسى بمُن َعبمِد اَّللَِّ : ، َعنم بـَعمِض َوفمِدِهمم قَالَ َوَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َوُصمم َلمم  َكاَن ِبََلٌل َيَمتِيَنا ِحنَي َأسم



__________ 
 .ابمن يَسار: االصل( 5)

 .9175َوَما أثمبته َعن سَنن ابمن َماَجه َحِديث رقم 
)*( 
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ِر َرَمَضاَن بَِفُطوِرََن َوَسُحوِرََن، فـََيأمتِيَنا ِبلسحور َوِإَنَّ لَنَـُقولُ َما بَِقَي ِمنم شَ   ِإَنَّ لَنَـَرى: هم
َر َقدم طََلَع؟ فـَيَـُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـََتَسحَُّر لَِتأمِخرِي السَُّحورِ : المَفجم َت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َقدم تـَرَكم

َس َذَهَبتم ُكلََّها بـَعمدُ :  َوِإَنَّ لَنَـُقولُ َوَيَمتِيَنا بِِفطمِرَنَ   .َما نـََرى الشَّمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـَيَـُقولُ  ُتُكمم َحىتَّ َأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َما ِجئـم

َها َنِة فـَيَـلمَقُم ِمنـم َفم  .مثَّ َيَضُع يََدُه ِف اْلم
َماُم َأْحمَُد َوَأبُو َداوُ  َد َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن عبد الرَّْحمَن بن يعلى الطَّائِِفي، َعنم ُعثمَماَن بمِن َعبمِد َوَرَوى اْلمِ

ِس بمِن ُحَذيـمَفَة، قَالَ  ِه َأوم ، َعنم َجدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َوفمدِ : اَّللَِّ بمِن َأومس   .ثَِقيف   َقِدممَنا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َبيِن : قَالَ  ََلُف َعَلى المُمِغريَِة بمِن ُشعمَبَة؟ َوَأنـمَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحم َلة  فـَنَـَزَلِت اَأم َماِلك  ِف قـُبَّة  َلُه، ُكلَّ لَيـم

َليمِه َحىتَّ  ثـَُنا قَائًِما َعَلى رِجم ِمِه ِمنم َيَمتِيَنا بـَعمَد المِعَشاِء ُُيَدِ  ثر َما ُيدثنا مالقى ِمنم قـَوم َليمِه من طول المقيام، فَأكم َ رِجم  يـَُراوَِح بـَنيم
، مثَّ يـَُقولُ  َرمِب ( 5)اَل آسى : " قـَُريمش  َنا ِإََل المَمِديَنِة َكاَنتم ِسَجاُل اْلم َتَذلِ نَي مبَكََّة، فـََلمَّا َخَرجم َعِفنَي ُمسم َتضم ، وَُكنَّا ُمسم

نَـَنا  َنابـَيـم نَـُهمم نَُداُل َعَليمِهمم َويَُداُلوَن َعَليـم  .َوبـَيـم
َلٌة َأبمطَأَ َعنَّا المَوقمِت الَِّذي َكاَن َيَمتِيَنا ِفيِه، فـَُقلمَنا َلةَ : فـََلمَّا َكاَنتم لَيـم  .َلَقدم َأبمطَأت علينا اللَّيـم

 ".جئ َحىتَّ ُأمتَُّه ِإنَُّه َطَرَأ َعَليَّ ِحزميب ِمَن المُقرمآن َفكرِهت َأن أ: " فـََقالَ 
سٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكيمَف حُتَز ِبُوَن المُقرمآَن؟ فـََقالُوا: قَاَل َأوم َثََلٌث، َومُخمٌس، َوَسبمٌع، : َسأَلمُت َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

دَ  َرَة، َوِحزمُب المُمَفصَِّل َوحم َرَة، َوَثََلَث َعشم َدى َعشم ٌع، َوِإحم  .هُ َوِتسم
 .َلفمُظ َأىب َداُود

* * * 
__________ 

 .َواَل َسَواء: ابمن َماَجه( 5)
)*( 
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َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُهمم ; فـََلمَّا فـََرُغوا ِمنم َأممرِِهمم َوتـََوجَُّهوا ِإََل ِبََلِدِهمم رَاِجِعنَي : قَاَل ابمُن ِإسم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َياَن بمَن َحرمب  َوالمُمِغريََة بمَن ُشعمَبَة ِف َأِبَ    ُسفم

ِم الطَّاِغَيةِ   .َهدم
َياَن فََأىَب َذِلكَ  َم َأَِب ُسفم ِم، َحىتَّ ِإَذا َقِدُموا الطَّاِئَف َأرَاَد المُمِغريَُة َأنم يـَُقدِ  َياَن َوقَالَ  َفَخَرَجا َمَع المَقوم ادمُخلم : َعَليمِه َأبُو ُسفم

ِمكَ َأنمَت عَ   .َلى قـَوم
دم  َياَن مبَاِلِه بذى اهلم  ( .5)َوَأقَاَم َأبُو ُسفم

َيَة َأنم يـُرمَمى َأوم  رِبـَُها ِِبلمِمعمَوِل، َوقَاَم قومه بىن ُمَعتِ ب  ُدونَُه َخشم  ُيَصاَب َكَما ُأِصيَب ُعرمَوُة فـََلمَّا َدَخَل المُمِغريَُة َعََلَها َيضم
ُعود    .بمُن َمسم

َها َويـَُقلمنَ  َوَخَرجَ : قَالَ  َلَمَها الرُّضَّاعم * َدفَّاعم ( 1)لنبكني : نَساء ثَِقيف حسرا يبمكني َعَليـم ملَم ُُيمِسُنوا المِمَصاعم ( * 9)َأسم
َحاقَ ( * 7) َياَن : قَاَل ابمُن ِإسم  .آها َلك! واها َلك: -َوالمُمِغريَُة َيضمرِبـَُها ِبلفأس  -َويـَُقوُل َأبُو ُسفم

َيان، فـََقاَل َلهُ فـََلمَّا َهَدَمهَ  ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َأَمَرََن َأنم نـَقمِضَي َعنم ُعرمَوَة : ا المُمِغريَُة َوَأَخَذ َماهَلَا َوُحِليـََّها َأرمَسَل ِإََل َأىب ُسفم
َوِد َديـمنَـُهَما ِمنم  َسم ُعود  َواِلِد َقاِرِب بمِن اَأم َوِد بمِن َمسم َسم ُعود  َوَأِخيِه اَأم  .َماِل الطَّاِغَيةِ  بمِن َمسم

ُهَما  .فـََقَضى َذِلَك َعنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَذِلَك أتَملِيًفا: قـُلمتُ  رًِكا، َوَلِكنم َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُد َقدم َماَت ُمشم َسم َراًما ِلَوَلِدِه قَاِرِب بمِن  َكاَن اَأم َوِإكم

َوِد َرِضَي هللا َعنهُ  َسم  .اَأم
* * * 

__________ 
دم( 5)  .َماء َورَاء وادى المقرى: اهلم

 .وتروى لتبكني( 1) 5717/  1مراصد ااِلطِ ََلع 
 .َكَما ِف ابمن ِهَشام

فع بِِه مثله: الدفاع( 9)  .الشئ المَعِظيم يدم
ُهم  .مَسوَها بذلك لظنهم َأنَـَّها تدفع َعنـم

 .اللَِّئيم: َوالر َضاع
 .الضَّرمب: املصاع( 7)

)*( 
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َعَة َعَشَر َرُجًَل، فـََلمَّا َقِدُموا َبَة َأنَّ َوفمَد ثَِقيف  َكانُوا ِبضم  َوذََكَر ُموَسى بمُن ُعقم
ِر، َفَحرَّمَ  َمم َمُعوا المُقرمآَن، َفَسأَُلوُه َعِن الر َِِب َوالز ََِن َواْلم ِجَد لَِيسم  .َعَليمِهمم َذِلَك ُكلَّهُ  َأنـمَزهَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ المَمسم



ِدُموَها : " َفَسأَُلوُه َعِن الرَّبَِّة َما ُهَو َصاِنٌع هِبَا؟ قَالَ   ".اهم
َهاتَ : قَاُلوا َلَها! َهيـم ِدَمَها قـَتَـَلتم َأهم  .َلوم تـَعمَلُم الرَّبَُّة َأنََّك تُرِيُد َأنم تـَهم

طاب َهَلكَ : فـََقاَل عمر بن اْلم َا ! َوُيك ََيبمَن َعبمِد ََيلِيَل َما َأجم  .الرَّبَُّة َحَجرٌ ِإَّنَّ
َطَّابِ : فـََقاُلوا  .ِإَنَّ مل َنتك ََيبمَن اْلم

ِدَمَها َأبًَدا: مثَّ قَاُلوا َمَها، َأمَّا ََنمُن فَِإَنَّ َلنم نـَهم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ تـََولَّ َأنمَت َهدم
َمَها : " فـََقالَ  ِفيُكمم َهدم  ".َسأَبـمَعُث ِإلَيمُكمم َمنم َيكم

ُهمم َفَسَأُلوُهمم َفَكاتـَُبوُه َعلَ  َمُهمم تـََلقَّوم ِبُقوا ُرُسَلُه ِإلَيمِهمم، فـََلمَّا َجاُءوا قـَوم َتأمَذنُوُه َأنم َيسم َما َورَاءَُكمم؟ فََأظمَهُروا : ى َذِلَك، َواسم
َا َجاُءوا ِمنم ِعنمِد رَُجل  َفظ   َغِليظ  َقدم َظَهَر ِِبلسَّيمِف، َُيمُكمُ  ُزمَن َوَأنَـُّهمم ِإَّنَّ َما يُرِيُد، َوَقدم َدوََّخ المَعَرَب، َقدم َحرََّم الر َِِب  اْلم

ِم الرَّبَّةِ  َر، َوَأَمَر هِبَدم َمم  .َوالز ََِن َواْلم
 .اَل نُِطيُع هِلََذا َأبًَدا: فـَنَـَفَرتم ثَِقيٌف َوقَاُلوا

مَ : قَالَ  ِ فتأهبوا ِللمِقَتاِل َوَأِعدُّوا السِ ََلَح، َفَمَكثُوا َعَلى َذِلَك يـَوم ُ ِف قـُُلوهِبُِم الرُّعمَب، فـََرَجُعوا  -َأوم َثََلثًَة  -نيم مثَّ َألمَقى اَّللَّ
 .ارمِجُعوا ِإلَيمِه َفَشاِرطُوُه َعَلى َذِلَك َوَصاِْلُوُه َعَليمهِ : َوَأََنبُوا َوقَالُوا

فَاهُ : قَاُلوا ََنُه َأتـمَقى النَّاِس َوَأوم مم َوَأرمَْحَُهمم َوَأصمَدقـَُهمم، َوَقدم بُوِرَك لََنا َوَلُكمم ِف َمِسرِيََن ِإلَيمِه َوِفيَما فَِإَنَّ َقدم فـََعلمَنا َذِلَك َوَوَجدم
بَـُلوا َعاِفَيَة اَّللَِّ  َناُه َعَليمِه، فَافـمَهُموا َما ِف المَقِضيَِّة َواقـم  .قَاَضيـم

ُتُموََن َهَذا َأوَّاًل؟ قَاُلوا: قَاُلوا ُ ِمنم قـُُلوِبُكمم َُنمَوَة الشَّيمطَانِ َأَردمََن َأنم : فَِلَم َكَتمم  .يـَنمزَِع اَّللَّ
َلُموا َمَكانـَُهمم   .فََأسم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم َأمََّر َعَليمهِ  ًما مثَّ َقِدَم َعَليمِهمم ُرُسُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  مم َوَمَكثُوا َأَيَّ
َياُن، َحىتَّ َخاِلَد بمَن المَولِيِد، َوِفيِهُم ا َتَكفَّتم ثَِقيٌف رَِجاهُلَا َوِنَساُؤَها َوالصِ بـم ِت َوَقِد اسم  لمُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة، فـََعَمُدوا ِإََل الَلَّ

ُدوَمٌة َوَيظُنُّوَن َأنَـَّها مُممَتِنَعةٌ  َجاِل، َواَل يـََرى َعامَُّة ثَِقيف  َأنَـَّها َمهم  .َخَرَج المَعَواِتُق ِمِن اْلِم
 .َواَّللَِّ ََأُضمِحَكنَُّكمم ِمنم ثَِقيف  : َوَقاَل َِأَصمَحابِهِ  -يـَعميِن المِمعمَوَل  -َم المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة فََأَخَذ المِكرمزِيَن فـََقا

ُل الطَّاِئِف ِبَصيمَحة  َواِحَدة  َوَفرِحُ  ِلِه، َفارمَتجَّ َأهم ُ المُمِغريََة قـَتَـَلتمُه : وا َوَقالُواَفَضَرَب ِِبلمِكرمزِيِن مثَّ َسَقَط يـَرمُكُض ِبرِجم َأبـمَعَد اَّللَّ
رَتِبم : َوقَاُلوا َِأُولَِئكَ ! الرَّبَّةُ   .َمنم َشاَء ِمنمُكمم فـَلميَـقم

بَـُلوا َعاِفَيَة اَّللَِّ : فـََقاَم المُمِغريَُة فـََقالَ  َا ِهَي َلَكاِع ِحَجارٌَة َوَمَدٌر، فَاقـم  . َواعمُبُدوهُ َواَّللَِّ ََي َمعمَشَر ثَِقيف  ِإَّنَّ
 .مثَّ ِإنَُّه َضَرَب المَباَب َفَكَسَرهُ 

َرمضِ  َها ِِبَأم ِدُمونـََها َحَجًرا َحَجًرا َحىتَّ َسوَّوم  .مثَّ َعََل ُسوَرَها َوَعََل الر َِجاُل َمَعُه، َفَما زَاُلوا يـَهم
ِسَفنَّ هبِِ : َوَجَعَل َساِدنـَُها يـَُقولُ  ََساُس فـََلَيخم  .مم لَيَـغمَضَُبَّ اَأم

َع َذِلَك المُمِغريَُة قَاَل ِْلَاِلد   ِفرم َأَساَسَها: فـََلمَّا مسَِ  .َدعميِن َأحم



َرُجوا تـَُرابـََها َومَجَُعوا َماَءَها َوبَِناَءَها  .َفَحَفُروُه َحىتَّ َأخم
 .َوهُبَِتتم ِعنمَد َذِلَك ثَِقيفٌ 

ُ َعَليمهِ  َرِة َرُسوِلهِ  مثَّ رََجُعوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ تـََعاََل على إعزاز ِديِنِه َوُنصم ِمِه، َوْحَُِدوا اَّللَّ  .َوَسلََّم فـََقَسَم َأممَواهَلَا ِمنم يـَوم
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي َكَتَب هَلُمم : قَاَل ابمُن ِإسم ِم اَّللَِّ الرَّ : " وََكاَن ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْحمَِن الرَِّحيِم، ِمنم ِبسم

ِمِننيَ   .ُُمَمَّد  النَِّبِ  َرُسوِل اَّللَِّ ِإََل المُمؤم
زَُع ثَِيابُُه، َوِإنم تـََعدَّى ذَ ( 5)ِإنَّ ِعَضاَة َوج    ًئا ِمنم َذِلَك فَِإنَُّه جُيمَلُد َوتـُنـم َعُل َشيـم ِلَك فَِإنَُّه َوَصيمَدُه اَل يـُعمَضُد، َمنم َوَجَد يـَفم

 يـُؤمَخذُ 
__________ 

 .أعظم الش جر، َأو كل ذى شوك: العضاه( 5)
 .َواد ِِبلطَّاِئف: َوَوج
)*( 
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 .فَيبلغ بِِه النَِّب ُُمَمَّد، َوِإنَّ َهَذا َأممُر النَِّبِ  ُُمَمَّد  
 وََكَتَب َخاِلُد بمُن َسِعيد  بَِممِر الرَُّسوِل ُُمَمَِّد بمنِ 

، َفََل يـَتَـعَ  َسُه ِفيَما َأمر ِبِه ُُمَمَّد َرُسول هللاَعبمِد اَّللَِّ ُه َأَحٌد فـََيظمِلَم نـَفم  .دَّ
َماُم َأْحمَدُ  َاِرِث : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم ِل َمكََّة َُممُزوِميٌّ  -َحدَّ َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِإنمَساَن  -ِمنم َأهم  -َحدَّ

ًرا َوَأثـمىَن عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم لَِيَة : َعنم َأبِيِه َعنم ُعرمَوَة بمِن الزبري، قَالَ  -َليمِه َخيـم بَـلمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحىتَّ ( 5)َأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف طرف المقر  رَِة َوَقَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تقمبل ُمبسا ببصره ِإَذا ُكنَّا ِعنمَد السِ دم يعمىن  -ن حذوها، فَاسم

َوَذِلَك قـَبمَل نـُُزوِلِه الطَّاِئَف " ِإنَّ َصيمَد َوج   َوِعَضاَهُه َحَرٌم ُُمَرٌَّم َّلِلَِّ : " ووقف َحىتَّ ات فق النَّاُس ُكلُُّهمم مثَّ قَالَ  -َوادَي 
 .َوِحَصارِِه ثَِقيًفا

، َوَقدم ذََكَرُه ابمُن ِحبَّاَن ِف ثَِقاتِهِ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحدِ   .يِث ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِإنمَساَن الطَّائِِفيِ 
 .لَيمَس ِبِه بَمسٌ : َوقَاَل ابمُن َمِعني  

 .َوتكلم ِفيِه بـَعمُضُهمم 
َِديَث، َوَصحَّ  ُرمُهَا َهَذا اْلم َتَضاهُ َوَقدم َضعََّف َأْحمَُد َوالمُبَخاِريُّ َوَغيـم  .َحُه الشَّاِفِعيُّ َوقَاَل مبُقم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِت َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَب   قـَبََّحُه اَّللَُّ  ُر َموم  ِذكم

َحاقَ  ِريُّ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، قَالَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : َحدَّ ى اَّللَّ
َت قَاَل َرُسوُل ا ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َعَلى َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَب   يـَُعوُدُه ِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه، فـََلمَّا َعَرَف ِفيِه المَموم : " َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .دَ َأَما َواَّللَِّ ِإنم ُكنمُت ََأَنـمَهاَك َعنم ُحبِ  يـَُهو 
َعُد بمُن ُزرَارََة َفَمهم؟ َوقَاَل المَواِقِديُّ : فـََقالَ "  َمِرَض َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُأيَب   ِف لََيال  بَِقنَي ِمنم َشوَّال، َوَمات ِف : َقدم َأبـمَغَضُهمم َأسم

 ذى المقعَدة
__________ 

 .جبل ِِبلطَّاِئف: لية( 5)
 .املراصد

)*( 
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َلًة، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ يـَُعوُدُه ِفيَهاوََكاَن َمَرُضُه  رِيَن لَيـم  .ِعشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو جَيُودُ  ُم الَِّذي َماَت ِفيِه َدَخَل َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسِه فـََقالَ  فـََلمَّا َكاَن الميَـوم ُتَك َعنم : " بِنَـفم َقدم نـََهيـم

َعُد بمُن ُزرَارَةَ : فـََقالَ " ُحبِ  يـَُهوَد   َقدم َأبـمَغَضُهمم َأسم
ِلي َوَأعمِطيِن َقِميَصَك الَِّذي يَِلي ِجلمَدكَ : َفَما نـََفَعُه؟ مثَّ قَالَ  ُضرم ُغسم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ لَيمَس َهَذا حبِنِي ِعَتاب  ُهَو المَمومت، فَاحم

تَـغمِفرم يل   .َفَكفِ ينِ  ِفيِه َوَصلِ  َعَليَّ َواسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََفعَ   .َل َذِلَك ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََلَن، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ََنمًوا ممَّا ذَ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َساملِِ بمِن َعجم  .َكَرُه المَواِقِديُّ َوَرَوى المبَـيـم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َحاقُ  َثُكمم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ : قـُلمُت َِأَيب ُأَساَمةَ : بمُن رَاَهَويمهِ  َوَقدم قَاَل ِإسم َلمَّا تـُُوِفِ َ َعبمُد اَّللَِّ بن : َأَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسأَ  ُنُه َعبمُد اَّللَِّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُه َأنم يـُعمِطَيُه َقِميَصُه لُِيَكفِ َنُه ِفيِه فََأعمطَاُه، مثَّ َأىب بن َسُلوَل َجاَء ابـم

 .َسأََلُه َأنم ُيَصلِ َي َعَليمهِ 
بِ  َطَّاِب فََأَخَذ بِثـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َعَليمِه، فـََقاَم ُعَمُر بمُن اْلم ، ُتَصلِ ي ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ِه فـََقالَ فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعنمُه؟ فـََقاَل َرُسول هللا تَـغمِفرم هَلُمم : " ِإنَّ َريبِ  َخيـََّرين فـََقالَ : " َعَليمِه َوَقدم نـََهاَك اَّللَّ تَـغمِفرم هَلُمم ِإنم َتسم تَـغمِفرم هَلُمم َأوم اَل َتسم اسم
 .َسبمِعنَي مر ة فـََلنم يغمفر هللا هَلُم

 ".نَي َوَسَأزِيُد َعَلى السَّبمعِ " 
ِِه، ِإنَـُّهمم  : " ِإنَُّه ُمَناِفٌق َأُتَصلِ ي َعَليمِه؟ فَأنمزل هللا عزوجل: فـََقالَ  ُهمم َماَت َأَبًدا َواَل تـَُقمم َعَلى قـَربم َواَل ُتَصلِ  َعَلى َأَحد  ِمنـم

 .نـََعمم : فََأقـَرَّ ِبِه َأبُو ُأَساَمَة َوقَالَ " َكَفُروا ِِبَّللَِّ َوَرُسوله 
َرَجا ِ ِمنم َحِديِث َأيب ُأَساَمةَ َوَأخم  .ُه ِف الصَِّحيَحنيم
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ِم  : فـَُقلمتُ : وىف ِرَوايَة للمُبَخاِري  َوَغريه قَاَل عمر ِم َكَذا َكَذا وََكَذا، َوقَاَل ِف يـَوم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُتَصلِ ي َعَليمِه َوَقدم قَاَل ِف يـَوم
، َوَلوم َأعمَلُم َأين ِ ِإنم زِدمُت َعَلى السَّبمِعنَي ُغِفَر َلهُ َدعم : " فـََقالَ ! َكَذا َكَذا وََكَذا؟  ِ َرتـَنيم َ َخيـم  يِن ََي ُعَمُر فَِإين ِ بـَنيم

 .مثَّ صلى َعَليمهِ ": لزدت 
ُهمم َماَت َأبًَدا َواَل تقم على َقربه " فَأنمزل هللا عزوجل  يَة" َواَل ُتَصلِ  َعَلى َأَحد  ِمنـم  .اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوهللا وسوله َأعمَلمُ  فعجبت: قَاَل عمر  .ِمنم ُجرمَأِت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َع َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ  ِرو بمِن ِديَنار ، مسَِ َنَة، َعنم َعمم َياَن بمِن ُعيَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّ : َوقَاَل ُسفم َم قرب َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَـتَـيمِه  رَِج فـََوَضَعُه َعَلى رُكم َرتَُه، فََأَمَر ِبِه فَُأخم َونـََفَث َعَليمِه ِمنم رِيِقِه  -َأوم َفِخَذيمِه  -عبد هللا بن َأىب بعد َما ُأدمِخَل ُحفم

 .َوَألمَبَسُه َقِميَصهُ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َناِد ِمثـم  سم َا َألمَبَسُه َقِميصه ُمَكافََأة ملا َكاَن كسا المَعبَّاس َقِميًصا ِحنَي َقِدَم َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  هِبََذا اْلمِ َلُه، َوِعنمَدُه َأنَُّه ِإَّنَّ
ُلُح َلُه ِإالَّ َقِميَص َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُأيَب     .المَمِديَنَة فـََلمم جيَُِدوا َقِميًصا َيصم

َهِقيُّ َهاُهَنا ِقصََّة ثـَعم  َرِة المَماِل َوَمنمِعِه الصََّدَقَة، َوَقدم َحرَّرمََن َذِلَك ِف َوَقدم ذََكَر المبَـيـم ُتنِتَ ِبَكثـم ، وََكيمَف افـم َلَبَة بمِن َحاِطب 
ِلِه تـََعاََل  ُهمم َمنم َعاَهَد اَّللََّ لَِئنم آاَتََن من َفضله : " التـَّفمِسرِي ِعنمَد قـَوم يَة( " 5)َوِمنـم  .اْلم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ وَكَ : فصل قَاَل ابمُن ِإسم  .اَنتم َغزمَوُة تـَُبوَك آِخَر َغزمَوة  َغَزاَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنمَصاِر َمَع َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا َم اَأم ُد َأَيَّ ُ َعنمُه يـَُعدِ   َوقَاَل َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ
__________ 

بَة ( 5)  .71ُسورَة التـَّوم
)*( 
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ِم َغزمِوِه، قَاَل ابمُن ِهَشام   َر َمَعد    : َوتـُرمَوى اِلبمِنِه َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َحسَّانَ : َعَليمِه َوَسلََّم َويَذمُكُر َمَواِطنَـُهمم َمَعُه ِف َأَيَّ ُت َخيـم َأَلسم
ٌم ( 5)َوَمعمَشًرا ِإنم ُهُم ُعمُّوا َوِإنم ُحِصُلوا * ُكلِ َها نـََفًرا  ا َوَما َخَذُلوا * ُهُم َشِهُدوا بَُدرًا بَِمجمَِعِهمم قـَوم َمَع الرَُّسوِل َفَما َأَلوم

(1) 
ُهم َومل َيك ِف إُيَانه * َوَِبيـَُعوُه فـََلمم يـَنمُكثم ِبِه أحد  َم َصبََّحُهمم ِف الشِ عمِب ِمنم ُأُحد  ( 9)ِمنـم َضرمٌب َرِصنٌي  * َدَخُل َويـَوم

َتعِ  تَـثَاَر هِبِمم َكَحرِ  النَّاِر ُمشم َم اسم َم ِذي قـََرد  يـَوم َِياِد َفَما خانوا َوَما َنَكُلوا * ُل َويـَوم َوَذا المَعِشريَِة َجاُسوَها ِبَيمِلِهُم ( 7)َعَلى اْلم
َلُه َرَقًصا *  ا َأهم َلوم َم َودَّاَن َأجم ََسُل َويـَوم َها المِبيُض َواَأم َيمِل َحىتَّ * َمَع الرَُّسوِل َعَليـم َلًة طََلُبوا ِفيَها ِِبْلم ََبُل َولَيـم َزمُن َواْلم نـََهاََن اْلم

َلًة حبُنَـنيم  َجاَلُدوا َمَعُه * َعُدوَُّهُم  ُ جَيمزِيِهمم مبَا َعِمُلوا َولَيـم َم جَنمد  مثَّ َكاَن * َّلِلَِّ َواَّللَّ َرمب ِإذم هَنُِلوا َوَغزمَوًة يـَوم ِفيَها يـَُعلُُّهُم ِف اْلم
ََلُب َوالنـََّفُل َوَغزمَوَة القاع فرقنا المَعدو بِِه َمَع ا* هَلُمم  َسم َم بُوِيَع َكانُوا * لرَُّسوِل هِبَا اَأم َرِب الرََّسُل َويـَوم َكَما يفرق ُدوَن المَمشم

َعِتِه  َل بـَيـم ُه َوَما َعَدُلوا َوَغزمَوَة المَفتمِح َكانُوا ِف َسرِيَِّتِه * َأهم ََلِد فَآَسوم بَـَر  ُمرَ * َعَلى اْلِم َم َخيـم اِبِطنَي َفَما طَاُشوا َوَما َعِجُلوا َويـَوم



َاِن َعارِية * َكانُوا ِف َكِتيَبِتِه  َُيم تَـبمِسٌل َبَطُل ِِبلمِبيِض تـَرمَعُش ِف اَأم َم * َُيمُشوَن ُكلُُّهُم ُمسم َياًَن َوتـَعمَتِدُل َويـَوم تعوج ِِبلضَّرمِب َأحم
َرمِب ِإنم َحرمٌب َبَدتم هَلُُم إِ * َساَر َرُسوُل اَّللَِّ ُُمَتِسًبا  َُوُل َوَساَسُة اْلم َحىتَّ بََدا هَلُُم االقبال والقفل * ََل تـَُبوَك َوُهمم رَاََيتُُه اَأم

ُم َأنمَصاُر النَِّبِ  َوُهمم  ِمي َأِصرُي ِإلَيمِهمم ِحنَي َأتَِّصُل َماتُوا ِكَراًما َوملَم تـُنمَكثم ُعُهودُ * ُأولَِئَك المَقوم ُلُهمم ِف َسِبيِل اَّللَِّ * ُهُم قـَوم َوقـَتـم
 ِإذم قُِتُلوا

__________ 
 .مجُعوا: حصلوا( 5)
 .ِف ِإُيَاهنم: ابمن ِهَشام( 9)قصروا : ألوا( 1)
 .َفَما خاموا: ابمن ِهَشام( 7)

)*( 
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ر  الص ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب َبكم ُر بـَعمِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ع  َونـُُزوِل ُسورَِة بـََراَءةَ ِذكم جِ  َسَنَة ِتسم يَق َأِمريًا َعَلى اْلَم  دِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف رَ  ِل الطَّاِئِف ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِِه ُوُفوَد َأهم َحاَق بـَعمَد ِذكم َم بـََيانُُه قَاَل ابمُن ِإسم َمَضاَن َكَما تـََقدَّ

ِر َرَمَضاَن َوَشوَّااًل َوَذا المَقعمَدِة، مثَّ بـَعَ  مثَّ : َمبمُسوطًا، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِقيََّة َشهم ر  َأِمريًا َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َث َأَِب َبكم
ُل الشِ رمِك َعَلى َمَنازِ  ِلِمنَي َحجَُّهمم، َوَأهم ع  لُِيِقيَم ِللمُمسم جِ  ِمنم َسَنِة ِتسم ِهمم ملَم ُيَصدُّوا بـَعمُد َعِن المبَـيمِت، َعَلى اْلَم هلِِمم ِمنم َحجِ 

ٌد ُمَؤقٌَّت ِإََل َأَمد   ُهمم َمنم َلُه َعهم  .َوِمنـم
ِلِمنَي َوَفَصَل َعن المبَـيمت أنزل هللا عزوجل هَ  ُ َعنمُه مبَنم َمَعُه ِمَن المُمسم ر  َرِضَي اَّللَّ ََيِت ِمنم فـََلمَّا َخَرَج َأبُو َبكم َأوَِّل  ِذِه اْلم

بَةِ  ُُتم ِمَن المُمشمركني فسيحوا ِف االرض َأرمبـََعة أشهر : " ُسورَِة التـَّوم ِلهِ " بـََراَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإََل الَِّذيَن َعاَهدم : " ِإََل قـَوم
ج االكرب َأن هللا بِرئ من الممُ  م اْلَم  .ِإََل آِخِر المِقصَّةِ " شمركني َوَرُسوله َوَأَذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإََل النَّاس يـَوم

ََيتِ  َحاَق يـََتَكلَُّم َعَلى َهِذِه اْلم  .مثَّ َشرََع ابمُن ِإسم
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم َها ِف التـَّفمِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم  .َوَقدم َبَسطمَنا المَكََلَم َعَليـم

ُ َعَليمهِ  يِق لَِيُكوَن َمَعُه َويـَتَـَوَلَّ َعِليٌّ  َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  الصِ دِ  ُ َعنمُه بـَعمَد َأيب َبكم َوَسلََّم بـََعَث َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِلكَ  رِِكنَي نَِيابًَة َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسِه ِإبمََلَغ المبَـَراَءِة ِإََل المُمشم نِِه ابمنَ بِنَـفم ِه ِمنم َعَصَبِتهِ  وم  .َعمِ 

* * * 
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َحاقَ  ، َأنَُّه قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم ، َعنم َأيب َجعمَفر  ُُمَمَِّد بمِن َعِلي   َثيِن َحِكيُم بمُن َحِكيِم بمِن َعبَّاِد بمِن ُحنَـيمف  " َلمَّا نـََزَلتم : َحدَّ
ُ َعلَ " بـََراَءُة  جَّ، ِقيَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنمُه لُِيِقيَم لِلنَّاِس اْلَم يَق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  يمِه َوَسلََّم، َوَقدم َكاَن بـََعَث َأَِب َبكم



ر ؟ فـََقالَ : َلهُ  ِل بـَيمِِت : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َلوم بـََعثمَت هِبَا ِإََل َأيب َبكم  ".اَل يـَُؤدِ ي َعينِ  ِإالَّ رَُجٌل ِمنم َأهم
َتَمُعوا مبِىًن : " َدَعا َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  فـََقالَ  مثَّ  ِر ِإَذا اجم َم النَّحم ُرجم هِبَِذِه المِقصَِّة ِمنم َصِدَر بـََراَءَة، َوَأذِ نم ِف النَّاِس يـَوم : اخم

ِرٌك، َواَل  َنََّة َكاِفٌر، َواَل َُيُجُّ بـَعمَد المَعاِم ُمشم ُخُل اْلم ٌد َأاَل ِإنَُّه اَل يَدم  َيطُوُف ِِبلمبَـيمِت ُعرمََيٌن، َوَمنم َكاَن َلُه ِعنمد َرُسول هللا َعهم
تِِه   ".فـَُهَو َلُه ِإََل ُمدَّ

َباِء، َحىتَّ َأدم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَعضم ر  الصِ د ِ َفَخَرَج َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َعَلى ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَق، فـََلمَّا رَآُه َرَك َأَِب َبكم
ر  قَالَ   .َبلم َمأمُمورٌ : َأِمرٌي َأوم َمأمُموٌر؟ فـََقالَ : َأبُو َبكم

جَّ، َوالمَعَرُب ِإذم َذاَك ِف تِلمَك السََّنِة َعَلى َمَنازهلِِمم ِمنَ  ر  لِلنَّاِس اْلَم َها ِف مثَّ َمَضَيا، فََأقَاَم َأبُو َبكم جِ  الَِِّت َكانُوا َعَليـم   اْلَم
َاِهِليَّةِ   .اْلم

ِر قَاَم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  فََأذََّن ِف النَّاِس ِِبلَِّذي َأَمَرُه بِِه َرُسوُل ا ُم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأجََّل َحىتَّ ِإَذا َكاَن يـَوم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم َأذََّن ِفيِهمم لِيَـ  ُهر  ِمنم يـَوم ِرك  َواَل ِذمََّة، ِإالَّ َأَحد  َكاَن النَّاُس َأرمبـََعَة َأشم َد ِلُمشم م  ِإََل َمأمَمِنِهمم َوِبََلِدِهمم، مثَّ اَل َعهم رمِجعم ُكلُّ قـَوم

تِهِ  ٌد فـَُهَو َلُه ِإََل ُمدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعهم  .َلُه ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلمم َُيُجَّ بـَعمَد َذِلَك المَعاِم ُمشم   .ِرٌك، َوملَم َيُطفم ِِبلمبَـيمِت ُعرمََيٌن، مثَّ َقِدَما َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

هِ   .َوَهَذا ُمرمَسٌل ِمنم َهَذا المَوجم
* * * 
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ُ َعنمُه ِِبلنَّاِس سَ : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ر  َرِضَي اَّللَّ ع  َِبُب َحجِ  َأيب َبكم  .َنَة ِتسم
ِريِ  َعنم ُْحَيمِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَ  ثـََنا فـَُليمٌح، َعِن الزُّهم ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد َأبُو الرَّبِيِع، َحدَّ ر  : ِن، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ َحدَّ َأنَّ َأَِب َبكم

جَِّة الَِِّت أم ُ َعنمُه بـََعَثُه ِف اْلَم يَق َرِضَي اَّللَّ ط  يـَُؤذِ ُن ِف الصِ دِ  َها النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم قـَبمَل َحجَِّة المَوَداِع ِف َرهم ره َعَليـم
ِرٌك، َواَل َيطُوَفنَّ ِِبلمبَـيمِت ُعرمََينٌ : النَّاسِ   .َأنم اَل َُيُجَّ بـَعمَد المَعاِم ُمشم

ِضع  آَخرَ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ ِف َموم بَـَرين  َحدَّ ، َأخم َثيِن ُعَقيمٌل، َعِن ابمِن ِشَهاب  ثـََنا اللَّيمُث، َحدَّ بمُن يُوُسَف، َحدَّ
َم النَّحم : ُْحَيمُد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، ِإنَّ َأَِب ُهَريـمَرَة قَالَ  جَِّة ِف المُمَؤذِ ِننَي بـََعثـَُهمم يـَوم يُق ِف تِلمَك اْلَم ر  الصِ دِ  ِر يـَُؤذِ نُوَن بـََعَثيِن َأبُو َبكم

ِرٌك، َواَل َيطُوَفنَّ ِِبلمبَـيمِت ُعرمََينٌ : مبِىًن   .َأنم اَل َُيُجَّ بـَعمَد المَعاِم ُمشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَعِلي   فَأمره َأن يُؤذن بِبَـَراَءة: قَاَل ُْحَيمدٌ   .مثَّ َأرمَدَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِرٌك َواَل َيطُوَفنَّ ِِبلمبَـيمِت  فََأذَّنَ : قَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  ر بِبَـَراَءة َأنم اَل َُيُجَّ بـَعمَد المَعاِم ُمشم م النَّحم  .ُعرمََينٌ َمَعَنا َعِليٌّ ِف أهل مىن يـَوم
َهادِ  ، أَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ ِف ِكَتاِب اْلِم ِريِ  ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َأنـمَبَأََن ُشَعيمٌب، َعِن الزُّهم بَـَرين ُْحَيمُد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َأنَّ َأَِب َحدَّ خم

ِرٌك، َواَل َيطُ : ُهَريـمَرَة قَالَ  ِر مبِىًن اَل َُيُجُّ بـَعمَد المَعاِم ُمشم َم النَّحم يُق ِفيَمنم يـَُؤذِ ُن يـَوم ر  الصِ دِ   .وُف ِِبلمبَـيمِت ُعرمََينٌ بـََعَثيِن َأبُو َبكم
رَبِ  َكم جِ  اَأم ُم اْلَم َا ِقيَل االكرب من أجل َقول النَّاس َويـَوم ِر، َوِإَّنَّ ُم النَّحم َغرُ : يـَوم َصم جُّ اَأم  .المعمَرة اْلَم

ر  ِإََل النَّاِس ِف َذِلَك المَعاِم، فـََلمم َُيُجَّ َعاَم َحجَِّة المَوَداِع الَِّذي َحجَّ ِفيِه َرُسولُ  ُ َعَليمِه َوسَ  فـَنَـَبَذ َأبُو َبكم لََّم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ِركٌ   .ُمشم
ِريِ  ِبِه ََنمَوهُ  ِلٌم ِمنم َطرِيِق الزُّهم  .َوَرَواُه ُمسم

* * * 
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َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم ُمِغريََة، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم ُُمرز بمِن َأيب ُهَريـمَرَة،: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ يِه، َعنم َأبِ  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ  ُتمم تـَُناُدوَن؟ قَالَ : ُكنمُت َمَع َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِحنَي بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكنَّا : َما ُكنـم

ِمٌن، َواَل َيطُوُف ِِبلمبَـيمِت ُعرمَيَ : نـَُناِدي َنََّة ِإالَّ ُمؤم ُخُل اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه اَل يَدم َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنُه َوبـَنيم ٌن، َوَمنم َكاَن بـَيـم
ٌد فَِإنَّ َأَجَلُه   ِإََل َأرمبـََعةِ  -َأوم َأَمَدُه  -َعهم

رِِكنَي َوَرُسولُُه، َواَل َُيُجُّ َهَذا المبَـيم  ُهر ، فَِإَذا َمَضت االربعة أشهر فَِإن هللا بِرئ ِمَن المُمشم ِركٌ َأشم  .َت بـَعمَد المَعاِم ُمشم
ِت ( 5)قَاَل، َفُكنمُت ُأََنِدي َحىتَّ َصِحَل   .َصوم

ِل الرَّاِوي َناٌد َجيِ ٌد، َلِكنم ِفيِه َنَكارٌَة ِمنم ِجَهِة قـَوم ُهر  : " َوَهَذا ِإسم ٌد فََأَجُلُه ِإََل َأرمبـََعِة َأشم  ".ِإنَّ َمنم َكاَن َلُه َعهم
بـََعِة ا َذاِهُبوَن، َوَلِكنَّ الصَِّحيَح ِإن من َكاَن َلُه عهد فََأجله ِإََل َأَمِدِه َِبِلًغا َما بـََلَغ،؟ َوَلوم زَاَد َعَلى َأرم َوَقدم َذَهَب ِإََل َهذَ 

ُهر   ُهر ، َوَمنم لَيمَس َلُه َأَمٌد ِِبلمُكلِ يَِّة فـََلُه أتَمِجيُل َأرمبـََعِة َأشم  .َأشم
ٌم ََثِلٌث َوُهَو َمنم  ِم التَّأمِجيِل، َوَهَذا َُيمَتِمُل َأنم يـَلمَتِحَق ِبِ  بَِقَي ِقسم ُهر  ِمنم يـَوم َوَِّل، َلُه َأَمٌد يـَتَـَناَهى ِإََل َأَقلَّ ِمنم َأرمبـََعِة َأشم َأم

تِِه َوِإنم َقلَّ، َوَُيمَتِمُل َأنم يـَُقالَ  ُهر  : فـََيُكوَن َأَجُلُه ِإََل ُمدَّ ٌد ِِبلمُكلِ يَّةِ ِإنَُّه يـَُؤجَُّل ِإََل َأرمبـََعِة َأشم ََل ممَّنم لَيمَس َلُه َعهم  .، َِأَنَُّه َأوم
ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ُ َعَليم : َوقَاَل اْلمِ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ثـََنا َْحَّاُد، َعنم مِسَاك  ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َم ِه َوَسلَّ َحدَّ
َفِة قَالَ  َُليـم ا بـََلَغ َذا اْلم ر ، فـََلمَّ ِل بـَيمِِت : " بعث بِبَـَراَءة َمَع َأيب َبكم  ".اَل يـُبَـلِ ُغَها ِإالَّ َأََن َأوم رَُجٌل ِمنم َأهم

 .فـَبَـَعَث هِبَا َمَع َعِليِ  بن َأىب طَالب
__________ 

 .بح: َصِحلَ ( 5)
)*( 
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 .َحَسٌن َغرِيٌب ِمنم َحِديِث َأَنس  : يُّ ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َوقَالَ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمذِ 
َعنم َعَلى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ( 5)َوَقدم َرَوى َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأْحمََد، َعنم ُلَويمن ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجاِبر ، َعنم مِسَاك  َعنم َحَنش  

ُ َعَليم  َفِة َرَجَع َأبُو بكر فـََقالَ اَّللَّ ُحم ر  بـََعِلي   فََأَخَذ ِمنمُه المِكَتاَب ِِبْلم َيرسول هللا نزل ِف شئ؟ : ِه َوَسلََّم َلمَّا َأرمَدَف َأَِب َبكم



ِيُل َجاَءين فـََقاَل، اَل يـَُؤدِ ي َعنمَك ِإالَّ َأنمَت َأوم رَُجٌل ِمنمَك : " قَالَ   ".اَل َوَلِكنم ِجربم
ُنُه ِفيِه َنَكارَةٌ َوَهذَ  َناِد، َوَمتـم  .ا َضِعيُف اْلمِسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  َحاق، َعن زيد بن أثيع : َوقَاَل اْلمِ َياُن، َعنم َأىب ِإسم ثـََنا ُسفم بَِيِ  : َسأَلمَنا َعِلًيا: قَالَ  -رَُجٌل ِمنم مَهمَداَن  -( 1)َحدَّ

َم بـََعَثُه َرسُ  جَّةِ شئ بُِعثمَت؟ يـَوم ر  ِف اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع َأيب َبكم  .وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ َرُسولِ : بَِرمَبع  : قَالَ  َنُه َوبـَنيم ِمَنٌة، َواَل َيطُوُف ِِبلمبَـيمِت ُعرمََيٌن، َوَمنم َكاَن بـَيـم ٌس ُمؤم َنََّة ِإالَّ نـَفم ُخُل اْلم ُدُه  اَل يَدم ٌد فـََعهم اَّللَِّ َعهم
ِلُموَن بـَعمَد َعاِمِهمم َهَذا ِإََل  رُِكوَن َوالمُمسم تِِه، َواَل َُيُجُّ المُمشم  .ُمدَّ

َياَن  َنَة  -َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم ، َعن زيد بن أثيع، َعنم َعِلي   ِبهِ  -ُهَو ابمُن ُعيَـيـم َحاَق السَِّبيِعيِ   .َعنم َأيب ِإسم
 .يحٌ َحَسٌن َصحِ : َوقَالَ 

َحاَق، فـََقاَل َعنم زَيمِد بمِن أُثـَيمل  : مثَّ قَالَ   .َوَقدم َرَواُه ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم
َحاَق، َعنم بـَعمِض َأصمَحابِِه، َعنم َعِلي     .َوَرَواُه الثَـّومِريُّ َعنم َأيب ِإسم

َاِرِث َعنم علىَوَرَواُه ابمُن َجرِير  ِمنم َحِديِث َمعمَمر ، َعنم َأيب ِإسمحَ : قـُلمتُ   .اَق، َعِن اْلم
__________ 

حلمس، َوُهَو حَتمرِيف، َوُهَو َحنش بن المُمعمَتِمر َأو ابمن ربيَعة بن المُمعمَتِمر الكناىن الكوىف، يرموى َعن على : غري أ( 5)
ِذيب ..وأىب َذر، َوعنُه اْلكم َومساك ابمن َحرمب  .55ُخََلَصة التـَّهم

 .يثيع: االصل( 1)
د َوَما  ند َأْحم  )*( 75/  5أثمبته َعن ُمسم
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بَـ : َوقَاَل ابمُن َجرِير   ُب اَّللَِّ بمُن رَاِشد ، َأخم بَـَرََن َأبُو ُزرمَعَة َوهم ََكِم، َأخم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمُن َعبمِد اْلم َوُة بمُن َحدَّ َرََن َحيـم
ر ، َأنَُّه مسَِ  ِل المُكوَفِة يـَُقولُ ُشَريمح، أخربََن ابمن َصخم ِريَّ َوُهَو يـَُقولُ : َع َأَِب ُمَعاِويََة المَبَجِليَّ ِمنم َأهم َباِء المَبكم عمُت َأَِب الصَّهم : مسَِ

رَبِ  َكم جِ  اَأم ِم اْلَم  .َسأَلمُت َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َعنم يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقالَ   بـََعَث َأَِب بكر ابمن َأيب ُقَحاَفَة يُِقيُم ِللنَّاسِ  ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم َعَرَفَة، فـَلَ  جَّ، َوبـََعَثيِن َمَعُه بَِرمبَِعنَي آيًَة ِمنم بـََراَءَة، َحىتَّ َأَتى َعَرَفَة َفَخَطَب النَّاَس يـَوم مَّا َقَضى ُخطمبَـَتُه المتَـَفَت ِإيَلَّ اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُقمم ََي َعِليُّ فََأد ِ : فـََقالَ   .ِرَساَلَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَة َوََنَرمُت الم  َمم ُت فـََقَرأمُت َعَليمِهمم َأرمبَِعنَي آيًَة ِمنم بـََراَءَة، مثَّ صدرَن قأتينا ِمىًن فـََرَميمُت اْلم َبَدنََة، مثَّ َحَلقمُت رَأمِسي، فـَُقمم
عِ  َمم َل اْلم ُت َأنَّ َأهم م َعَرَفة، فطفت َأتـَتَـبَُّع هِبَا المَفَساطِ  َوَعِلمم ُ َعنُه يـَوم ر  َرِضَي اَّللَّ يَط ملَم َيُكونُوا ُحُضورًا ُكلُُّهمم ُخطمَبَة َأيب َبكم

َرُؤَها َعَليمِهمم   .َأقـم
ُم َعَرَفةَ : قَاَل َعِليٌّ  ِر، َأاَل َوُهَو يـَوم ُم النَّحم ُتمم َأنَُّه يـَوم  .َفِمنم مثَّ ِإَخاُل َحِسبـم



ََثِر ِف  ََحاِديِث َواْلم َنا المَكََلَم َعَلى َهَذا المَمَقاِم ِف التـَّفمِسرِي، َوذََكرمََن َأَسانِيَد اَأم  .َذِلَك َمبمُسوطًا مبَا ِفيِه ِكَفايَةٌ َوَقدم تـََقصَّيـم
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

، َوَخَرَج َأبُو َوَقدم َكاَن َخَرَج َمَع َأيب َبكم : قَاَل المَواِقِديُّ  ُهمم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف  ر  ِمَن المَمِديَنِة َثََلمثُِائَة  ِمَن الصََّحابَِة، ِمنـم
رِيَن بََدنًَة، مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِِعشم ، َوبـََعَث َمَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِس َبَدََنت  ر  َمَعُه ِبَمم ( 5)ي   فـََلِحَقُه ِبلعرج  َأرمَدَفُه ِبَعلِ َبكم

ِسم  .فـََناَدى بِبَـَراَءة َأَمام المَموم
ع   -فصل َكاَن ِف َهِذِه السََّنِة  َاِدثَةِ  -َأعميِن ِف َسَنِة ِتسم ُُموِر اْلم  .َغزمَوُة تـَُبوَك ِف َرَجب َكَما تقدم بـََيانه: ِمَن اَأم

__________ 
 .واحى الطَّاِئف، َوقيل َواد بِهِ قـَرميَة َجاِمَعة ِف َواد من ن: العرج( 5)

 .املراصد
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل : قَاَل المَواِقِديُّ  ََبَشِة َونـََعاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َماَت النََّجاِشيُّ َصاِحُب اْلم  . النَّاسِ َوِف َرَجب  ِمنـم
َها  َاُء بِنمُت  -السََّنِة َأيم ِمنم َهِذِه  -َوِف َشعمَباَن ِمنـم َها َأمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََغسََّلتـم تـُُوفِ َيتم ُأمُّ ُكلمثُوم  بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوة من االنصار ِفيِهنَّ ُأمُّ َعِطيَّةَ   .ُعَميمس  َوَصِفيَُّة بِنمُت َعبمِد الممطلب، َوقيل غسلَها نسم
ِ، َوثَبت ِف اْلَِديث َأيمضا َأنه َعَليمِه السَََّلم َلمَّا َصلَّىَوَهَذا ََثِبٌت ِف : قـُلمتُ    الصَِّحيَحنيم

نَـَها قَالَ  َها َوَأرَاَد َدفـم َلُه : " َعَليـم َلَة َأهم ُخُلُه َأَحٌد قَاَرَف اللَّيـم تَـَنَع َزومُجَها ُعثمَماُن ِلَذِلَك، َوَدفـَنَـَها َأبُو طَلمَحَة " اَل يَدم فَامم
َنمَصارِ  ُ َعنمهُ اَأم  .يُّ َرِضَي اَّللَّ

فمِن ِمنَ ] ِر َوالدَّ َفم الصََّحابَِة َكَأيب ُعبَـيمَدَة َوَأيب طَلمَحَة َوَمنم  َوَُيمَتِمُل َأنَُّه َأرَاَد هِبََذا المَكََلِم َمنم َكاَن يـَتَـَوَلَّ َذِلَك ممَّنم يـَتَـبَـرَُّع ِِبْلم
َرهَ : " َشابـََهُهمم، فـََقالَ  ُخُل قـَبـم َلُه ِمنم َهُؤاَلِء اَل يَدم ُر ُأمِ  ُكلمثُوم "ا ِإالَّ َمنم ملَم يـَُقاِرفم َأهم ُعُد َأنَّ ُعثمَماَن َكاَن ِعنمَدُه َغيـم ، ِإذم يـَبـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َهَذا بعيد  .بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ( [ .5)َوهللا أعلم 

َل َجرمِبَ  َم ِإيَضاُح َذِلَك وفيَها صلح َمِلَك َأيـمَلَة َوَأهم َنمَدِل، َكَما تـََقدَّ َمِة اْلم  .ِف َمَواِضِعهِ ( 5[ )ُكلِ هِ ]َء َوَأذمرَُح َوَصاِحَب َدوم
ِجد ، َوُهَو َداُر َحرمب  ِف المبَ  ِجِد الضِ َراِر الَِّذي بـََناُه مَجاَعة من المُمَناِفِقنَي ُصورََة َمسم ُم َمسم اِطن، فَأمر َعَليمِه َوِفيَها َهدم

 .السَََّلم بِِه َفُحرِ قَ 
ََماِن  ِمِهمم َوَرَجُعوا ِإلَيمِهمم ِِبَأم َها َقِدَم َوفمُد ثَِقيف  َفَصاَْلُوا َعنم قـَوم ُت َكَما تـََقدََّم ]َوِف َرَمَضاَن ِمنـم َرِت الَلَّ  ( [ .5)وَُكسِ 

ُ ِف َأَواِخرَِها َوِفيَها تـُُوِفِ َ َعبمُد اَّللَِّ بن َأىب بن َسُلوَل رَأمُس المُمَناِفِقنيَ   .َلَعَنُه اَّللَّ
ر   (1)َوقَبله ِبَشهم



__________ 
 )*(بشهر : غري ا( 1)سقط من ا ( 5)
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ُ َعَليمِه وَ  -َأِو المُمَزينُّ  -تـُُوِفِ َ ُمَعاِويَُة بمُن ُمَعاِويََة اللَّيمِثيُّ  َسلََّم َوُهَو ََنِزٌل َوُهَو الَِّذي َصلَّى َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَـُر ِف َذِلكَ   .بِتَـُبوَك، ِإنم َصحَّ اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَ  ُ َعنمُه ِِبلنَّاِس َعنم ِإذمِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َرِضَي اَّللَّ  .ُه ِف َذِلكَ َوِفيَها َحجَّ َأبُو َبكم
َياءِ  ع  َسَنَة المُوُفوِد، َوَها ََنمُن نـَعمِقُد ِلَذِلَك ِكَتاًِب ِبَرأمِسِه  َوِفيَها َكاَن َقُدوُم َعامَِّة ُوُفوِد َأحم المَعَرِب، َوِلَذِلَك ُتَسمَّى َسَنُة ِتسم

ِهِ   .اقمِتَداًء ِِبلمُبَخاِريِ  َوَغريم

(7/71) 

 
 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَ  َحاقَ ِكَتاُب المُوُفوِد المَوارِِديَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه : اَل ابمن ِإسم تَـَتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا افـم
َلَمتم ثَِقيٌف َوَِبيـََعتم َضَرَبتم ِإلَيمِه ُوُفوُد المَعَرِب  ه  ( 5)َوَسلََّم َمكََّة َوفـَرََغ ِمنم تـَُبوَك َوَأسم  .ِمنم ُكلِ  َوجم

َثيِن َأبُو ُعبَـيمَدةَ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ، َوَأنَـَّها َكاَنتم ُتَسمَّى َسَنَة المُوفُودِ  َحدَّ ع   .َأنَّ َذِلَك ِف َسَنِة ِتسم
َحاقَ  ، َِأَنَّ قـَُريمًشا َكانُوا ِإَماَم : قَاَل ابمُن ِإسم َيِ  ِمنم قـَُريمش  َر َهَذا اْلم ََلِمَها َأمم َا َكاَنِت المَعَرُب تـََربَُّص إبِِسم النَّاِس َوَهاِديـَُهمم َوِإَّنَّ

َاِعيَل بمِن ِإبـمَراِهيمَ َوأَ  ََرِم َوَصرِيَح َوَلِد ِإمسم َل المبَـيمِت َواْلم  .هم
 .َوقَاَدَة المَعَرِب اَل يـُنمِكُروَن َذِلك

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِخََلَفُه، فـََلمَّا افـمتُ  َرمَب ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُة َوَداَنتم َلُه ِتَحتم َمكَّ وََكاَنت قريشي ِهَي الَِِّت َنَصَبِت اْلم
ُ َعَليم  ََلُم، َعَرَفِت المَعَرُب َأنه اَل طَاَقَة هَلُمم حبَرمِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم ِه َوَسلََّم َواَل َعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف قـَُريمٌش َوَدوََّخَها اْلمِ

َواًجا َيضمرِبُوَن ِإلَيمِه مِ  ه  دين هللا َكَما قَاَل هللا عزوجل َأفـم  .نم ُكلِ  َوجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ تـََعاََل لَِنِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ َواًجا، : " يـَُقوُل اَّللَّ ُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ َأفـم ِإَذا َجاَء َنصمُر اَّللَِّ َوالمَفتمُح َورََأيمَت النَّاَس يَدم
تَـغمفرُه ِإنَّه َكاَن تـَوَّاًِب  ِد رَبك َواسم تَـغمِفرمُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاِبً ]" َفَسبِ حم حبَمم ( : 1[ )َأي فاْحد هللا على َما ظهر ِمنم ِديِنَك َواسم

رو بن َسلَمة قَالَ ( 9)َوَقدم قدمَنا  ََلِمِهُم المَفتمَح فـَيَـُقولُونَ : َحِديث َعمم َمُه فَِإنَُّه ِإنم : َكاَنت المَعَرُب تـََلوَُّم إبِِسم اتـمرُُكوُه َوقـَوم
 .َصاِدقٌ ( 1[ )َنِبٌّ ]مم فـَُهَو َظَهَر َعَليمهِ 

َعة  فـََلمَّا َكاَنت وقـم
__________ 

 .المُوُفود من المَعَرب: ا( 5)



 .لَيست ِف ا( 1)
ُزمء الثَّاِلث من السِ ريَة ص ( 9)  )*( 103تقدم َذِلك ِف اْلم
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ََلِمِهمم َوبََدَر  م  إبِِسم ِل المَفتمِح َِبَدَر ُكلُّ قـَوم ََلِمِهمم، فـََلمَّا َقِدَم قَالَ  -ِمي َأي قـَوم  -َأهم ُتُكمم َواَّللَِّ ِمنم ِعنمِد النَِّبِ  َحقًّا، : إبِِسم ِجئـم
 َأَحدُُكمم َولميَـُؤمَُّكمم قَاَل َصلُّوا َصََلَة َكَذا ِف ِحنِي َكَذا، َوَصََلَة َكَذا ِف ِحنِي َكَذا، فَِإَذا َحَضَرِت الصَََّلُة فـَلميـَُؤذِ نم َلُكمم 

 .ثـَرُُكمم قـُرمآَنً َأكم 
َِديِث َوُهَو ِف َصِحيِح المُبَخاِري ِ   .َوذََكَر مَتَاَم اْلم

َهِقيُّ بـَعمَدُهمم ِمَن المُوُفوِد مَ : قـُلمتُ  َحاَق مثَّ المَواِقِديُّ َوالمُبَخاِريُّ مثَّ المبَـيـم ٌم اَترِيَخ ُقُدوِمِهمم َوَقدم ذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ا ُهَو ُمتَـَقدِ 
، َبلم َوَعَلى فـَتمِح َمكَّةَ عَ  ع   .َلى َسَنِة ِتسم

ُ تـََعاََل  َفَق ِمنم قـَبمِل المَفتمِح َوقَاَتَل، ُأولَِئَك َأعمَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َأنـمَفُقوا مِ : " َوَقدم قَاَل اَّللَّ َتِوي ِمنمُكمم َمنم َأنـم نم بـَعمُد اَل َيسم
ُ اْلمُ  ىَن َوقَاتـَُلوا وَُكَلًّ َوَعَد اَّللَّ َم المَفتمحِ " سم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم لُُه َصلَّى اَّللَّ َم قـَوم َرَة َوَلِكنم ِجَهاٌد َونِيٌَّة : " َوتـَُقدَّ  ".اَل ِهجم

َرةً  َ السَّاِبِق ِمنم َهُؤاَلِء المَواِفِديَن َعَلى َزَمِن المَفتمِح ممَّنم يـَُعدُّ ُوُفوُدُه ِهجم ِييُز بـَنيم ِحِق هَلُمم بـَعمَد المَفتمِح  ،فـََيِجُب التَّمم َ الَلَّ َوبـَنيم
ُ َأعمَلمُ ]ممَّنم َوَعَدُه  ىًن، َوَلِكنم لَيمَس ِف َذِلَك َكالسَّاِبِق َلُه ِف الزََّماِن َوالمَفِضيَلِة َواَّللَّ ًرا َوُحسم ُ َخيـم  ( .5[ )اَّللَّ

ا إبِِيَرادِ  َئِمََّة الَِّذيَن اعمتَـنَـوم َياَء  َعَلى َأنَّ َهُؤاَلِء اَأم ِد اَّللَِّ َوَمنِ ِه ]المُوفُوِد َقدم تـَرَُكوا ِفيَما َأومَرُدوُه َأشم ملَم يَذمُكُروَها، َوََنمُن نُورُِد حبَمم
َبِغي التـَّنمِبيُه َعَليمِه ِمنم َذِلَك َونَذمُكُر َما َوَقَع لََنا ممَّا َأمهمَُلو  ُ َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه ُه ِإنم َشاَما ذََكُروُه، َونـُنَـبِ ُه َعَلى َما يـَنـم َء اَّللَّ

ََلنُ   ( .1[ )التُّكم
ِه، قَالَ : َوَقدم قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر المَواِقِديُّ * * *  ثـََنا َكِثرُي بمُن َعبمِد اَّللَِّ المُمَزينُّ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  َكاَن َأوََّل َمنم َوَفَد : َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم من ُمضر َأرمبَعِمائَة من مزينة، َوَذاَك ِف رََجب سنة مخسَعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ   .ى اَّللَّ
__________ 

 .َسَقطت من ا( 5)
 )*(سقط من ا ( 1)
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َرَة ِف َدارِِهمم َوقَالَ  جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اهلِم  َهاِجُرونَ َأنـمُتمم مُ : " َفَجَعَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتمم فَارمِجُعوا ِإََل َأممَواِلُكمم   .فـََرَجُعوا ِإََل ِبََلِدِهمم " َحيمُث ُكنـم

َناِدِه، َأنَّ َأوََّل َمنم َقِدَم ِمنم مزينة خزاعي ابمن عبد  هنم َوَمَعُه عشَرة من قومه مثَّ ذََكَر المَواِقِديُّ َعنم ِهَشاِم بمِن المَكلمِبِ  إبِِسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مزينة، فـََبايَ  ِمهِ ]َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِم قـَوم ُهمم َكَما َظنَّ ِفيِهمم فـََتَأخَُّروا [ َعَلى ِإسم ، فـََلمَّا رََجَع ِإلَيمِهمم ملَم جيَِدم



 .َعنمهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحسَّاَن بمَن ََثِبت  َأنم يُـ  ُجَوُه، َفذََكَر َأبـمَيااًت، فـََلمَّا بـََلَغتم فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعرِ َض ِبَُزاِعي   ِمنم َغريمِ َأنم يـَهم

ُ َعَليم  َلُموا َمَعُه َوَقِدَم هِبِمم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِه َوَسلَّمَ ُخَزاِعيًّا شكا َذِلك ِإََل قومه َفجمُعوا َلُه َوَأسم
ُم المفَ  َنَة فـََلمَّا َكاَن يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَواًء ُمَزيـم َمِئذ  َألمًفا  -تمِح َدَفَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِإََل ُخَزاِعي   َهَذا -وََكانُوا يـَوم

 .َوُهَو َأُخو َعبمِد اَّللَِّ ِذي المِبَجاَديمنِ : قَالَ 
َواَن بمِن ُُممِرز  : يم  َِبُب َوفمِد َبيِن متَِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَُّ  َرَة، َعنم َصفم َياُن، َعنم َأيب َصخم ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  َحدَّ

َراَن بمِن ُحَصنيم ، قَالَ  ، َعنم ِعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : المَماِزين ِ بَـلُ : " َأَتى نـََفٌر ِمنم َبيِن مَتِيم  ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرى ََي اقـم وا المُبشم
 .فـَُرِئَي َذِلَك ِف َوجهه -ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َبشَّرمتـََنا فََأعمِطَنا : قَاُلوا" َبيِن مَتِيم  
َرى ِإذم مل يقبلَها بَنو مَتِيم : " نـََفٌر ِمَن المَيَمِن فـََقالَ ( 5)مثَّ َجاَء  بَـُلوا المُبشم  .وَل اَّللَِّ َقدم قَِبلمَنا ََي َرسُ : فـََقاُلوا" اقـم

بَـَرُه َعِن ابمِن َأيب ُمَليم : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ِهَشاُم بمُن يُوُسَف، َأنَّ ابمَن ُجَريمج  َأخم ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن ُموَسى، َحدَّ َكَة، َأنَّ َعبمَد َحدَّ
بَـَرُهمم  ٌب ِمنم َبيِن : اَّللَِّ بمَن الزُّبـَريمِ َأخم ر  َأنَُّه َقِدَم رَكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َأبُو َبكم َأمِ ِر المَقعمَقاَع بمَن : مَتِيم  َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .َمعمَبِد بمِن ُزرَارَةَ 
َقـمرََع بمَن َحاِبس  : فـََقاَل ُعَمرُ   .َبلم َأمِ ِر اَأم

ر    .َما َأَردمَت ِإالَّ ِخََلِف : فـََقاَل َأبُو َبكم
 .َما َأَردمُت ِخََلَفكَ : فـََقاَل ُعَمرُ 

__________ 
 .فَجاء: ا( 5)

)*( 

(7/75) 

 
 

َواتـُُهَما، فـَنَـَزَلتم  َ : " فـََتَماَرََي َحىتَّ ارمتـََفَعتم َأصم ُموا بـَنيم  ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقدِ 
 .َحىتَّ انـمَقَضتم " يََدِي اَّللَِّ َوَرُسوله 

ه  َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة ِبَلمَفاظ  ُأَخرَ َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا مِ   .نم َغريمِ َوجم
ِلِه تـََعاََل  َواتُكم َفوق َصوت النَِّب : " َوقد ذََكرمََن َذِلَك ِف التـَّفمِسرِي ِعنمَد قـَوم يَةَ " اَل َترفُعوا َأصم  .اْلم

َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُوُفوُد المَعَرِب َقِدَم َعَليمِه ُعطَاِرُد بمُن َوَلمَّا َقِدممُت َعَلى َرسُ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوا ُهم االقرع ابمن َحاِبس  التَِّميِميُّ َراِف من بىن متَِيم، ِمنـم ر  َحاِجِب بمِن ُزرَارََة بمِن ُعُدس  التَِّميِميُّ، ِف َأشم لز ِبمرِقَاُن بمُن َبدم

َبمَحاُب  -َأَحُد َبيِن َسعمد   -يُّ التَِّميمِ  َتِم، َواْلم َهم ُرو بمُن اَأم َاِرِث، َوقـَيمُس ( 5)َوَعمم بمُن يَزِيَد، َونـَُعيمُم بمُن يَزِيَد، َوقـَيمُس بمُن اْلم
 .بمُن َعاِصم  َأُخو َبيِن َسعمد ، ِف َوفمد  َعِظيم  ِمنم َبيِن مَتِيم  

َحاقَ  َنُة َشِهَدا مَ َوَمَعُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم َقـمرَُع بمُن َحاِبس  وُعيَـيـم ر  المَفَزاِريُّ، َوَقدم َكاَن اَأم َنُة بمُن ِحصمِن بمِن ُحَذيـمَفَة بمِن َبدم َع ُعيَـيـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم فتح َمكَّة وحنني َوالطَّاِئَف، فـََلمَّا َقِدَم َوفمُد َبيِن مَتِيم  َكاََن   .َعهممَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َورَاِء ُحُجَراتِهِ  ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجَد ََنَدوم َنا ََي ُُمَمَّدُ : َوملا َدَخُلوا المَمسم ُرجم ِإلَيـم  .َأِن اخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ِصَياِحِهمم، َفَخَرَج ِإلَيمِهمم  َناَك نـَُفاِخُرَك فَأمَذنم : فـََقاُلوا فَآَذى َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي ُُمَمَُّد ِجئـم
 .ِلَشاِعرََِن َوَخِطيِبَنا

 ".َقدم َأِذنمُت ِْلَِطيِبُكمم فـَلميَـُقلم : " قَالَ 
ُلُه، ا: فـََقاَم ُعطَاِرُد بمُن َحاِجب  فـََقالَ  َنا المَفضمُل َوالمَمنُّ َوُهَو َأهم ُد َّلِلَِّ الَِّذي َلُه َعَليـم َمم  لذىاْلم

__________ 
 .اْلمجاب: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
َيان: اْلتات: قَاَل ابمن ِهَشام ُ َعَليمِه َوآله بَينه َوَبني ُمَعاِويَة بن َأىب ُسفم  .َوُهَو الَِّذي آَخى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتارَُه السُّهيملي ِف الرَّومض  .َواخم
)*( 

(7/73) 

 
 

ثَـ َجَعلَ  ِرِق َوَأكم ِل المَمشم َعُل ِفيَها المَمعمُروَف، َوَجَعَلَنا َأَعزَّ َأهم  .ُرُه َعَدًدا َوَأيمَسَرُه ُعدَّةً َنا ُمُلوًكا َوَوَهَب لََنا َأممَوااًل ِعظَاًما نـَفم
دم ِمثمَل َما َعدَّدمََن، َوِإَنَّ َلو نَشاء الكثرَن َفَمنم ِمثـملَُنا ِف النَّاِس، َألسنا برؤوس النَّاس وأَل َفضمِلِهمم؟ َفَمنم فَاَخَرََن فـَلميُـعَ  دِ 

ثَاِر ِفيَما َأعمطَاََن، َوِإَنَّ نـُعمَرُف ( 5)المَكََلم َوَلِكن ُنشى  لَِنا، َوَأممر  ( 1[ )ِبَذِلكَ ]ِمَن اْلمِكم َأُقوُل َهَذا ََأَنم أتَمتُوا مبِثمِل قـَوم
 .َأفمَضَل ِمنم َأممِرََن مثَّ َجَلسَ 

َزمرَجِ  فـََقالَ  َاِرِث بمِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِثَاِبِت بمِن قـَيمِس بمِن مَشَّاس  َأِخي َبيِن اْلم ُقمم فََأِجِب الرَُّجَل ِف : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ُخطمَبِتِه 

َرمُض َخلمُقُه، َقَضى ِفي: فـََقاَم ََثبت فـََقالَ  َمد هلل الذى السََّمَوات َواَأم ِهنَّ َأممُرُه، َوَوِسَع ُكرمِسيَُّه علمه، َومل َيك شئ َقطُّ اْلم
ِلهِ   .ِإالَّ ِمنم َفضم

َدَقُه َحِديثًا َوَأفمَضَلُه َحسَ  َرَمُه َنَسًبا َوَأصم ًبا، فَأَنـمَزَل َعَليمِه  مثَّ َكاَن ِمنم قدرته َأن جعلَنا ملوكا َواصمطفى من خريته َرُسواًل َأكم
َتَمَنُه   .َعَلى َخلمِقِه، َفَكاَن ِخريََة اَّللَِّ ِمَن المَعاَلِمنيَ ِكَتاًِب َوائـم

َرُم النَّ [ مثَّ ] ِمِه َوَذِوي َرِْحِِه، َأكم ُيَاِن ِبِه َفآَمَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ المُمَهاِجُروَن ِمنم قـَوم َسُن َدَعا النَّاَس ِإََل اْلمِ َساًِب، َوَأحم اِس َأحم
ُر النَّاسِ  ُ َعَليمِه  النَّاِس ُوُجوًها، َوَخيـم َتَجاَب َّلِلَِّ ِحنَي َدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمِق ِإَجابًَة َواسم َوَسلََّم ِفَعااًل، مثَّ َكاَن َأوََّل اْلم

ِمُنوا، َفَمنم آَمَن ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه مَ  ن أنصار هللا ووزراء َرُسوِلِه، نـَُقاِتُل النَّاَس َحىتَّ يـُؤم َنَع َماَلُه َوَدَمُه، َوَمنم َكَفَر ََنمُن، فَنحم
َنا َيِسريًا ُلُه َعَليـم ََنُه ِف اَّللَِّ َأبًَدا وََكاَن قـَتـم  .َجاَهدم

ِمَنات َوالسَََّلم َعَليمُكم مِننَي َوالمُمؤم تَـغمِفُر اَّللََّ يل َوَلُكمم َوِللمُمؤم يل َهَذا َوَأسم  .َأُقوُل قـَوم



__________ 
 .من ابمن ِهَشام( 1)َنيا : ابمن ِهَشام( 5)
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ر  فـََقالَ  َياِء  ( 5)منا المُمُلوك َوفيَنا تنضب المِبَيُع * ََنمُن المِكَراُم َفََل حى يعادلنا : فـََقاَم الز ِبمرِقَاُن بمُن بَدم َحم وََكمم َقَسرمََن ِمَن اَأم
ُل المِعزِ  يـُتـََّبعُ * ُكلِ ِهمم   ِعنمَد النِ َهاِب َوَفضم
ِط ُمطمِعُمَنا َوََنمُن يُ  َنِس المَقزَُع * طمِعُم ِعنمَد المَقحم َواِء ِإَذا ملَم يـُؤم ِمنم ُكلِ  َأرمض  * مبَا تـََرى النَّاُس أتَمتِيَنا ُسَراتـُُهمم ( 1)ِمَن الشِ 

* َفَما تـََراََن ِإََل َحي   نـَُفاِخُرُهمم ( 7)أُنمزُِلوا َشِبُعوا لِلنَّازِِلنَي ِإَذا َما * فـَنَـنمَحُر المُكوَم َعبمطًا ِف َأرمِوَمِتَنا ( 9)ُهِوَيًّ مثَّ َنصمطَِنُع 
َتَطُع َفَمنم يـَُفاِخُرََن ِف َذاَك نـَعمرِفُُه  َنا َوملَم َيَمىَب لََنا * ِإالَّ استفادوا وََكانُوا الرَّأمَس يـُقم َتَمُع ِإَنَّ َأبـَيـم َباُر ُتسم َخم ُم َواَأم فـَيَـرمِجُع المَقوم

ِر نـَرمتَِفُع ِإَنَّ * َأَحٌد  َحاقَ ( 1) َكَذِلَك ِعنمَد المَفخم وََكاَن َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َغائًِبا، فـَبَـَعَث ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَل ابمُن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اَّللَّ ِم فـََقاَل َما قَاَل، َعَرضمُت ِف  فـََلمَّا انـمتَـَهيمُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوقَاَم َشاِعُر المَقوم

ِلِه َوقـُلمُت َعَلى ََنمو َما قَالَ   .قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ْلسان ََثِبت    ."ُقمم ََي َحسَّاُن َفَأِجِب الرَُّجَل ِفيَما قَاَل : " فـََلمَّا فـَرََغ الز ِبمرِقَاُن قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوهِتِمم : فـََقاَل َحسَّانُ  ر  َوِإخم َوى * َقدم بـَيـَُّنوا ُسنًَّة ِللنَّاِس تـُتـََّبُع يـَرمَضى هِبَا ُكلُّ َمنم َكاَنتم َسرِيَرتُُه * ِإنَّ الذََّواِئَب ِمنم ِفهم تـَقم
ٌم ِإَذا َحارَبُوا َضرُّوا َعُدوَُّهمم  ريمِ َيصمطَِنُع قـَوم َلِه وَُكلَّ اْلَم ُر َأوم حَ * اْلمِ ُهمم َغيـم َياِعِهمم نـََفُعوا َسِجيٌَّة تِلمَك ِمنـم َع ِف َأشم اَوُلوا النـَّفم

ََلِئَق * ُُممَدثَة    َشرها المبدع -فَاعمَلم  -ِإنَّ اْلَم
__________ 

 .مجع بيَعة، وهى َموِضع الصَََّلة: البيع( 5)
 .المقطع من السََّحاب: القزع( 1)
وى( 9)  .االسراع: اهلم
 .االبل المِعظَام االسنمة: الكوم( 7)

 .من غري ِعل ة: وعبطا
ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر ينكرها للزبرقان: قَاَل ابمُن ِهَشام  ( 1) ثـَُر َأهم  .َوَأكم
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َهتم َأُكفُُّهمم َفُكلُّ َسبمق  َِأَدمىَن َسبمِقِهمم تـََبُع اَل يـَرمَقُع النَّاُس مَ * ِإنم َكاَن ِف النَّاِس َسبَّاُقوَن بـَعمَدُهُم  فَاِع َواَل * ا َأوم ِعنمَد الدِ 
 يُوُهوَن َما رَقـَُعوا

ًما فَاَز سبقهمم  ِي ِعفَّتـُُهمم ( 5)َأو وازنوا أهل جمد ِبلندى منُعوا * ِإنم َسابـَُقوا النَّاَس يـَوم اَل َيطمَمُعوَن * َأِعفٌَّة ذُِكَرتم ِف المَوحم
ِلِهُم َواَل يـُرمِديِهمم َطَمُع اَل يـَبمَخلُ  َنا ِْلَي   ملَم نَِدبَّ هَلُمم * وَن َعَلى َجار  ِبَفضم َكَما َيِدبُّ * َواَل َُيَسُُّهمم ِمنم َمطمَمع  طََبُع ِإَذا َنَصبـم

َنا َُمَالِبـَُها ( 1)ِإََل الوحشية الذرع  َرمُب ََنلَتـم ُروَن ِإَذا ََنُلوا ِإَذا الزََّعاِنُف ِمنم َأظمَفارَِها َخَشُعوا اَل يـَفمخَ * نسمو ِإَذا اْلم
َتِنٌع * َعُدوَُّهُم  ُت ُمكم ٌد حبَلمَيَة ِف َأرمَساِغَها َفدَُع * َوِإنم ُأِصيُبوا َفََل ُخوٌر َواَل ُهُلُع َكأَنَـُّهمم ِف المَوَغى َوالمَموم ُهمم ( 9)ُأسم ُخذم ِمنـم

ًوا ِإَذا َغِضُبوا  ا َعفم َممَر ا* َما َأتـَوم َشرًّا خُيَاُض َعَليمِه *  -فَاتـمُركم َعَداَوتـَُهمم  -لَِّذي َمنَـُعوا فَِإنَّ ِف َحرمهِبِمم َواَل َيُكنم مَهَُّك اَأم
م  َرُسوُل اَّللَِّ ِشيَعتـُُهمم ( 7)السُّمُّ َوالسََّلُع  رِمم بَِقوم َحِِت قـَلمٌب يـَُؤاِزرُُه * َأكم َدى هَلُمم ِمدم َيُع َأهم َواُء َوالشِ  َهم يَما فِ * ِإَذا تـََفاَوَتِت اَأم

َياِء ُكلِ ِهُم  َحم ُل َأوم مَشَُعوا * ُأِحبُّ ِلَساٌن َحاِئٌك َصَنُع فَِإنَـُّهمم َأفمَضُل اَأم َوقَاَل ابمُن ( * * * 1)ِإنم َجدَّ ِف النَّاِس َجدُّ المَقوم
ِل المِعلمِم ِِبلشِ عمِر ِمنم َبيِن مَتِيم  َأنَّ الز ِبمرِقَ : ِهَشام   بَـَرين بـَعمُض َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َوَأخم اَن َلمَّا َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَنا : َوفمِد َبيِن مَتِيم  قَاَم فـََقالَ  َناَك َكيمَما يـَعمَلُم النَّاُس َفضم تَـَلُفوا ِعنمد احتضار املواسم* َأتـَيـم  ِإَذا اخم
__________ 

 .قنعوا: ا، ت( 5)
 .متعوا: وىف ابمن ِهَشام

 .زادوا: َمعمَناَهاوَ 
 .ولد المبَـَقَرة الوحشية: الذرع( 1)
 .المَقرِيب: املكتنع( 9)

 .َوحلية َموِضع كثري االسود
 .اعوجاج الرسغ من المَيد َأو الرجل: والفدع

 .نبت َسام: الس لع( 7)
 .مزحوا: مشعوا( 1)
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ِطن   َجاِز َكَدارِمِ َوَأنم لَ * بََِنَّ فـُُروُع النَّاِس ِف ُكلِ  َموم  يمَس ِف َأرمِض اْلِم
ا  َيِد المُمتَـَفاِقِم َوَأنَّ لََنا المِمرمَِبَع ِف ُكلِ  َغارَة  * َوَأَنَّ نَُذوُد المُمعمِلِمنَي ِإَذا انـمَتَخوم َصم ِرُب رَأمَس اَأم د  َأوم بَِرمِض * َوَنضم نُِغرُي بَِنجم

ََعاِجِم قَالَ  ُد َوالنََّدى : بَُه فـََقالَ فـََقاَم َحسَّاُن فََأَجا: اَأم ُدُد المَعوم ُد ِإالَّ السُّؤم ِتَماُل المَعظَائِِم * َهِل المَمجم َوَجاُه المُمُلوِك َواحم
ُلُه َوثـََراُؤُه * َنَصرمََن َوآَويـمَنا النَِّبَّ ُُمَمًَّدا  ََعاِجِم جبَابَِيِة اْلمَ * َعَلى َأنمِف رَاض  ِمنم َمَعد   َورَاِغِم حبَي   َحرِيد  َأصم َط اَأم وماَلِن َوسم

َ ِدََيِرََن ( 5) َياِفَنا ِمنم ُكلِ  َِبغ  َوظَاملِِ َجَعلمَنا بَِنيَنا دونه وبناتنا ( * 1)َنَصرمََنُه َلمَّا َحلَّ بـَنيم وطبنا َلُه نفسا بفئ المَمَغاَنِِ * بَِسم



ََن ِمنم قـَُريمش  َعِظيَمَها َعَلى ِديِنِه * َوََنمُن َضَربـمَنا النَّاَس َحىتَّ تـََتابـَُعوا  ريمِ ِمنم * ِِبلمُمرمَهَفاِت الصََّوارِِم َوََنمُن َوَلدم ََن َنِبَّ اْلَم َوَلدم
رَُكمم  َخُروا ِإنَّ َفخم َخُروَن َوَأنـمُتمُ * آِل َهاِشِم َبيِن َدارِم  اَل تـَفم َنا تـَفم ِر المَمَكارِِم َهِبلمُتمم َعَليـم لََنا َخَوٌل ِمنم *  يـَُعوُد َوَِباًل ِعنمَد ِذكم

ِن ِدَماِئُكمم  ُتمم ِْلَقم ُتُم ِجئـم ِ ِظئمر  َوَخاِدِم فَِإنم ُكنـم ِلُموا * بـَنيم ا َوَأسم َسُموا ِف المَمَقاِسِم ُفََل ََتمَعُلوا َّلِلَِّ نِدًّ َواَل * َوَأممَواِلُكمم َأنم تـُقم
ََعاِجِم  َقـمرَُع بمُن َحاِبس  : َحاقَ قَاَل ابمُن ِإسم * * * تـَلمَبُسوا زَيًّ َكِزيِ  اَأم ِلِه، قَاَل اَأم َوَأيب : فـََلمَّا فـَرََغ َحسَّاُن بمُن ََثِبت  ِمنم قـَوم

َواتـُُهمم َأعمَلى من أصواتنا! ِإنَّ َهَذا َلُمَؤتًّى َلهُ  َعُر ِمنم َشاِعِرََن، َوََأَصم َطُب ِمنم َخِطيِبَنا، َوَلَشاِعُرُه َأشم  .َْلَِطيُبُه َأخم
__________ 

َفرد: اْلريد( 5)  .المُمنـم
 .قـَرميَة من َأعمال دمشق: وجابية اْلوالن

 .املراصد
 .بـُُيوتَنا: غري ا( 1)

)*( 
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َسَن َجَوائَِزُهمم : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأحم َلُموا َوَجوََّزُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم َأسم  .فـََلمَّا فـَرََغ المَقوم
رُ  َغَرُهمم ِسنًّا، فـََقاَل قـَيمُس ابمن َعاِصم  وََكاَن َعمم ُم ِف رَِحاهلِِمم، وََكاَن َأصم َتِم َقدم َخلََّفُه المَقوم َهم َرو  -و بمُن اَأم ُغُض َعمم وََكاَن يـَبـم

َتِم  َهم  .ََي َرُسول هللا ِإنَّه َكاَن رَُجٌل ِمنَّا ِف رَِحالَِنا َوُهَو ُغََلٌم َحَدثٌ : -بمَن اَأم
مَ  َوَأزمَرى ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمثمَل َما َأعمَطى المَقوم  .بِِه، فََأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُجوهُ  َتِم ِحنَي بـََلَغُه َأنَّ قـَيمًسا قَاَل َذِلَك، يـَهم َهم ُرو بمُن اَأم ُتُميِن : فـََقاَل َعمم َلمَباِء َتشم رَتَِش اهلم  ِعنمَد الرَُّسوِل فـََلمم * ظَِللمَت ُمفم
ُددُُكمم ( 5)َتصمُدقم َوملَم ُتِصِب  ًوا َوُسؤم ُدًدا َرهم ََنُكمم ُسؤم نمِب * ُسدم َاِفُظ ( 1)َِبد  نـََواِجُذُه ُمقمع  َعَلى الذَّ َوَقدم َرَوى اْلم

ثـََنا َْحَّاُد بم  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  َياَن، َحدَّ َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق يـَعمُقوَب بمِن ُسفم ، المبَـيـم َنمظَِليِ  ُن زَيمد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن الزُّبـَريمِ اْلم
ُرو بم : قَالَ  ، َوَعمم ر ، َوقـَيمُس بمُن َعاِصم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الز ِبمرِقَاُن بمُن َبدم ِرو َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِم، فـََقاَل ِلَعمم َهم ُن اَأم

َتمِ  َهم رِبمين : " بمِن اَأم أَُلَك َعنمُه َأخم ُت َأسم  .َوَأرَاُه َكاَن َقدم َعَرَف قـَيمًسا"  َعِن الز ِبمرِقَاِن، فََأمَّا َهَذا فـََلسم
رِهِ : فـََقالَ : قَالَ   .ُمطَاٌع ِف َأدمنـَيمِه، َشِديُد المَعاِرَضِة، َماِنٌع ِلَما َورَاَء َظهم

 .ُم َأين ِ َأفمَضُل ممَّا َقالَ َقدم قَاَل َما َقاَل َوُهَو يـَعملَ : فـََقاَل الز ِبمرِقَانُ 
ٌرو ُتَك ِإالَّ َزِمَر : قَاَل فـََقاَل َعمم َالِ ( 9)َواَّللَِّ َما َعِلمم َِب، لَِئيَم اْلم  .المُمُروَءِة، َضيِ َق المَعَطِن، َأْحمََق اَأم

يًعا، َأرمَضاين فـَُقلمُت بَِ : مثَّ قَالَ  َسِن َما َأعمَلُم ِفيِه، وأسخطين َفقلت بسوء َما أعلمََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َصَدقمُت ِفيِهَما مجَِ  .حم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ًرا : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَّ ِمَن المبَـَياِن ِسحم

ه  .َوَهَذا ُمرمَسٌل من َهَذا المَوجم
__________ 



 .املتسع: الرهو( 1)شعر الذَّنب : يُرِيد الدبر، واهللب: اهللباء( 5)
 .قليلها: زمر املرءوة( 9)

)*( 
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َهِقيُّ  ُصوال: قَاَل المبَـيـم ه  آَخَر َموم د املستملى، َحدثَنا ُُمَمَّد بمِن ُُمَمَُّد بمُن : َوَقدم ُرِوَي ِمنم َوجم َأنبَأََن َأبُو َجعمَفر َكاِمل بن َأْحم
ثـََنا َعِليُّ بمُن َحرمب  ُُمَمَِّد بمِن َأْحمََد بمِن ُعثمَماَن المبَـغمدَ  ُف بِبَـغمَداَد، َحدَّ اِدي ، َحدثَنا ُُمَمَّد بن عبد هللا ابمن اْلمسن المَعَلَّ

َنمصَ  ِم َُيمََي بمِن يَزِيَد اَأم ، َعنم َأيب المُمَقوِ  َثِم بمِن َُممُفوظ  َيـم ، َأنـمَبَأََن َأبُو َسعمِد بمُن اهلم ََكِم، عَ الطَّاِئيُّ ، َعِن ابمِن اِريِ ، َعِن اْلم نم ِمقمَسم 
، قَالَ  ُرو بمنُ : َعبَّاس  ر  َوَعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَيمُس بمُن َعاِصم  َوالز ِبمرِقَاُن بمُن َبدم َتِم َجَلَس ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهم  اَأم

متَِيم  َوالمُمطَاُع ِفيِهمم َوالمُمَجاُب، َأممنَـُعُهمم ِمَن الظُّلمِم َوآُخُذ هَلُمم ََي َرُسول هللا َأَن سيد : التَِّميِميُّوَن، فـََفَخَر الز ِبمرِقَاُن فـََقالَ 
َتِم  -حبُُقوِقِهمم، َوَهَذا يـَعمَلُم َذِلَك  َهم َرو بمَن اَأم َتمِ  -يـَعميِن َعمم َهم ُرو بمُن اَأم ِإنَُّه َلَشِديُد المَعاِرَضِة، َماِنٌع ِْلَانِِبِه، : فـََقاَل َعمم

 .ِف َأدمنـَيمهِ  ُمطَاعٌ 
َسدُ : فـََقاَل الز ِبمرِقَانُ  َر َما َقاَل، َوَما َمنَـَعُه َأنم يـََتَكلََّم ِإالَّ اْلَم  .َواَّللَِّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َلَقدم َعِلَم ِمينِ  َغيـم

َتمِ  َهم ُرو بمُن اَأم َال، َحِدي: فـََقاَل َعمم ُسُدَك؟ فـََواَّللَِّ ِإنََّك لََلِئيُم اْلم ث املَال، َأَْحق المَوَلد، ُمَضيٌَّع ِف المَعِشريَِة، َواَّللَِّ ََي َأََن َأحم
ٌل ِإَذا َرِضيُت  ُت، َرُسوَل اَّللَِّ َلَقدم َصَدقمُت ِفيَما قـُلمُت َأوَّاًل، َوَما َكَذبمُت ِفيَما قـُلمُت آِخًرا، َوَلِكينِ  رِجم َسَن َما َعِلمم قـُلمُت َأحم

يًعا َوِإَذا َغِضبمُت قـُلمُت َأقـمَبحَ  َرى مجَِ ُخم ُوََل َواَأم ُت، َوَلَقدم َصَدقمُت ِف اَأم  .َما َوَجدم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًرا : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَّ ِمَن المبَـَياِن ِسحم

َناٌد َغرِيٌب ِجدًّا  .َوَهَذا ِإسم
ُ َوَقدم ذََكَر المَواِقِديُّ َسَبَب قدومهم َوُهَو َأهنم كَ ] انُوا َقدم َشَهُروا السِ ََلَح َعَلى ُخَزاَعَة، فـَبَـَعَث ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم َأحَ  ر  ِف مَخمِسنَي لَيمَس ِفيِهمم َأنمَصاِريٌّ َواَل ُمَهاِجِريٌّ، فََأَسَر ِمنـم َنَة بمَن بَدم َدى عَ َعَليمِه َوَسلََّم ُعيَـيـم َرَة َد َعَشَر َرُجًَل، َوِإحم شم
ُعوَن  ُهمم ِتسم َراُهم، َويـَُقاُل َقِدَم ِمنـم ُهمم  -َأوم مَثَانُوَن  -اممَرَأًة، َوَثََلِثنَي َصِبيًّا، فـََقِدَم رؤساؤهم ِبَسَبب َأسم رَُجًَل ِف َذِلَك ِمنـم

َاِرِث َونـَُعيمُم بمُن َسعم  َقـمرَُع بمُن َحاِبس  ُعطَارٌِد َوالز ِبمرِقَاُن َوقـَيمُس بمُن َعاِصم  َوقـَيمُس بمُن اْلم  د  َواَأم
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َر َوالنَّاُس يـَنـم  ِجَد َوَقدم َأذََّن ِبََلٌل الظُّهم َتِم، َفَدَخُلوا المَمسم َهم ُرو بمُن اَأم َاِرِث َوَعمم ُ َوَرَِبُح بمُن اْلم َتِظُروَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُرَج ِإلَيمِهمم، فـََعِجَل  ُُجَراِت، فـَنَـَزَل ِفيِهمم َما نـََزلَ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيخم ُه ِمنم َورَاِء اْلم  .َهُؤاَلِء فـََناَدوم

رَ  َتِم مثَّ ذََكَر المَواِقِديُّ خطيبهم وشاعرهم، َوَأنه َعَليمِه السَََّلم أجازهم كل رجل اثىن عشر ُأوِقيَّة  َوَنشًّا، ِإالَّ َعمم َهم و بمَن اَأم
َا ُأعمِطَي مَخمَس َأَواق    .ِْلََداثَِة ِسنِ هِ  فَِإَّنَّ



ُ َأعمَلمُ  َحاقَ ( 5[ )َواَّللَّ لُُه تـََعاََل : قَاَل ابمُن ِإسم ُُجَراِت : " َونـََزَل ِفيِهمم ِمَن المُقرمآِن قـَوم ِإنَّ الَِّذيَن يـَُناُدوَنَك ِمنم َورَاِء اْلم
ثـَُرُهمم اَل يـَعمِقُلوَن، َوَلوم َأنَـُّهمم َصبَـُروا َحىتَّ خَتمُرَج ِإلَيم  ُ َغُفور َرِحيم َأكم ًرا هَلُمم َواَّللَّ  ".ِهمم َلَكاَن َخيـم

ِ بمِن وَ : قَاَل ابمُن َجرِير   َُسنيم ثـََنا المَفضمُل بمُن ُموَسى، َعِن اْلم ُ بمُن ُحَريمث  المَمرمَوِزيُّ، َحدَّ َُسنيم ثـََنا َأبُو َعمَّار  اْلم اِقد ، َعنم َأيب َحدَّ
َحاَق، َعِن المبَـَراِء ِف قـَوم   ".ِإنَّ الَِّذيَن يـَُناُدوَنَك من َورَاء اْلجرات : " ِلهِ ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ  ٌ : َجاَء رَُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي ُُمَمَُّد ِإنَّ َْحمِدي زَيمٌن، َوَذمِ ي َشنيم
 ".َذاَك هللا عزوجل : " فـََقالَ 

َناٌد َجيِ ٌد ُمتَّ   .ِصلٌ َوَهَذا ِإسم
ُهَما َسِن المَبصمِريِ  وقـََتاَدَة ُمرمَسًَل َعنـم  .َوَقدم ُرِوَي َعِن اْلَم

َماُم َأْحمَدُ  ِمَيُة َهَذا الرَُّجِل فـََقاَل اْلمِ ثـََنا ُموَسى بن عقَبة، َعن َأىب َسلَمة، : َوَقدم َوَقَع َتسم ثـََنا ُوَهيمٌب، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َعن َعبمِد الرَّْحمَ  ، َأنَُّه ََنَدى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقـمرَِع بمِن َحاِبس   .ََي ُُمَمَُّد ََي ُُمَمَّدُ : ِن، َعِن اَأم

 .ََي َرُسول هللا: َوِف ِرَوايَة  
 .فَلم جيبهُ 

ٌ : فـََقالَ   .َيرسول اَّللَِّ ِإنَّ َْحمِدي َلَزيمٌن، َوِإنَّ َذمِ ي َلَشنيم
 ".َذاك هللا عزوجل : " فـََقالَ 

__________ 
 .أتََخَّرت ِف اإَل هِنَايَة المَفصمل( 5)

)*( 
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 فصل ِف َفضمِل َبيِن مَتِيم  
ثـََنا َجرِيٌر، َعنم ُعَمارََة بمِن المَقعمَقاِع، َعنم َأيب ُزرمَعةَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ ُر بمُن َحرمب  ثـََنا زَُهيـم اَل : ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَالَ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوهُلَا  عمتـُُهنَّ ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم َأَشدُّ ُأمَِِّت َعَلى الدَّجَّاِل : " ِفيِهمم َأزَاُل ُأِحبُّ َبيِن مَتِيم  بـَعمَد َثََلث  مسَِ
َهِذِه َصَدقَاُت : " َوَجاَءتم َصَدَقاتـُُهمم فـََقالَ " َأعمِتِقيَها فَِإنَـَّها ِمنم َوَلِد ِإمسمَاِعيَل " َة فـََقاَل وََكاَنتم ِفيِهمم َسِبيٌَّة ِعنمَد َعاِئشَ " 

م   ِلٌم َعنم زَُهريمِ بمِن َحرمب ِبهِ "  -َأوم ُقوِمي  -قـَوم  .َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم
ُرُه ِمنم ِشعمر  ِمنم َذمِ ِهمم َحيمُث يـَُقولُ َما ذََكَرُه َصاحِ ( 5)َوَهَذا اْلَِديث يرد على قـََتاَدة ] ََماَسِة َوَغيـم مَتِيٌم ِبطُُرِق : ُب اْلم

َدى ِمَن المَقطَا  ِم َأهم َلة  * اللُّؤم ِر َقمم [ رََأتمُه مَتِيٌم ِمنم بَِعيد  َلَولَّتِ * َوَلوم َسَلَكتم ُطُرَق الرََّشاِد َلَضلَِّت َوَلوم َأنَّ بـُرمُغوًَث َعَلى َظهم
 .َِبُب َوفمِد َعبمِد المَقيمسِ : َوفمُد َبيِن َعبمِد المَقيمِس مثَّ َقاَل المُبَخاِريُّ بـَعمَد َوفمِد َبيِن مَتِيم  ( 1)

َحاَق  ثـََنا َأبُو ِإسم ثـََنا قـُرَُّة، َعنم َأيب مَجمَرَة ( 9)َحدَّ ثـََنا َأبُو َعاِمر  المَعَقِديُّ، َحدَّ ِإنم يل َجرًَّة : بَّاس  قَاَل قـُلمُت اِلبمِن عَ ( 7)، َحدَّ
َربُُه ُحلمًوا ِف َجر    تَـَبُذ يل ِفيَها فََأشم َتِضَح؟ فـََقالَ ( 1)يـُنـم ُُلوَس َخِشيُت َأنم َأفـم َم فََأطَلمُت اْلم ُت المَقوم ثـَرمُت ِمنمُه َفَجاَلسم : ِإنم َأكم



ُ َعلَ   َمرمَحًبا: " يمِه َوَسلََّم فـََقالَ َقِدَم َوفمُد َعبمِد المَقيمِس َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .َكَذا ِبالصل( 5)
 .سقط من ا( 1)
َحق: الُبَخاِري  ( 9)  .َحدََّثىن ِإسم
 .َعن َأىب َْحمَزة: االصل( 7)

َر  ( 1) 111/  1والتصويب من َصِحيح الُبَخاِري    .كل شئ يصنع من الممدر: اْلم
)*( 
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رِِكنَي ِمنم ُمَضَر، َوِإَنَّ اَل َنِصُل ِإلَيمَك ِإالَّ ِف : فـََقاُلوا" ندامى ِبلقوم غري خزاَي َواَل ال َنَك المُمشم نَـَنا َوبـَيـم ََي َرُسوُل اَّللَِّ ِإنَّ بـَيـم
ََرام، فحدثنا جبميل  ر اْلم َممِر ِإنم َعِملمَنا ِبِه َدَخلمَنا( 5)الشَّهم  ِمَن اَأم

ُعو ِبِه َمنم َورَاَءَنَ  َنََّة َوَندم  .اْلم
، َوَأنـمَهاُكمم َعنم َأرمَبع  : " قَالَ  ُ، َوِإقَاُم ; آُمرُُكمم بَِرمَبع  ؟ َشَهاَدُة َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُيَاُن ِِبَّللَِّ ُروَن َما اْلمِ ، َهلم َتدم ُيَاُن ِِبَّللَِّ اْلمِ

ُم َرَمَضان، َوَأن تعطوا من المَمغَ  مسالصَََّلِة، َوِإيَتاُء الزََّكاِة، َوَصوم  .اَِن اْلم
َتِم َوالمُمَزفَِّت : وأهناكم َعنم َأرمَبع   َنـم ِء َوالنَِّقرِي َواْلم تَـَبُذ ِف الدُِّبَّ  ( .1" )َما يـُنـم

ِلٌم ِمنم َحِديِث قـُرََّة بمِن َخاِلد ، َعنم َأيب مَجمَرَة بِهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم
ِ َعن َأىب مَجمَرة  .َوله طرق ِف الصَِّحيَحنيم

َنِدهِ َوقَ  عمُت ابمَن َعبَّاس  يـَُقولُ : اَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب مَجمَرَة، مسَِ ِإنَّ َوفمَد َعبمِد المَقيمِس َلمَّا : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ُم؟ : " َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِمنم رَبِيَعةَ : اُلواقَ " ممَِّن المَقوم

ََزاََي َواَل النََّداَمى : " قَالَ   ".َمرمَحًبا ِِبلمَوفمِد َغريمِ اْلم
نَـَنا َوبـَيـم : فـََقاُلوا َيُّ ِمنم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ َحيٌّ ِمنم رَبِيَعَة، َوِإَنَّ َنَمتِيَك ِمنم ُشقَّة  بَِعيَدة ، َوِإنَُّه َُيُوُل بـَيـم ُكفَّاِر ُمَضَر،   َنَك َهَذا اْلم

ُخلُ  ُعو ِإلَيمِه َمنم َورَاَءََن َونَدم ، َفُمرمََن بَِممر  َفصمل  َندم ر  َحَرام  َنَّةِ  َوِإَنَّ اَل َنُصلم ِإلَيمَك ِإالَّ ِف َشهم  .ِبِه اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َعنم َأرمَبع   آُمرُُكمم بَِرمَبع  َوَأنـمَهاُكمم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدهُ  ُيَاِن ِِبَّللَِّ َوحم  .آُمرُُكمم ِِبْلمِ
، َوِإقَامُ  ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ ؟ َشَهاَدُة َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُيَاُن ِِبَّللَِّ ُروَن َما اْلمِ ُم رََمَضاَن َوَأنم  َأَتدم الصَََّلِة َوِإيَتاُء الزََّكاِة َوَصوم

مس تـُعمطُوا من  .المَمَغاَِن اْلم
 وأهناكم

__________ 



 .بَِممر فصل: َصِحيح ُمسلم( 5)
 .جبمل من االمر: وىف الُبَخاِري  

ء( 9)  .المِوَعاء ِمنمهُ : القرع المَياِبس، َوالممَراد: الدُِّبَّ
 .جرار خضر: واْلنتم
 .املطلى ِبلقار: جذع ينقر َوسطه واملزفت: والنقري

)*( 
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 .ع  َعنم َأرمبَ 
َتِم َوالنَِّقرِي َوالمُمَزفَِّت  َنـم ِء َواْلم َا قَاَل َوالمُمَقريَِّ  -َعِن الدُِّبَّ َفظُوُهنَّ َوادمُعوا ِإلَيمِهنَّ َمنم َورَاءَُكمم  -َوُرمبَّ  ".فَاحم

ِوهِ  ِ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة بَِنحم َرَجُه َصاِحَبا الصَِّحيَحنيم  .َوَقدم َأخم
ِلمٌ  َرَة، َعنم َأيب َسِعيد  حبَِديِث ِقصَِّتِهمم مبِِ  َوَقدم َرَواُه ُمسم ثمِل َهَذا ِمنم َحِديِث َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة، َعِن َأيب َنضم

 .السِ َياقِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َِأََشجِ  َعبمِد المَقيمس ِلمُم ; ِفيك ْللتني ُيبهما هللا عزوجل ِإن : " َوِعنمَدُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلم

َََنُة  ُ َوَرُسولُُه : " َوِف ِرَوايَة  " َواَأم تـُُهَما َأمم َجبَـَليِن هللا َعَليمِهَما؟ فـََقالَ ]ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقالَ " ُيُِبـُُّهَما اَّللَّ ُ : " خَتَلَّقم َجبَـَلَك اَّللَّ
ُد َّلِلَِّ : فـََقالَ " َعَليمِهَما  َمم ُ َوَرُسولُُه اْلم ِ ُيُِبـُُّهَما اَّللَّ  ( [ .5) الَِّذي َجبَـَليِن َعَلى ُخُلَقنيم
َماُم َأْحمَدُ * * *  عمُت هندا بنت المَوازِع، : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َمَطُر بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، مسَِ ، َحدَّ ََل َبيِن َهاِشم  ثـََنا َأبُو َسِعيد  َموم َحدَّ

عت الموَ  ََشجُّ المُمنمِذُر بمُن َعاِمر  : ازِع يـَُقولُ َأنَـَّها مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَأم  -َأوم َعاِمُر بمُن المُمنمِذِر  -َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَمَعُهمم رَُجٌل ُمَصاٌب، فَانـمتَـَهوم

ُ َعلَ فـََلمَّا رََأوم  ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوثـَُبوا ِمنم َرَواِحِلِهمم، فَأَتـَوم يمِه َوَسلََّم فـََقبـَُّلوا يََدُه، مثَّ ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرَج ثـَوم  بَـَتُه فـََفَتَحَها فََأخم َرَج َعيـم ََشجُّ فـََعَقَل رَاِحَلَتُه َوَأخم ِ ِمنم ثَِيابِِه فـََلِبَسُهَما، مثَّ َأَتى َرَواِحَلُهمم فـََعَقَلَها، نـََزَل اَأم ِ َأبـمَيَضنيم بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ِ ُيبهما هللا عزوجل َوَرُسولُهُ : " فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلتَـنيم َََنُة : ََي َأَشجُّ ِإنَّ ِفيَك َخصم ِلمُم َواَأم " اْلم
ُ َعَليمِهَما؟ فـََقالَ : لَ فـََقا تُـُهَما َأوم َجبَـَليِن اَّللَّ ُد َّلِلَِّ الَِّذي َجبَـَليِن : قَالَ " بل هللا جبلك َعَليمِهَما : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأََن خَتَلَّقم َمم اْلم

 .َعَلى خلقني ُيبهما هللا عزوجل َوَرُسولُهُ 
َ َلهُ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َمعِ : فـََقاَل المَوازِعُ   .ي َخااًل يل ُمَصاًِب، فَادمُع اَّللَّ

 َأيمن ُهوَ : " فـََقالَ 
__________ 

 .سقط من ا( 5)
)*( 
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 (5)َفَصنَـعمُت ِمثمَل َما َصَنَع االشج، ألبسته ثوبيه وأتيته، فَأخذ من رَِدائه : قَالَ " ائمِتيِن بِِه 
رِِه فـََقالَ يرفعهما َحىتَّ رََأيـمَنا بـََياَض ِإِبِطِه، مثَّ  ُرجم َعُدوَّ اَّللَِّ : " َضَرَب ِبَظهم َهُه َوُهَو يـَنمُظُر بَِنَظِر رَُجل  َصِحيح  " اخم  .فـََوَلَّ َوجم

َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُهوِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن سعد، َأنه مسع جده مزيدة العبدى، قَالَ  َاِفُظ المبَـيـم َنَما َرُسوِل اَّللَِّ : َوَرَوى اْلم َصلَّى  بـَيـم
ُث َأصمَحابُُه ِإذم قَاَل هَلُمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُُيَدِ  ِرِق : " اَّللَّ ِل المَمشم ُر َأهم ٌب ُهمم َخيـم  ".َسَيطمُلُع ِمنم َهاُهَنا رَكم

م؟ فـََقاُلوا: فـََقاَم عمر فَتوجه َنوهم فَتلقى َثََلثَة عشر رَاِكًبا، فـََقالَ   .سِ ِمنم َبيِن َعبمِد المَقيم : من المَقوم
 .اَل : َفَما َأقمَدَمُكمم َهِذِه المِبََلَد، التِ َجارَُة؟ قَاُلوا: قَالَ 
ًرا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم ذََكرَُكمم آنًِفا فـََقاَل َخيـم  .َأَما ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوسَ  ا َمَعُه َحىتَّ َأتـَُوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ مِ مثَّ َمَشوم  .َهَذا َصاِحُبُكُم الَِّذي تُرِيُدونَ : لََّم، فـََقاَل ُعَمُر لِلمَقوم
ُهمم َمنم َسَعى، حَ  ُهمم َمنم َهرمَوَل َوِمنـم ُهمم َمنم َمَشى َوِمنـم ُم ِبَنـمُفِسِهمم َعنم رََكائِِبِهمم، َفِمنـم ُ فـََرَمى المَقوم ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىتَّ َأتـَوم

ِم، مثَّ َعَليمِه َوَسلَّ  ََشجُّ ِف الر َِكاِب َحىتَّ َأََنَخَها َومَجََع َمَتاَع المَقوم  َجاَء َُيمِشي َحىتَّ َأَخَذ َم فََأَخُذوا بَِيِدِه فـََقبـَُّلوَها، َوخَتَلََّف اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقبـََّلَها، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى ا ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ بَِيِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َوَرُسولُُه : " َّللَّ ِ ُيُِبـُُّهَما اَّللَّ ِإنَّ ِفيَك َخلَّتَـنيم

." 
؟ قَالَ : قَالَ   .َبلم َجبملٌ : َجبمٌل ُجِبلمُت َعَليمِه أم ختلقا ِمينِ 

ُ َوَرُسولُهُ : فـََقالَ  ُد َّلِلَِّ الَِّذي َجبَـَليِن َعَلى َما ُيُِبُّ اَّللَّ َمم  .اْلم
َحاقَ َوقَاَل * * *  ِرو بمِن َحَنش  َأُخو َعبمِد المَقيمسِ : ابمُن ِإسم َاُروُد بمُن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم  .َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِر بمِن المُمَعلَّى: قَاَل ابمُن ِهَشام َاُروُد بمُن ِبشم  .َوُهَو اْلم
َرانِي ا  .ِف َوفمِد عبد المَقيمس وََكاَن َنصم

__________ 
 .من َورَائه: غري ا( 5)

)*( 
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َحاقَ  ُم َعن اْلمسن : قَاَل ابمُن ِإسم َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ  ملا انـمتَـَهى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ : َقالَ ( 5)َوَحدَّ
ََلَم َوَدَعاُه ِإلَيمِه وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكلََّمُه فـََعَرَض َعَليمِه اْلمِسم ََي ُُمَمَُّد ِإين ِ ُكنمُت َعَلى ِدين  َوِإين ِ اَتِرٌك : َرغََّبُه ِفيِه، فـََقالَ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُ ِإََل َما ُهَو " ِدييِن ِلِديِنَك، َأفـََتضمَمُن يل ِدييِن؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـََعمم َأََن َضاِمٌن َأنم َقدم َهَداَك اَّللَّ
ٌر  َلَم َأصمَحابُهُ : قَالَ " ِمنمُه َخيـم َلَم َوَأسم  .فََأسم

ََلَن فـََقالَ  ُمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم ُلُكمم َعَليمِه : مثَّ َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َواَّللَِّ َما ِعنمِدي َما َأْحِم



َ ِبََلِدََن َضَوالَّ مِ : قَالَ  نَـَنا َوبـَنيم َها ِإََل ِبََلِدََن؟ قَالَ ََي َرُسول هللا فَِإن بـَيـم َها، : نم َضَوالِ  النَّاِس، َأفـَنَـتَـبَـلَُّغ َعَليـم َك َوِإَيَّ اَل، ِإَيَّ
َا تِلمَك َحرمُق النَّارِ   .فَِإَّنَّ

ََلِم ُصلمًبا َعَلى ِديِنِه َحىتَّ َهَلكَ : قَالَ  سم ِمِه، وََكاَن َحَسَن اْلمِ َاُروُد رَاِجًعا ِإََل قـَوم  .َفَخَرَج اْلم
َوَِّل َمَع المَغُرو وَ  ُهمم ِإََل ِديِنِهُم اَأم َلَم ِمنـم ِمِه َمنم َكاَن َأسم ِر بمِن المُمنمِذِر بمِن النـُّعمَماِن بمِن َقدم َأدمَرَك الر ِدََّة، فـََلمَّا رََجَع ِمنم قـَوم

ََلِم  َقِ  َوَدَعا ِإََل اْلمِسم َاُروُد فـََتَشهََّد َشَهاَدَة اْلم ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا : فـََقالَ المُمنمِذِر قَاَم اْلم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َأيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َأشم
َهدم   .َعبمُدُه َوَرُسولُُه، َوُأَكفِ ُر َمنم ملَم َيشم

ضمَرِميِ  قـَبمَل فَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث المَعََلَء بمَن اْلَم تمِح َمكََّة ِإََل المُمنمِذِر بمِن َساَوى المَعبمِديِ  َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل رِدَِّة َأهم ََلُمُه، مثَّ َهَلَك بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم َفَحُسَن ِإسم َريمِن، َوالمَعََلُء ِعنمَدُه َأِمريًا فََأسم المَبحم

َريمنِ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى المَبحم
َماَن َعنم َأيب مَجمَرَة، َعِن ابمن َعبَّاس،  َوهِلََذا َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ِإبـمَراِهيَم بمِن َطهم

__________ 
َُسنيم : ابمن ِهَشام( 5)  )*(َعن اْلم
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ِجِد رَ : قَالَ  َريمنِ أول مُجَُعة  مُجِ َعتم ِف َمسم ِجِد َعبمِد المَقيمِس جبَُواَثى ِمَن المَبحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمسم  .ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ بـَعم  َعتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخََّر الرَّكم ِر ِبَسَببِ َوَرَوى المُبَخاِريُّ َعنم ُأمِ  َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوفمِد َعبمِد المَقيمِس  َد الظُّهم

مُهَا بـَعمَد المَعصمِر ِف بـَيمِتَها  .َحىتَّ َصَلَّ
هلِِ : قـُلمتُ  َة ِلَقوم َنَك : مم َلِكنم ِف ِسَياِق ابمِن َعبَّاس  َما يَُدلُّ َعَلى َأنَّ ُقُدوَم َوفمِد َعبمِد المَقيمِس َكاَن قـَبمَل فـَتمِح َمكَّ نَـَنا َوبـَيـم َوبـَيـم

َيُّ مِ  ر  َحَرام  َهَذا اْلم  .نم ُمَضَر، اَل َنِصُل ِإلَيمَك ِإالَّ ِف َشهم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ قَاَل المُبَخاِريُّ   .َِبُب َوفمِد َبيِن َحِنيَفَة َوِقصَِّة مُثَاَمَة بمِن ُأََثل  : ِقصَُّة مُثَاَمَة َوَوفمِد َبيِن َحِنيَفَة َوَمَعُهمم ُمَسيمِلَمُة المكذَّاب َلَعَنُه اَّللَّ
َع َأِبَ  َثيِن َسِعيُد بمُن َأيب َسِعيد ، مسَِ ثـََنا اللَّيمُث بمُن َسعمد ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َحدَّ بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى : ُهَريـمَرَة قَالَ  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيمًَل قـَبمَل جَنمد ، َفَجاَءتم ِبَرُجل  ِمنم َبيِن َحِنيفَ  ، فـََرَبطُوُه ِبَسارِيَة  ِمنم َسَواِري اَّللَّ َة يـَُقاُل َلُه مُثَاَمُة بمُن ُأََثل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ِجِد، َفَخَرَج ِإلَيمِه النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ تُـلميِن : ؟ قَالَ "َما ِعنمَدَك ََي مُثَاَمُة : " المَمسم ٌر ََي ُُمَمَُّد ِإنم تـَقم ِعنمِدي َخيـم

ُتلم  ، َوِإنم تـُنمِعمم تـُنمِعمم َعَلى َشاِكر ، َوِإنم ُكنمَت تُرِيُد المَماَل َفَسلم ِمنمُه َما ِشئمتَ  تـَقم  .َذا َدم 
اِكر ، فـَتَـرََكُه ِعنمِدي َما قـُلمُت َلَك، ِإنم تـُنمِعمم تـُنمِعمم َعَلى شَ : ؟ فـََقالَ "َما ِعنمَدَك ََي مُثَاَمُة : " فـَتَـرََكُه َحىتَّ َكاَن المَغُد مثَّ قَاَل َلهُ 

 .؟ فـََقاَل ِعنمِدي َما قـُلمُت َلكَ "َما ِعنمَدَك ََي مُثَاَمُة : " َحىتَّ بـَعمَد المَغِد فـََقالَ 
 ".َأطمِلُقوا مُثَاَمَة : " فـََقالَ 
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ِجَد، فـََقالَ  ِجِد فَاغمَتَسَل مثَّ َدَخَل المَمسم ، أَ : فَانمطََلَق ِإََل َُنمل  َقرِيب  ِمَن المَمسم ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ شم
ُهَك َأحَ  َبَح َوجم ِهَك، فـََقدم َأصم ٌه َأبـمَغَض ِإيَلَّ ِمنم َوجم َرمِض َوجم ِه اَأم بَّ المُوُجوِه ِإيَلَّ، َواَّللَِّ َما َكاَن ََي ُُمَمَُّد َواَّللَِّ َما َكاَن َعَلى َوجم

يِن ِإيَلَّ، َواَّللَِّ َما َكاَن ِمنم بـََلد  َأبـمَغَض ِإيَلَّ ِمنم بَـ ِديٌن َأبـمغَ  َبَح ِديُنَك َأَحبَّ الدِ  َبَح بـََلُدكَ َض ِإيَلَّ ِمنم ِديِنَك َفَأصم  َلِدَك فََأصم
َرَة َفَماَذا تـََرى؟ فـَبَ  َلَك َأَخَذتميِن َوَأََن ُأرِيَد المُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَمَرُه َأنم َأَحبَّ المِبََلِد ِإيَلَّ، َوِإنَّ َخيـم شََّرُه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت َمَع ُُمَمَّد  َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم، َواَل َوهللا اَل : َأَصبَـومت؟ قَالَ : يـَعمَتِمَر، فـََلمَّا َقِدَم َمكََّة قَاَل َلُه قَاِئلٌ  َلمم اَل َوَلِكنم َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ أتَمتيُكمم ِمَن المَيمَ   .اَمِة َحبَُّة ِحنمَطة  َحىتَّ َيَمَذَن ِفيَها النَِّب َصلَّى اَّللَّ

َبَة َعِن اللَّ  ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ُكلُُّهمم َعنم قـُتَـيـم ِضع  آَخَر َوُمسم  .يمِث بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َموم
ِر المُبَخاِريِ  هَ   .ِذِه المِقصََّة ِف المُوُفوِد َنَظرٌ َوِف ِذكم

َا ُأِسَر َوُقِدَم ِبِه ِف المَوََثِق فـَُرِبَط ِبَسارِيَة  ِمنم َسوَ  ِسِه َوِإَّنَّ ِجدِ َوَذِلَك َأنَّ مُثَاَمَة ملَم يَِفدم بِنَـفم  .اِري المَمسم
ع  َنَظٌر آَخُر، َوَذِلَك أَ  رِِه َمَع المُوُفوِد َسَنَة ِتسم َل َمكََّة َعيـَُّروُه مثَّ ِف ِذكم نَّ الظَّاِهَر ِمنم ِسَياِق ِقصَِّتِه َأنَـَّها قـُبَـيمُل المَفتمِح، َِأَنَّ َأهم

ََلِم َوقَاُلوا َت؟ فـَتَـَوعََّدُهمم ِبَنَُّه اَل يَِفُد ِإلَيمِهمم ِمَن المَيَماَمِة َحبَُّة ِحنمَطة  ِمريًَة َحىتَّ َيَمَذَن ِفيَها: ِِبْلمِسم ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى رَ  َأَصبَـوم
ُلَها بـَعمدُ  ِلمم َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَدلَّ َعَلى َأنَّ َمكََّة َكاَنتم ِإذم َذاَك َداَر َحرمب  ملَم ُيسم  .اَّللَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َهِقيُّ ِقصََّة مُثَاَمَة بمِن ُأََثل  قـَبمَل فـَتمِح َمكَّةَ  َاِفُظ المبَـيـم َبُه، َوَلِكنم ذََكرمََنُه َهاُهَنا ات َِباًعا لِلمُبَخاِريِ  َرِْحَُه  َوهِلََذا ذََكَر اْلم َوُهَو َأشم

 .اَّللَُّ 
ثـََنا ُشَعيمٌب، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ُحَسنيم ،: َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َحدَّ  َحدَّ
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، قَالَ  َحدثَنا ََنِفُع بمِن ُجبَـريم ، َعنِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجَعَل : ابمِن َعبَّاس  ِد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقِدَم ُمَسيمِلَمُة المَكذَّاُب َعَلى َعهم
َممَر ِمنم بـَعمِدِه اتَـّبَـعمُتهُ : يـَُقولُ   .ِإنم َجَعَل يل ُُمَمٌَّد اَأم

ِمهِ   .َوقدم ِف َبَشر  َكِثري  ِمنم قـَوم
َبَل ِإلَ  ، َوِف َيدِ فََأقـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه ََثِبُت بمُن قـَيمِس بمِن مَشَّاس   يمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِقطمَعُة َجرِيد ، َحىتَّ َوَقَف َعَلى ُمَسيمِلَمَة ِف َأصمَحاِبِه فـََقاَل  يِن َهِذِه المِقطمَعَة َلوم َسأَلمتَ : " َلهُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتَكَها  ُ، َوِإين ِ ََأَرَاَك الَِّذي رََأيمت ِفيهِ ( 5)َما َأعمطَيـم َما ُأرِيُت، َوَهَذا  ، َوَلنم تـَعمُدَو َأممَر اَّللَِّ ِفيَك، َولَِئنم َأدمبـَرمَت لَيَـعمِقَرنََّك اَّللَّ

 .مثَّ انمَصَرَف َعنمهُ " ََثِبٌت جيُِيُبَك َعينِ  
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعبَّاس   قَاَل ابمنُ  ُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَرين َأبُو " ِإنََّك الذى رََأيمت ِفيِه َما ُأرِيُت : " َفَسأَلمُت َعنم قـَوم فََأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َنا َأََن ََنئٌِم رََأيمُت ِف : " ُهَريـمَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يََديَّ ِسَوارَيمِن ِمنم َذَهب  فََأمَهَّيِن َشأمنـُُهَما، بـَيـم
خَ : فَُأوِحَي ِإيَلَّ ِف المَمَنامِ  ِ خيرَجاِن بعدى َأحدمَها االسود المَعنمِسيُّ َواْلم ابـَنيم تـُُهَما َفطَارَا، فََأوَّلمتـُُهَما َكذَّ ُهَما فـَنَـَفخم ُر َأِن انـمُفخم



 ".ُمَسيمِلَمُة 
َحاُق بمُن َنصمر  : َخاِريُّ مثَّ قَاَل المبُ  ثـََنا ِإسم بَـَرين َمعمَمٌر، َعنم مَهَّاِم بمِن ُمنَـبِ ه  ( 1)َحدَّ ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأخم َع ( 9)، َحدَّ ، َأنَُّه مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرمِض فـَُوِضَع ِف َكفِ ي ِسَوارَاِن ِمنم بَينا َأََن ََنِئٌم : " َأَِب ُهَريـمَرَة يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أُتِيُت ِبََزاِئِن اَأم
، َفَكبـَُرا َعَليَّ فَُأوِحَي ِإيَلَّ  ُهَما: َذَهب   .َأِن انـمُفخم

َعاَء، َوَصاِحَب المَيمَ  نَـُهَما؟ َصاِحَب َصنـم ِ اللََّذيمِن َأََن بـَيـم ابـَنيم ُهَما َفَذَهَبا فََأوَّلمتـُُهَما المَكذَّ تـُ  ".اَمِة فـَنَـَفخم
، َعِن ابمِن ُعبَـيمَدةَ : مثَّ قَاَل الُبَخاِري   ثـََنا َأيب، َعِن َصاِلح  ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ، َحدثَنا سعيد بن ُُمَمَّد اْلرمى، َحدَّ

ُُه َعبمُد اَّللَِّ  -بمِن َنِشيط   ِضع  آَخَر امسم َبَة َقالَ َأنَّ ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن  -وََكاَن ِف َموم اَب : َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم بـََلغََنا َأنَّ ُمَسيمِلَمَة المَكذَّ
َاِرِث بمِن ُكَريمز  َوِهَي ُأمُّ َعبمدِ  َاِرِث وََكاَن حَتمَتُه بِنمُت اْلم اَّللَِّ بمِن َعاِمِر بمِن ُكَريمز ، فََأاَتُه  َقِدَم المَمِديَنَة فـَنَـَزَل ِف َداِر بِنمِت اْلم

، َوُهَو الَِّذي يـَُقاُل َلهُ  َرُسولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَمَعُه ََثِبُت بمُن قـَيمِس بمِن مَشَّاس   :اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .أعطيتَها: االصل( 5)
 .115/  5َوَما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  

 .َمنمُصور: االصل( 1)
 .َوَما أثمبته َعن الُبَخاِري  

 .ِهَشام بن أُميَّة: االصل( 9)
 .َوَما أثمبته َعن الُبَخاِري  

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِضي ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِف َيِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌب فـََوَقَف َعَليمِه َفَكلََّمُه، فـََقاَل َخِطيُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َممِر، مثَّ ِإنم ِشئم : َلُه ُمَسيمِلَمةُ  َ اَأم َنَك َوبـَنيم  َت َخلَّيمُت بـَيـم

 .َجَعلمَتُه لََنا بـَعمِدكَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  الذى رََأيمت ِفيِه َما ( 5)َلوم َسأَلمَتيِن َهَذا المَقِضيب َما أعطيتكه وإىن الراك " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " َوَسُيِجيُبَك َعينِ  رََأيمت، َوَهَذا ََثِبُت بمُن قـَيمس    .فَانمَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي ذََكَر، فـََقاَل ابمُن َعبَّاس  : قَاَل عبيد هللا بن عبد اَّللَِّ  ََي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َسأَلمُت ابمَن َعبَّاس  َعنم ُرؤم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ ذُِكَر يل  ُهَما : " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَينا َأَن ََنئِم أريت َأنَُّه ُوِضَع ِف يََديَّ ِسَوارَاِن ِمنم َذَهب  فـَُفِظعمتـُ
ِ خَيمُرَجاِن ( 1) ابـَنيم ُهَما َفطَارَا، فََأوَّلمتـُُهَما َكذَّ تـُ ُهَما، فَُأِذَن يل فـَنَـَفخم تـُ  ".وََكرِهم

َخُر ُمَسيمِلَمُة المَكذَّابُ : فـََقاَل ُعبَـيمُد اَّللَِّ  ُروُز ِِبلمَيَمِن َواْلم  .َأَحُدمُهَا المَعنمِسيُّ الَِّذي قـَتَـَلُه فـَيـم
َحاقَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوفمُد َبيِن َحِنيَفَة فِ : َوقَاَل ُُمَمَّد ابمن ِإسم بن حبيب ]يِهمم ُمَسيمِلَمُة َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



 .المكذَّاب
ِل بمِن ( [ 9)َوُهَو ُمَسيملَمة : قَاَل ابمن ِهَشام َاِرِث بمِن ِهفَّاَن بمِن ُذهم َاِرِث بمِن َعبمِد اْلم بن مُثَاَمة بن كثري بمِن َحِبيِب بمِن اْلم

ُروَن، وََكاَن َقدم َتَسمَّى ِِبلرَّْحمَِن َفَكاَن يـَُقاُل َلُه َرْحمَُن المَيَماَمِة، وََكاَن ُعُمُرُه الدَُّوِل بمِن َحِنيَفَة، َويَُكىنَّ َأَِب مُثَاَمَة َوِقيَل َأَِب َها
َم قُِتَل ِمائًَة َومَخمِسنَي َسَنًة، وََكاَن يـَعمِرُف َأبـمَواًِب ِمنم النِ ريََجاِت  خل المبَـيمَضة ِإََل القاروة، َوُهَو َأوَُّل مَ ( 7)يـَوم نم ، َفَكاَن يدم

ََبل فيحلب لَبنَها َيًة أَتتيه من اْلم  .فـََعَل َذِلَك، وََكاَن يـَُقصُّ َجَناَح الطَّريمِ مثَّ َيِصُلُه، َوَيدَِّعي َأنَّ ظَبـم
َحاقَ  َنمَصاِر مثَّ ِمنم بىن النجار: قَاَل ابمُن ِإسم َاِرِث اممَرَأٌة ِمَن اَأم  .وََكاَن َمنمزهُِلُمم ِف َداِر بِنمِت اْلم

__________ 
 .وإىن َأرَاك: ا( 5)
 .كرهتهما: ففظعتهما( 1)

 .فقطعتهما: وىف االصل
 .َوُهَو حَتمرِيف

 .سقط من املطبوعة( 9)
 .النريوجات: السُّهيملي( 7)

 .َأخذ كالسحر َولَيمَس بِهِ : النرينج: وىف المَقاُموس
)*( 
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اِرث بن كريز بن حبيب بن عبد مشس، وََكاَن ُمَسيملَمة قد بنت اْلمَ ( 5)ِهَي زَيـمَنب، َوقيل كيسة : قَاَل السُّهيملي]

 ( [ .1)تَزوجَها َقِدُيا مثَّ فَارقَها، فَلَهَذا نزُلوا ِف دارها 
َحاق ِل المَمِديَنِة َأنَّ َبيِن َحِنيَفَة َأَتتم ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : قَاَل ابمن ِإسم َثيِن بـَعمُض ُعَلَمائَِنا ِمنم َأهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَحدَّ ى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِف َأصمَحابِِه َمَعُه َعِسيٌب ِمنم َسعَ  تـُُرُه ِِبلثِ َياِب، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل ِف رَأمِسِه ُخوَصاٌت، َتسم ِف النَّخم
ُ َعَليمِه وَ  ُ َعَليمِه فـََلمَّا انـمتَـَهى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تـُُرونَُه ِِبلثِ َياِب َكلََّمُه َوَسأََلُه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم َوُهمم َيسم

ُتَكُه : " َوَسلَّمَ   ".َلوم َسأَلمَتيِن َهَذا المَعِسيَب َما َأعمطَيـم
َحاقَ  َثيِن َشيمٌخ ِمنم َبيِن َحِنيَفَة ِمنم أَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِل المَيَماَمِة َأنَّ َحِديثَُه َكاَن َعَلى َغريمِ َهَذا، َوَزَعَم َأنَّ َوفمَد َبيِن َحِنيَفَة َوَحدَّ هم

َلُموا ذََكُروا مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وخلفوا ُمَسيمِلَمَة ِف رَِحاهلِِمم، فـََلمَّا َأسم ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َّللَِّ ِإَنَّ ََي َرُسوَل ا: َكانَُه فـََقاُلواَأتـَوم
َنا َصاِحًبا لََنا ِف رَِحالَِنا َوِف رََكائِِبَنا َُيمَفظَُها لََنا  .َقدم َخلَّفم

ِم، َوقَالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبِثمِل َما َأَمَر ِبِه ِللمَقوم ِظِه "  َأَما ِإنَُّه لَيمَس ِبَشر ُِكمم َمَكاَنً : " فََأَمَر َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأيم ْلِِفم
َعَة َأصمَحابِهِ   .َضيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َذِلَك الَِّذي يُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجاُءوا ُمَسيمِلَمَة مبَا َأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم،  َصلَّ مثَّ انمَصَرُفوا َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ
ا ِإََل المَيَماَمِة ارمَتدَّ َعُدوُّ اَّللَِّ َوتـَنَـبَّأَ َوَتَكذََّب هَلُمم، َوقَالَ  ِر َمَعهُ : فـََلمَّا انـمتَـَهوم َمم ُت ِف اَأم رِكم  .ِإين ِ َقدم ُأشم

َما َذاَك ِإالَّ ِلَما َكاَن يـَعمَلُم " َأَما ِإنَُّه لَيمَس ِبَشر ُِكمم َمَكاًَن : " رممُتُوين َلهُ َأملَم يـَُقلم َلُكمم ِحنَي ذَكَ : َوقَاَل ِلَوفمِدِه الَِّذيَن َكانُوا َمَعهُ 
َممِر َمَعهُ  ُت ِف اَأم رِكم  .َأين ِ َقدم ُأشم

َجُع هَلُُم السََّجَعاِت َويـَُقوُل هَلُمم ِفيَما يـَُقوُل ُمَضاَهاًة لِلمُقرمآنِ   َعَم هللا علىَلَقدم َأنـم : مثَّ َجَعَل َيسم
__________ 

 .975/  1َكبمَشة َوَما أثمبته َعن الرَّومض االنف : االصل( 5)
 .سقط من املطبوعة( 1)

)*( 
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ِ ِصَفاق   َعى، ِمنم بـَنيم َها َنَسَمًة َتسم َرَج ِمنـم َلى، َأخم ُبـم  .َوَحَشا( 5)اْلم
ُهُم  َر َوالز ََِن، َوَوَضَع َعنـم َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَنَُّه َنِبٌّ َوَأَحلَّ هَلُُم اْلم َهُد ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .الصَََّلَة، َوُهَو َمَع َهَذا َيشم

 .َمَعُه بـَُنو َحِنيَفَة َعَلى َذِلكَ ( 1)فََأصمَفَقتم 
ُ َأعمَلُم َأيُّ َذِلَك َكانَ  َحاَق فَاَّللَّ  .قَاَل ابمُن ِإسم

ه نـََهار بن عنفوة  -َأن الر حال بن عنفوة َوذكر السُّهيملي َوَغريه * * *  ًئا ِمَن المُقرمآِن  -وامسم َلَم َوتـََعلََّم َشيـم وََكاَن َقدم َأسم
ُ َعَليم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمدَّة، َوَقدم َمرَّ َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌس َمَع َأيب ِه َوَسلََّم َوُهَو َجالِ َوَصِحَب َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َأَحدُُكمم ِضرمُسُه ِف النَّاِر ِمثمُل ُأُحد  : " ُهَريـمَرَة َوفـَُراِت ِبنم َحيَّاَن فـََقاَل هَلُمم 
ِ َحىتَّ ارمَتدَّ الر حال َمَع ُمَسيمِلَمَة َوَشِهَد َلُه ُزورًا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َممِر  َعَليمِه وَ فـََلمم يـََزااَل َخائَِفنيم رََكُه ِف اَأم َسلََّم َأشم

ِسِه، َفَحَصَل ِبذَ  ًئا ممَّا َكاَن َُيمَفظُُه ِمَن المُقرمآِن فَادََّعاُه ُمَسيمِلَمُة لِنَـفم َنٌة َعِظيَمٌة لَِبيِن َحِنيَفَة، َوَقدم َمَعُه، َوَألمَقى ِإلَيمِه َشيـم ِلَك ِفتـم
م المَيَماَمة طاب يـَوم  .قـَتَـَلُه زيد بن اْلم

َ يََديمِه ُُمَكََّم بمَن الطَُّفيملِ : السَُّهيمِليُّ  قَالَ  َرمِب بـَنيم ٌر، وََكاَن ُمَدبِ ُر اْلم  .وََكاَن ُمَؤذِ ُن ُمَسيمِلَمَة يـَُقاُل َلُه ُحَجيـم
َباٌر فَا ُر بمُن َوُأِضيَف ِإلَيمِهمم َسَجاٌح، وََكاَنتم ُتَكىنَّ أم صادر، َوتـََزوجَها ُمَسيمِلَمُة، َوَلُه َمَعَها َأخم ُم ُمَؤذِ هِنَا زَُهيـم ِحَشٌة، َواسم

َلمَ  َلَم، َوَقدم َأسم ، َويـَُقال ِإن شبث ابمن رِبمِعي   َأذََّن هَلَا َأيمًضا مثَّ َأسم ر و، َوِقيَل َجنَـَبُة بمُن طَاِرق  َم ُعَمَر بمِن َعمم تم ِهَي َأيمًضا َأَيَّ
ََلُمَها َطَّاِب َفَحُسَن ِإسم  .اْلم

َحاقَ َوقَاَل يُوُنُس   َوَقدم َكاَن ُمَسيمِلَمُة بمُن َحِبيب  كتب ِإََل : بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم
__________ 

 .جلد المَبطن: الصفاق( 5)



تمعت: أصفقت( 1)  .اجم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َسََلٌم َعَليمكَ ; ُسوِل اَّللَِّ َمنم ُمَسيمِلَمَة َرُسوِل اَّللَِّ ِإََل ُُمَمَّد  رَ : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َممِر، وَ  َممِر َوِلُقَريمش  ِنصمُف اَأم َممِر َمَعَك، فَِإنَّ لََنا ِنصمَف اَأم ُت ِف اَأم رِكم ٌم يـَعمَتُدونَ َأمَّا بـَعمُد فَِإين ِ َقدم ُأشم  .َلِكنَّ قـَُريمًشا قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقِدَم َعَليمِه َرُسواَلِن هِبََذا المِكَتاِب، َفَكَتَب   .ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ "   .ِبسم

 .ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ ِإََل ُمَسيمِلَمَة المَكذَّابِ 
َُدى، َأمَّا بـَعمدُ  َرمَض َّلِلَِّ يُورِثـَُها مَ : َسََلٌم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهلم  ".نم َيَشاُء ِمنم ِعَباِدِه َوالمَعاِقَبُة لِلمُمتَِّقنَي فَِإنَّ اَأم

ر  : قَالَ   .يـَعميِن ُوُرود َهَذا المكتاب -وََكاَن َذِلَك ِف آِخِر َسَنِة َعشم
 .َوقد روى الُبَخاِري  قصَّة َهَذا المكتاب ِف َصِحيحه]

َحاقَ ( 5[ ) ثَ : قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم ُعود ، َعنم َأبِيِه، قَالَ َفَحدَّ ، َعنم َسَلَمَة بمِن نـَُعيمِم بمِن َمسم : يِن َسعمُد بمُن طَاِرق 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َجاَءُه َرُسواَل ُمَسيمِلَمَة المَكذَّاِب ِبِكَتابِِه يـَُقولُ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتَما تـَُقواَلِن ِمثم : "  هَلَُمامسَِ َل َما َوَأنـم

 .نـََعمم : قَااَل " يـَُقوُل؟ 
َتُل َلَضَربمُت َأعمَناَقَكَما  .فـََقاَل َأَما َواَّللَِّ َلوماَل َأنَّ الرُُّسَل اَل تـُقم

ُعود  : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ، َعنم َأيب َواِئل  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم ُعوِديُّ، َعنم َعاِصم  ثـََنا المَمسم  .َحدَّ
ُ َعَليمهِ : قَالَ  اِب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ ِلُمَسيمِلَمَة المَكذَّ : "  َوَسلََّم، فـََقاَل هَلَُماَجاَء ابمُن النـَّوَّاَحِة َوابمُن ُأََثل  َرُسوَلنيم

َهَداِن َأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ  َهُد َأنَّ ُمَسيمِلَمَة َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقااَل " َأَتشم  .َنشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".آَمنمُت ِِبَّللَِّ َوُرُسِلِه، َوَلوم ُكنمُت قَاِتًَل َرُسواًل َلَقتَـلمُتُكَما : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُعود   َتلُ : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم  .َفَمَضِت السُّنَُّة بَِنَّ الرُُّسَل اَل تـُقم
ُ، َوَأمَّا ابمُن النـَّوَّاَحِة فـََلمم يـََزلم ِف نـَفمِسي ِمنمُه َحىتَّ أمكن هللا :قَاَل َعبمُد اَّللَِّ   .ِمنمهُ  فََأمَّا ابمُن ُأََثل  فـََقدم َكَفاُه اَّللَّ

__________ 
 .من ا( 5)

)*( 
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َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َلمَ : قَاَل اْلم  .َأمَّا ُأَساَمُة بمُن ُأََثل  فَِإنَُّه َأسم
ََلِمِه َوقَ  َِديُث ِف ِإسم  ( .5)دم َمَضى اْلم

َحاق المُمزين ، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُمَُ  بَـَرََن َأبُو زََكرَيَّ بمُن َأىب ِإسم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد َوَأمَّا ابمُن النـَّوَّاَحِة فََأخم مَُّد بمُن يـَعمُقوَب َحدَّ
، قَاَل َجاَء رَُجٌل ِإََل َعبمِد اَّللَِّ بم  المَوهَّاب، َحدثَنا َجعمَفُر بمنُ  َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد  َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم  ، َأنـمَبَأََن ِإمسم ن  ِن َعوم

ُعود  فـََقالَ  ُ عَ : َمسم َرُءوَن ِقَراَءًة َما َأنـمَزهَلَا اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ِإين ِ َمَررمُت بِبَـعمِض َمَساِجِد َبيِن َحِنيَفَة َوُهمم يـَقم : َلى ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ
ًما ِقَماِت َلقم ًزا، َوالثَّارَِداِت ثـَرمًدا، َوالَلَّ َاِبَزاِت َخبـم ًنا، َواْلم ًنا َوالمَعاِجَناِت َعجم  .َوالطَّاِحَناِت َطحم

ُعوَن رَُجًَل : قَالَ   .، َورَأمُسُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن النـَّوَّاَحةِ فََأرمَسَل ِإلَيمِهمم َعبمُد اَّللَِّ فَُأِتَ هِبِمم َوُهمم َسبـم
َ َأنم : فََأَمَر ِبِه َعبمُد اَّللَِّ فـَُقِتَل مثَّ قَالَ : قَالَ  ِرزِيَن الشَّيمطَاَن من َهُؤاَلِء، َوَلِكن ََنُوزُُهمم ِإََل الشَّاِم َلَعلَّ اَّللَّ َما ُكنَّا مبُحم

ِفيَـَناُهمم   .َيكم
ُفَوَة : ِديُّ َوقَاَل المَواقِ * * *  َعَة َعَشَر َرُجًَل َعَليمِهمم َسلمَمى بمُن َحنمظََلَة، َوِفيِهمم الر حال بن ُعنـم َكاَن َوفمُد َبيِن َحِنيَفَة ِبضم

اُب، فَأُنمزُِلوا ِف َداِر مسلمة بِنمِت اْلمَ  رَِيتم َعَليمِهُم اَوطَلمُق بمُن َعِلي   َوَعِليُّ بمُن ِسَنان  َوُمَسيمِلَمُة بمُن َحِبيب  المَكذَّ ِرِث َوُأجم
ًزا َولَبَـًنا، َوَمرًَّة ُخبـم  ًزا َوْلَمًما، َوَمرًَّة ُخبـم َن بَِغَداء  َوَعَشاء  َمرًَّة ُخبـم تـَوم ًزا َومَسمًنا، َوَمرًَّة مَترا الضِ َياَفُة، َفَكانُوا يـُؤم ًزا، َوَمرًَّة ُخبـم

 .بنزهلم
َلُموا َوقَ  ِجَد َأسم دم َخلَُّفوا ُمَسيمِلَمَة ِف رَِحاهلِِمم، َوَلمَّا َأرَاُدوا ااِلنمِصَراَف َأعمطَاُهمم َجَوائَِزُهمم مَخمَس َأَواق  ِمنم فـََلمَّا َقِدُموا المَمسم

 ".َمَكاَن  أما ِإنَّه لَيمَس بشركم: " ِفضَّة ، َوَأَمَر ِلُمَسيمِلَمَة مبِثمِل َما َأعمطَاُهمم، ِلَما ذََكُروا َأنَُّه ِف رَِحاهلِِمم، فـََقالَ 
__________ 

ُزمء( 5)  .تقدم َذِلك ِف َهَذا اْلم
)*( 
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بَـُروُه مبَا قَاَل َعنمُه، فـََقالَ  َممَر يل ِمنم بـَعمِدهِ : فـََلمَّا َرَجُعوا ِإلَيمِه َأخم َا قَاَل َذِلَك َِأَنَُّه َعَرَف َأنَّ اَأم  .ِإَّنَّ
ةَ َوهِبَِذِه المَكِلَمِة َتَشبََّث قـَبََّحُه  ُ َحىتَّ ادََّعى النـُّبـُوَّ  .اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بعث َمَعهم إبداوة ِفيَها َفضمُل َطُهورِِه، َوَأَمَرُهمم َأنَّ : قَاَل المَواِقِديُّ  ِدُموا َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَهم
ِجًدا فَـ  َعتَـُهمم وينضحوا َهَذا املَاء َمَكانَُه ويتخذه َمسم  .َفَعُلوابـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوق َوِد المَعنمِسيِ  ِف آِخِر َحَياِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسم َتِل اَأم ُر َمقم م َوَسَيأمِت ِذكم تل ُمَسيملَمة المكذَّاب ِف َأَيَّ
 .الص ديق

ِل جَنمَراَن قَاَل المُبَخاِريُّ  ُسَ : َوفمُد َأهم ثـََنا َعبَّاُس بن اْلم َحاَق، َعنم ِصَلَة َحدَّ َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم ، َحدثَنا َُيمََي بمُن آَدَم، َعنم ِإسم نيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُرِيَداِن َأنم ُيََل : بمِن زُفـََر، َعنم ُحَذيـمَفَة، قَالَ   .ِعَناهُ َجاَء المَعاِقُب َوالسَّيِ ُد َصاِحَبا جَنمَراَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلُح ََنمُن َواَل َعِقبُـَنا ِمنم بـَعمِدَنَ : فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ : قَالَ  َعلم، فـََواَّللَِّ لَِئنم َكاَن نَِبيًّا َفََلَعنَّاُه اَل نـُفم  .اَل تـَفم



َعث َمعنا ِإالَّ : قَااَل  ََأَبـمَعَثنَّ َمَعُكمم رَُجًَل َأِميًنا : " رجَل َأِميًنا، فـََقالَ ِإَنَّ نـُعمِطيَك َما َسأَلمتَـَنا َوابـمَعثم َمَعَنا َرُجًَل َأمينا َواَل تبـم
 ".َحقَّ َأِمني  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َرَف هَلَا َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتشم َرَّاِح فـََلمَّا قَاَم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : فَاسم ُقمم ََي َأَِب ُعبَـيمَدة ابمن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصلَّ  ُمَِّة : " ى اَّللَّ  ".َهَذا َأِمنُي َهِذِه اَأم

َحاَق بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم َأيب ِإسم  .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم
* * * 

(7/500) 

 
 

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َاِفُظ َوَأبُو َسِعيد  ُُمَمَُّد بمُن ُموَسىَأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل اْلم   اْلم
ثـََنا يُوُنُس بمُن بُ : ابمن المفضل، قَااَل  َبَّاِر، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ َكريم ، َعنم َسَلَمَة َحدَّ

ِه  بمِن َعبمِد َيُسوَع، َعنم َأبِيهِ  َلَم : قَاَل يُوُنسُ  -َعنم َجدِ  َرانِيًّا فََأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم كتب ِإََل  -وََكاَن َنصم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاَق َويـَعمُقوَب، ِمنم ُُمَمَّد  " جَنمَراَن قـَبمَل َأنم يـَنمِزَل َعَليمِه طس ُسَليمَماَن  ِم ِإَلِه ِإبـمَراِهيَم َوِإسم ُقف  ِِبسم النَِّب َرُسول هللا ِإََل َأسم

َحاَق َويـَعمُقوَب  َأمَّا بـَعمُد فَِإين ِ َأدمُعوُكمم ِإََل ِعَباَدِة اَّللَِّ ِمنم ِعَباَدِة ; جَنمَران أسلم َأنـمُتم، فَِإين ِ َأْحمَُد ِإلَيمُكمم ِإَلَه ِإبـمَراِهيَم َوِإسم
ُتمم آَذنـمُتُكمم حبَرمب  َوالسَََّلُم المِعَباِد، َوَأدمُعوُكمم ِإََل ِواَليَِة اَّللَِّ  زميَُة، فَِإنم َأبـَيـم ُتمم َفاْلِم  ". ِمنم ِواَليَِة المِعَباِد فَِإنم َأبـَيـم

ُقفَّ المِكَتاُب فـََقَرَأُه ُفِظَع ِبِه َوُذِعَر بِِه ُذعمًرا َشِديًدا، َوبـََعَث ِإََل َرُجل  ِمنم َأهم  ُسم ِبيُل بمُن ِل جَنمَراَن يُـ فـََلمَّا َأَتى اَأم َقاُل َلُه ُشَرحم
َعى ِإَذا نـََزَلتم معضلة قبله اَل االهبم َواَل السَّيِ ُد َواَل المَعاِقُب  -َوَداَعَة   .-وََكاَن ِمنم مَهمَداَن، َوملَم َيُكنم َأَحٌد يُدم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل شُ  ُقفُّ ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُسم ُقفُّ َفَدَفَع اَأم ُسم ِبيَل فـََقَرَأُه، فـََقاَل اَأم ََي َأَِب َمرممَيَ َما رَأمُيَك؟ فـََقاَل : َرحم
ِبيلُ  َاِعيَل ِمَن النـُّبـُوَّة، َفَما تؤمن َأنم َيُكوَن َهَذا ُهوَ : ُشَرحم ُ ِإبـمَراِهيَم ِف ُذر ِيَِّة ِإمسم َت َما َوَعَد اَّللَّ  َذاَك الرَُّجَل؟ لَيمَس َقدم َعِلمم

ُت َلكَ َل ِف  نـمَيا ََأََشرمُت َعَليمَك ِفيِه ِبَرأمي  َوَجِهدم  .النـُّبـُوَّة رأى َوَلو َكاَن أمرا ِمنم أُُموِر الدُّ
ُقفُّ  ُسم ِلسم : فـََقاَل َلُه اَأم  .تـََنحَّ فَاجم

ِبيل َفَجَلَس َنحيته  .فَتنح ى ُشَرحم
ِل جَنمَراَن يـَُقاُل  ُقفُّ ِإََل رَُجل  ِمنم َأهم ُسم َرأُه المِكَتاَب فـَبَـَعَث اَأم َبَح ِمنم ِْحمرَي ، فََأقـم ِبيَل، َوُهَو ِمنم ِذي َأصم َلُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُشَرحم

ُقفُّ  ُسم ِبيَل، فـََقاَل َلُه اَأم ِل ُشَرحم ِلسم فـَتَـَنحَّى َفَجَلَس َنحيته: َوَسأََلُه َعِن الرَّأمِي، فـََقاَل َلُه ِمثمَل قـَوم  .تـََنحَّ فَاجم
قُ  ُسم َاِرِث ابمن َكعمب  َأَحِد َبيِن اْلمِ َوبعث اَأم ِل جَنمَراَن يـَُقاُل َلُه َجبَّاُر بمُن فـَيمض  ِمنم َبيِن اْلم َرَأُه فُّ ِإََل رَُجل  ِمنم َأهم َماِس، فََأقـم

 المِكَتاَب َوَسأََلُه َعِن الرَّأمِي ِفيِه، فـََقاَل َلُه ِمثملَ 
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 ، ِبيَل َوَعبمِد اَّللَِّ ِل ُشَرحم ُقفُّ فـَتَـَنحَّى َفَجَلَس َنحيتهقـَوم ُسم  َفَأَمَرُه اَأم
ُقفُّ ِِبلنَّاُقوِس َفُضِرَب ِبِه، وَ  ُسم يًعا، َأَمَر اَأم ُهمم َعَلى تِلمَك المَمَقاَلِة مجَِ َتَمَع الرَّأمُي ِمنـم رُِفَعِت النريَان واملسوح ِف فـََلمَّا اجم

َعُلوَن ِإَذا  .َفزُِعوا ِِبلنـََّهاِر، َوِإَذا َكاَن فـََزُعُهمم لَيمًَل َضَربُوا ِِبلنَّاُقوِس َورُِفَعِت النِ ريَاُن ِف الصََّواِمعِ  الصََّواِمِع، وََكَذِلَك َكانُوا يـَفم
َفُلُه، َوطُوُل المَواِدي َمِسريَ  ُل المَواِدي َأعمََلُه َوَأسم َتَمَع ِحنَي ُضِرَب ِِبلنَّاُقوِس َورُِفَعِت المُمُسوُح َأهم م  فَاجم لِلرَّاِكِب  ُة يـَوم

، فـََقَرَأ َعَليمِهمم ِكَتاَب َرُسوِل  ُروَن َوِمائَُة َألمِف ُمَقاِتل  ُعوَن قـَرميًَة َوِعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم السَّرِيِع، َوِفيِه َثََلٌث َوَسبـم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَسَأهَلُمم َعِن الرَّأمِي ِفيهِ 

ِل الرَّأمِي ِمنـم  َتَمَع رَأمُي َأهم َبِحيَّ َوَجبَّاَر بمَن فَاجم َصم ِبيَل اَأم َمَداين َوعبد هللا ابمن ُشَرحم ِبيل بن وَداَعة اهلم َعثُوا ُشَرحم ُهمم َعَلى َأنم يـَبـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َارِِثيَّ، فـََيأمتُوُهمم ِبَرَبِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـَيمض  اْلم

ُهمم، َولَِبُسوا ُحَلًَل هَلُمم جَيُرُّونـََها ِمنم ِحبَـَرة  فَانمطََلَق المَوفمُد َحىتَّ : قَالَ * * *   ِإَذا َكانُوا ِِبلمَمِديَنِة َوَضُعوا ثَِياَب السََّفِر َعنـم
ُ َعَليمِه َوسلم، َفَسلُموا َعَليمِه فَـ  ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ دَّ َعَليمِهُم السَََّلَم، َلمم يـَرُ َوَخَواتِيَم الذََّهِب، مثَّ انمطََلُقوا َحىتَّ َأتـَوم

ََواتِيُم الذََّهبُ  َُلُل َواْلم ُهمم َوَعَليمِهمم تِلمَك اْلم ا ِلَكََلِمِه نـََهارًا َطِويًَل فـََلمم يَُكلِ مم  .َوَتَصدَّوم
َما، فـََوَجُدومُهَا ِف ََنس  ِمَن المُمَهاِجرِيَن فَانمطََلُقوا يـَتـَّبـَُّعوَن ُعثمَماَن بمَن َعفَّاَن َوَعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعومف  وََكانُوا يـَعمرُِفونـَهُ 

، فـََقاُلوا َنمَصاِر ِف جَممِلس  نَ : َواَأم بَـلمَنا جمُِيِبنَي َلُه، فَأَتـَيـم َنا ِبِكَتاب  فََأقـم َنا ََي ُعثمَماُن َوََي َعبمَد الرَّْحمَِن، ِإنَّ نَِبيَُّكمم َكَتَب ِإلَيـم اُه َفَسلَّمم
يـمَنا ِلَكََلِمِه نـََهارًا َطِويًَل فََأعمَياََن َأنم يَُكلِ َمَنا، َفَما الرَّأمُي ِمنمَكَما، َأتـََرومنَ  َعَليمِه فـََلمم يـَُردَّ   َأنم نـَرمِجَع؟ فـََقااَل َسََلَمَنا، َوَتَصدَّ

مِ  َسِن ِف َهُؤاَلِء المَقوم : ِلَعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َوُهَو ِف المَقوم  ِم؟ فـََقالَ َما تـََرى ََي َأَِب اْلَم
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 َأَرى َأنم َيَضُعوا ُحَلَلُهمم َهِذِه َوَخَواتِيَمُهمم َويـَلمَبُسوا ثَِياَب َسَفرِِهمم : على لُعثمَمان ولَعبمد الرَّْحمَن
 .مثَّ يـَُعوُدوا ِإلَيمهِ 

َق ِ : " فـََفَعُلوا َفَسلَُّموا فـََردَّ َسََلَمُهمم، مثَّ قَالَ  ُوََل َوِإنَّ ِإبمِليَس َلَمَعُهمم  َوالَِّذي بـََعَثيِن ِِبْلم ين المَمرََّة اَأم  ".َلَقدم َأتـَوم
أََلة َحىتَّ قَاُلوا ِمَنا َوََنمُن َنَصاَرى، : مثَّ َساَءهَلُمم َوَساَءُلوُه، فـََلمم تـََزلم بِِه َوهِبُِم المَمسم َما تـَُقوُل ِف ِعيَسى، فَِإَنَّ نـَرمِجُع ِإََل قـَوم

َمَع َما تـَُقوُل ِفيهِ َيُسرََُّن ِإنم كُ   .نمَت نَِبيًّا َأنم َنسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُ ِف ِعيَسى " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبَُكمم مبَا يـَُقوُل اَّللَّ ِمي َهَذا، فََأِقيُموا َحىتَّ ُأخم  ".َما ِعنمِدي ِفيِه شئ يـَوم

َبَح المَغُد َوَقدم َأنـمَزَل هللا عزوج يَةَ فََأصم ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنمَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمنم تـَُراب  مثَّ قَاَل َلُه ُكنم : " ل َهِذِه اْلم
رَتِينَ  َقُّ ِمنم رَبِ َك َفََل َتُكنم ِمَن المُممم  .فـََيُكوُن اْلم

ا نَدمُع َأبـمَناَءََن َوَأبـمَناءَُكمم َوِنَساَءََن َوِنَساءَُكمم َوَأنـمُفَسَنا َوَأنـمُفَسُكمم مثَّ َفَمنم َحاجََّك ِفيِه ِمنم بـَعمِد َما َجاَءَك ِمَن المِعلمِم فـَُقلم تـََعالَ  وم
َعلم َلعمَنَة اَّللَِّ َعَلى المَكاِذِبنَي  َتِهلم فـََنجم  ( .5" )نـَبـم

ا َأنم يُِقرُّوا ِبَذِلكَ   .فَأَبـَوم
ُ َعلَ  َبَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يل  فـََلمَّا َأصم ِ ِف مخَِ َُسنيم َسِن َواْلم َتِمًَل َعَلى اْلَم َبَل ُمشم َبَـَر، َأقـم بَـَرُهُم اْلم يمِه َوَسلََّم المَغَد بـَعمَد َما َأخم



َوة   ُة ِنسم َمِئذ  ِعدَّ رِِه ِللمُمََلَعَنِة، َوَلُه يـَوم  .َلُه َوفَاِطَمُة متَمِشي ِعنمَد َظهم
ِبيُل ِلَصاِحبَـيمهِ  َفُلُه ملَم يَرُِدوا َوملَم َيصمُدُروا ِإالَّ َعنم رَأمِيي، َوإِ َقدم : فـََقاَل ُشَرحم َتَمَع َأعمََلُه َوَأسم ُتَما َأنَّ المَواِدَي ِإَذا اجم ين ِ َواَّللَِّ َعِلمم

ًَي َفُكنَّا َأوََّل المَعَرِب َطَعنَ  َهُب لََنا ِمنم  َأَرى َأممًرا ثَِقيًَل، َواَّللَِّ لَِئنم َكاَن َهَذا الرَُّجُل َمِلَكا ُمتَـَقوِ  ِف َعيمِنِه َوَردَّ َعَليمِه َأممَرُه اَل َيذم
ُهم جوارا، رِِه َواَل ِمنم ُصُدوِر َأصمَحابِِه َحىتَّ ُيِصيُبوََن جبائحة، َوِإَنَّ أدىن المَعَرب ِمنـم  َصدم

__________ 
 .15 - 13ُسورَة آل عمَران ( 5)

)*( 
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َرمِض ِمنَّا َشعمرٌ َولَِئنم َكاَن َهَذا الرَُّجُل  ِه اَأم َقى َعَلى َوجم  نَِبيًّا ُمرمَسًَل َفََلَعنَّاُه اَل يـَبـم
ٌر ِإالَّ َهَلكَ   .َواَل ظُفم
َمُه، فَِإين ِ َأَرى رَُجًَل اَل َُيمُكُم َشَططًا َأبَدً : َفَما الرَّأمُي ََي َأَِب َمرممَيَ؟ فـََقالَ : فـََقاَل َلُه َصاِحَباهُ   .ارَأمِيي َأنَّ ُأَحكِ 

 .َأنمَت َوَذاكَ : فـََقااَل َلهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ِبيُل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًرا ِمنم ُمََلَعَنِتكَ : قَاَل فـَتَـَلقَّى ُشَرحم  .ِإين ِ َقدم رََأيمُت َخيـم

َم ِإََل اللَّيملِ : فـََقالَ " َوَما ُهَو؟ : " فـََقالَ  ُمَك الميَـوم  .ُحكم
َلَتَك إِ  َت ِفيَنا فـَُهَو َجائِزٌ َولَيـم َما َحَكمم  .ََل الصََّباِح، َفَمهم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِبيل" َعَليمك؟ ( 5)َلَعلَّ َورَاَءك أحدا يثرب : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : سل َصاِحِب، فـََقااَل : فـََقاَل ُشَرحم
ِبيلَما يَرُِد المَواِدَي َواَل َيصمُدُر ِإالَّ َعن رأى   .ُشَرحم

ُه َفَكَتبَ  ُهمم، َحىتَّ ِإَذا َكاَن المَغُد َأتـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم ُيََلِعنـم ِم اَّللَِّ : " هَلُمم َهَذا المِكَتابَ  فـََرَجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبسم
ُمُه ِف ُكلِ  مَثََرة  وَُكلِ  َرُسول هللا( [ 1)االمي ]الرَّْحمَِن الرَِّحيم، َهَذا َما كتب ُُمَمَّد النَِّب  َراَن، َأنم َكاَن َعَليمِهمم ُحكم  لَِنجم

، فََأفمَضَل َعَليمِهمم َوتـََرَك َذِلَك ُكلَُّه َعَلى َألمَفيم ُحلَّة ، ِف ُكلِ  َرَجب  َألمفُ  َراَء َوبـَيمَضاَء َوَرِقيق   ُحلَّة ، َوِف ُكلِ  َصَفر  َألمُف َصفم
 .مَتَاَم الشُُّروطِ َوذََكَر " ُحلَّة  

َنمظَلِ : ِإََل َأنم قَالَ  ر و َوَماِلُك بمُن َعومف  ِمنم َبيِن نصر واالقرع بن َحاِبس اْلم َياَن بمُن َحرمب  َوَغيمََلُن بمُن َعمم ي َشِهَد َأبُو ُسفم
 .واملغرية، وََكَتبَ 

ُر بمُن َحىتَّ ِإَذا قـََبُضوا ِكَتابـَُهُم انمَصَرُفوا ِإََل جَنمَراَن َوَمَع ا ِه ِمَن النََّسِب يـَُقاُل َلُه ِبشم ُقفِ  َأٌخ َلُه ِمنم ُأمِ ِه َوُهَو ابمُن َعمِ  ُسم َأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل  يَـُتُه َأبُو َعلمَقَمَة، َفَدَفَع المَوفمُد ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَما ُهَو يـَقم  ُمَعاِويََة وَُكنـم ، فـَبَـيـم ُقفِ  ُسم َرأُُه َوَأبُو اَأم

 َعلمَقَمة َمَعه ومها يسريان
__________ 

 .يلوم: يثرب( 5)



 .لَيست ِف ا( 1)
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ُ َعَليمِه َوسَ  َر َأنَُّه اَل يَُكينِ  َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌر، َغيـم ر  ََنقـَُتُه، فـََتِعَس ِبشم  .لَّمَ ِإذم َكَبتم بِِبشم
قُ  ُسم َت نَِبيًّا ُمرمَسًَل : فُّ ِعنمَد َذِلكَ فـََقاَل َلُه اَأم  .َقدم َواَّللَِّ تـَعَّسم
رٌ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَل َلُه ِبشم ًدا َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َعقم  .اَل َجَرَم، َواَّللَِّ اَل َأُحلُّ َعنـم

َه ََنقَِتِه ََنمَو المَمِديَنِة، َوثـَىَن : قَالَ  ُقفُّ ََنقـََتُه َعَليمِه، فـََقاَل َلهُ َوصرف َوجم ُسم ُلَغ :  اَأم َا قـُلمُت َهَذا لِيَـبـم َعينِ  ( 5)افهم َعىن، ِإَّنَّ
تِِه َأو ُنعنا  ََن َحقَُّه َأوم َرِضيَنا ِبَصوم ا َأَنَّ َأَخذم َعزُُّهمم هلََذا الرجل مبَا مل تنخع بِِه المَعَرُب، َوََنمُن أَ ( 1)المَعَرَب َُمَاَفَة َأنم يـََروم

رٌ  َبُل َما َخَرَج ِمنم رَأمِسَك َأبًَدا: َوَأمجمَُعُهمم َدارًا، فـََقاَل َلُه ِبشم  .اَل َواَّللَِّ اَل َأقـم
ُقفَّ َظهَرُه، َوارمََتََز يـَُقولُ  ُسم ٌر ََنقـََتُه َوُهَو موَل اَأم طمِنَها َجِنينـَُها ُمعمرَتًِضا ِف بَ ( * 9)ِإلَيمَك تـَغمُدو ِقلمًقا َوِضينـَُها : َفَضَرَب ِبشم

َلَم َوملَم يـََزلم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم  .َمَعُه َحىتَّ قُِتَل بـَعمَد َذِلكَ  ُُمَاِلًفا ِديَن النََّصاَرى ِدينـَُها َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمَعِتِه فـََقاَل َلهُ َوَدَخَل المَوفمُد جَنمَران، فَأتى الراهب ابمن َأيب مِشمر  ال: قَالَ * * *  ِإنَّ نَِبيًّا بُِعَث : زُّبـَيمِديَّ َوُهَو ِف رَأمِس َصوم
 .بِِتَهاَمةَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنَُّه َعَرَض َعَليمِهُم  ا، َوَأنَّ ِبشم َفذََكَر َما َكاَن ِمنم َوفمِد جَنمَراَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر بمَن المُمََلَعَنَة فَأَبـَوم
َلمَ   .ُمَعاِويََة َدَفَع ِإلَيمِه فََأسم

َمَعةِ : فـََقاَل الرَّاِهبُ   .َأنمزُِلوين َوِإالَّ أَلمَقيمُت نـَفمِسي ِمنم َهِذِه الصَّوم
 فَأَنـمَزُلوُه فَأخذ: قَالَ 

__________ 
 .فَبلغ: ا( 5)
 .أقررَن: ُنعنا( 1)
 .بطان عريض منسوج من سيور َأو شعر: المَوِضني( 9)
 .ِكَنايَة َعن اهلزال: قلق المَوِضنيو 
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َها َهَذا المبَـرمُد الَِّذي يـَلمَبُسهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِمنـم َُلَفاُء َوقـَعمٌب َوَعَصا َمَعُه َهِديًَّة َوَذَهَب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اْلم
ًة ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا ِمهِ فََأقَاَم ُمدَّ َي، مثَّ رََجَع ِإََل قـَوم َمُع المَوحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم  َّللَّ



ََلُم، َوَوَعَد َأنَُّه َسيَـُعوُد فـََلمم يـَُقدَّرم َلُه َحىتَّ تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوملَم يـَُقدَّرم َلُه اْلمِسم  .اَّللَّ
ُقفَّ َأَِب اْلمَ  ُسم ِمِه فََأقَامُ َوِإنَّ اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه السَّيِ ُد َوالمَعاِقُب َوُوُجوُه قـَوم وا ِعنمَدُه اِرِث َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُقفِ  َهَذا المِكَتاَب َوَِأََساِقَفِة جَنمَراَن بـَعمَدهُ  ُسم ُ َعَليمِه، وََكَتَب ِلَلم َمُعوَن َما يـُنَـزِ ُل اَّللَّ ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيم من ُُمَمَّد : َيسم ِبسم
َباهِنِمم  َاِرث وأساقفة جَنمَراَن وََكَهَنِتِهمم َورُهم وَُكلِ  َما حَتمَت َأيمِديِهمم من َقِليل وَكثري ِجَواُر اَّللَِّ ( 5)النَِّب لَلسقف َأىب اْلم

ُقفَِّتِه وَ  ُقفٌّ ِمنم ُأسم َبانِيَِّتِه َواَل َكاِهٌن ِمنم َكَهانَِتِه َواَل يـَُغيـَُّر َحقٌّ ِمنم ُحُقوِقِهمم َواَل َوَرُسوِلِه، اَل يـُغَيـَُّر ُأسم اَل رَاِهٌب ِمنم َرهم
 سلطاهنم َواَل َما َكانُوا َعَليمِه من َذِلك، جَوار هللا َوَرُسوله أبدا َما أصلحوا ونصحوا َعَليمِهم، غري مبتلني ِبظُلمم  َواَل 

 .ظَاِلِمنيَ 
 .المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبةَ  وََكَتبَ 

َحاَق َأنَّ َوفمَد َنَصاَرى جَنمَراَن َكانُوا ِستِ نَي رَاِكًبا يـَرمِجُع َأممُرُهمم ِإََل َأرمبـَعَ * * *  ُهمم، َوُهمم المَعاِقُب َوذََكَر ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َة َعَشَر ِمنـم
ُُه َعبمُد المَمِسيح َوالسَّيِ د َوُهَو االهبم َوأَ  َاِرث َوزَيمٌد َوقـَيمٌس َويَزِيُد َونـُبَـيمٌه َوُخَويمِلٌد َوامسم بُو َحارِثَة بن َعلمَقَمة َوَأومس بن اْلم

ٌرو َوَخاِلٌد َوَعبمُد اَّللَِّ َوُُيَنَّسُ   .َوَعمم
ُهمم َوُهمم المَعاِقُب، وََكاَن َأِمرَي ا َرمبـََعَة َعَشَر يؤول ِإََل َثََلثَة  ِمنـم ِم َوَذا رَأميِهمم َوَصاِحَب َمُشوَرهِتِمم َوالَِّذي اَل َوَأممُر َهُؤاَلِء اَأم لمَقوم

 (1)َيصمُدُروَن ِإالَّ َعنم رَأميِِه، َوالسَّيِ ُد وََكاَن مثَاهَلُمم 
__________ 

 .ورهابينهم: ا( 5)
 .ملجأهم: مثاهلم( 1)
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، َوَأبُو َحارِثََة بمُن َعلمَقَمَة وَكَ  ِلِهمم َرُهمم وََكاَن رَُجًَل ِمَن المَعَرِب ِمنم بكر بن َواِئل َوَلِكن دخل َوَصاِحَب رَحم ُقفَُّهمم َوَحبـم اَن ُأسم
َدُموُه ِلَما يـَعم  ا َلُه المَكَناِئَس َوَموَّلُوُه َوَأخم َرانِيَِّة فـََعظََّمتمُه الرُّوُم َوَشرَُّفوُه َوبـَنَـوم ، وََكاَن َمَع رُِفوَن ِمنم َصََلبَِتِه ِف ِديِنِهمم ِديِن النَّصم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَلِكن صده الش رف واْلاه من( 5)َذِلَك يـَعمِرُف َأممَر   َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َق ِ   .ات َِباِع اْلم

َحاقَ  َلَماين ِ : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعِن ابمِن ِإسم َياَن، َعِن ابمِن المبَـيـم َثيِن بـَُريمَدُة بمُن ُسفم بمِن َعلمَقَمَة، ( 9)، َعنم ُكرمِز ( 1) َحدَّ
َرمبـََعةُ : قَالَ  َراِفِهمم، َواَأم ُروَن رَُجًَل ِمنم َأشم ُهمم َأرمبـََعٌة َوِعشم ُهم َثََلثَة نفر َقِدَم َوفمُد َنَصاَرى جَنمَراَن ِستُّوَن رَاِكًبا ِمنـم ُروَن ِمنـم  َوالمِعشم

رَاِسِهمم ِإلَيمِهم يؤول َأممُرُهمم المَعاِقُب َوالسَّ  ُقفُُّهمم َوَصاِحُب ِمدم ِر بمِن َواِئل  ُأسم وََكانُوا قد ( 7)يِ ُد َوَأبُو َحارِثََة َأَحُد َبيِن َبكم
ا َلُه المَكَناِئَس ِلَما بـََلَغُهمم َعنمُه ِمنم ِعلمِمهِ  ِتَهاِدِه شرفوه فيهم ومولوه وأكرموه، َوَبَسطُوا َعَليمِه المَكَراَماِت َوبـَنَـوم ِف  َواجم

 .ِديِنِهمم 
بمُن َعلمَقَمَة ُيَساِيُرُه، ِإذم َعثـََرتم بـَغمَلُة  فـََلمَّا تـََوجَُّهوا ِمنم جَنمَراَن َجَلَس َأبُو َحارِثََة َعَلى بـَغمَلة  َلُه َوِإََل َجنمِبِه َأٌخ َلُه يـَُقاُل َلُه ُكرمزُ 



َبـمَعُد : َأيب َحارِثََة، فـََقاَل ُكرمزٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُرِيُد رَ  -تَِعَس اَأم  .-ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َبلم َأنمَت تَِعسمتَ : فـََقاَل َلُه َأبُو َحارِثَةَ 

َتِظُرهُ : فـََقاَل َلُه ُكرمزٌ   .َوملَ ََي َأِخي؟ فـََقاَل، َواَّللَِّ ِإنَُّه َللنَِّبُّ الَِّذي ُكنَّا نـَنـم
ا ِإالَّ : تـَعمَلُم َهَذا؟ فـََقاَل َلهُ  َوَما َُيمنَـُعَك َوَأنمتَ : فـََقاَل َلُه ُكرمزٌ  َدُموَن، َوَقدم َأبـَوم ُم، َشرَُّفوََن َوَموَُّلوََن َوَأخم َما َصَنَع بَِنا َهُؤاَلِء المَقوم

 .ِخََلَفُه، َوَلوم فـََعلمُت نـََزُعوا ِمنَّا ُكلَّ َما تـََرى
لَ : قَالَ  َها ِمنمُه َأُخوُه ُكرمٌز، َحىتَّ َأسم  .َم بـَعمَد َذِلكفََأضمَمَر َعَليـم

__________ 
 .السيلماىن: ا( 1)أُُمور : ا( 5)
 .كوز: ابمن ِهَشام( 9)
 :.غريا( 7)

 .مدارستهم
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، َوَقدم  ِجَد النـََّبِويَّ َدَخُلوا ِف ََتَمُّل  َوثَِياب  ِحَسان  َحاَق َأنَـُّهمم َلمَّا َدَخُلوا المَمسم ُة المَعصمِر فـََقاُموا َحاَنتم َصََل َوذََكَر ابمُن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِرِق، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َدُعوُهمم : ُيَصلُّوَن ِإََل المَمشم

ُر ُسورَةِ   َفَكاَن المُمَتَكلِ ُم هَلُمم َأَِب َحارِثََة بمَن َعلمَقَمَة َوالسَّيِ َد َوالمَعاِقَب َحىتَّ نـََزَل ِفيِهمم َصدم
ا َذِلَك، َوَسأَُلوا َأنم يـُرمِسَل َمَعُهمم َأِميًنا، فـَبَـَعَث َمَعُهمم َأَِب ُعبَـيمَدَة بمنَ آِل ِعمم  َرَّاحِ  َراَن َوالمُمَباَهَلُة، فَأَبـَوم  .اْلم

 .َكَما تـََقدََّم ِف ِرَوايَِة المُبَخاِري ِ 
َراَن  تَـقمًصى ِف تـَفمِسرِي ُسورَِة آِل ِعمم ُد َوالمِمنَّةُ َوَقدم ذََكرمََن َذِلَك ُمسم َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

(7/505) 

 
 

َحاقَ  ُ قَاَل ابمُن ِإسم ُ : َوفمُد َبيِن َعاِمر  َوِقصَُّة َعاِمِر بمِن الطَُّفيمِل وأربد بن قيس لعنهم اَّللَّ َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بمُن ُسلمَمى ( 5)َفيمِل َوَأرمبَُد بمُن قـَيمِس بمِن َجزمِء بمِن َخاِلد بن َجعمَفر وحيان َعَليمِه َوَسلََّم َوفمُد َبيِن َعامر، فيهم َعامر ابمن الطُّ 

ِم َوَشَياِطينَـُهمم   .بمِن َماِلِك بمِن َجعمَفر ، وََكاَن َهُؤاَلِء الثَََّلثَُة ُرَؤَساَء المَقوم
ُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  َر ِبهِ  َوَقِدَم َعاِمُر بمُن الطَُّفيمِل َعُدوُّ اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يُرِيُد المَغدم  .َصلَّى اَّللَّ

ِلمم ( 1)ََي َأَِب َعاِمُر : َوقد قَاَل َلُه قومه َلُموا َفَأسم  .ِإنَّ النَّاَس َقدم َأسم
َبُع َعقِ : قَالَ   .َب َهَذا المَفىَت ِمنم قـَُريمش  َواَّللَِّ َلَقدم ُكنمُت آلَيمُت َأالَّ َأنـمَتِهَي َحىتَّ تتبع المَعَرب ُعقىب فََأَن َأتـم



َهُه، فَِإَذا فـََعلمُت َذِلَك َفاعمُلُه ِِبلسَّيمفِ : مثَّ قَاَل َِأَرمبَدَ  َغُل َعنمَك َوجم  .ِإنم َقِدممَنا َعَلى الرَُّجِل فَِإين ِ َسَأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َعا اَل َواَّللَِّ َحىتَّ : " قَالَ ( 9)ََي ُُمَمَُّد َخاِليِن : ِمُر بمُن الطَُّفيملِ فـََلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدُه  ِمَن ِِبَّللَِّ َوحم َتِظُر ِمنم َأرمَبَد َما َكاَن َأَمَرُه بِِه َفَجَعَل َأرمبَُد اَل ُيُِرُي : ََي ُُمَمَُّد َخاِليِن، قَالَ : قَالَ " تـُؤم ( 7)َوَجَعَل يَُكلِ ُمُه َويـَنـم
َنُع َأرمبَُد قَالَ شَ  ًئا، فـََلمَّا رََأى َعاِمٌر َما َيصم َدُه اَل َشرِيَك َلُه : " ََي ُُمَمَُّد َخاِليِن، قَالَ : يـم ِمَن ِِبَّللَِّ َوحم  ".اَل، َحىتَّ تـُؤم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فـََلمَّا َأىَب َعَليمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ََلَنَـَّها َعَليمَك َخيمًَل َورَِجااًل َأَما َواَّللَِّ ََأَمم : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِفيِن َعامر ابمن الطَُّفيمِل : " فـََلمَّا َوَلَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اللَُّهمَّ اكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َعاِمُر بم   َأيمن: ُن الطَُّفيمل الربدفـََلمَّا َخَرُجوا ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .وجبار: َكَذا ِبالصل، وهى ِرَوايَة، وىف ابمن ِهَشام( 5)
 .ََي َعامر: ابمن ِهَشام( 1)
ََذين َخِليًَل : تفرد َل َخالِيا وِبلتشديد: خالىن( 9)  .ُييك: ا( 7)اختَّ

)*( 
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ِر  ِم أبداَما كنت َأمرتك بِِه؟ َوهللا ماكان َعَلى َظهم ُ اَّللَِّ اَل َأَخاُفَك بـَعمَد الميَـوم َوَف َعَلى نـَفمِسي ِمنمَك، َواميم َرمِض رَُجٌل َأخم  .اَأم
َ الرَُّجِل : قَالَ  ُت ِِبلَِّذي َأَمرمَتيِن بِِه ِإالَّ َدَخلمَت بـَيميِن َوبـَنيم ، َواَّللَِّ َما مَهَمم رَ اَل أِبلك اَل تـَعمَجلم َعَليَّ َك، َحىتَّ َما َأَرى َغيـم

َوَخَرُجوا رَاِجِعنَي ِإََل ِبََلِدِهمم، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بِبَـعمِض الطَّرِيق بعث هللا عزوجل َعَلى َعاِمِر بمِن ! َأفََأضمرُِبَك ِِبلسَّيمِف؟ 
، َفَجَعَل  ُ ِف بـَيمِت اممَرَأة  ِمنم َبيِن َسُلول  َقتَـَلُه اَّللَّ ِر : يـَُقولُ الطَُّفيمِل الطَّاُعوَن ِف ُعُنِقِه، فـَ ِة المِبكم ًة َكُغدَّ ( 5)ََي َبيِن َعاِمر  َأُغدَّ

؟ قَاَل ابمُن ِهَشام   ِة االبل َوَمومت ِف بـَيمِت َسُلولِيَّة  : َويـَُقالُ : ِف بـَيمِت اممَرَأة  ِمنم َبيِن َسُلول  ًة َكُغدَّ َاِفُظ ! * * * َأُغدَّ َوَرَوى اْلم
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق الزُّبـَريمِ  ثـَتميِن فَاِطَمُة بِنمُت عبد المَعزِيز بن موءلة، َعن َأبِيَها، َعن جدها موءلة بن ْحيل  المبَـيـم بمِن َبكَّار ، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلهُ : قَالَ ( 1) ِلمم : " َأَتى َعاِمُر بمُن الطَُّفيمِل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلمُ : فـََقالَ " ََي َعاِمُر َأسم َعَلى َأنَّ يل  ُأسم
 .المَوبـََر َوَلَك المَمَدرَ 

 ".اَل : " قَالَ 
ِلمم : مثَّ قَالَ   .َأسم
ِلُم َعَلى َأنَّ يل المَوبـََر َوَلَك المَمَدَر قَالَ : فـََقالَ   .اَل : ُأسم

 . ُمرمًدا َوََأَرمِبَطنَّ ِبُكلِ  َُنمَلة  فـََرًساَواَّللَِّ ََي ُُمَمَُّد ََأَممََلَنَـَّها َعَليمَك َخيمًَل ُجرمًدا َورَِجااًل : فـََوَلَّ َوُهَو يـَُقولُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َمهُ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِد قـَوم ِفيِن َعاِمًرا َواهم  .اللَُّهمَّ اكم

ِمِه يـَُقاُل هَلَا سَ  ِر المَمِديَنِة َصاَدَف اممَرَأًة ِمنم قـَوم  ُلولِيٌَّة، فـَنَـَزَل َعنم َفَخَرَج َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِبَظهم



َبَل جَيُو  ٌة ِف َحلمِقِه، فـََوَثَب َعَلى فـََرِسِه َوَأَخَذ ُرُممَُه َوَأقـم ِر : ُل َوُهَو يـَُقولُ فـََرِسِه َوََنَم ِف بـَيمِتَها، فََأَخَذتمُه ُغدَّ ِة المِبكم ٌة َكُغدَّ ُغدَّ
 .الُُه َحىتَّ َسَقَط َعن فرسه َميتافـََلمم تـََزلم تِلمَك حَ ! َوَمومٌت ِف بـَيمِت َسُلولِيَّة  

__________ 
 .المَفىت من االبل: المبكر( 5)
 .موءلة بن كثيف بن ْحل: ِف المَقاُموس( 9)

)*( 
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ِتيَعاِب ِف َأمسَاء الصََّحابَة موءلة َهَذا فـََقالَ  َاِفُظ َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المرِبِ  ِف ااِلسم موءلة بمُن ُكثـَيمف  الضََّبايبُّ ُهَو : َوذََكَر اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوهُ  َلَم َوَعاَش المِكََليبُّ المَعاِمِريُّ، ِمنم َبيِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِيَن َسَنًة فََأسم َو ابمُن ِعشم

َعى َذا  ََلِم ِماَئَة َسَنة  وََكاَن يُدم ُنُه َعبمُد المَعزِيِز، َوُهَو الَِّذي َرَوى ِقصََّة َعامر ِف اْلمِسم ِ ِمنم َفَصاَحِتِه، َرَوى َعنمُه ابـم اللِ َسانـَنيم
ٌت ِف بـَيمِت َسُلولِيَّة  : ابمن الطَُّفيملِ  ِة المَبِعرِي َوَموم ٌة َكُغدَّ  .ُغدَّ

َياُء بنت عبد الم  ثـَتميِن َظمم ُر بمُن َبكَّار ، َحدَّ ِرو بمِن ُمَعاِويََة، َوُهَو قَاَل الزُّبـَيـم َعزِيز بن موءلة بن كثيف بن ْحل ابمن َخاِلِد بمِن َعمم
َثيِن َأيب َعنم َأبِيِه، َعنم موءلة، َأنَُّه َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى : الضِ َباُب بمِن ِكََلِب بمِن رَبِيَعَة بمِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، قَاَلتم  َحدَّ

ُ َعَليمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَسَح ُيَِ  اَّللَّ رِيَن َسَنًة، َوَِبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَم َوُهَو ابمُن ِعشم يَنُه َوَساَق ِإبَِلُه ِإََل َرُسوِل َوَسلََّم فََأسم
، مثَّ َصِحَب َأَِب ُهرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَصدَّقـََها بِنمَت لَُبون  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعاَش ِف اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـمَرَة بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ ِمنم َفَصاَحِتهِ  ََلِم ِماَئَة َسَنة ، وََكاَن ُيَسمَّى َذا اللِ َسانـَنيم  .اْلمِسم
َمٌة َعَلى المَفتمِح، َوِإنم : قـُلمتُ  َهِقيُّ َقدم ذََكَراَها بـَعمَد المَفتمحِ   َوالظَّاِهُر َأنَّ ِقصََّة َعاِمِر بمِن الطَُّفيمِل ُمتَـَقدِ  َحاَق َوالمبَـيـم  .َكاَن ابمُن ِإسم

َحاَق، َأنـم  َبَأََن ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ََصمِ ، َأنـم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا َأبُو َوَذِلَك ِلَما َرَواُه اْلم رو، َحدَّ َبَأََن ُمَعاِويَُة بمُن َعمم
َحاِق بن عبد هللا ابمن َأيب طَلمَحَة، َعنم َأَنس  ِف ِقصَِّة بِئمِر َمُعو ِإسمحَ  ، َعنم ِإسم َومزَاِعيِ  نََة َوقـَتمِل َعاِمِر بمِن اَق المَفَزاِريُّ، َعِن اَأم

رِِه بَِصمَحاِب بِئمِر َمُعونََة حَ  ، َوَغدم ِرو بمِن ُأَميَّةَ الطَُّفيمِل َحَراَم بمَن ِملمَحاَن َخاَل َأَنِس بمِن َماِلك   ىتَّ قُِتُلوا َعنم آِخرِِهمم ِسَوى َعمم
 .َكَما تـََقدَّمَ 

َومزَاِعيُّ  ُعو َعَلى َعاِمِر بمِن الطَُّفيمِل َثََلِثنَي َصَباًحا: قَاَل َُيمََي : قَاَل اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَدم اللَُّهمَّ : " َفَمَكَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِفيِن عَ  ُلُه اكم تـُ ُ َعَليمِه الطَّاُعونَ " اِمَر بمَن الطَُّفيمِل مبَا ِشئمَت َوابـمَعثم َعَليمِه َما يـَقم  .فـَبَـَعَث اَّللَّ
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، َعنم َأَنِس ِف ِقصَِّة َحَراِم بمِن ِملمَحاَن قَالَ  َحاَق بمِن َعبمِد اَّللَِّ ، َعنم ِإسم لطَُّفيمِل َقدم َأَتى وََكاَن َعاِمُر بمُن ا: َوَرَوى َعنم مَهَّام 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َ َثََلِث ِخَصال  : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُك بـَنيم ُل المَوبَِر، : ُأَخريِ  ِل َوَيُكوُن يل َأهم ُل السَّهم َيُكوُن َلَك َأهم



َراءَ َوَأُكوُن َخِليَفَتَك ِمنم بـَعمِدَك، َأوم َأغمُزوَك بَِغَطَفاَن ِبَلمِف َأشم   .َقَر َوَألمِف َشقم
ٌت ِف بـَيمِت اممَرَأة  ِمنم َبيِن ُفََلن  : قَاَل، َفطُِعَن ِف بـَيمِت اممَرَأة فـََقالَ   .ائـمُتوين بَِفَرِسي! أغدة َكُغدَّة المَبِعري َوَموم
ِر فـََرِسهِ   .فـَرَِكَب َفَماَت َعَلى َظهم

َحاق ُه َحىتَّ َقِدُموا َأرمَض َبيِن َعاِمر  َشاِتنَي، فـََلمَّا قدُموا َأاَتُهم َقومهمم فـََقاُلوامثَّ خرج َأصمَحابه َحىتَّ َوارَ : قَاَل ابمن ِإسم : وم
تـُلَ : َوَما َورَاَءك ََي َأرمبَد؟ قَالَ  َن فََأرمِمَيُه ِِبلنـَّبمِل َحىتَّ َأقـم ُه اَل شئ، َوهللا لقد َدَعاََن ِإََل عَباَدة شئ َلَوَددمُت َلوم َأنَُّه ِعنمِدي اْلم

نَ   .اْلم
ِ َمَعُه مَجٌَل َلُه يَِبيُعُه، فََأرمَسَل هللا َعَليمِه َوَعَلى مَجَِلِه  َمنيم م  َأوم يـَوم ُهَماَفَخَرَج بـَعمَد َمَقالَِتِه بِيَـوم َرقـَتـم  .َصاِعَقًة فََأحم

َحاقَ  المَمُنوُن ِمنم ( 5)َما ِإن تعدى : فـََقاَل لَِبيٌد يـَبمِكي َأرمبَدَ  وََكاَن َأرمبَُد بمُن قـَيمس  َأَخا لَِبيِد بمِن رَبِيَعَة َِأُمِ ِه،: قَاَل ابمُن ِإسم
ُُتوَف َواَل * َأَحِد  َشى َعَلى َأرمبََد اْلم ِفق  َواَل َوَلِد َأخم * َأرمَهُب نوء السماك واالسد فعني َهَلَّ َبَكيمِت َأرمَبَد ِإذم * اَل َواِلد  ُمشم

َنا َوقَاَم النِ َساُء ِف َكَبِد إِ  غَُبوا اَل يـَُباِل َشغمبَـُهُم ُقمم  َأو يقصدوا ِف اْلكوم يقتصد* نم َيشم
َشاِء َوالمَكَبِد * ُحلمو أريب وىف حَلوته  َحم ِ َهَلَّ َبَكيمِت َأرمَبَد ِإذم ( 1)مر لصيق اَأم  (9)ألوت رََيح الشَتاء ِبلعضد * َوَعنيم

__________ 
ك: تعدى( 5)  .ترتم

 .تعزى: وىف االصل
 .113/  1ه َعن ابمن ِهَشام َوَما أثمبت

 .لطيف االحشاء: ابمن ِهَشام( 1)
 .الش جر املعضود، الذى َسَقطت أوراقه: المَعُضد( 9)
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َجُع ِمنم لَيمِث َغابَة  ْلم ( 5)َحىتَّ ََتَلَّتم َغَواِبُر المَمَدِد * وأصبحت القحا مصرمة  اَل ( 1)ُذو هنمة ِف المعََل ومنتقد * َأشم
َمِتَها تَـ  ُ ُكلَّ نـَهم ُلِغ المَعنيم َِياُد َكالمِقَدِد * بـم َلَة متُمِسي اْلم ( 7)ِمثمَل الظِ َباِء االبكار ِبْلرد * المَباِعُث النـَّومَح ِف َمآمتِِه ( 9)لَيـم

َرِيِب ِإَذا * فجعين المبَـرمق َوالصََّواِعق ِبلفا  َاِبِر اْلم م الكريهة النجد واْلارب اْلم ( 1)اَء َنِكيًبا َوِإنم يـَُعدم يـَُعِد جَ * رس يـَوم
ِد َوالسَُّؤاِل َكَما  َهم ُبُت غيث الر بيع ُذو الرََّصِد * يـَعمُفو َعَلى اْلم ثـَُروا ِمَن * ُكلُّ َبيِن ُحرَّة  َمِصريُُهُم ( 1)يـَنـم ُقلٌّ َوِإنم َأكم

َبطُوا َوِإنم أمروا ( 7)المَعَدِد  ًما فهم لله* ِإنم يـُغمَبطُوا يـُهم َعارًا َكِثريًَة ( 5)َلك والنفد يـَوم َحاَق َعنم لَِبيد  َأشم َوقد ذكر ابمُن ِإسم
ِتَفاًء مبَا َأومَردمََنهُ  ِتَصارًا َواكم َناَها اخم ، تـَرَكم  .ِف رََِثِء َأِخيِه َِأُمِ ِه َأرمبََد بمِن قـَيمس 

ُ المُمَوفِ ُق ِللصََّوابِ   .َواَّللَّ
َلَم، َعنم َعطَاِء بمِن َيَسار ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َوذََكرَ : قَاَل ابمُن ِهَشام  * * *  فَأنمزل هللا عزل َوَجلَّ ِف َعاِمر  : زَيمُد بمُن َأسم
َرمَحاُم َوَما تزداد: " َوَأرمبَدَ  ُ يـَعمَلُم َما حَتمِمُل ُكلُّ أُنـمَثى َوَما َتِغيُض اَأم  .اَّللَّ



َدار  َعاملُ المَغيمبِ   .َوالشََّهاَدِة المَكِبرُي المُمتَـَعالِ  وكل شئ ِعنمَدُه مبِقم
 َسَواء ِمنمُكم

__________ 
 .الشََّجَرة الَّىِت ألقحتها الر ََِيح: الَلقح( 5)

 .الَّىِت اَل مَثَر هَلَا: واملصرمة
 .البقاَي: والغواير

م( 1)  .االكول للحم القرم ِإلَيمهِ : اللَّحم
 .الن ظر والرأى: واملنتقد

َيل ِف اهلزال والضمورمجع قد: القدد( 9)  .ة وهى الس ري يقطع من جلد، يشبه ِبِه اْلم
 .النِ َساء النائحات: النوح( 7)

 .االرض املقفرة: واْلرد
 .السالب لَلعداء: اْلارب( 1)

 .الذى سلب َماله: واْلريب
 .يكثر عطاؤه: يعمُفو( 1)

 .المَقِليل من الكَل: والرصد
 .َوِإن كثرت: ابمن ِهَشام( 7)
 .ُيسدوا على نعمتهم: يغبطوا( 5)

 .ُيرموا: يهبطوا
 .َكثـُُروا واشتدوا: َوأمُروا
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َتخمف  ِِبللَّيمِل َوَساِرٌب ِِبلنـََّهارِ  َل َوَمنم َجَهَر ِبِه َوَمنم ُهَو ُمسم  .َمنم َأَسرَّ المَقوم
ِ يََديمِه َوِمنم َخلمِفِه َُيمَفظُونَُه مِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ " نم َأمر هللا َلُه ُمَعقِ َباٌت ِمنم بـَنيم  .يـَعميِن ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ

ُ تـََعاََل  َلُه فـََقاَل اَّللَّ م  ُسوًءا َفََل َمَردَّ َلُه َوَما هَلُمم ِمنم ُدونِِه ِمنم َوال  : " مثَّ ذََكَر َأرمَبَد َوقـَتـم ُ بَِقوم  .َوِإَذا َأرَاَد اَّللَّ
ِدِه َوالمَمََلِئَكُة ِمنم ِخيَفِتِه َويُـ ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم المبَـ  فًا َوَطَمًعا َويـُنمِشُئ السََّحاَب الثِ َقاَل َوُيَسبِ ُح الرَّعمُد حبَمم رمِسُل رمَق َخوم

 ( ".5)الصََّواِعَق فـَُيِصيُب هِبَا َمنم َيَشاُء َوُهمم جُيَاِدُلوَن ِف اَّللَِّ َوُهَو َشِديُد المِمَحاِل 
ََيِت المَكِرُيَاِت ِف ُسورَِة الرَّعمدِ َوَقدم تَ : قـُلمتُ  َنا َعَلى َهِذِه اْلم  .َكلَّمم

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم



َناُد َما َعلََّقُه ابمُن ِهَشام  َرِْحَُه اَّللَُّ   .َوَقدم َوَقَع لََنا ِإسم
َاِفِظ َأيب المَقاِسِم ُسَليمَماَن بمِن َأْحمَ  َعَدُة بمُن َسعمد  : َد الطَّبَـَراين ِ ِف ُمعمَجِمِه المَكِبرِي َحيمُث َقالَ فـََرَويـمَنا ِمنم َطرِيِق اْلم ثـََنا َمسم َحدَّ

َثيِن  َراَن، َحدَّ َثيِن َعبمُد المَعزِيِز بمُن ِعمم َزاِميُّ، َحدَّ ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر اْلِم بـمَنا زَيمِد بمِن َعبمُد الرَّْحمَِن َوَعبمُد اَّللَِّ االمَعطَّاُر، َحدَّ
، َأنَّ َأرمبََد بمَن قـَيمِس بمِن َجزمِء بمِن َخاِلدِ  َلَم، َعنم َأبِيِهَما، َعنم َعطَاِء بمِن َيَسار ، َعِن ابمِن َعبَّاس   بمِن َجعمَفِر بمِن ِكََلب  َأسم

َ َوَعاِمَر بمَن الطَُّفيمِل بمِن َماِلك  َقِدَما المَمِديَنَة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صَ  تَـَهَيا ِإلَيمِه َوُهَو َجاِلٌس، َفَجَلَسا بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَانـم لَّى اَّللَّ
 فـََقاَل َعاِمُر بمُن الطَُّفيمِل، ََي ُُمَمَُّد َما ََتمَعُل يل ِإنم : يََديمهِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُت؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمم ِلِمنَي َوَعَليمَك َما َعَليمِهمم َلَك َما لِلممُ : " َأسم  ".سم
ُت ِمنم بـَعمِدكَ : قَاَل َعاِمرٌ  َلمم َممَر ِإنم َأسم  .َأََتمَعُل يلَ اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َيمِل : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمَك َوَلِكنم َلَك َأِعنَُّة اْلم  ".لَيمَس َذِلَك َلَك َواَل ِلَقوم
َعلم َل المَوبر َوَلك الممدرَأَنَ : قَالَ  َن ِف َأِعنَِّة َخيمِل جَنمد ، اجم  . اْلم

__________ 
 .ُسورَة الرَّعمد( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".اَل : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .نَـَّها َعَليمَك َخيمًَل َورَِجااًل ِمنم ِعنمِدِه قَاَل َعاِمٌر، َأَما َواَّللَِّ ََأَممََلَ ( 5)فـََلمَّا قفل 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َُيمنَـُعَك اَّللَّ
َِديِث فَاضمرِبمُه ِِبلسَّيمِف، فَِإنَّ ال: فـََلمَّا َخَرَج َأرمَبُد َوَعاِمٌر قَاَل َعاِمرٌ  نَّاَس ِإَذا قـَتَـلمَت ََي َأرمبَُد َأََن أشغل َعنمك ُُمَمَّد ِِبْلم

يَةَ  َرمَب، َفَسنُـعمِطيِهُم الدِ  َرُهوا اْلم يَِة َوَيكم  .ُُمَمًَّدا ملَم يَزِيُدوا َعَلى َأنم يـَرمُضوا ِِبلدِ 
 .َأفـمَعلُ : قَاَل َأرمبَدُ 

ِ ِإلَيمِه، فـََقاَل َعاِمرٌ   .ََي ُُمَمَُّد ُقمم َمِعي ُأَكلِ ممكَ : فََأقـمَبََل رَاِجَعنيم
ُ عَ فـََقاَم مَ  َداِر َوَوَقَف َمَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم خليا ِإََل اْلِم َليمِه َوَسلََّم يَُكلِ ُمُه، َوَسلَّ َعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتِطعم َسلَّ السَّيمِف، فَأَبمطَأَ َأرمَبُد َعَلى َأرمبَُد السَّيمَف، فـََلمَّا َوَضَع يََدُه َعَلى السَّيمِف يَِبَستم يَُدُه َعَلى قَائِِم السَّ  يمِف، فـََلمم َيسم
َنُع فَانمَصَرفَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََرَأى َأرمبََد َوَما َيصم ُهَماَعاِمر  ِِبلضَّرمِب، فَالمتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َعنـم

َرَِّة َحرَِّة َواِقم  نـََزاَل َفَخَرَج ِإلَيمِهَمافـََلمَّا َخَرَج َأرمَبُد َوَعاِمٌر ِمنم ِعنمَد رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َكاََن ِِبْلم َسعمُد  ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُخَصا َيعدوا اَّللَِّ َلَعَنَكَما اَّللَُّ : بمُن ُمَعاذ  َوأسيد بن اْلمضري فـََقااَل   .ُاشم

 .ُأَسيمُد بمُن ُحَضريمِ المَكَتاِئبِ : ُد؟ قَالَ َمنم َهَذا ََي َسعم : فـََقاَل َعاِمرٌ 
ُ َعَلى َأرمَبَد َصاِعَقًة فـََقتَـَلتمُه، َوَخَرَج َعاِمٌر َحىتَّ ِإذ رَِّة أرسل هللا قـُرمَحًة َفَخَرَجا َحىتَّ ِإَذا َكاََن ِِبلرََّقِم َأرمَسَل اَّللَّ ا َكاَن ِِبْلم



،فََأَخَذتمُه، فََأدمرََكُه اللَّيمُل ِف بـَيم   ِت اممَرَأة  ِمنم َبيِن َسُلول 
ََمِل ِف بـَيمِت َسُلولِيَّة؟ يرغب : َفَجَعَل َُيَسُّ قـُرمَحَتُه ِف َحلمِقِه َويـَُقولُ  ٌة َكُغدَِّة اْلم  .َأنم َُيُوَت ِف بـَيمِتَها( 1)ُغدَّ

 .مثَّ رَِكَب فـََرَسُه فأحضرها َحىتَّ َماَت َعَليمِه رَاجعا، فَأنمزل هللا فيهَما
 هللا يعلم" 

__________ 
 .يكره: يرغب( 1)قفا : االصل( 5)
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َرمَحاُم َوَما تزداد  له" َما حَتمِمُل ُكلُّ أُنـمَثى َوَما َتِغيُض اَأم ِ يََديمِه َوِمنم َخلمِفِه : " ِإََل قـَوم يـَعميِن ُُمَمًَّدا َصلَّى " َلُه ُمَعقِ َباٌت ِمنم بـَنيم
ُ َعَليمِه َوسَ   .لَّمَ اَّللَّ

يَةَ " َويـُرمِسُل الصََّواِعق فـَُيِصيب هبَا من َيَشاء : " مثَّ ذََكَر َأرمَبَد َوَما قـَتَـَلُه ِبِه فـََقالَ   .اْلم
ِر َسعمِد بمِن ُمَعاذ  ِفيهِ  َياِق َداَلَلٌة َعَلى تـََقدُِّم ِقصَِّة َعاِمر  َوَأرمبََد، َوَذِلَك ِلذِكم  .َوِف َهَذا السِ 

ُ َأعملَ   .مُ َواَّللَّ
َم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَكَّةَ ( 5)َوَقدم تـََقدَّ ُ َعنمُه على َرُسول هلل َصلَّى اَّللَّ ََلُمُه، ُوُفوُد الطَُّفيمِل بمِن َعاِمر  الدَّومِسيِ  َرِضَي اَّللَّ  َوِإسم

نَـيمِه، مثَّ َسَأَل اَّللََّ َفَحوََّلُه  َ َعيـم ُ َلُه نُورًا بـَنيم ِطهِ وََكيمَف َجَعَل اَّللَّ  .َلُه ِإََل َطَرِف َسوم
ُرهُ  َهِقيُّ َوَغيـم  .َوَبَسطمَنا َذِلَك ُهَناِلَك َفََل َحاَجَة ِإََل ِإَعاَدتِِه َهاُهَنا َكَما َصَنَع المبَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وافدا َعن قومه بىن سعد بن بكر  َحاقَ ُقُدوُم ِضَماِم بمِن ثـَعمَلَبَة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : قَاَل ابمُن ِإسم
، َعِن ابمِن َعبَّاس   ، َعنم ُكَريمب  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن المَولِيِد بمِن نـَُويمِفع   .َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ر  ِضَماَم بمَن ثـَعمَلَبَة َواِفًدا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .بعث بـَُنو َسعمِد بمِن َبكم
ُ َعَليمِه َوسَ  فـََقِدَم ِإلَيمهِ  ِجَد، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجد مثَّ عقله، مثَّ َدَخَل المَمسم لََّم َجاِلٌس ِف َوَأََنَخ بَِعريَُه َعَلى َِبِب المَمسم

 ِ َعَر َذا َغِديَرتـَنيم  .َأصمَحابِِه، وََكاَن ِضَماٌم َرُجًَل َجلمًدا َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأصمَحابِِه، فـََقالَ  فََأقـمَبَل َحىتَّ َوَقَف َعَلى َرُسولِ   َأيُُّكُم ابمنَ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".َأََن ابمن عبد الممطلب : " َعبمِد المُمطَِّلِب؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

ُزمء االول( 5)  .تقدم َذِلك ِف اْلم
)*( 
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 .ََي ُُمَمَّد: الَ فـَقَ 
 .نعم: قَالَ 
أََلِة َفََل َتََِدنَّ ِف نـَفمِسكَ : قَالَ   .ََيبمَن َعبمِد المُمطَِّلِب ِإين ِ َسائُِلَك َوُمَغلِ ٌظ َعَليمَك ِف المَمسم
 ".اَل َأِجُد ِف نـَفمِسي َفَسلم َعمَّا بََدا َلَك : " قَالَ 

َنا َرُسواًل؟ قَالَ  أنمشدك ِإهَلََك َوِإَلَه َمنم َكانَ : فـََقالَ  ُ بـََعَثَك ِإلَيـم َلَك َوِإَلَه َمنم ُهَو َكاِئٌن بـَعمَدَك، آَّللَّ  ".اللَُّهمَّ نـََعمم : " قـَبـم
ُ َأَمَرَك َأنَّ أتَممُ : قَالَ  َلَك َوِإَلَه َمنم ُهَو َكاِئٌن بـَعمَدَك، آَّللَّ َ ِإهَلََك َوِإَلَه َمنم َكاَن قـَبـم ِرَك  َرََن َأنم فَأَنمُشُدَك اَّللَّ َدُه َواَل ُنشم نـَعمُبَدُه َوحم

َنمَداَد الَِِّت َكاَن آَِبُؤََن يـَعمُبُدوَن؟ َقالَ  ًئا، َوَأنم َُنمَلَع َهِذِه اَأم  .اللَُّهمَّ نـََعمم : بِِه َشيـم
َلَك َوِإَلَه َمنم ُهَو َكاِئٌن بـَعمَدَك، آَّللَُّ : قَالَ  َ ِإهَلََك َوِإَلَه َمنم َكاَن قـَبـم مس؟ فَأَنمُشُدَك اَّللَّ  َأَمَرَك َأنم ُنَصلِ َي َهِذِه الصََّلَوات اْلم
 ".نـََعمم : " قَالَ 
ََل : قَالَ  جَّ، َوَشَراِئَع اْلمِسم ََلِم َفرِيَضًة َفرِيَضًة، الزََّكاَة، َوالصِ َياَم، َواْلَم ِم ُكلََّها، يـَنمُشُدُه ِعنمَد ُكلِ  مثَّ َجَعَل يَذمُكُر فـََراِئَض اْلمِسم

َلَهاَفرِيَضة  مِ  َها َكَما يـَنمُشُدُه ِف الَِِّت قـَبـم  .نـم
، َوَسُأَؤدِ ي َهِذِه المَفَراِئضَ : َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ قَالَ  َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ ُ َوَأشم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َتِنُب َما فَِإين ِ َأشم  َوَأجم

َتيِن َعنمُه، مثَّ اَل َأزِيُد   .َواَل َأنـمُقُص، مثَّ انمَصَرَف ِإََل بَِعريِِه رَاِجًعانـََهيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَالَ  َنََّة " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َدَخَل اْلم  ".ِإنم َصَدَق ُذو المَعِقيَصتَـنيم
َتَمُعوا ِإلَيمِه َفَكاَن َأوََّل َما َتَكلََّم ِبِه َأنم قَالَ فَأََتى بَِعريَُه فََأطمَلَق ِعَقاَلُه، مثَّ َخَرَج َحىتَّ َقِدَم َعلَ : قَالَ  ِمِه، فَاجم بِئمَسِت : ى قـَوم

ُت َوالمُعزَّى  .الَلَّ
ُُنونَ : فـََقاُلوا َُذاَم، اتَِّق اْلم  !َمهم ََي ِضَماُم اتَِّق المبَـَرَص، اتَِّق اْلم
ُتمم ِفيِه، َويـمَلُكمم ِإنَـُّهَما َواَّللَِّ اَل َيُضرَّاِن وَ : فـََقالَ  َقذَُكمم بِِه ممَّا ُكنـم تَـنـم َفَعاِن، ِإنَّ اَّللََّ َقدم بـََعَث َرُسواًل َوَأنـمَزَل َعَليمِه ِكَتاًِب اسم اَل يـَنـم

َدُه اَل َشرِيَك َلهُ  ُ َوحم َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  َوِإين ِ َأشم
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ِم وَ  َوَأنم ُُمَمًَّدا َعبمُدُه َوَرُسولُُه، َوَقدم  ُتُكمم ِمنم ِعنمِدِه مبَا َأَمرَُكمم بِِه َوَما نـََهاُكمم َعنمُه قَاَل، فـََواَّللَِّ َما َأممَسى ِمنم َذِلَك الميَـوم ِف ِجئـم
ِلًما  .َحاِضرِِه رَُجٌل َواَل اممَرَأٌة ِإالَّ ُمسم

م  َكاَن َأفمضَ : قَاَل، يـَُقوُل ابمُن َعبَّاس   عمَنا ِبَواِفِد قـَوم  .َل ِمنم ِضَماِم بمِن ثـَعمَلَبةَ َفَما مسَِ
َحاَق َفذَكَ  ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ِإسم ِريِ  َماُم َأْحمَُد َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم الزُّهم  .َرهُ َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ

َِديَث َأبُو َداُوَد ِمنم َطرِيِق َسَلَمَة بمِن المَفضمِل، َعنم ُمَُ  َحاَق، َعنم َسَلَمَة بمِن ُكَهيمل  َوُُمَمَِّد بن َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم مَِّد بمِن ِإسم
ِوهِ   .المَولِيد بن نويفع، َعن كريب، َعن ابمِن َعبَّاس  بَِنحم

ِمِه قـَبمَل المَفتمِح، َِأَنَّ المُعزَّى َخرَّبـََها َخاِلدُ  َياِق َما يَُدلُّ َعَلى َأنَُّه رََجَع ِإََل قـَوم َم المَفتمحِ  بمنُ  َوِف َهَذا السِ   .المَولِيِد َأَيَّ
، : َوَقدم قَاَل المَواِقِديُّ * * *  َرة، َعنم َشرِيِك بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َّنَِر ، َعنم ُكَريمب  ِر بمُن َعبمِد هللا بن أيب ُسبـم َثيِن َأبُو َبكم َحدَّ



، قَالَ  ر  ِف : َعِن ابمِن َعبَّاس  ِ  بـََعَثتم بـَُنو َسعمِد بمُن َبكم َعَر َذا َغِديَرتـَنيم َرَجب  َسَنَة مَخمس  ِضَماَم بمَن ثـَعمَلَبَة، وََكاَن َجلمًدا َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َواِفًدا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسأََلُه فََأغملَ  أََلة، َسأََلُه َعمَّن أرمسلُه َوَِِ َأرمَسَلُه، فََأقـمَبَل َحىتَّ َوَقَف َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ظ َلُه ِف المَمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َذِلَك ُكلِ ِه، فـَرَ  ََلِم، فََأَجابَُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلًما َقدم َخَلَع َوَسأََلُه َعنم َشَراِئِع اْلمِسم ِمِه ُمسم َجَع ِإََل قـَوم

َنمَداَد،، فََأخم  ِم ِف َحاِضرِِه رَُجٌل َواَل اممَرَأٌة إِ اَأم ِلًما، َوبـَنَـُوا بَـَرُهمم مبَا َأَمَرُهمم بِِه َونـََهاُهمم َعنمُه، َفَما َأممَسى ِف َذِلَك الميَـوم الَّ ُمسم
 المَمَساِجدَ 

 .َوَأذَّنُوا ِِبلصَََّلةِ 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َهاِشُم بمُن المَقاِسِم، : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُسَليمَماُن َحدَّ  َعنم  -يـَعميِن ابمَن المُمِغريَِة  -َحدَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنِ  َأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، قَاَل، ُكنَّا هُنِيَنا َأنم َنسم ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك   شئ، َفَكاَن يعجبنا َأن جِيئ ََثِبت 
َمعُ الرجل من أهل المَباِديَة المَعاقِ  أَله َوََنمُن َنسم  .ل يسم

ِل المَباِديَِة فـََقالَ   .ََي ُُمَمَُّد َأاَتََن َرُسوُلَك فـََزَعَم لََنا َأنََّك تـَزمُعُم َأنَّ اَّللََّ َأرمَسَلكَ : َفَجاَء رَُجٌل ِمنم َأهم
 .َصَدقَ : قَالَ 
 .اَّللَُّ : َفَمنم َخَلَق السََّماَء؟ قَالَ : قَالَ 
َرمَض؟ قَالَ َفَمنم َخَلَق ا: قَالَ   .اَّللَُّ : َأم
 .قَالَ 

َِباَل َوَجَعَل ِفيَها َما َجَعَل؟ قَالَ :   .اَّللَُّ : َفَمنم َنَصَب َهِذِه اْلم
ُ َأرمَسَلَك؟ قَاَل، نعم: قَالَ  َِباَل، آَّللَّ َرمَض َوَنَصَب َهِذِه اْلم  .فَِبالَِّذي َخَلَق السََّماَء َوَخَلَق اَأم
َلِتَناَوزعم َرُسولك َأن علبن: قَالَ  ِمَنا َولَيـم  .ا مَخمَس َصَلَوات  ِف يـَوم
 .َصَدقَ : قَالَ 
ُ َأَمَرَك هِبََذا؟ قَالَ : قَالَ   .نـََعمم : فَِبالَِّذي َأرمَسَلَك آَّللَّ
َنا زََكاًة ِف َأممَوالَِنا: قَالَ   .َوَزَعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـم
 .َصَدقَ : قَالَ 

ُ أَ   .نـََعمم : َمَرَك هِبََذا؟ قَالَ قَاَل، فَِبالَِّذي َأرمَسَلَك آَّللَّ
م شهر ِف َسَنِتَنا: قَالَ   .َوَزَعَم َرُسولك َأن علينا َصوم
 .َصَدقَ : قَالَ 
ُ َأَمَرَك هِبََذا؟ قَالَ : قَالَ   .نـََعمم : فَِبالَِّذي َأرمَسَلَك آَّللَّ
َتطَاَع ِإلَيم : قَالَ  َنا َحجَّ المبَـيمِت َمِن اسم  .ِه َسِبيًَل َوَزَعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـم



 .َصَدقَ : قَالَ 
ًئا: مثَّ َوَلَّ فـََقالَ : قَالَ  َقِ  اَل َأزِيد َعَليمِهنَّ َشيمئا َواَل أنقص َعَليمِهنَّ َشيـم  .والذى بَعثك ِِبْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َنََّة " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُخَلنَّ اْلم  ".ِإنَّ َصَدَق لََيدم
َِدي] ِ َوَغريمِمِهَا بََِسانِيَد َوَألمَفاظ  َكِثريَة ، َعنم َأَنِس بمنِ َوَهَذا اْلم  ُث ُُمَرٌَّج ِف الصَِّحيَحنيم

ُ َعنمُه   ( .5)َماِلك  َرِضَي اَّللَّ
__________ 

 .سقط من ا( 5)
)*( 
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ِر َهاِشِم بمِن المَقاِسِم، َعنم  ِلٌم ِمنم َحِديِث َأيب النَّضم  .ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَةِ  َوَقدم َرَواُه ُمسم
 .وعلقه الُبَخاِري  من َطرِيقه

ِوهِ  ه  آَخَر بَِنحم  .َوقد أخرجه ِمنم َوجم
َماُم َأْحمَدُ  َثيِن َسِعيُد بمُن َأيب َسِعيد ، َعنم َشرِيِك بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َّنَِ : فـََقاَل اْلمِ ثـََنا لَيمٌث، َحدَّ ثـََنا َحجَّاٌج، َحدَّ ر ، َأنَُّه َحدَّ

َع َأَنَس بمَن َماِلك  يـَُقولُ  ِجِد َدَخَل َرُجٌل َعَلى مَجَل  : مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُجُلوس ِف المَمسم َنا ََنمُن ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـَيـم
ِجِد مثَّ َعَقَلُه، مثَّ قَاَل، َأيُُّكمم ُُمَمَّد؟ َوَرسُ  َرانِيِهمم قَالَ فََأََنَخُه ِف المَمسم َ َظهم : فـَُقلمَنا: ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ُمتَِّكٌئ بـَنيم

 .َهَذا الرَُّجُل االبيض املتكئ
 .ََيبمَن َعبمِد المُمطَِّلبِ : فـََقاَل الرجل

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتكَ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َقدم َأَجبـم
َأَلِة، َفََل َتَِدم َعَليَّ ِف نـَفمِسكَ ََي : فـََقاَل الرَُّجلُ  َتدٌّ َعَليمَك ِف المَمسم  .ُُمَمَُّد ِإين ِ َسائُِلَك َفُمشم

 .َسلم َما بََدا َلكَ : فـََقالَ 
ُ َأرمَسَلَك ِإََل النَّاِس ُكلِ ِهمم؟ فـََقاَل رَ : فـََقاَل الرَُّجلُ  َلَك، آَّللَّ ُ َعَليمِه َأنمُشُدَك ِبَربِ َك َوَرب   َمنم َكاَن قـَبـم ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".اللَُّهمَّ نـََعمم : " َوَسلَّمَ 
َلِة؟ قَالَ : قَالَ ] ِم َواللَّيـم َس ِف الميَـوم َمم ُ َأَمَرَك َأنم ُنَصلِ َي الصََّلَواِت اْلم  ( [ .5)اللَُّهمَّ نـََعمم : فَأَنمُشُدَك اَّللََّ آَّللَّ

ُ َأمر  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ قَاَل، فَأَنمُشُدَك هللا، آَّللَّ َر ِمَن السََّنِة؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ! اللَُّهمَّ نـََعمم : " ك َأن َنُصوم َهَذا الشَّهم
." 
ُ َأَمَرَك َأنَّ أتَمُخَذ َهِذِه الصََّدَقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فـََقاَل َرُسوُل ا: قَالَ ] ُ َأنمُشُدَك اَّللََّ، آَّللَّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِمي، َوَأََن ِضَماُم بمُن ثـَعمَلَبَة : قَاَل الرَُّجلُ ( [ 5)اللَُّهمَّ نـََعمم : َعَليمِه َوَسلَّمَ  آَمنمُت مبَا ِجئمَت بِِه، َوَأََن َرُسوٌل َمنم َورَاِئي ِمنم قـَوم
 .َأُخو َبيِن َسعمِد بن بكر



__________ 
 .سقط من املطبوعة( 5)
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رُبِيِ  بِ   .هِ َوقد َرَواُه االمام المُبَخاِريُّ َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن يُوُسَف، َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم َسِعيد  المَمقم
 .َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم َعِن اللَّيمِث ِبهِ 

 .ِمنم َطرِيق  آَخَر َعِن اللَّيمثِ  َوالمَعَجُب َأنَّ النََّساِئيَّ َرَواهُ 
، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  : قَالَ  رُبِيِ ، َعنم َشرِيك  ُرُه ِمنم َأصمَحابَِنا، َعنم َسِعيد  المَمقم ََلَن َوَغيـم َثيِن ابمُن َعجم  .َحدَّ

 .َفذََكَرهُ 
رُبِيِ  َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث ُعبَـيمِد اَّللَِّ المُعمَ  رُبِيِ  َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، فـََلَعلَُّه َعنم َسِعيد  المَمقم ، َعنم َسِعيد  المَمقم ِريِ 

يًعا ِ مجَِ َهنيم  .ِمَن المَوجم
 .َوهللا أعلم

، َعنم دَ ( 5)فصل َوَقدم َقدَّممَنا  َماُم َأْحمَُد َعنم َُيمََي بمِن آَدَم، َعنم َحفمِص بمِن ِغَياث  اُوَد بمِن َأيب ِهنمد ، َعنم َسِعيِد َما َرَواُه اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَِ  َزمِديِ  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِمِه بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف ُقُدوِم ِضَماد  اَأم َرِة َوِإسم جم كََّة قـَبمَل اهلِم

ِمهِ  ََلِم قـَوم  .َوِإسم
 .مبَا َأغمىَن َعنم ِإَعاَدتِِه َهاُهَناَكَما ذََكرمََنُه َمبمُسوطًا 

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
ُ َعنمُه  َيل َرِضَي اَّللَّ ِنف  الطَّاِئيُّ، وََكاَن من أحسن ]َوفمُد طَيِ ئ  َمَع زيد اْلم ، َأبُو ُمكم َوُهَو زَيمُد بمُن ُمَهلمِهِل بمِن زَيمِد بمِن ُمنمِهب 

 .المَعَرب وأطوله رَُجًَل 
ِس َأفـمَراس  ُكنَّ َلهُ  َيمِل ِْلَمم  .َومُسِ ي زَيمَد اْلم

َن ِحفمظَُها: قَاَل السَُّهيمِليُّ  َاٌء اَل َُيمُضُرين اْلم  ( .1[ )َوهَلُنَّ َأمسم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوفد طَيئ َوِفيِهمم : قَاَل ابمُن ِإسم  َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
ُزمء االول( 5)  .سبق َذِلك ِف اْلم
 )*(َسَقطت من املطبوعة ( 1)
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ا ِإلَيمِه َكلَُّموُه َوَعَرَض َعَليمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ا انـمتَـَهوم َيمِل َوُهَو َسيِ ُدُهمم، فـََلمَّ َلُموا زَيمُد اْلم ََلَم فََأسم  َعَليمِه َوَسلََّم اْلمِسم
ََلُمُهمم َفَحُسَن إِ   .سم

ُم ِمنم رَِجاِل طَيِ ئ   َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما َحدَّ َما ذكر رَُجٌل ِمَن المَعَرِب ِبَفضمل  مثَّ : " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيمِل، فَ  ُلغم ُكلَّ الَِّذي ِفيِه َجاَءين ِإالَّ رََأيـمُتُه ُدوَن َما يـَُقاُل ِفيِه، ِإالَّ زَيمَد اْلم  ".ِإنَُّه ملَم يـَبـم

، َوقطع َلُه فيدا  ريم ُ َعَليمِه َوَسلََّم زيد اْلَم  .َوَأَرِضنَي َمَعُه، وََكَتَب َلُه ِبَذِلكَ ( 5)مثَّ مَسَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَخَرَج ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنم يـَنمُج زَيمٌد " َم رَاِجًعا ِإََل قـَوم

ُمَّى َوَغريمِ : قَالَ ( 1" )ِمنم ُْحَّى المَمِديَنِة فَِإنَُّه  م  َغريمِ اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبسم ملَم  -ُأمِ  َملمَدم  َوَقدم مَسَّاَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .-( 9)يـُثمِبتمُه 

َحق ُمَّى َفَماَت هِبَا، وَ : قَاَل ابمن ِإسم َلمَّا َأَحسَّ فـََلمَّا انـمتَـَهى ِمنم بـََلِد جَنمد  ِإََل َماء  ِمنم ِمَياِهِه يـَُقاُل َلُه فـَرمَدُة َأَصابـَتمُه اْلم
ِت قَالَ  ِمي المَمَشاِرَق ُغدم : ِِبلمَموم م  َلوم َمِرضمُت َلَعاَدين * َوًة َأُمرمحتٌَِل قـَوم ُرُك ِف بـَيمت  بَِفرمَدَة ُمنمِجِد َأاَل ُربَّ يـَوم َعَوائُِد َمنم * َوَأتـم

ُهنَّ جَيمَهِد  َر ِمنـم ِلَها َوِديِنَها ِإََل َما َكاَن َمَعُه ِمَن المُكُتبِ : قَالَ ( 7)ملَم يـُبـم َها  َوملا َماَت َعَمدت اممَرَأته ْلهلها َوِقلَِّة َعقم َفَحَرقـَتـم
 .ِِبلنَّارِ 
ِ َعنم َأيب َسِعيد ، َأنَّ َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  بـََعَث ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قـُلمتُ   َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم

ُ َعَليمهِ الميمن بذهبية ِف تـُرمبَِتَها، فـََقَسَمَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   اَّللَّ
__________ 

 .َموِضع بشرقي سلمى أحد جبلى طَيئ: فيد( 5)
م الذى ذهب َعن الراوى من َأمسَاء اْلممى ُهَو أم كلبة: قَاَل السُّهيملي( 9: )قَالَ ( 1)  .ااِلسم

 .ذكر َل َأن َأَِب ُعبَـيمَدة ذكره ِف مَقاتل الفرسان
 .َومل أره

 .971/  1الرَّومض 
 .يضين: يرب( 7)
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َ َأرمبـََعة   َِديثَ : َوَسلََّم بـَنيم ر  اْلم َنَة بمِن بَدم ، َوُعيَـيـم َقـمرَِع بمِن َحاِبس  َيمِل، َوَعلمَقَمَة بمِن ُعََلثََة، َواَأم  .زَيمِد اْلم
ُ تـََعاََل  ُرُه ِف بـَعمِث َعِلي   ِإََل المَيَمِن ِإنم َشاَء اَّللَّ  .َوَسَيأمِت ِذكم

 .َوفمُد طَيِ ئ  َوَحِديُث َعِديِ  بمِن َحاُتِ  : بمِن َحاُتِ  الطَّاِئيِ  َقاَل المُبَخاِريُّ ِف الصَِّحيحِ  ِقصَُّة َعِدي ِ 
 ، ِرو بمِن ُحَريمث  َاِعيل، َحدثَنا َأبُو عَوانَة، َحدثَنا َعبمُد المَمِلِك بمُن ُعَمريم ، َعنم َعمم ثـََنا ُموَسى بن ِإمسم ، َعنم َعِديِ  بمِن َحاَحدَّ ُتِ 

يِهمم، فـَُقلمتُ : قَالَ  ُعو َرُجًَل َرُجًَل ُيَسمِ  َطَّاِب ِف َوفمد  َفَجَعَل َيدم َنا ُعَمَر بمَن اْلم ِمِننَي؟ قَالَ : َأتـَيـم بـََلى : َأَما تـَعمرُِفيِن ََي َأِمرَي المُمؤم



بَـلمَت ِإذم َأدمبـَُروا، َوَوفـَيمَت ِإذم َغَدُروا،  َت ِإذم َكَفُروا، َوَأقـم َلمم  .َوَعَرفمَت ِإذم َأنمَكُرواَأسم
 .اَل ُأَِبيل ِإًذا: فـََقاَل َعِديٌّ 

َحاقَ  َما رَُجٌل ِمَن المَعَرِب َكاَن َأَشدَّ َكَراَهًة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : َوَأمَّا َعِديُّ بمُن َحاُتِ  َفَكاَن يـَُقوُل ِفيَما بـََلَغيِن : َوقَاَل ابمُن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ِمي ِِبلمِمرمَِبِع وَُكنمُت ِف اَّللَّ ، أما َأَن َفكنت اممَرًءا شريفا وَكنت نصراينا، وَُكنمُت َأِسرُي ِف قـَوم َع ِبِه ِمينِ   ِحنَي مسَِ

َنُع يب  ِمي ِلَما َكاَن ُيصم  .نـَفمِسي َعَلى ِدين ، وَُكنمُت َمِلًكا ِف قـَوم
ُ عَ  عمُت ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بِِليفـََلمَّا مسَِ ُتُه، فـَُقلمُت ِلُغََلم  َكاَن يل َعَريب   وََكاَن رَاِعًيا ِْلِ اَل َأًِب َلَك، ُأعمُددم : َليمِه َوَسلََّم َكرِهم

عمَت جبَيمش  ِلُمَحمَّد  َقدم َوِطئَ  ، فَِإَذا مسَِ َها َقرِيًبا ِمينِ  َتِبسم َااًل ُذُلًَل مِسَاًَن فَاحم  .المِبََلَد فَآِذين ِ  َهِذِه يل ِمنم ِإبِِلي َأمجم
 .فـََفَعلَ 

َن، فَِإين ِ َقدم رََأيمُت رَاََيت  : مثَّ َأنَُّه َأاَتين َذاَت َغَداة  فـََقالَ  نَـعمُه اْلم ََي َعِديُّ، َما ُكنمَت َصانًِعا ِإَذا َغِشيَـتمَك َخيمُل ُُمَمَّد  فَاصم
َها فـََقاُلوا  .َهِذِه ُجُيوُش ُُمَمَّد  : َفَسأَلمُت َعنـم

َايل : قـُلمتُ : لَ قَا  .فـََقرِ بم ِإََل َأمجم
 .فـََقرَّبـََها
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ِل ِدييِن ِمَن النََّصاَرى ِِبلشَّامِ  َُق بَِهم ِلي َوَوَلِدي، مثَّ قـُلمُت، َأْلم َتَملمُت بَِهم  .فَاحم
ُوِشيََّة  ُت اْلم َاِضِر، فـََلمَّا َقِدمم ( 5)َفَسَلكم ًتا ِْلَاُتِ  ِف اْلم ُت بِنـم ُت هِبَاَوَخلَّفم  .ُت الشَّاَم َأَقمم

، فـََقِدمَ  َنَة َحاُتِ  ِفيَمنم َأَصاَبتم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُتِصيُب ابـم ُ  َوخُتَاِلُفيِن َخيمُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هِبَا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوَقدم بـََلغَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهَريب ِإََل الشَّامِ  َعَليمِه َوَسلََّم ِف َسَباََي ِمنم طَيِ ئ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِجِد َكاَنِت السََّباََي حُتمَبُس هِبَا، َفَمرَّ هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ  َنُة َحاُتِ  ِف َحِظريَة  بَِباِب المَمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفُجِعَلِت ابـم  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمكَ : ، فـََقاَلتم ( 1)لَيمِه، وََكاَنِت اممَرَأًة َجزمَلًة فـََقاَمتم إِ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَلَك المَواِلُد َوَغاَب المَواِفُد، فَاممُننم َعَليَّ َمنَّ اَّللَّ

 .َعِديُّ بمُن َحاُتِ  : َوَمنم َواِفُدِك؟ قَاَلتم : قَالَ 
 .قَاَل، المَفارُّ ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلهِ 

 .ممسِ مثَّ َمَضى َوتـَرََكيِن، َحىتَّ ِإَذا َكاَن المَغُد َمرَّ يب فـَُقلمُت َلُه ِمثمَل َذِلَك، َوقَاَل يل ِمثمَل َما قَاَل ِِبَأمَ : َلتم قَا
ُت، فََأَشاَر ِإيَلَّ رَُجٌل َخلمَفُه َأنم ُقوِمي فَ : قَاَلتم   .َكلِ ِميهِ َحىتَّ ِإَذا َكاَن بـَعمَد المَغِد َمرَّ يب َوَقدم يَِئسم

ُت ِإلَيمِه فـَُقلمتُ  ، فـَُقمم ُ َعَليمكَ : قَاَلتم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَلَك المَواِلُد َوَغاَب المَواِفُد، فَاممُننم َعَليَّ َمنَّ اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِمَك َمنم َيُكوُن َلِك ثَِقًة َحىتَّ يـُبَـلِ َغِك فـََعلمُت، َفََل تـَعمَجِلي ِبُُروج  َحىتَّ َتَِِدي ِمنم " َقدم : فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ قـَوم

 .ِإََل ِبََلِدكِ 
 .على بن َأىب طَالب: َفَسأََلتم َعِن الرَُّجِل الَِّذي َأَشاَر ِإيَلَّ َأنم َكلِ ِميِه، َفِقيَل َل" مثَّ آِذنِييِن 

ٌب ِمنم بَِلي   َأوم ُقَضاَعَة، قَاَلتم : قَاَلت َا ُأرِيُد َأنم آِتَ َأِخي ِِبلشَّاِم، َفِجئمُت فـَُقلمتُ  وأقمت َحىتَّ َقِدَم رَكم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َوِإَّنَّ



ِمي يل ِفيِهمم ثَِقٌة َوَبََلغٌ  ٌط ِمنم قـَوم  .َقدم َقِدَم َرهم
 :قَاَلت

__________ 
 .َموِضع َبني جند َوالشَّام: اْلوشية( 5)
 .المَعاِقَلة االصيلة الرأى: اْلزلة( 1)

)*( 
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ُت َمَعُهمم َحىتَّ قدمت الشَّام  .َفَكَساين َوَْحََليِن َوَأعمطَاين نـََفَقًة، َفَخَرجم
ِمَنا   .فـَُقلمُت ابـمَنُة َحاُتِ  : قَالَ ( 5)قَاَل عدى، فو هللا إىن لقاعد ِف أهلى فـََنَظرت ِإََل َظِعيَنة  ُتَصوِ ُب ِإََل قـَوم

 .فَِإَذا ِهَي ِهيَ : قَالَ 
َت بَِقيََّة َواِلِدَك َعومرََتَك؟ ! المَقاِطُع الظَّاملُِ : تـَُقولُ ( 1)قـََفتم َعَليَّ انمَسَحَلتم فـََلمَّا وَ  ِلَك َوَوَلِدَك َوتـَرَكم َتَملمَت بَِهم : قَالَ ! احم

ر ، َلَقدم َصنَـعمُت َما ذََكرمتِ : قـُلمتُ  ًرا، فو هللا ماَل ِمنم ُعذم  .َأيم ُأَخيَُّة اَل تـَُقويل ِإالَّ َخيـم
َأَرى َواَّللَِّ َأنم : َماَذا تـََريمَن ِف َأممِر َهَذا الرَُّجِل؟ قَاَلتم : مثَّ نـََزَلتم فََأقَاَمتم ِعنمِدي، فـَُقلمُت هَلَا وََكاَنِت اممَرَأًة َحازَِمةً : قَالَ 

 .ن يكن ملكا فـََلنم تذل ِف عز الميمن َوَأنت َأنمتتـَلمَحَق بِِه َسرِيًعا، فَِإنم َيُكِن الرَُّجُل نَِبيًّا َفِللسَّاِبِق ِإلَيمِه َفضله، َوإِ 
 .َواَّللَِّ ِإنَّ َهَذا الرَّأميُ : َفقلت: قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َفَدَخلمُت َعَليمِه َوُهَو ِف : قَالَ  ُت َحىتَّ َأقمُدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َفَخَرجم ِجِدِه، َفَسلَّمم  َمسم

 .َمِن الرَُّجُل؟ فـَُقلمُت، َعِديُّ بمُن َحاُتِ  : َليمِه، فـََقالَ عَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوانمطََلَق يب ِإََل بـَيمِتِه، فـََواَّللَِّ ِإنَُّه َلَعاِمٌد يب  ِإلَيمِه ِإذم َلِقيَـتمُه اممَرَأٌة َضِعيَفٌة َكِبريٌَة فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

قَـ  تَـوم  .َفتمُه، فـََوَقَف هَلَا َطِويًَل ُتَكلِ ُمُه ِف َحاَجِتَهافَاسم
َتُه تـََناَوَل : قَالَ ! َواَّللَِّ َما َهَذا مبَِلك  : قَاَل قـُلمُت ِف نـَفمِسي ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َدَخَل بـَيـم مثَّ َمَضى يب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًة لِيًفا، فـََقَذفـََها ِإيَلَّ فـََقالَ ِوَساَدًة ِمنم َأَدم  َُممشُ  ِلسم َعَلى َهِذِه : " وَّ َها: قَاَل قـُلمتُ " اجم ِلسم َعَليـم  .َبلم َأنمَت فَاجم

 ".بل َأنمت : " قَالَ 
__________ 

 .تؤمنا: ابمن ِهَشام( 5)
 .استحلت: جرت ِبلمكََلم وىف االصل: انسحلت( 1)

 ()* 150/  1َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 
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َرمِض، قَاَل قـُلمُت ِف نـَفمِسي ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبَأم ُت َوَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َواَّللَِّ َما َهَذا بَِممِر َمِلك  : َفَجَلسم
؟ َأملَم َتُك رَُكوِسيًّا : " مثَّ قَالَ   .بَلى: َقاَل قلت" ؟ ( 5)ِإيِه ََي َعِديَّ بمَن َحاُتِ 

ِمَك ِِبلمِمرمَِبِع؟ : " الَ قَ   .بـََلى: قَاَل قـُلمتُ " َأو مل َتُكنم َتِسرُي ِف قـَوم
 .قـُلمُت َأَجلم َواَّللَِّ : قَالَ " فَِإنَّ َذِلَك ملَم َيُكنم ُيَِلُّ َلَك ِف ِديِنَك : " قَالَ 
 .َوَعَرفمُت َأنَُّه َنِبٌّ ُمرمَسٌل يـَعمَلُم َما جُيمَهلُ : قَالَ 

يِن َما تـََرى ِمنم َحاَجِتِهمم، فـََواَّللَِّ لَُيوِشَكنَّ  : "مثَّ قَالَ  َا َُيمنَـُعَك ِمنم ُدُخول  ِف َهَذا الدِ   المَماُل َأنم يَِفيَض َلَعلََّك ََي َعِديُّ ِإَّنَّ
َا َُيمنَـُعَك ِمنم ُدُخول  ِفيِه َما تـََرى مِ  ِهمم َوِقلَِّة َعَدِدِهمم، فـََواَّللَِّ ِفيِهمم َحىتَّ اَل يُوَجَد َمنم َيَمُخُذُه، َوَلَعلََّك ِإَّنَّ َرِة َعُدوِ  نم َكثـم

َمَع ِِبلمَمرمَأِة خَتمُرُج ِمَن المَقاِدِسيَِّة َعَلى بَِعريَِها َحىتَّ تـَُزوَر َهَذا المبَـيمَت اَل ختََ  َا َُيمنَـُعَك ِمنم لَُيوِشَكنَّ َأنم َتسم اُف، َوَلَعلََّك ِإَّنَّ
َمَع ِِبلمُقُصوِر المِبيِض ِمنم َأرمِض ِبَ ُدُخول  ِفيِه َأنََّك تـََرى  ِِهمم، َواميمُ اَّللَِّ لَُيوِشَكنَّ َأنم َتسم ِبَل َقدم َأنَّ المُملمَك َوالسُّلمطَاَن ِف َغريم

 ".فُِتَحتم َعَليمِهمم 
َلممتُ : قَالَ   .فََأسم

اَّللَِّ لََتُكوَننَّ، َوَقدم رََأيمُت المُقُصوَر المِبيَض ِمنم َأرمِض َِبِبَل َقدم َمَضِت اثـمنَـَتاِن َوبَِقَيِت الثَّالِثَُة، وَ : قَاَل َفَكاَن َعِديٌّ يـَُقولُ 
، َورََأيمُت المَمرمَأَة خَتمُرُج ِمَن المَقاِدِسيَِّة َعَلى بَِعريَِها اَل خَتَاُف َحىتَّ حَتُجَّ َهَذا المبَـيمَت، وَ  ُ اَّللَِّ لتكونن الثَّالِثَة، ليفيضن فُِتَحتم اميم

 .اُل َحىتَّ اَل يُوَجَد َمنم َيَمُخُذهُ الممَ 
َناد  َوَلُه َشَواِهُد ِمنم ُوُجوه  ُأَخرَ * * *  َياَق ِبََل ِإسم ُ َهَذا السِ  َحاَق َرِْحَُه اَّللَّ  .َهَكَذا َأومَرَد ابمُن ِإسم

__________ 
 .دين َبني النََّصاَرى َوالصَّابِِئنيَ : الركوسية( 5)

)*( 
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، ُُيَد ِ : َماُم َأْحمَدُ فـََقاَل اْلمِ  عمُت َعبَّاَد بمَن ُحبَـيمش  ، مسَِ عمُت مِسَاَك بمَن َحرمب  ثـََنا ُشعمَبُة، مسَِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ ُث َعنم َحدَّ
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأََن بِ : َعِديِ  بمِن َحاُتِ  ا ( 5)َعقمَرب  َجاَءتم َخيمُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فََأَخُذوا َعمَِِّت َوََنًسا، فـََلمَّا َأتـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َفُصفُّوا َلهُ   .هِبِمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمة ، َفُمنَّ : قَاَلتم  ُ َعَليمكَ  ََي َرُسول هللا َِبن المَواِفُد َوانـمَقَطَع المَوَلُد َوَأََن َعُجوٌز َكِبريٌَة َما يب ِمنم ِخدم  .َعَليَّ َمنَّ اَّللَّ
 .َعِديُّ بمُن َحاُتِ  : َوَمنم َواِفُدَك؟ قَاَلتم : فـََقالَ 
 .َفُمنَّ َعَليَّ : الَِّذي فـَرَّ ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه، قَاَلتم : قَالَ 

 .َسِليِه ُْحمََلَنً : قَالَ  -نرى َأنَُّه َعِليٌّ  -فـََلمَّا رََجَع َورَُجٌل ِإََل جنبه 
 .َفَسأَلَتمُه فََأَمَر هَلَا: لَ قَا

َعُلَها: فَأَتـَتميِن فـََقاَلتم : قَاَل َعِديٌّ   .َلَقدم فـََعلمَت فـَعمَلًة َما َكاَن َأبُوَك يـَفم



 .إيته رَاِغًبا َأوم رَاِهًبا، فـََقدم َأاَتُه ُفََلٌن فََأَصاَب ِمنمُه، َوَأاَتُه ُفََلٌن فََأَصاَب ِمنمهُ : َوقَاَلتم 
َياٌن َأوم َصِبٌّ، َفذََكَر قـُرمبـَُهمم ِمنمُه، فـََعَرفمُت َأنَُّه لَيمَس َمِلَك ِكسم فَأَتَـ : قَالَ  ُتُه فَِإَذا ِعنمَدُه اممَرَأٌة َوِصبـم  .َرى َواَل قـَيمَصرَ يـم

ُ؟ فـََهلم : فـََقاَل َلهُ  ُ  ََي َعِديَّ بمَن َحاُتِ  َما َأفـَرََّك؟ َأفـَرََّك َأنم يـَُقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُ، َما َأفـَرََّك؟ َأفـَرََّك َأنم يـَُقاَل اَّللَّ ِمنم ِإَله  ِإالَّ اَّللَّ
تَـبمَشَر َوقَالَ  َهُه اسم ُت فـََرَأيمُت َوجم َلمم ِإنَّ المَمغمُضوَب َعَليمِهُم الميَـُهوُد، َوِإنَّ : أكرب؟ فـََهل شئ ُهَو أكرب من هللا عزوجل؟ فََأسم

 .الضَّالِ نَي النََّصاَرى
َ َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ  مثَّ : قَالَ  َأمَّا بعد، فلكم َأيَها النَّاس َأن ترتضخوا ِمَن المَفضمِل، ارمَتَضَخ اممُرٌؤ : َسأَُلوُه َفَحِمَد اَّللَّ

، بقبضة، بِبَـعمض قـَبمَضة ، بِبَـعمِض َصاع   .ِبَصاع 
 قَاَل ُشعمَبة

__________ 
 .َكَذا ِبالصل( 5)

م َمِديَنة اْلوالن وهى كورة ِبِدَمشمقَوَلَعلَّ الصََّواب بعقرِب  .ء، اسم
)*( 
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َرة ، ِبِشقِ  متَمَرة   - ثـَُر ِعلمِمي َأنَُّه قَاَل بَِتمم  َأملَم : َوِإنَّ َأَحدَُكمم اَلِقي اَّللَِّ فـََقاِئٌل َما َأُقولُ  -َوَأكم
َعلم َلَك َمااًل َوَوَلدً  يًعا َبِصريًا؟ َأملَم َأجم َعلمَك مسَِ  .ا َفَماَذا َقدَّممتَ َأجم

ًئا َفَما يـَتَِّقي النَّ  ِ يََديمِه َوِمنم َخلمِفِه، َوَعنم َُيِيِنِه َوَعنم مِشَاِلِه، َفََل جيَُِد َشيـم ِهِه، فَاتَـُّقوا النَّاَر َوَلوم ِبِشقِ  فـَيَـنمظُُر ِمنم بـَنيم اَر ِإالَّ ِبَوجم
ُ َولَيُـعمِطيَـنَُّكمم متَمَرة ، فَِإنم ملَم َتَُِدوُه فَِبَكِلَمة  لَيِ نَ  َشى َعَليمُكُم المَفاَقَة لَيَـنمُصَرنَُّكُم اَّللَّ َتَحنَّ َعَليمُكمم  -ة ، ِإين ِ اَل َأخم َحىتَّ  -َأوم لَيَـفم

ثـََر َما خَتَاُف السََّرَق َعَلى ظَِعيَنِتَها ريَِة َويـَثمِرَب، ِإن َأكم َ اْلِم  .َتِسرَي الظَِّعيَنُة بـَنيم
، ِكََلمُهَا َعنم مِسَاك  َوَقدم َرَواُه ال ِرو بمِن َأيب قـَيمس   .رتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َوَعمم

 .َحَسٌن َغرِيٌب اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِث مِسَاك  : مثَّ قَالَ 
َماُم َأْحمَُد َأيمًضا ثـََنا يَزِيُد، َأنـمَبَأََن ِهَشاُم بمُن َحسَّاَن، َعنم : َوقَاَل اْلمِ ُهَو ابمُن ُحَذيـمَفَة  -ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، َعنم َأيب ُعبَـيمَدَة  َحدَّ

، قَالَ  -  .َحِديٌث بـََلَغيِن َعنمَك ُأِحبُّ َأنم َأمسمََعُه ِمنمكَ : قـُلمُت ِلَعِديِ  بمِن َحاُتِ  : َعنم رَُجل 
ُ َعلَ : قَاَل نـََعمم  ُت َحىتَّ َوقـَعمُت َلمَّا بـََلَغيِن ُخُروَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ُخُروَجُه َكَراِهَيًة َشِديَدًة، َفَخَرجم يمِه َوَسلََّم َكرِهم

ُت َمَكاين َذِلَك َأَشدَّ ِمنم َكَراَهِِت ِْلُُروِجهِ : قَالَ  -َوِف ِرَوايَة  َحىتَّ َقِدممُت َعَلى قـَيمَصَر  -ََنِحَيَة الرُّوِم   .َفَكرِهم
 .تـَيمُت َهَذا الرَُّجَل فَِإنم َكاَن َكاِذًِب ملَم َيُضرَّين، َوِإنم َكاَن َصاِدقًا َعِلممتُ َواَّللَِّ َلوم أَ : قَاَل قـُلمتُ 

ُتُه، فـََلمَّا َقِدممُت قَاَل النَّاس: قَالَ   .َعِديُّ بمُن َحاُتِ  : فـََقِدممُت فَأَتـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َلمم : يل  َفَدَخلمُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلمم َتسم  .ََي َعِديَّ بمَن َحاُتِ  َأسم

 .َثََلَثً 



 .ِإين ِ َعَلى ِدين  : قَاَل قـُلمتُ 
 .َأََن َأعمَلُم ِبديِنك ِمنمك: قَالَ 

؟ قَالَ : َفقلت  .نـََعمم : َأنمت تعلم ِبِدييِن ِمينِ 
َت ِمَن الرَُّكوِسيَِّة، َوَأنت أتَمُكل  َأَلسم
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 .بَلى: مرِبع قـَوممك؟ قلت
 .فَِإن َهَذا اَل ُيَِلُّ َلَك ِف ِديِنكَ : قَالَ 
 .نـََعمم : قَالَ 

 .فـََلمم يـَعمُد َأنم قَاهَلَا فـَتَـَواَضعمُت هَلَا
ََلِم : قَالَ  َا اتَـّبَـَعُه َضَعَفُة النَّاِس َوَمنم اَل قـُوَّة هلَُ : تـَُقولُ ; َأَما ِإين ِ َأعمَلُم الَِّذي َُيمنَـُعَك ِمَن اْلمِسم ُهُم المَعَرُب، ِإَّنَّ م، َوَقدم َرَمتـم

ريََة؟ قـُلمتُ   .قَالَ : ملَم أرها َوقد مسَِعت هبَا: َأتـَعمِرُف اْلِم
ريَِة َحىتَّ َتطُوَف ِبِ  َممَر َحىتَّ خَتمُرَج الظَِّعيَنُة ِمَن اْلِم ُ َهَذا اَأم ، لمبَـيمِت ِف َغريمِ ِجَواِر َأَحد  فو الذى نـَفمِسي بَِيِدِه لَُيِتمَّنَّ اَّللَّ

َرى بن ُهرمُمز َتَحنَّ ُكُنوَز ِكسم  .َولَيَـفم
بَـَلُه َأَحدٌ : كنوز ابمن ُهرمُمَز؟ َقالَ : قَاَل قلت َرى بمَن ُهرمُمَز، َولَيـُبمَذَلنَّ المَماُل َحىتَّ اَل يـَقم  .نـََعمم ِكسم

ريَِة َتطُ ( [ 5)خَتمُرُج ]فـََهِذِه الظَِّعيَنُة : قَاَل َعِديُّ بمُن َحاُتِ   وُف ِِبلمبَـيمِت ِف َغريمِ ِجَوار ، َوَلَقدم ُكنمُت ِفيَمن فتح كنوز  ِمَن اْلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم قَ  َرى، َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه لََتُكوَننَّ الثَّالِثَُة َِأَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اهَلَاكسم

ثـََنا يُوُنُس بمُن ُُمَمَّد  : مثَّ قَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، َعنم أيب ُعبَـيمَدَة بمِن َحدَّ ، َحدَّ
َأُل النَّاَس عَ : قَالَ  -َوقَاَل َْحَّاٌد َوِهَشام، َعن ُُمَمَّد بن َأيب ُعبَـيمَدَة َوملَم يَذمُكرم َعنم رَُجل   -ُحَذيـمَفَة، َعنم رَُجل   نم ُكنمُت َأسم

أَلُُه، قَالَ  ُتُه َفَسأَلمُتُه فـََقالَ : َحِديِث َعِديِ  بمِن َحاُتِ  َوُهَو ِإََل َجنمِب َواَل َأسم  .نـََعمم : فَأَتـَيـم
َِديثَ   .َفذََكَر اْلم

َهِقيُّ * * *  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َِديُب، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم : َوقَاَل اْلم ر و اَأم َيان، َأنـمَبَأََن َأبُو َعمم َسُن بن ُسفم بَـَرين اْلَم ر  اْلمِمسمَاِعيِليُّ، َأخم
َرائِيُل، َأنـمَبَأََن َسعمٌد الطَّاِئيُّ  ، َأنـمَبَأََن ِإسم ُر بمُن مُشَيمل  َبَأََن النَّضم َحاق بن ِإبـمَرِهيُم، َأنـم ، َأنـمَبَأََن ُمُِلُّ بمُن َخِليَفَة، َعنم َعِديِ  َحدثَنا ِإسم

، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم َأاَتُه رَُجٌل َفَشَكى ِإلَيمِه المَفاَقة، َوَأاَتُه آ: بمِن َحاُتِ  َنا َأََن ِعنمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ خر َفَشكا ِإلَيمِه قطع بـَيـم
 .السَِّبيل

__________ 
 .117/  7من السََّند ( 5)
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ريََة؟ قـُلمتُ ََي َعِديَّ بمَن َحاُتِ  َهلم رََأيمَت ا: قَالَ  َها: ْلِم  .ملَم َأَرَها َوَقدم أُنمِبئمُت َعنـم
ريَِة َحىتَّ َتطُوَف ِِبلمَكعمَبِة اَل ختَاف أحدا: قَالَ   فَِإنم طَاَلتم ِبَك َحَياٌة لَتَـَرَينَّ الظَِّعيَنَة تـَرمحتَُِل ِمَن اْلِم

 .ِإالَّ هللا عزوجل
َرى بمِن ! طَيِ ئ  الَِّذيَن َسعَُّروا المِبََلَد؟ ( 5)فََأيمَن ُدعَّاُر : قـُلمُت ِف نـَفمِسي: قَالَ  َتَحنَّ ُكُنوُز ِكسم َولَِئنم طَاَلتم ِبَك َحَياٌة لَتُـفم

 .ُهرمُمزَ 
َرى بمُن ُهرمُمَز؟ قَالَ : قـُلمتُ  َرى بمُن ُهرمُمزَ : ِكسم  .ِكسم

بَـُلُه ِمنمُه،  َولَِئنم طَاَلتم ِبَك َحَياٌة لَتَـَرَينَّ الرَُّجَل خَيمُرُج مبِلمِء َكفِ هِ  بَـُلُه ِمنمُه َفََل جيَُِد َأَحًدا يـَقم ِمنم َذَهب  َأوم ِفضَّة  َيطمُلُب َمنم يـَقم
َنُه تـُرممُجَاٌن، فـَيَـنمظُُر َعنم َُيِيِنِه َفََل يَـ  َنُه َوبـَيـم َم يـَلمَقاُه لَيمَس بـَيـم َ َأَحدُُكمم يـَوم َعنم مِشَاِلِه َفََل يـََرى  َرى ِإالَّ َجَهنََّم َويـَنمظُرُ َولَيَـلمَقنَيَّ اَّللَّ

 .ِإالَّ َجَهنَّمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : قَاَل َعِديٌّ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اتَـُّقوا النَّاَر َوَلوم ِبِشقِ  متَمَرة ، َفِإنم ملَم ََتدوا ِشقَّ متَمَرة  فَِبَكِلَمة  : " مسَِ

 ".طَيِ َبة  
تَـَتَح  رََأيمُت الظَِّعيَنَة تـَرمحتَُِل ِمَن المُكوَفِة َحىتَّ َتطُوَف ِِبلمبَـيمِت اَل ختَاف ِإالَّ هللا عزوجل، وَُكنمُت ِفيَمِن افـم فـََقدم : قَاَل َعِديٌّ 

ُ َعَليمهِ  َن َما َقاَل َأبُو المَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ َرى بمِن ُهرمُمَز، َولَِئنم طَاَلتم ِبُكمم َحَياٌة َستَـَروم  .َوَسلَّمَ  ُكُنوَز ِكسم
ِر بمِن مُشَيمل  بِِه ِبطُوِلهِ  ََكِم، َعِن النَّضم  .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن اْلم

، َعنم ُمُِلِ  بمِن َخِلي ر ، َعنم َسعمد  َأيب جُمَاِهد  الطَّاِئيِ  ه  آَخَر َعنم َسعمَداَن بمِن ِبشم  .ي   بِهِ َفَة، َعنم َعدِ َوَقدم َرَواُه ِمنم َوجم
َماُم َأْحمَُد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم َسعمد  َأىَب جُمَاِهد  الطَّاِئيِ  بِهِ   .َوَرَواُه اْلمِ

ِبيَل الشَّعمِبُّ َفذََكَر ََنمَوهُ   .َومِمَّنم َرَوى َهِذِه المِقصََّة َعنم َعِدي   َعاِمُر بمُن ُشَرحم
ئمب على غنمهااَل خَتَاُف ِإالَّ : َوقَالَ  َ َوالذِ   . اَّللَّ

__________ 
 .االشرار: الدعار( 5)
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ِلم  ِمنم َحِديِث زَُهريمِ بمِن ُمَعاِويََة، ِكََلمهَُ  َحاَق، َعنم َوثـََبَت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َوِعنمَد ُمسم ا َعنم َأيب ِإسم
،َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمعم  ، َعنم َعِديِ  بمِن َحاُتِ   ِقِل بمِن ُمَقرِ ن  المُمَزين ِ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   ".اتَـُّقوا النَّاَر َوَلوم ِبِشقِ  متَمَرة  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلم   َترِتَ ِمَن النَّاِر َوَلوم بِ : " َوَلفمُظ ُمسم َتطَاَع ِمنمُكمم َأنم َيسم َعلم َمِن اسم َرى ِفيَها َشاِهٌد ِلَما تـََقدَّمَ " ِشقِ  متَمَرة  فـَلميَـفم  .َطرِيٌق ُأخم

َهِقيُّ * * *  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا : َوَقدم قَاَل اْلم َثيِن َأبُو بكر بن ُُمَمَّد ابمن عبد هللا بن يُوُسف، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم



ثـََنا َعاِصُم بمُن ُْحَيمد ، َعنم َأبُو َسِعيد  ُعبَـ  ثـََنا ِضَراُر بمُن ُصَرَد، َحدَّ َأيب َْحمَزَة الثَُّمايلِ ، يمُد بمُن َكِثرِي بمِن َعبمِد المَواِحِد المُكوِفُّ، َحدَّ
، َقالَ  ، َعنم ُكَميمِل بمِن زََِيد  النََّخِعيِ  ََي ُسبمَحاَن اَّللَِّ َما َأزمَهَد َكِثريًا : َأيب طَاِلب   قَاَل َعِليُّ بمنُ : َعن عبد الرَّْحمَن ابمن ُجنمُدب 

ًَل، فـََلوم َكاَن اَل يـَرمجُ ! ِمَن النَّاِس ِف َخريم   َسُه ِللمَخريمِ َأهم َاَجِة َفََل يـََرى نـَفم ِلُم ِف اْلم و ثـََواًِب َواَل َعَجًبا ِلَرُجل  جيَِيُئُه َأُخوُه المُمسم
ََلِق فَِإنَـَّها َتُدلُّ َعَلى َسِبيِل النََّجاحِ خَيمَشى ِعَقاًِب َلَكاَن يَـ  َخم َبِغي َلُه َأنم ُيَسارَِع ِف َمَكارِِم اَأم  .نـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ : فـََقاَم ِإلَيمِه رَُجٌل فـََقالَ  عمُتُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِننَي، مسَِ  .نـََعمم : ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي ََي َأِمرَي المُمؤم

ٌر ِمنمهُ   .َوَما ُهَو َخيـم
َنمِف ُمعمَتِدَلُة  َلُة َلمَّا ُأِتَ ِبَسَباََي طَيِ ئ  َوقـََفتم َجارِيٌَة َْحمَراُء َلعمَساُء َذلمَفاُء َعيمطَاُء، مَشَّاُء اَأم ِ َخدم َاَمِة َدرمَماُء المَكعمبَـنيم المَقاَمِة َواهلم

 َ ِ  َلفَّاُء المَفِخَذيمنِ ( 5)السَّاقـَنيم نَـنيم ُقوَلُة المَمتـم ِ َمصم َريمِن َضاِمَرُة المَكشمَحنيم صم يَصُة اْلَم  .مخَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم جَيمَعلَها ِف فيئى: فـََلمَّا رََأيـمتـَُها ُأعمِجبمُت هِبَا َوقـُلمتُ : قَالَ   .ََأَطمُلَُبَّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
هنَا أدىن َسوادالَّىِت ِف : اللعساء( 5)  . َلوم

ِتَواء االرنبة: والذلفاء  .الصَِّغريَة االنف َمَع اسم
م: الطَِّويَلة المُعُنق والدرماء: والعيطاء  .الَّىِت وارى كعبيها اللَّحم
 .املمتلئة: واْلدلة

)*( 
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 .فـََلمَّا َتَكلَّمت أنسيت مجَاهلَا من فصاحتها
ِمي، َوِإنَّ َأيب َكاَن َُيم ََي ُُمَمَُّد ِإنم رَ : فـََقالَ  َنُة َسيِ ِد قـَوم َياَء المَعَرِب فَِإين ِ ابـم ِمتم بَِنا َأحم َماَر َأيمَت َأنم خُتَلِ َي َعنَّا َواَل ُتشم ِمي الذِ 

 َويـَُفكُّ 
ُسو المَعاِرَي َويـَقمِري الضَّيمَف َويُطمِعُم الطََّعاَم َويـُفمشِ  َاِئَع َوَيكم ِبُع اْلم َنُة المَعاينَ َوُيشم ي السَََّلَم، َوملَم يـَُردَّ طَاِلَب َحاَجة  َقطُّ، َأََن ابـم

 .َحاُتِِ طَيِ ئ  
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلًما لَتَـَرْحَّمَنا َعَليمِه، َخلُّوا : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِننَي َحقًّا، َلوم َكاَن َأبُوِك ُمسم ََي َجارِيَُة َهِذِه ِصَفُة المُمؤم

ََلقِ  َخم ُ ُيُِبُّ َمَكارَِم اَأم ََلِق َواَّللَّ َخم َها فَِإنَّ َأَِبَها َكاَن ُيُِبُّ َمَكارَِم اَأم  .َعنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَم َأبُو بـُرمَدَة بمُن نيار فـََقالَ  ََلِق؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخم ِذي َوالَّ : " ََي َرُسول هللا حتب َمَكارَِم اَأم

ُُلِق  ِن اْلم َنََّة ِإالَّ حبُسم ُخُل َأَحٌد اْلم  ( ".5)نـَفمِسي بَِيِدِه اَل يَدم
َرجِ  ا َعزِيُز المَمخم َناِد ِجدًّ  .َهَذا َحِديٌث َحَسُن المَمنتمِ َغرِيُب اْلمِسم

ِرََن  َاِهِليَِّة ِعنمَد ِذكم ِم اْلم ِديِه َحاُِتٌ  َمنم َماتَ ( 1)َوقد ذكرََن تـَرممَجَة َحاُِت طَيئ َأَيَّ ُهورِيَن ِفيَها، َوَما َكاَن ُيسم ِمنم َأعمَياِن المَمشم
ِخَرِة َمعمُذوٌق  َع َذِلَك ِف اْلم رِ ( 9)ِإََل النَّاس من املكارم والحسان، ِإالَّ َأنَّ نـَفم ًما ِمَن الدَّهم ُيَاِن، َوُهَو ممَّنم ملَم يـَُقلم يـَوم : ِِبْلمِ



ينِ َربِ  اغمِفرم يل َخِطيَئِِت يَـ  َم الدِ   .وم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلًب ِف رَبِ  ع  ِإََل ِبََلِد َوَقدم َزَعَم المَواِقِديُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخِر ِمنم َسَنِة ِتسم يع  اْلم

ُت َعِديِ  بمِن َحاُتِ   ِ َكاََن ِف بـَيمِت الصََّنِم يـَُقاُل َِأََحِدمِهَا الرَُّسوُب طَيِ ئ  َفَجاَء َمَعُه ِبَسَباََي ِفيِهمم ُأخم َفنيم ، َوَجاَء َمَعُه ِبَسيـم
َاِرُث بمُن َأيب مِشمر   َذُم، َكاَن اْلم َخُر المِمخم  .َقدم نََذَرمُهَا ِلَذِلَك الصََّنمِ ( 7)َواْلم

 :قَاَل المُبَخاِريُّ َرِْحَُه هللا
__________ 

ُزمء االول تقدم َهَذا اْلَ ( 5) ُزمء االول ( 1)ِديث ِف اْلم  .ُمَعل ق: معذوق( 9)تقدم ِف اْلم
َحاق: ت( 7)  .ابمن َأىب ِإسم

)*( 
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ر و س  َوالطَُّفيمِل بمِن َعمم  ِقصَُّة َدوم
َواَن  َياُن، َعِن ابمِن ذَكم ثـََنا َأبُو نعيم، َحدثَنا ُسفم َعمَرِج، َعنم َأيب  (5) -ُهَو َعبمُد اَّللَِّ بن زََِيد  -َحدَّ َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : ُهَريـمَرَة، قَالَ  ر و ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، : َجاَء الطَُّفيمُل بمُن َعمم ِإن دوسا قد َهَلكت وعصت َوَأَبتم
 .فَادمُع اَّللََّ َعَليمِهمم 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ًسا َوأمِت هِبِمم : " اَّللَّ ِد َدوم  ".اللَُّهمَّ اهم
هِ   .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم

، َعنم َأيب ُهرَ : مثَّ قَالَ  َاِعيُل، َعنم قـَيمس  ثـََنا ِإمسم ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المَعََلِء، َحدَّ َلمَّا َقِدممُت َعَلى : يـمَرَة قَالَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـُلمُت ِف الطَّرِيقِ  َلًة ِمنم ُطوهِلَا َوَعَنائَِها : النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعَلى َأنَـَّها من دارة المكفمر جنت وأبق َل ُغََلم * ََي لَيـم

َنا َأََن ِعنمَدُه ِإذم طََلَع المُغََلُم، فـََقاَل يلَ النَِّبُّ َصلَّى ِف الطَّرِيِق، فـََلمَّا َقِدممُت َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ   َعَليمِه َوَسلََّم َوَِبيـَعمُتُه فـَبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ََي َأَِب ُهَريـمَرَة َهَذا غَلمك: اَّللَّ

ُتهُ : َفقلت  .ُهَو حر لوجه هللا عزوجل فََأعمتَـقم
َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن أيب َحازِم   انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ   .ِمنم َحِديِث ِإمسم

َر ُقدُ  َرِة، مثَّ ِإنم ُقدِ  جم رو قد َكاَن قـَبمَل اهلِم َرِة فـََقدم َكاَن َوَهَذا الَِّذي ذََكَرُه المُبَخاِريُّ ِمنم ُقُدوِم الطَُّفيمل بن َعمم جم وُمُه بـَعمَد اهلِم
ُ َعلَ قـَبمَل المَفتمحِ  ًسا َقِدُموا َوَمَعُهمم َأبُو ُهَريـمَرَة، وََكاَن ُقُدوُم َأيب ُهَريـمَرَة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر، ، َِأَنَّ َدوم يمِه َوَسلََّم ُُمَاِصٌر َخيـم

ُ َعَليمِه وَ  ًئا ِمَن المَغِنيَمةِ مثَّ ارمحَتََل َأبُو ُهَريـمَرَة َحىتَّ َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر بـَعمَد المَفتمِح فـََرَضَخ هَلُمم َشيـم  .َسلََّم َخيـم
 .َوَقدم َقدَّممَنا َذِلَك ُكلَُّه مطوال ِف مَواضعه

 :قَاَل الُبَخاِري  َرَْحه هللا
__________ 



 .َأبُو الز ََِند: ت( 5)
)*( 
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َواَن َأيب َصاِلح  قدوم االشعريني َوأهل الميمن مثَّ َرَوى ِمنم حَ  َعمَمِش، َعنم ذَكم َراَن اَأم  ِديِث ُشعمَبَة، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ِمهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقالَ  ُل المَيَمِن ُهمم َأَرقُّ َأفمِئَدًة َوَألمنَيُ قـُُلوًِب،: " السَّمَّاِن، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُيَاُن  َأاَتُكمم َأهم اْلمِ

لِ  ِبِل، َوالسَِّكيَنُة َوالمَوقَاُر ِف َأهم َُيََلُء ِف َأصمَحاِب اْلمِ ُر َواْلم َمُة َُيَانَِيٌة، َوالمَفخم كم ، َواْلِم  ". المَغَنِم َُيَان 
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبةَ   .َوَرَواُه ُمسم

ُ َعَليمِه مثَّ َرَواُه المُبَخاِريُّ، َعنم َأيب المَيَماِن، َعنم ُشعَ  َعمَرِج، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ يمِب، َعنم َأيب الزِ ََنِد، َعِن اَأم
َمُة َُيَانَِيٌة : " َوَسلََّم، قَالَ  كم ، َواْلِم ُه َُيَان  ُل المَيَمِن َأضمَعُف قـُُلوًِب َوَأَرقُّ َأفمِئَدًة، المِفقم  ".َأاَتُكمم َأهم

ُ عَ  مثَّ َرَويَ  : َليمِه َوَسلََّم قَالَ َعنم ِإمسمَاِعيَل، َعنم ُسَليمَمان، َعن ثـَومر، َعن َأىب املغيث َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنُة َهاُهَنا، َهاُهَنا َيطمُلُع قـَرمُن الشَّيمطَاِن "  ، َوالمِفتـم ُيَاُن َُيَان   ".اْلمِ

ِلمٌ  ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ َوَرَواُه ُمسم ِريِ  ، َعِن الزُّهم  .، َعنم ُشَعيمب 
ُعود ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعنم َأيب َمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم ِإمسمَاِعيَل، َعنم قـَيمس  َصلَّى اَّللَّ

ُيَاُن َهاُهَنا : " قَالَ  ِبِل ِمنم  -َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإََل المَيَمِن  -اْلمِ اِديَن ِعنمَد ُأُصوِل َأذمََنِب اْلمِ ََفاُء َوِغَلُظ المُقُلوِب ِف المَفدَّ َواْلم
 .َحيمُث َيطمُلُع قـَرمََن الشَّيمطَانِ 

 ".رَبِيَعَة َوُمَضَر 
َبَة َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا  ُعود  ُعقم ، َعنم َأيب َمسم َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم  ِلٌم ِمنم َحِديِث ِإمسم َوُمسم

ر و  .بمِن َعمم
َوان َرة َجامع بن َشدَّاد، َحدثَنا َصفم َياَن الثَـّومِريِ ، َعنم َأيب َصخم  مثَّ َرَوى ِمنم َحِديِث ُسفم
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َراَن بمِن ُحَصنيم ، قَالَ ابمن ُُممرِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل : ز ، َعنم ِعمم َأبمِشُروا ََي َبيِن متَِيم  " َجاَءتم بـَُنو مَتِيم  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فـََقاُلوا"   . َعَليمِه َوَسلَّمَ َأمَّا ِإذم َبشَّرمتـََنا فََأعمِطَنا فـَتَـَغيـََّر َوجم

ِل المَيَمِن فـََقالَ  بَـُلَها بـَُنو مَتِيم  : " َفَجاَء ََنٌس ِمنم َأهم َرى ِإذم ملَم يـَقم بَـُلوا المُبشم  قَِبلمَنا: فـََقاُلوا" اقـم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ 

ِريِ  بِهِ   .َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث الثَـّوم
ِل المَيَمِن، َولَيمَس ِفيِه تـََعرٌُّض ِلَوقمِت ُوُفوِدِهمم، َوَوفمُد َبيِن متَِ   َوَهَذا ِل ُوُفوِد َأهم ًرا ُكلُُّه ممَّا يَُدلُّ َعَلى َفضم يم  َوِإنم َكاَن ُمَتَأخِ 



َعرِيِ نَي، َبِل اَأمَ  َشم ٌم َوفمُدُهمم َعَلى َهَذا، فَِإنَـُّهمم َقِدُموا ُقُدوُمُهمم اَل يـَلمَزُم ِمنم َهَذا َأنم َيُكوَن ُمَقاِرًَن ِلُقُدوِم اَأم َعرِيُّوَن ُمتَـَقدِ  شم
َبِة َجعمَفِر ابمن َأيب طَاِلب  َوَأصمَحاِبِه ِمَن المُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن كَ  َعِريِ  ِف ُصحم َشم َبَة َأيب ُموَسى اَأم ََبَشِة، َوَذِلَك ُكلُُّه ُصحم انُوا ِِبْلم

بَـرَ ِحنَي فـََتَح َرُسوُل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخيـم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِضِعِه  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ( 5)َكَما َقدَّممَناُه َمبمُسوطًا ِف َموم لُُه َصلَّى اَّللَّ َم قـَوم َواَّللَِّ َما َأدمِري ِبَيِ ِهَما ُأَسرُّ َأبُِقُدوِم َجعمَفر  : " ، َوتـََقدَّ

بَـَر   . ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل أعلمَواَّللَُّ " َأوم بَِفتمِح َخيـم
َع َجاِبَر بمَن : قَاَل الُبَخاِري   َع ُُمَمََّد بمَن المُمنمَكِدِر، مسَِ َياُن، مسَِ َبة بن سعيد، َحدثَنا ُسفم قصَّة عمان والبحرين َحدثَنا قـُتَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ : َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ  ُتَك َهَكَذا َوَهَكَذا : " مَ قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َريمِن َلَقدم َأعمطَيـم َلوم َقدم َجاَء َماُل المَبحم
 .َثََلَثً " َوَهَكَذا 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َريمِن َحىتَّ قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدمم َماُل المَبحم  .فـََلمم يـَقم
ر  َأَمَر ُمَناِدًَي  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َديمٌن َأوم ِعَدٌة فـَلمَيأمِتيِن : فـََناَدىفـََلمَّا َقِدَم َعَلى َأيب َبكم  .َمنم َكاَن َلُه ِعنمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : قَاَل َجاِبرٌ  بَـرمتُُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َفَأخم  َلو قد َجاءَ : " َفِجئمُت َأَِب َبكم
__________ 

ُزمء الثَّاِلث  (5)  )*(تقدم َذِلك ِف اْلم
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ُتَك َهَكَذا َوَهَكَذا َثََلًَث  َريمِن َأعمطَيـم  .َفَأعمرض َعىن: قَالَ " َماُل المَبحم
ُتُه فـََلمم يـُعمِطيِن، مثَّ : قَاَل َجاِبرٌ  ر  بـَعمَد َذِلَك َفَسأَلمُتُه فـََلمم يـُعمِطيِن، مثَّ َأتـَيـم ُتُه الثَّالِثََة فـََلمم يـُعمِطيِن  فـََلِقيُت َأَِب َبكم  .َأتـَيـم
ُتك َفلم تعطىن مثَّ أتينك فـََلمم تـُعمِطيِن، َفِإمَّا َأنم تـُعمِطَييِن : فـَُقلمُت َلهُ   قد َأتـَيـم

؟ قَالَ : قلت: َوِإمَّا َأنم تبخل َعىن قَالَ  ل: تـَبمَخُل َعينِ  منعنك ِمنم َمرَّة  ِإالَّ َوَأََن ُأرِيُد  قَاهَلَا َثََلًَث َما: َوَأيُّ َداء  َأدمَوأُ ِمَن المُبخم
 .َأنم ُأعمِطَيكَ 

َنَة بِهِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم ر و النَّاِقِد، َعنم ُسفم ِلٌم َعنم َعمم  .َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َهاُهَنا َوَقدم َرَواُه ُمسم
ر و، َعنم ُُمَمَِّد بم : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ بـَعمَدهُ  عمُت َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ َوَعنم َعمم ، مسَِ ر  : ِن َعِلي   ُتُه فـََقاَل يل َأبُو َبكم : ِجئـم

تـَُها مَخمَسِمائَة    .ُعدََّها فـََعَددمتـَُها فـََوَجدم
ِ : فـََقالَ  َلَها َمرَّتـَنيم  .ُخذم ِمثـم

رو ابمن ِديَنار ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعِلي    َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َعنم َعِليِ  بمِن المَمِدييِنِ ، َعنم  َنَة، َعن َعمم َياَن، ُهَو ابمُن ُعيَـيـم ُسفم
 .َأيب َجعمَفر  المَباِقِر، َعنم َجاِبر  

َبةَ   .َكِرَوايَِتِه َلُه َعنم قـُتَـيـم
َنَة، َعنم  َياَن بمِن ُعيَـيـم ِلٌم ِمنم ُطُرق  ُأَخَر، َعنم ُسفم ِوهِ  َوَرَواُه َأيمًضا ُهَو َوُمسم ، َعنم َجاِبر  بَِنحم ر و، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعِلي    .َعمم

َعَفَها َلهُ  ِ يـَعميِن َفَكاَن مُجمَلُة َما َوِف ِرَوايَة آخرى َلُه َأنه أمره َفَحثَا بَِيَديمِه ِمنم َدرَاِهَم فـََعدََّها َفِإَذا ِهَي مَخمُسِمائَة ، فََأضم  َمرَّتـَنيم



 .َسِماَئِة ِدرمَهم  َأعمطَاُه َألمًفا َومَخم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقاَل ابم  ِمِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاقَ ُوُفوُد فـَرمَوَة بمِن مسيك املرادى َأَحِد ُرَؤَساِء قـَوم َوَقِدَم فـَرمَوُة بمُن : ُن ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ُمَسيمك  المُمَراِديُّ، ُمَفارِقًا ِلُمُلوِك ِكنمَدَة َوُمَباِعًدا هَلُمم   .، ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِمِه َحىتَّ  ََلِم، َأَصاَبتم مَهمَداُن ِمنم قـَوم سم َعٌة قـُبَـيمَل اْلمِ َ مَهمَداَن َوقـم ِمِه ُمَراد  َوبـَنيم َ قـَوم م  َوَقدم َكاَن بـَنيم  َأثمَخُنوُهمم، وََكاَن َذِلَك ِف يـَوم

 .اَن الَِّذي قَاَد مَهَدان ِإلَيمِهم االجدع ابمن َماِلك  يـَُقاُل َلُه الرَّدمُم، وَكَ 
َداينُّ : َويـَُقالُ : قَاَل ابمُن ِهَشام   َمم  .َماِلُك بمُن ُخَرميم  اهلم

َحاقَ  مِ : قَاَل ابمُن ِإسم  :فـََقاَل فـَرمَوُة بمُن ُمَسيمك  ِف َذِلَك الميَـوم
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َتِحيَنا يُـ * َمَررمَن َعَلى ِلَفاَت َوُهنَّ ُخوٌص  َِعنََّة يـَنـم ًما ( 5)َنازِعمَن اَأم بُوَن ِقدم ُر ُمَغلَِّبيَنا َوَما * فَِإنم نـَغمِلبم فـََغَلَّ َوِإنم نـُغمَلبم فـََغيـم
ٌ َوَلِكنم   (1)َمَناََيََن َوطُعمَمُة آَخرِيَنا * ِإنم ِطبـَُّنا ُجُبم

لَُتُه ِسَجاٌل  ُر َدوم َنا َما ُنَسرُّ بِِه َونرمضى  َتُكُر ُصُروفُُه ِحيًنا* َكَذاَك الدَّهم َوَلو لبست غضارته سنينا ِإذا * َفِحيَنا فـَبَـيـم
ُهمم ( 9)فألفى ِف االَل غُِبطُوا َطِحيَنا * انقلبت ِبِه كرات دهر  ِر ِمنـم جيَِدم رَيمَب الزََّماِن َلُه َخُئوََن * َفَمنم يـُغمَبطم ِبَريمِب الدَّهم

ََن فـََلوم َخَلَد المُمُلوُك ِإًذا َخلَ  ِمي * دم َوَّلِيَنا قَاَل * َوَلوم بَِقَي المِكَراُم ِإًذا بَِقيَنا َفَأفـمىَن َذِلُكمم َسَرَواِت قـَوم َكَما َأفـمىَن المُقُروَن اَأم
َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمَفارِ : ابمُن ِإسم َلمَّا رََأيمُت ُمُلوَك  : قًا ُمُلوَك ِكنمَدَة قَالَ َوَلمَّا تـََوجََّه فـَرمَوُة بمُن ُمَسيمك  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َل ِعرمُق َنَسائَِها قـَرَّبمُت رَاِحَلِِت َأُؤمُّ ُُمَمًَّدا * ِكنمَدَة َأعمَرَضتم  ِل َخاَن الر ِجم : قَالَ ( 7)َأرمُجو فواضله َوحسن ثنائها * َكالر ِجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َلهُ  فـََلمَّا انـمتَـَهى فـَرمَوُة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َمَك  -ِفيَما بـََلَغيِن  -: اَّللَّ ََي فـَرمَوُة َهلم َساَءَك َما َأَصاَب قـَوم

َم الرَّدمِم؟ فـََقالَ  م الرَّدمم اَل يسؤوه َذِلكَ : يـَوم َمُه َما َأَصاَب قوِمي يـَوم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َمنم َذا الَِّذي ُيِصيُب قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َلُه َرسُ  ًرا : " وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِم ِإالَّ َخيـم َمَك ِف اْلمِسم تَـعمَمَلُه َعَلى ُمَراد  " َأَما ِإنَّ َذِلَك ملَم يَزِدم قـَوم َواسم

ِحج  ُكلِ َها، َوبـََعَث َمَعُه َخاِلَد بن سعيد بن المَعاصِ   َوزُبـَيمد  َوَمذم
__________ 

 .ع من دَير ُمَرادَموضِ : لفات( 5)
 .الغائرات المُعُيون من الكَلل: واْلوص

 .َشأمنَنا وعادتنا، َأو شهوتنا: طبنا( 1)
 .فألفيت؟ االوَل: ابمن ِهَشام( 9)
 .فواضلها َوحسن ثرائها: ح( 7)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َعَلى الصََّدَقِة َفَكاَن َمَعُه ِف ِبََلِدِه َحىتَّ تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   .ى اَّللَّ
رو بن معديكرب ِف ُأََنس  ِمنم زُبـَيمد    قدوم َعمم

َحاقَ  ُشوح  المُمَراِديِ ، ِحنَي انـمتَـَهى ِإلَيمِهمم َأممُر َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم رو بن معدى كرب قَاَل ِلَقيمِس بمِن َمكم َوقد َكاَن َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِمَك، َوَقدم ذُِكَر لََنا َأنَّ َرُجًَل ِمنم قـَُريمش  يـَُقاُل َلُه ُُمَمٌَّد َقدم َخَرَج ِِبْلمِ : مَ َصلَّى اَّللَّ َجاِز ََي قـَيمُس ِإنََّك َسيِ ُد قـَوم

فَِإنَُّه َلنم خيفى علينا ِإذا َلِقيَناُه اتَـّبَـعمَناُه،  ِإنَُّه َنِبٌّ، فَانمطَِلقم بَِنا ِإلَيمِه َحىتَّ نـَعمَلَم ِعلمَمُه، فَِإنم َكاَن نَِبيًّا َكَما يـَُقولُ ( 5)يـَُقاُل 
َنا ِعلمَمُه فََأىَب َعَليمِه قـَيمٌس َذِلَك َوَسفََّه رَأميَهُ  َر َذِلَك َعِلمم  .َوِإنم َكاَن َغيـم

ُ َعَليمِه َوسَ  ُرو بمُن َمعمِد يَكِرَب َحىتَّ َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا بـََلَغ َذِلَك فـَرَِكَب َعمم َقُه َوآَمَن بِِه، فـََلمَّ َلَم َوَصدَّ لََّم فََأسم
ًرا َوقَالَ  َعَد َعمم ُشوح  َأوم  .َخاَلَفيِن َوترك أمرى ورأىي: قـَيمَس بمَن َمكم
رو بن معديكرب ِف َذِلكَ  َعا : فـََقاَل َعمم َم ِذي َصنـم َوالمَمعمُروِف  هـ -* َء أمرا ِبدَي رشده َأمرتك ِبتقاء الل * َأَمرمُتَك يـَوم

َت ِمَن المُمىَن ِمثمَل الم  ِي * َعَليمِه َجاِلًسا َأَسُدهم َعَليَّ ُمَفاَضٌة َكالنَّهم * ُْحَريِ ِ َغرَُّه َوتُِدهم مَتَنَّاين َعَلى فـََرس   -* تـَتَِّعُدهم َخَرجم
َلَص َماَءُه جدده  َتيِن َلَلِقي ( 9)َعَوائًِرا ِقَصُدهم * يرد الرممح منثىن السنان ( 1)َأخم قه لبده* فـََلوم اَلقـَيـم ثًا فـَوم  َت لَيـم
__________ 

 .يـَُقول: ابمن ِهَشام( 5)
 .الدرمع السابغة: املفاضة( 1)

 .الغدير: والنهى
 .االرض الغليظة املستوية: واْلدد

 .المقطع املتكسرة: َوالمَقصمد: املتطايرة: العوائر( 9)
)*( 
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بَـثًا َشثم   تـََيمََّمُه فـَيَـعمَتِضُدهم * ُيَساِمي المِقرمَن ِإنم ِقرمٌن ( 5)بـََراِثِن ََنِشًزا َكَتُدهم * َن الم ُتََلِقي َشنـم
َتِصُدهم * فـََيأمُخُذُه فـَيَـرمفـَُعُه  ِفُضُه فـَيَـقم ِطُمُه ( 1)فـََيخم َمُغُه فـََيحم ِضُمُه فـَيَـزمَدرُِدهم * فـََيدم تم َرزَ * ظَُلوُم الشِ رمِك ِفيَما َأحم ( 9)فـََيخم

َحاق* * * َأنـمَيابُُه َويَُدهم  ، فـََلمَّا : قَاَل ابمن ِإسم ِمِه ِمنم َبيِن زُبـَيمد  َوَعَليمِهمم فـَرمَوُة بمُن ُمَسيمك  رو بن معديكرب ِف قـَوم فََأقَاَم َعمم
رو بن معديكرب ِفيَمن ارم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ارمَتدَّ َعمم ََن : َتدَّ، َوَهَجا فـَرمَوَة بمَن ُمَسيمك  فـََقالَ تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَجدم

ِر * ملك فـَرمَوة َشر  ملك  ِر * وَُكنمَت ِإَذا رََأيمَت َأَِب ُعَمريم  ( 7)ْحَار َساَف َمنمِخُرُه بِثـَفم َُواَلَء ِمنم ُخبمث  َوَغدم ( 1)تـََرى اْلم
ََل : قـُلمتُ  ََلِم َوَحُسَن ِإسم سم ُهَمامثَّ رََجَع ِإََل اْلمِ ُ َعنـم ِم الصَِّديِق َوُعَمَر المَفاُروِق َرِضَي اَّللَّ  .ُمُه، َوَشِهَد فـُُتوَحات  َكِثريًَة ِف َأَيَّ

دَ  ُهورِيَن َوالشَُّعَراِء المُمِجيِديَن، تـُُوِفِ َ َسَنَة ِإحم َبمطَاِل المَمشم َعاِن المَمذمُكورِيَن َواَأم رين بعد َما َشهِ وََكاَن ِمَن الشُّجم َد ى َوعشم
َمِئذ    .فـَتمَح نـََهاَونمَد، َوِقيَل َبلم َشِهَد المَقاِدِسيََّة َوقُِتَل يـَوم

ر  ِفيَما ذََكَرهُ : قَاَل َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المبَـر ِ  ، َوِقيَل َسَنَة َعشم ع  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَنَة ِتسم  وََكاَن ُوُفوُدُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َحاَق َوالمَواِقِديُّ ابمُن إِ   .سم
ُ أعلم: قـُلمتُ   .َوِف َكََلِم الشَّاِفِعيِ  َما يَُدلُّ َعَليمِه فَاَّللَّ

__________ 
 .االسد: الشنبث( 5)

 .الغليظ: والشثن
 .المُمرمتَفع: املخالب، َأو ِهَي مبَنمزَِلة االصابع لَلنسان والناشز: والرباثن
ِ : والكتد  .َما َبني المَكِتَفنيم

تله: يقتصده( 1)  .يقم
 .َيَمُكلهُ : خيضمه( 9)
 .شم: ساف( 7)

 .للسباع وذى املخالب كالرحم للنافة: والثفر
 .كاملشيمة للناقة، وهى جلَدة خضراء مَممُلوَءة َماء خترج َمَع المَوَلد: اْلوالء( 1)
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َحاقَ  رو بن م: قَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَقدم قَاَل ِف َذِلكَ َوَقدم ِقيَل ِإن َعمم : عديكرب ملَم َيَمِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
لنَّاُموِس ُهمم ِإََل اَّللَِّ ِحنَي َِبَن َمَكاَن َجاَء ِبِ * ى َوِإنم ملَم َأَر النَِّبَّ َعَياََن َسيِ ُد المَعاَلِمنَي طُرًّا َوَأدمََن * ِإنَّيِن ِِبلنَِّبِ  ُموِقَنٌة نفس 

َمة  ِوِضَياء  * ِمنم َلُدِن اَّللَِّ  ُمُه بـَعمَد ِحكم َِمنَي ِفيِه المُمَعاََن ُحكم َنا السَِّبيَل ِحنَي * وََكاَن اَأم َتَديـمَنا بُِنورَِها ِمنم َعَماََن َورَِكبـم فَاهم
 َ َلَه َحقًّا وَكُ * رَِكُبم ََن اْلمِ َنا بِِه وَُكنَّا َعُدوًّا * نَّا اُه َجِديًدا ِبُكرمِهَنا َوِرَضاََن َوَعَبدم تَـَلفم ََثََن َوائـم َوم فرجعنا ِبِه * ِللمَجَهااَلِت نـَعمُبُد اَأم

َواًَن فـََعَليِه السَََّلم َوالسَََّلم ِمنَّا  يَلُه ِإُيَاََن ُقُدوُم َقدم تَِبعمَنا َسبِ * َحيمُث ُكنَّا ِمَن المِبََلِد وََكاََن ِإنم َنُكنم ملَم نـََر النَِّبَّ فَِإَنَّ * َمًعا إخم
َحاقَ  َعِث بمِن قـَيمس  ِف َوفمِد ِكنمَدَة قَاَل ابمُن ِإسم َشم َعُث بمُن قـَيمس  ِف : اَأم َشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَأم َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوفمِد ِكنمَدةَ 
ِريُّ َأنَُّه َقِدَم ِف مَثَاِننيَ  َثيِن الزُّهم ِجَدُه َقدم َرجَُّلوا  َفَحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمسم رَاِكًبا ِمنم ِكنمَدَة، َفَدَخُلوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرِيرِ ( 5)مُجََمُهمم  ِبَـَرِة َقدم َكفَُّفوَها ِِبْلم  .َوَتَكحَُّلوا، َعَليمِهمم ُجَبُب اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل هَلُمم فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ِلُموا؟ قَاُلوا: اَّللَّ َرِيِر ِف : بـََلى قَالَ : َأملَم ُتسم َفَما َِبُل َهَذا اْلم

َها فألقوه: َأعمَناِقُكمم؟ قَالَ   .فشقوه ِمنـم
__________ 

 .مجع مجة وهى شعر الرَّأمس الكثيف: اْلمم( 5)
)*( 
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َعثُ  َشم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ََنمُن بـَُنو آِكِل المُمَراِر، َوَأنمَت ابمنُ : بمُن قـَيمس   مثَّ قَاَل َلُه اَأم
 .آِكِل المُمَرارِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَالَ : قَالَ  َاِرِث ََنِسُبوا هِبََذا النََّسِب المَعبَّاَس بمَن َعبمِد المُمطَِّلِب َورَبِيَعَة بم : " فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن اْلم
." 

َتِسَباِن ِإََل ِكنمَدَة لَِيِعزَّا ِف تِلمَك : ممَّنم َأنـمُتَما؟ قَااَل : وََكاََن اَتِجَريمِن، ِإَذا َشاَعا ِف المَعَرِب َفُسِئََل  ََنمُن بـَُنو آِكِل المُمَراِر يـَعميِن يـَنـم
ِل َعبَّاس  َورَبِيَعةَ المِبََلِد، َِأَنَّ ِكنمَدَة َكانُوا ُمُلوًكا، فَاعمتَـَقَدتم كِ  ُهمم، ِلَقوم َوُهَو " ََنمُن بـَُنو آِكِل المُمَراِر : " نمَدُة َأنَّ قـَُريمًشا ِمنـم

ِر بمِن ُمَرتِ عِ  َاِرِث بمِن ُمَعاِويََة بمِن ثـَوم ِرو بمِن ُمَعاِويََة بمِن اْلم ِر بمِن َعمم ِرو بمِن ُحجم َاِرُث بمُن َعمم َويـَُقاُل  -نمِديِ  بمِن ُمَعاِويََة بمِن كِ  اْلم
 .ابمُن ِكنمَدةَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم هَلُمم  ِر بمِن ِكَنانََة اَل نـَقمُفو : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِفي ِمنم َأبِيَنا ( 5)اَل ََنمُن بـَُنو النَّضم  ".ُأمََّنا َواَل نـَنـم
َعُث بمُن قـَيمس   َشم ُتُه مَثَاِننيَ  َواَّللَِّ : فـََقاَل هَلُُم اَأم  .ََي َمعمَشَر ِكنمَدَة اَل َأمسمَُع رَُجًَل يـَُقوهُلَا ِإالَّ َضَربـم

َماُم َأْحمَدُ ( 1[ )َهَذا]َوَقدم ُرِوَي  ه  آَخَر فـََقاَل اْلمِ َِديُث ُمتَِّصًَل ِمنم َوجم ثـََنا هبز َوَعفَّان، قَالَ : اْلم ثـََنا َْحَّاُد بمُن : َحدَّ َحدَّ
ثَ  ، َعِن : يِن َعِقيُل بمُن طَلمَحَة، َوقَاَل َعفَّاُن ِف َحِديِثهِ َسَلَمَة، َحدَّ ِلِم بمِن َهيمَصم  َأنـمَبَأََن َعِقيُل بمُن طَلمَحَة السَُّلِميُّ، َعنم ُمسم

، َأنَُّه قَالَ  َعِث بمِن قـَيمس  َشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِف َوفد ِكنمدَ : اَأم اَل يـََرومين  -قَاَل ُعثمَمان  -ة َأتـَيمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِإَنَّ ابمن َعم َأنَُّكمم ِمنَّا: قـُلمُت ََي َرُسوَل هللا: َأفمَضَلُهمم، قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  تَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُفو أُمََّنا َواَل نـَنـم ِر بمِن ِكَنانََة، اَل نـَقم  ".ِفي ِمنم َأبيَنا ََنمُن بـَُنو النَّضم
__________ 

 .اَل نتهمها ِِبلمُفُجورِ : اَل نقفو أمنا( 5)
 .لَيست ِف ا( 1)
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َعثُ : قَالَ  َشم ِر بمِن ِكَنانََة ِإالَّ : قَاَل اَأم  فـََواَّللَِّ اَل َأمسمَُع َأَحًدا نـََفى قـَُريمًشا ِمَن النَّضم
َدَّ  تُُه اْلم  .َجَلدم
َبَة، َعنم يَزِيَد بمِن َهاُروَن، َوَعنم ُُمَمَِّد بمِن َُيمََي، َعنم ُسَليمَمانَ َوَقدم َرَواُه ابم  ِر بمِن َأيب َشيـم  .بمِن َحرمب   ُن َماَجهم َعنم َأيب َبكم

 .ِه ََنمَوهُ َوَعنم َهاُروَن بمِن َحيَّاَن، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن المُمِغريَِة، َثََلثـَتـُُهمم َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِ 
َماُم َأْحمَدُ  َعُث : َوقَاَل اْلمِ َشم ثـََنا اَأم ثـََنا ُهَشيمٌم، َأنـمَبَأََن جُمَاِلٌد، َعِن الشَّعمِبِ ، َحدَّ ثـََنا ُشَريمُح بمُن النـُّعمَماِن، َحدَّ ، َحدَّ بمُن قـَيمس 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف : قَالَ  ُغََلٌم ُوِلَد يل ِف : َهلم َلَك ِمنم َوَلد ؟ قـُلمتُ : َوفمِد ِكنمَدَة فـََقاَل يل  َقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



مُ  َنِة مَجمد ، َوَلَوِددمُت َأنَّ َمَكانَُه َشِبَع المَقوم  .َُممَرِجي ِإلَيمَك ِمَن ابـم
ًرا ِإَذا قُِبُضوا،: قَالَ  بَـَنٌة َُممَزنَةٌ  اَل تـَُقوَلنَّ َذِلَك فَِإنَّ ِفيِهمم قـُرََّة َعنيم  َوَأجم بَـَنٌة َُممَزنٌَة ِإنَـُّهمم َلَمجم  .مثَّ َولَِئنم قـُلمَت َذاَك ِإنَـُّهمم َلَمجم

َنادِ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن َجيِ ُد اْلمِسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َعبم  َماِم َأْحمَدَ ُقُدوُم َأعمَشى َبيِن َماِزن  َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َثيِن المَعبَّاس بن عبد المَعِظيم : ُد اَّللَِّ بمُن اْلمِ َحدَّ

، َقالَ  ََنِفيُّ رَبي، َحدثَنا َأبُو َسَلَمَة ُعبَـيمُد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن اْلم َلة بن طريف ابمن : المَعنـم ِ بمِن ِذرمَوَة بن َنضم ُنَـيمُد بمُن أَُمنيم َثيِن اْلم َحدَّ
رممَ  ُهمم يـَُقاُل َلُه االعشى و هنمشل اْلِم َلَة، َأنَّ رَُجًَل ِمنـم ٌ، َعنم َأبِيِه ِذرمَوَة، َعنم َأبِيِه َنضم َثيِن َأيب أَُمنيم ه عبد هللا اِزيُّ، َحدَّ امسم

َلُه ِمنم َهَجَر، فهرب َعمَوِر َكاَنتم ِعنمَدُه اممَرَأٌة يـَُقاُل هَلَا ُمَعاَذُة َخَرَج ِف رََجب  ُيَِرُي َأهم ت اممَرَأته بعده نشزا َعَليمِه، فـََعاَذتم اَأم
رمَما ِضَم بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلِم ُهمم يـَُقاُل َلُه ُمَطرِ ُف ابمن هنشل بن َكعمب بن قميثع بن دلف بمِن َأهم ِز، َفَجَعَلَها َخلمَف ِبَرُجل  ِمنـم

رِبَ أَ  َها ِف بـَيمِتِه َوُأخم رِِه فـََلمَّا َقِدَم ملَم جيَِدم  نَـَّها َنَشَزتم َعَليمِه َوَأنَـَّها َعاَذتم مبَُطرِ ِف بمنِ َظهم
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 .ََي بن َعمِ  َأِعنمَدَك اممَرَأِت ُمَعاَذُة فَادمفـَعمَها ِإيَلَّ : هنشل، فََأاَتُه فـََقالَ 
 .لَيمَستم ِعنمِدي، َوَلوم َكاَنتم ِعنمِدي ملَم َأدمفـَعمَها ِإلَيمكَ : قَالَ 
 .رِ ٌف َأَعزَّ ِمنمهُ وََكاَن ُمطَ : قَالَ 
َن المَعَربم : َفخرج االعشى َحىتَّ َأَتى النَِّب صلى َعَليمِه َوسلم فعاذ بِِه فَأَنمَشأَ يـَُقولُ : قَالَ  ِإلَيمَك * ََي َسيِ َد النَّاِس َوَدَيَّ

ُكو ذربة من الذرب  ُت َأبمِغيَها ا( * 1)كالذئبة العنساء ِف ِظلِ  السََّربم ( 5)َأشم لطََّعاَم ِف رََجبم َفَخلََّفتميِن بِِنَزاع  َخَرجم
َتَشبم * َوَهَربم  َ َعصمر  ُمؤم َلَفِت المَوعمَد َوَلطَّتم َِبلذََّنبم َوَقَذفـَتميِن بـَنيم َوُهنَّ َشرُّ َغاِلب  ِلَمنم َغَلبم فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى * َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد َذِلكَ   ".رُّ َغاِلب  ملن غلب َوُهنَّ شَ : " اَّللَّ
، َفكَ  َشل  ُهمم يـَُقاُل َلُه ُمَطرِ ُف بمُن نـَهم ُ َعَليمِه َفَشكا ِإلَيمِه اممَرَأتَُه َوَما َصنَـَعتم بِِه، َوَأنَـَّها ِعنمَد رَُجل  ِمنـم َتَب َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .ادمفـَعمَها ِإلَيمهِ انمظُِر اممَرَأَة َهَذا ُمَعاَذَة فَ : َوَسلََّم ِإََل ُمَطرِ ف  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُقِرَئ َعَليمِه، فـََقاَل هَلَا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيِك : فََأاَتُه ِكَتاُب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََي ُمَعاَذُة َهَذا ِكَتاُب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .فََأََن َداِفُعِك ِإلَيمهِ 
َد َوالمِميثَاَق َوِذمََّة نَِبيِ ِه َأنم اَل يـَُعاِقَبيِن ِفيَما َصنَـعمُت فََأَخَذ هَلَا َذِلَك َعَليمِه َوَدفـََعَها مُ ُخذم يل َعَليمِه ا: فـََقاَلتم  َطرِ ٌف ِإلَيمِه، لمَعهم

ُرَك َما ُحِبِ  ُمَعاَذَة ِِبلَِّذي : فَأَنمَشأَ يـَُقولُ  ِد َواَل * َلَعمم ُُه المَواِشي َواَل ِقَدُم المَعهم غواة *  ُسوُء َما َجاَءتم بِِه ِإذم أزاهلا يـَُغريِ 
 الر َِجال ِإذم يناجوهنا بعدى

__________ 
 .السليطة اللِ َسان: الذربة( 5)
 .ُجحر الوحشى: السرب( 1)

)*( 
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ِمِه مثَّ ُوُفوِد َأِهِل ُجَرَش بَـ  َزمِديِ  ِف نـََفر  ِمنم قـَوم َحاقَ ُقُدوُم ُصَرِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ اَأم َوَقِدَم ُصَرُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ : عمَدُهمم قَاَل ابمُن ِإسم
ََلمُ  َلَم َوَحُسَن ِإسم َزمِد، فََأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َوفمد  ِمَن اَأم َزمِديُّ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ اَأم ُه، َوَأمََّرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل الشِ رمِك ِمنم َعَليمِه َوَسلَّ  َلَم َمنم يَِليِه ِمنم َأهم ِمِه، َوَأَمَرُه َأنم جُيَاِهَد مبَنم َأسم َلَم ِمنم قـَوم  َم َعَلى َمنم َأسم
 .قـََباِئِل المَيَمنِ 

َباِئُل ِمَن المَيَمِن َوَقدم َضَوتم  ُعوا مبَِ ( 5)َفَذَهَب َفَحاَصَر ُجَرَش َوهِبَا قـَ ِسريِِه ِإلَيمِهمم، فََأقَاَم َعَليمِهمم َقرِيًبا ِإلَيمِهمم َخثـمَعُم ِحنَي مسَِ
ُهمم َحىتَّ ِإَذا َكاَن َقرِيًبا ِمنم َجَبل  يـَُقاُل َلُه َشَكُر فَ  ر  َفاممتَـنَـُعوا ِفيَها ِمنمُه، مثَّ رََجَع َعنـم َهزًِما، ِمنم َشهم ُهمم ُمنـم ظَنُّوا َأنَُّه َقدم َوَلَّ َعنـم

 .َف َعَليمِهمم فـََقتَـَلُهمم قـَتمًَل َشِديًداَفَخَرُجوا ِف طََلِبِه فـََعطَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمدِ  ِ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم رَُجَلنيم ُل ُجَرَش بـََعثُوا ِمنـم ِر َوَقدم َكاَن َأهم َنَما مها ِعنمَدُه بـَعمَد المَعصم يَنة، فـَبَـيـم

َُرِشيَّاِن فـََقااَل " َشَكُر؟  بَِيِ  ِبََلِد اَّللَِّ : " ِإذم قَالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ بِِبََلِدََن َجَبٌل يـَُقاُل َلُه َكَشرُ : فـََقاَم اْلم
ُل ُجَرشَ   .وََكَذِلَك تسميه َأهم

 .ِإنَُّه لَيمَس ِبَكَشَر َوَلِكنَُّه َشَكرُ : فـََقالَ 
؟ فـََقالَ : قَااَل  نَ : َفَما َشأمنُُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ نَ  ِإنَّ بُدم  .اَّللَِّ لَتـُنمَحُر ِعنمَدُه اْلم
ر  َأوم ِإََل ُعثمَماَن فـََقاَل هَلَُما: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ْلن لينعى : َفَجَلَس الرَُّجََلِن ِإََل َأيب َبكم َوُيمَُكَما ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

عُ  َأاَلُه َأنم يَدم َمُكَما، فـَُقوَما ِإلَيمِه فَاسم ِمُكَما فـََقاَما ِإلَيمِه َفَسَأاَلُه َذِلَك فـََقالَ قـَوم ُهمم : " َو اَّللََّ فـَيَـرمَفَع َعنم قـَوم  ".اللَُّهمَّ ارمَفعم َعنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَر َعنـم َم َأخم َمُهَما َقدم ُأِصيُبوا يـَوم  .فـََرَجَعا فـََوَجَدا قـَوم

َلُموا وَ َوَجاَء َوفمُد  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم ُهمم، َحىتَّ َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل ُجَرَش مبَنم بَِقَي ِمنـم ََلُمُهمم َأهم َحُسَن ِإسم
َل قريتهم  .َوَْحَى هَلُمم َحوم

__________ 
 .ْلأت: ضوت( 5)
(7)*( ) 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل المَواِقِديُّ ُقُدوُم َرُسوِل ُمُلوِك ِْحميَـَر ِإََل  ع  :  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .وََكاَن َذِلَك ِف َرَمَضاَن َسَنَة ِتسم
َحاقَ  ِدَمُه ِمنم تـَُبوَك، َوُهمم : قَاَل ابمُن ِإسم ََلِمِهمم َمقم َاِرث بن كَلل  َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ ِكَتاُب ُمُلوِك ِْحميَـَر َوُرُسُلُهمم إبِِسم اْلم

 الرََّهاِويَّ ونعيم بن عبد كَلل والنعمان قيل ِذي رَُعنيم  َوَمَعاِفَر َومَهمَداَن َوبـََعَث ِإلَيمِه ُزرمَعُة ُذو يـََزَن َماِلَك بمَن ُمرَّةَ 
ََلِمِهمم َوُمَفاَرقَِتِهمُ   إبِِسم

َلهُ   .الشِ رمَك َوَأهم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَكَتَب ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َاِرث بن : " ى اَّللَّ ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ النَِّبِ  ِإََل اْلم ِبسم
الَِّذي اَل  عبد كَلل ونعيم بن عبد كَلل والنعمان قيل ِذي رعني ومعافر ومهدان، َأمَّا بـَعمَد َذِلُكمم فَِإين ِ َأْحمَُد ِإلَيمُكُم اَّللََّ 

َقَلبَـَنا ِمنم َأرمِض الرُّوِم، فلقينا ِِبلمَمِديَنِة فَبلغ مَ  ا أرسلتم ِبِه وخربَن َما قَِبَلُكمم ِإَلَه ِإالَّ ُهَو، فَِإنَُّه َقدم َوَقَع بَِنا َرُسوُلُكمم ُمنـم
َ َقدم  رِِكنَي، َوَأنَّ اَّللَّ ََلِمُكمم َوقـَتمِلُكُم المُمشم ُتُم الصَََّلَة َوَأنـمَبَأََن إبِِسم ُتمم َوَأَطعمُتُم اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَأَقمم َهَداُكمم هِبَُداُه، ِإنم َأصمَلحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُتمم ِمَن المَمَغاَنِِ مُخَُس اَّللَِّ َوَسهم ُتُم الزََّكاَة َوَأعمطَيـم ِمِننَي ِف َوَصِفيَُّه َوَما ُكِتَب َعَلى الممُ َوآتـَيـم ؤم
ُ َوَسَقِت السََّماُء َوَعَلى َما َسَقى المَغرمُب  ُر َما َسَقِت المَعنيم ِبِل ِف ( 5)الصََّدَقِة، ِمَن المَعَقاِر ُعشم ِر، َوَأنَّ ِف اْلمِ ِنصمُف المُعشم

ِبِل ابمُن لَُبون  ذََكٌر، َوِف  َنَة لَُبون  َوِف َثََلِثنَي ِمَن اْلمِ َرمبَِعنَي ابـم ر  اَأم ِبِل َشاٌة َوِف ُكلِ  َعشم ِبلِ ] ُكلِ  مَخمس  ِمَن اْلمِ ( 1[ )ِمَن اْلمِ
نَي من المغنم َساِئَمة َوحدَها َشااَتِن َوِف ُكلِ  َأرمبَِعنَي ِمَن المبَـَقِر بـََقَرٌة، وىف كل َثََلِثنَي تَِبيٌع َجذٌَع َأوم َجَذَعٌة، َوِف ُكلِ  َأرمبَعِ 

ٌر َلهُ َشاة، ِإنَـَّها َفرِيضَ  ًرا فـَُهَو َخيـم ِمِننَي ِف الصََّدَقِة، َفَمنم زَاَد َخيـم  .ُة اَّللَِّ الَِِّت فـََرَض َعَلى المُمؤم
__________ 

لمو: الغرب( 5)  .الدَّ
 )*(لَيست ِف ا ( 1)
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ِر  ِمِننَي َعَلى المُمشم ََلِمِه َوظَاَهَر المُمؤم َهَد َعَلى ِإسم ِمِننَي َلُه َماهلم َوَعَليمِه َما َعَليمِهمم َوَلُه َوَمنم َأدَّى َذِلَك َوَأشم ِكنَي فَِإنَُّه ِمَن المُمؤم
ِمِننَي  َلَم ِمنم يـَُهوِدي   َأوم َنصمَراين   فَِإنَُّه ِمَن المُمؤم  .َلُه َما هَلُمم َوَعَليمِه َما َعَليمِهمم ِذمَُّة اَّللَِّ َوِذمَُّة َرُسوِلِه، َوِإنَُّه َمنم َأسم

زميَة على كل حامل ذكر َوأُنـمثَ   َوَمنم  َها، َوَعَليمِه اْلِم َرانِيَِّتِه فَِإنَُّه اَل يـَُردُّ َعنـم ى ُحر   َأوم َعبمد  ِديَناٌر َواف  َكاَن َعَلى يـَُهوِديَِّتِه َأوم َنصم
َّللَِّ فَِإنَّ َلُه ِذمَُّة اَّللَِّ َوِذمَُّة َرُسوِلِه، َوَمنم َمنَـَعُه ثَِياًِب، َفَمنم َأدَّى َذِلَك ِإََل َرُسوِل ا( 1)ِمنم ِقيَمِة المَمَعاِفِر َأوم ِعَوُضِه ( 5)

 .فَِإنَُّه َعُدوٌّ َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلهِ 
 َأنم ِإذم َأاَتَك ُرُسِلي: َأمَّا بـَعمُد، فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ُُمَمًَّدا النَِّبَّ َأرمَسَل ِإََل ُزرمَعَة ِذي يـََزنَ 

َبُة بمُن َّنَِر  َوَماِلُك بمنُ هبِِ ( 9)فَُأوِصيُكمم  ًرا، ُمَعاُذ بمُن َجَبل  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن زَيمد  َوَماِلُك بمُن ُعَباَدَة َوُعقم ُمرََّة َوَأصمَحابـُُهمم،  مم َخيـم
زميَِة ِمنم َُمَالِيِفُكمم  َقِلَُبَّ ِإالَّ َوَأبمِلُغوَها ُرسُ ( 7)َوَأِن امجمَُعوا َما ِعنمدَُكمم ِمَن الصََّدَقِة َواْلِم ِلي، َوِإنَّ َأِمريَُهمم ُمَعاُذ بمُن َجَبل  َفََل يـَنـم

 .رَاِضًيا
َهُد  َثيِن ( 1)َأمَّا بـَعمُد فَِإنَّ ُُمَمًَّدا َيشم ُ َوَأنَُّه َعبمُدُه َوَرُسولُُه، مثَّ ِإنَّ َماِلَك بمَن ُمرََّة الرََّهاِويَّ َقدم َحدَّ نََّك أَ  َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ًرا، َواَل خَتُونُو  يَـَر َخيـم رِِكنَي، فَأَبمِشرم ِبَريم ، َوآُمُرَك حبِمم َت ِمنم َأوَِّل ِْحميَـَر َوقـَتَـلمَت المُمشم َلمم ا َواَل خَتَاَذُلوا فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ُهَو َأسم
ََل َغِنيِ ُكمم َوَفِقريُِكمم، َوِإنَّ الصََّدَقَة اَل حتَِلُّ ِلُمَحمَّ  ِلِمنَي َوابمِن َموم َا ِهَي زََكاٌة يـُزَكَّى هِبَا َعَلى فـَُقَراِء المُمسم ِل بـَيمِتِه، َوِإَّنَّ د  َواَل َِأَهم

ًرا، َوِإين ِ َقدم َأرمَسلمُت ِإلَ  َبَـَر َوَحِفَظ المغَيمَب َفآُمرُُكمم ِبِه َخيـم ِلي َوُأويل يمُكمم ِمنم َصاْلِِي أَ السَِّبيِل، َوِإنَّ َماِلًكا َقدم بـَلََّغ اْلم هم
ًرا فَِإنَـُّهمم َمنمظُوٌر ِإلَيمِهمم َوالسَََّلُم َعَليمُكمم َوَرْحمَة   ".هللا َوبـَرََكاته ِديِنِهمم َوُأويل ِعلمِمِهمم، َفآُمرُُكمم هِبِمم َخيـم

َماُم َأْحمَدُ * * *  ثـََنا ُعَمارَُة، َعنم ََثبت، َعن أنس : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َحَسٌن، َحدَّ  بن َمالك،َحدَّ



__________ 
 .وافر: ا( 5)
 .االصل، َأو عرضه( 1)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام
 .فأوصهم: ا( 9)
 .ُمالفيكم: ا( 7)
 .أشهد: ا( 1)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُحلًَّة َقدم َأَخَذَها بَِثََلثَ  َدى ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ة  َوَثََلِثنَي بَِعريًا َأو َثََلثَة َوَثََلِثنَي َأن َمالك ذى بزن َأهم
 .ََنَقةً 

، َعنم ََثِبت   ، َعنم ُعَمارََة بمِن زَاَذاَن الصَّيمَداَلين ِ ن  المَواِسِطيِ  ِرو بمِن َعوم ، َعنم َأَنس  بِهِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َعمم  .المبـَُناين ِ
َهِقيُّ هَ  َاِفُظ المبَـيـم ِرو بمِن َحزمم  فـََقالَ  -اُهَنا َوقد روى اْلم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو المَعبَّاِس : َحِديَث ِكَتاِب َعمم َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

ثـََنا يُوُنس َبَّاِر، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َحدَّ  اَأم
ثَ  َحاَق، َحدَّ ، قَالَ ابمن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِرو بمِن َحزمم  ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم ر ، َعنم َأبِيِه َأيب َبكم : يِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم

ِرو بمِن َحزمم  ِحنَي بـََعثَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَدََن الَِّذي َكتَـَبُه ِلَعمم َلَها َويـَُعلِ ُمُهُم  ُه ِإََل المَيَمنِ َهَذا ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَُفقِ ُه َأهم
ًدا َوَأَمَرُه ِفيِه َأممَرهُ   .السُّنََّة َوَيَمُخُذ َصَدقَاهِتِمم، َفَكَتَب َلُه ِكَتاًِب َوَعهم

ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه، ََي َأيَها الَّذين آمُنوا َأومف: " َفَكَتبَ  ًدا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ ِبسم وا ِِبلمُعُقوِد، َعهم
ِرو بمِن َحزمم  ِحنَي بـَعمِثِه ِإََل المَيَمنِ   .ِلَعمم

َ َمَع الَِّذيَن اتقوه َوالَِّذيَن ُهمم ُُممِسُنوَن، َوَأَمَرهُ  َقِ  َكَما آُمُرُه بِتَـقمَوى اَّللَِّ ِف َأممرِِه ُكلِ ِه، فَِإنَّ اَّللَّ ُ، َوَأنم  َأنم َيَمُخَذ ِِبْلم َأَمَرُه اَّللَّ
يِن، َوَأنم يـَنـم  ريمِ َوَيَمُمَرُهمم ِبِه، َويـَُعلِ َم النَّاَس المُقرمآَن َويـَُفقِ َهُهمم ِف الدِ  َر النَّاَس ِِبْلَم َهى النَّاَس َفََل َُيَسَّ َأَحٌد المُقرمآَن ِإالَّ يـَُبشِ 

َتدُّ َعَليمِهمم ِف الظُّلمِم، فَِإنَّ اَّللََّ حرم الظُّلم َوُهَو طَاِهٌر، َوَأنم خُيمرِبَ النَّاَس ِِبلَِّذي هلَُ  َقِ  َوَيشم مم َوالَِّذي َعَليمِهمم، َويَِلنُي هَلُمم ِف اْلم
 ".َأاَل َلعمَنُة اَّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنَي، الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َسِبيل هللا : " َوهنى َعنُه فـََقالَ 

َر النَّاَس  يَوَأنم يـَُبشِ  َتأمِلَف النَّاَس َحىتَّ يـَتَـَفقَُّهوا ِف الدِ  َنَِّة َوِبَعَمِلَها، َويـُنمِذَر النَّاَس النَّاَر َوَعَمَلَها، َوَيسم ِن، َويـَُعلِ َم النَّاَس ِِبْلم
جُّ َواْلمَ  بَـُر اْلَم َكم جُّ اَأم ُ ِبِه، َواْلَم جِ  َوُسَنِنِه َوفـََراِئِضِه َوَما أمره اَّللَّ َرةُ َمَعاملَ اْلَم َغُر المُعمم َصم  .جُّ اَأم

َهى النَّاَس َأنم ُيَصلِ َي الرَُّجُل ِف ثـَومب  َواِحد  َصِغري  ِإالَّ َأنم َيُكوَن َواِسًعا  َوَأنم يـَنـم
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َهى َأنم َُيمَتِبَ الرَُّجُل ِف ثـَومب  َواِحد  َويـُفم  َ َطَرفـَيمِه َعَلى َعاتَِقيمِه، َويـَنـم ُقَض َشعمَر فـَُيَخاِلُف بـَنيم ِضي ِبَفرمِجِه ِإََل السََّماِء، َواَل يـَنـم
ُعو ِإََل المَقَباِئِل َوالمَعَشائِِر، وَ  نَـُهمم هيج َأن يَدم َهى النَّاَس ِإنم َكاَن بـَيـم لمَيُكنم ُدَعاُؤُهمم ِإََل اَّللَِّ رَأمِسِه ِإَذا عفى ِف قـََفاُه، َويـَنـم

َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َفَمنم ملَم يَ   دمُع ِإََل هللا َوَدَعا ِإََل المَعَشائِِر َوالمَقَباِئِل فـَلميَـعمِطُفوا ِِبلسَّيمِف َحىتَّ َيُكوَن ُدَعاُؤُهمم ِإََل اَّللَِّ َوحم
َدُه اَل َشرِيَك َلهُ   .َوحم

َباِغ المُوُضوِء، ُوُجوَهُهمم َوَأيمِديـَُهمم ِإََل المَمَراِفِق َوَأرمُجَلهُ   مم ِإََل َوَيَمُمَر النَّاَس إبِِسم
َاِم الرُُّكوِع وَ  ِ َوَأنم َُيمَسُحوا رؤوسهم َكَما َأمرهم هللا عزوجل، َوأُِمُروا ِِبلصَََّلِة ِلَوقمِتَها َوِإمتم السُُّجوِد َوَأنم يغلس المَكعمبَـنيم

ِر َوالشَّممس ِف [ َأن]ِبلصبح و  ُس، َوَصََلُة المَعصم َاِجَرِة َحىتَّ مَتِيَل الشَّمم  االرض مبدرة، َوالممغمرب ِحني يقبل يـَُهجََّر ِِبهلم
 .اللَّيمل اَل تـَُؤخَُّر َحىتَّ تـَبمُدَو النُُّجوُم ِف السََّماِء، َوالمِعَشاُء أول اللَّيمل

ِمِننَي ِمَن الصََّدَقِة ِمَن المَعَقاِر فِ  ُ يمَ َوَأَمَرُه َأنم َيَمُخَذ ِمَن المَمَغاَنِِ مُخَُس اَّللَِّ َما ُكِتَب َعَلى المُمؤم َوِفيَما َسَقِت ( 5)ا سقى المَعنيم
رِيَن َأرمبَ  ِبِل َشااَتِن َوِف ِعشم ر  ِمَن اْلمِ ِر، َوِف ُكلِ  َعشم ُر، َوَما َسَقى الغرب فَِنصمُف المُعشم ُع ِشَياه ، َوِف َأرمبَِعنَي السََّماُء المُعشم

َدَها َشاٌة، ِمَن المبَـَقِر بـََقَرٌة، َوِف ُكلِ  َثََلِثنَي ِمَن المبَـَقِر تَ  ِبيٌع َأوم تَِبيَعٌة َجذٌَع َأوم َجَذَعٌة، َوِف ُكلِ  َأرمبَِعنَي ِمَن المغََنِم َسائَِمة  َوحم
تَـَرَض َعَلى المُمؤمِننَي، َفمن زَاد فـَُهَو خري َلهُ   .فَِإنَـَّها َفرِيَضُة اَّللَِّ الَِِّت افـم

َراين   ِإسم  َلَم ِمنم يـَُهوِدي   َأوم َنصم ِمِننَي َلُه َما هَلُمم َوَعَليمِه َما َومن َأسم ََلِم، فَِإنَُّه ِمَن المُمؤم سم ِسِه َفَداَن ِديَن اْلمِ ََلًما َخاِلًصا ِمنم نـَفم
َها، َوَعَلى ُكلِ  َحاملِ  ذَ  َرانِيَِّتِه فَِإنَُّه اَل يـَُغيـَُّر َعنـم ثَ َعَليمِهمم، َوَمنم َكاَن َعَلى يـَُهوِديَِّتِه َأوم َنصم ى ُحر   َأوم َعبمد  ِديَناٌر َواف  َأوم َكر  َوأُنـم

يًعاِعَوُضُه ِمَن الثِ َياِب، َفَمنم َأدَّى َذِلَك فَِإنَّ َلُه ذمَّة هللا َوَرُسوله، َوَمنم َمَنَع َذِلَك فَِإنَُّه َعُدوُّ اَّللَِّ   . َوَرُسوِلِه َوالمُمؤمِننَي مجَِ
__________ 

 .الممغل: االصل( 5)
)*( 
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 .اُت اَّللَِّ َعَلى ُُمَمَّد  َصَلوَ 
 ".َوالسَََّلُم َعَليمِه َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه 

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ، َعنم َأبِ : قَاَل اْلم ِرو بمِن َحزمم  ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم ِريِ ، َعنم َأيب َبكم يِه َعنم َوَقدم َرَوى ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد، َعِن الزُّهم
ُصواًل ِبزََِيَدات  َكِثريَة  َونـُقمَصان  َعنم بـَعمِض َما ذََكرمََنُه ِف الزََّكاِة َوالدِ ََيتِ  َِديَث َموم ِه َهَذا اْلم  . َوَغريمِ َذِلكَ ِجدِ 

َاِفُظ َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن النََّساِئيُّ ِف ُسَنِنِه ُمَطوَّاًل : قـُلمتُ  ِه َرَواُه اْلم  .، َوَأبُو َداُوَد ِف ِكَتاِب المَمَراِسيلِ َوِمنم َهَذا المَوجم
 َوَقدم ذََكرمُت َذِلَك بََِسانِيِدِه َوَألمَفاِظِه ِف السَُّننِ 

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
َُمَراَء ِإََل المَيَمنِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَأم ِذ َصَدقَاهِتِمم وأمخاسهم، مَعاذ  َوَسَنذمُكُر بـَعمَد المُوُفوِد بـَعمَث النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ لِتَـعمِليِم النَّاِس َوَأخم

 .بن جبل َوَأبُو ُموَسى َوَخاِلَد بمَن المَولِيِد َوَعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  



ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
َماُم  ََلُمُه قَاَل اْلمِ َثيِن يُوُنُس، َعِن المُمغريَة بن شبمل، : َأْحمَدُ ُقُدوُم َجرِيِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَبَجِليِ  َوِإسم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َقَطن  َحدَّ

ُت ُحلَِِّت، مثَّ َدَخلمُت فَِإذَ : قَاَل َجرِيرٌ : قَالَ  َبِِت مثَّ لَِبسم ُت ِمَن المَمِديَنِة َأَُنمُت رَاِحَلِِت مثَّ َحَللمُت َعيـم ا َرُسوُل اَّللَِّ َلمَّا َدنـَوم
ََدِق، فـَُقلمُت ِْلَِليِسيَصلَّى اَّللَُّ  ُ َعَليمِه :  َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب فـََرَماين النَّاُس ِِبْلم ََي عبد هللا َهل ذََكَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَما ُهَو خَيمُطُب ِإذم ُعِرَض َلُه ِف ُخطمَبِتِه وَ : َوَسلََّم؟ قَالَ  َسن الذ كر، بـَيـم ُخُل َعَليمُكمم ِمنم َهَذا المَباِب : قَالَ نعم ذكرك بَِحم يَدم
َحَة َمَلك   ِهِه َمسم  .َأوم ِمنم َهَذا المَفجِ  ِمنم َخريمِ ِذي َُيَن ، ِإالَّ َأنَّ َعَلى َوجم

 .فحمدت هللا عزوجل على َما أبَلين: قَاَل جرير
عمَتُه مِ : فـَُقلمُت َلهُ : قَاَل َأبُو َقَطن   عمَتُه ِمنمُه َأوم مسَِ ؟ قَالَ مسَِ  .نـََعمم : َن المُمِغريَِة بمِن ِشبمل 

َحاَق بمِن يُوُسفَ  َماُم َأْحمَُد، َعنم َأيب نـَُعيمم  َوِإسم  .مثَّ َرَواُه اْلمِ
َرَجُه النََّساِئيُّ ِمنم   َوَأخم
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َحاق السبيعى، عَ  ِل بمِن ُموَسى، َثََلثـَتـُُهمم َعنم يُوُنَس، َعن َأىب ِإسم َويـَُقاُل ابمُن ُشبَـيمل   -ن المُمغريَة ابمن ِشبمل  َحِديِث المَفضم
ُرهُ  -  .َعنم َعومف  المَبَجِليِ  المُكوِفِ ، َعنم َجرِيِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َولَيمَس َلُه َعنمُه َغيـم

َاِعيَل بمنِ  َنَة، َعنم ِإمسم َياُن بمُن ُعيَـيـم َبَة، َعنم ُسفم ، َعنم جرير  َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم 
َحُة َمَلك  : " َوَنصه ِهِه َمسم ُخُل َعَليمُكمم ِمنم َهَذا المَباِب رَُجٌل َعَلى َوجم َِديثُ " يَدم  .اْلم

 ِ  .َوَهَذا َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم
َماُم َأْحمَدُ * * *  ثـََنا ُُمَمَُّد بمنُ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِإمسمَاِعيُل، َعنم قـَيمس  َعنم َجرِير ، َقالَ  َحدَّ َما َحَجَبيِن َرُسوُل اَّللَِّ : ُعبَـيمد ، َحدَّ

ِهي ُت َواَل رَآين ِإالَّ تـََبسََّم ِف َوجم َلمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمنمُذ َأسم  .َصلَّى اَّللَّ
ََماَعُة ِإالَّ َأَِب َداُوَد، ِمنم ُطُرق   َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم  َعنمهُ َوَقدم َرَواُه اْلم  .، َعنم ِإمسم

ِ زََِيَدةٌ  َيمِل َفَضَرَب بَِيِدِه ِف : " َوِف الصَِّحيَحنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأين ِ اَل َأثـمُبُت َعَلى اْلم ُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَشَكوم
ِري  ِدَيًّ "  :َوقَالَ " َصدم َعلمُه َهاِدًَي َمهم  ".اللَُّهمَّ ثـَبِ تمُه َواجم

َنَة، َعنم ِإمسمَاِعيَل، َعنم قـَيمس  َعنمُه َوزَاَد ِفيهِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم َبَة، َعنم ُسفم ُخُل َعَليمُكمم ِمنم َهَذا : " َوَرَواُه النََّساِئيُّ، َعنم قـُتَـيـم يَدم
حَ  ِهِه َمسم  .َفذكر ََنمو َما تـََقدَّمَ " ُة ملك المَباِب رَُجٌل َعَلى َوجم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم سَ : َوقَاَل اْلم ثـََنا اْلَم رو َوُعثمَمان بمُن َأْحمََد السَّمَّاُك، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعمم َاِفُظ، َحدَّ ُن بمُن َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُمقَ  م  السَّوَّاُق، َحدَّ ثـََنا ُحَصنيم َسَلَّ َُراَساينُّ، َحدَّ  اِتل  اْلم
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، َعنم َجرِيِر بمِن َعبم  َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد  َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم  ثـََنا ِإمسم َْحمَِسيُّ، َحدَّ ، قَالَ ابمن ُعَمَر اَأم بـََعَث ِإََل َرُسوِل : ِد اَّللَِّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .أسلم على يَديك َيرسول اَّللَِّ : ََي جرير الى شئ ِجئمت؟ قلت: َم فـََقالَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَل َعَلى َأصمَحابِِه فـََقالَ : قَالَ  رُِموُه : " فَأَلمَقى َعَليَّ ِكَساًء مثَّ َأقـم م  فََأكم  ".ِإَذا َأاَتُكمم َكِرمُي قـَوم
ِِه ََي َجرِيُر، َأدمُعوَك ِإََل َشَهاَدِة َأنم : " مثَّ قَالَ  ِخِر َوالمَقَدِر َخريم ِم اْلم ِمَن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ، َوَأنم تـُؤم ُ َوَأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُروَضَة  ُتوبََة َوتـَُؤدِ َي الزََّكاَة المَمفم  ".َوَشر ِِه، َوُتَصلِ َي الصَََّلَة المَمكم
ِهيفـََفَعلمُت َذِلَك، َفَكاَن بـَعمَد َذِلَك اَل يَـ   .َراين ِإالَّ تـََبسََّم ِف َوجم

هِ   .َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم : َوقَاَل اْلمِ َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن َأيب َحازِم  ثـََنا ِإمسم ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد  المَقطَّاُن، َحدَّ َجرِيِر بمِن  َحدَّ

، قَالَ  َعبمدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ِإقَاِم الصَََّلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوالنُّصمِح ِلُكل ِ : اَّللَِّ ِلم  َِبيـَعمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . ُمسم
َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد  بِهِ  ِ ِمنم َحِديِث ِإمسم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم

ِ من َحِديث ِزََيد بن عَلثة َعنم َجرِير  ِبهِ َوُهَو ِف الصَّحِ   .يَحنيم
َماُم َأْحمَدُ  َيان يـَعميِن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو سعيد، َحدثَنا زَائَِدة، َحدثَنا َعاِصم، َعن ُسفم : َعنم َجرِير ، قَالَ  -َأَِب َواِئل   -َحدَّ

رَتِطم َعَليَّ فَأَنمَت أَ : قـُلمتُ   .عمَلُم ِِبلشَّرمطِ ََي َرُسوَل اَّللَِّ اشم
ِتَ الزََّكاة، وتنصح الم : " قَالَ  ًئا، َوتُِقيَم الصَََّلَة، َوتـُؤم ِرُك بِِه َشيـم َ َوحده اَل ُتشم ُمسلم، وتربأ من ُأَِبِيُعَك َعَلى َأنم تـَعمُبَد اَّللَّ

 ".الش رك 
َعمَمِش، َعنم َأيب  ، َعنم َجرِير  َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َعِن اَأم  َواِئل 
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َلَة، َعنم َجرِير  ِبهِ  ، َعنم َأيب ُُنَيـم َرى َعن االعمش، َعن َمنمُصور ، َعنم َأيب َواِئل   .وىف َطرِيق ُأخم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

 .َوالشَّعمِبِ  َعنم َجرِير  بِهِ  َوَرَواُه َأيمًضا َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُقَداَمَة، َعنم َجرِير ، َعنم ُمِغريََة، َعنم َأيب َواِئل  
َرةَ   .َوَرَواُه َعنم َجرِير  َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَميـم

َفرًِدا ِبهِ   .َرَواُه َأْحمَُد ُمنـم
َفرًِدا بِهِ   .َوابـمُنُه ُعبَـيمُد هللا بن جرير َأْحمَُد َأيمًضا ُمنـم

َلةَ  يَلَة َوَصَوابُُه ُُنَيـم  .َوَأبُو مجَِ
 .يمًضا َوالنََّساِئيُّ َوَرَواُه َأْحمَُد أَ 

، َعنم رَُجل    .َفذََكَرهُ ( 5[ )َعنم َجرِير  ]َوَرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َمنمُصور ، َعنم َأيب َواِئل 
ُ َأعمَلمُ  َلَة المَبَجِليُّ َواَّللَّ  .َوالظَّاِهُر َأنَّ َهَذا الرَُّجَل ُهَو َأبُو ُُنَيـم

ََلَصِة بـَيمت  َكاَن يـَعم وَ * * *  َلَم ِإََل ِذي اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلُه ِحنَي َأسم َلُة، وََكاَن َقدم ذََكرمََن بـَعمَث النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعٌم َوجُبَيـم ُبُدُه َخثـم



ُقوُلوَن لِلَِِّت بَِبكََّة المَكعمَبُة الشَّاِميَُّة، َولِبَـيمِتِهمم المَكعمَبُة المَيَمانَِيُة، يـَُقاُل َلُه المَكعمَبُة المَيَمانَِيُة، ُيَضاُهوَن بِِه المَكعمَبَة الَِِّت مبَكََّة، َويَـ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأنَُّه  َأاَل ترُيىن من ذى اْللصة؟ َفِحيَنِئذ  شكا ِإََل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

رِِه َحىتَّ َأثَـَّرتم ِفيِه َوقَالَ  َيمِل، َفَضَرَب بَِيِدِه المَكِرُيَِة ِف َصدم ُبُت َعَلى اْلم ِدَيًّ : " اَل يـَثـم َعلمُه َهاِدًَي َمهم فـََلمم " اللَُّهمَّ ثـَبِ تمُه َواجم
ُقطم بـَعمَد َذِلَك َعنم فـََرس    .َيسم

ََلَصِة ِف مَخمسِ  ََمِل َونـََفَر ِإََل ِذي اْلم ِمِه ِمنم َأْحمََس، َفَخرََّب َذِلَك المبَـيمَت َوَحرََّقُه َحىتَّ تـَرََكُه ِمثمَل اْلم نَي َوِمائَِة رَاِكب  ِمنم قـَوم
َرِب، َوبـََعَث ِإََل النَِّبِ  َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم بشريا َجم  اَأم

__________ 
 .سقط من ا( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َخيمِل َأْحمََس َورَِجاهِلَا مَخم يـَُقاُل َلُه َأبُو َأرم   .َس َمرَّات  طَاَة فـََبشََّرُه ِبَذِلَك، فـَبَـرََّك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َوَغريمِمِهَا َكَما َقدَّممَناُه  َِديُث َمبمُسوٌط ِف الصَِّحيَحنيم ِتطمَراًدا بـَعمدَ ( 5)َواْلم ِر خَتمرِيِب بـَيمِت المُعزَّى َعَلى  بـَعمَد المَفتمِح اسم ِذكم

ُ َعنمهُ   .يََديم َخاِلِد بمِن المَولِيِد َرِضَي اَّللَّ
َدار  َجيِ د   ًرا َعِن المَفتمِح مبِقم ُ َعنمُه َكاَن ُمَتَأخِ  ََلَم َجرِير  َرِضَي اَّللَّ  .َوالظَّاِهُر َأنَّ ِإسم

َماَم َأْحمََد قَالَ  ثـََنا : فَِإنَّ اْلمِ ثـََنا زََِيُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعََلثََة َعنم َعبمِد المَكِرمِي بمِن َماِلك  ( 1)َهاِشُم َحدَّ بمُن المَقاِسِم، َحدَّ
، قَالَ  ََزِريِ ، َعنم جُمَاِهد ، َعنم َجرِيِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَبَجِليِ  ُت بـَعمَد َما أُنمزَِلِت المَمائَِدةُ : اْلم َلمم َا َأسم َوَأََن رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ  ِإَّنَّ

َلممتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َُيمَسُح بـَعمَد َما َأسم  .َصلَّى اَّللَّ
 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 

َنهُ  َ جُمَاِهد  َوبـَيـم َقِطًعا بـَنيم َناٌد َجيِ ٌد اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم َيُكوَن ُمنـم  .َوُهَو ِإسم
ِ َأنَّ  ََلَم َجرِير   َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ، َِأَنَّ ِإسم ِح اْلمُفِ  ُعود  َكاَن يـُعمِجبـُُهمم َحِديُث َجرِير  ِف َمسم َأصمَحاَب َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم

ُ َعَليمِه  َا َكاَن بـَعمَد نـُُزوِل المَمائَِدِة، َوَسَيأمِت ِف َحجَِّة المَوَداِع َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـنمِصِت النَّاَس ََي : " قَاَل َلهُ  َوَسلَّمَ ِإَّنَّ اسم
 ".َجرِيُر 

َا َأَمَرُه ِبَذِلَك النه َكاَن صيًتا  .َوِإَّنَّ
ًها، وََكاَن َمَع َهَذا ِمنم  َسِن النَّاِس َوجم ، َكاَنتم نـَعمُلُه طُوهُلَا ِذرَاعا، وََكاَن ِمنم َأحم ل  َعِظيم   . َأَغضِ  النَّاِس َطرمفًاوََكاَن َذا َشكم

َِديِث الصَِّحيِح َعنمُه َأنَُّه قَالَ َوهلَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم نظر المفجَأة فـََقالَ : َذا َرَويـمَنا ِف اْلم : " َسأَلمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".َبصرك ( 9)اصرف 

__________ 
ُزمء الثَّاِلث ( 5)  .ِهَشام: غري ا( 1)سبق َذِلك ِف اْلم



 .أطرق: االصل( 9)
 .َما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  وَ 

)*( 
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َرِمي  بن هنيدة َأَحِد ُمُلوِك المَيَمِن َعَلى َرُسولِ  ضم ِر بمِن رَبِيَعَة بمِن َواِئل بن يعمر اْلَم ُ َعَليمِه ِوفَاَدُة َواِئِل بمِن ُحجم  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َت، وََكاَن َأبُوُه ِمنم ُمُلوِكِهمم : َوَسلََّم قَاَل َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المبَـر ِ  َرَموم َياِل َحضم  .َكاَن َأَحَد َأقـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َبشََّر َأصمَحابَُه قـَبمَل ُقُدوِمِه بِِه، َوقَالَ   .َيَمتِيُكمم بَِقيَُّة َأبـمَناِء المُمُلوكِ : َويـَُقاُل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِسِه َوقـَرََّب جَممِلَسُه َوَبَسَط َلُه رَِداَءهُ فـََلمَّا َدَخَل رَحَّ   .َب بِِه َوَأدمََنُه ِمنم نـَفم

 ".اللَُّهمَّ َِبِركم ِف َواِئل  َوَوَلِدِه َوَوِلِد َوَلِدِه : " َوقَالَ 
تَـعمَمَلُه على االقيال من َحضرَمومت، وَكتب َمَعه َثََلثَة ُكُتب   َها ِكَتاٌب ِإََل المُمهَ ; َواسم اِجِر بمِن َأيب أَُميََّة، وَِكَتاٌب ِإََل ِمنـم

َيان َفخرج َمَعه رَاِجَل، َفَشكا إِ  َياِل َوالمَعَباِهَلِة، َوَأقمَطَعُه َأرمًضا َوأرمسل َمَعه ُمَعاِويَة ابمن َأىب ُسفم َقـم : لَيمِه َحرَّ الرَّممَضاِء فـََقالَ اَأم
 .انـمَتِعلم ِظلَّ النَّاَقةِ 

َت ِمنم َأرمَداِف المُمُلوكِ : َعينِ  َذِلَك، َلوم َجَعلمَتيِن رِدمفًا؟ فـََقاَل َلُه َواِئلٌ َوَما يـُغميِن : فـََقالَ   .اسمُكتم فـََلسم
ِمِننَي، فـََعَرَفُه ُمَعاِويَُة، فـََرحَّ  ر  َحىتَّ َوَفَد َعَلى ُمَعاِويََة َوُهَو َأِمرُي المُمؤم دمََنُه، َوَأذمَكَرُه َب بِِه َوقـَرَّبَُه َوأَ مثَّ َعاَش َواِئُل بمُن ُحجم

َِديَث، َوَعَرَض َعَليمِه َجائَِزًة َسِنيًَّة فََأىَب َأنم َيَمُخَذَها، َوقَالَ  َها ِمينِ  : اْلم َوُج ِإلَيـم  .َأعمِطَها َمنم ُهَو َأحم
َهِقيُّ بـَعمَض َهَذا، َوَأَشاَر ِإََل َأنَّ المُبَخاِريَّ ِف التَّارِيخِ  َاِفُظ المبَـيـم ًئا َوَأومَرَد اْلم  .َرَوى ِف َذِلَك َشيـم

َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َأبِيهِ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َعنم َعلمَقَمة ابمن َواِئل  َبَأََن ُشعمَبُة، َعنم مِسَاِك بمِن َحرمب  ثـََنا َحجَّاٌج، َأنـم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم أقطعه َأرًضا  .َصلَّى اَّللَّ

ُه َوأرم : قَالَ  ه  -سل َمِعي ُمَعاِويََة َأنم َأعمِطَها ِإَيَّ  .-َأوم قَاَل أعلمها ِإَيَّ
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 .َأرمِدفميِن َخلمَفكَ : فـََقاَل ُمَعاِويَةُ : قَالَ 
 .اَل َتُكوُن ِمنم َأرمَداِف المُمُلوكِ : فـَُقلمتُ 

 .َأعمِطيِن نـَعمَلكَ : فـََقالَ : قَالَ 
 .انـمَتِعلم ِظلَّ النَّاَقةِ : فـَُقلمتُ 

َِديثَ : قَالَ  َعَدين َمَعُه َعَلى السَّرِيِر َفذَكََّرين اْلم ُتُه فََأقـم ِلَف ُمَعاِويَُة َأتـَيـم ُتخم  .فـََلمَّا اسم



َ يََديَّ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبةَ : فـََقالَ : قَاَل مِسَاكٌ  : ، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َوِددمُت َأين ِ ُكنمُت َْحمَلُتُه بـَنيم
 .َصِحيح
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَ  َتِفِق َأيب َرزِين  المُعَقيمِليِ  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ د وفادة َلِقيط بن َعامر بن المُمنـم اَل َعبمُد اَّللَِّ بن االمام َأْحم
: ِإيَلَّ ِإبـمَراِهيُم بمُن َْحمَزَة بمِن ُُمَمَِّد بمِن َْحمَزَة ابمن ُمصمَعِب بمِن الزُّبـَريمِ الزُّبـَريمِيُّ َكَتَب ( [ : 5)َحدََّثىن َأىب، َحدثَنا عبد هللا ]

عمُتُه َعَلى َما َكتَـبمُت بِِه ِإلَيمَك، َفَحدِ ثم ِبَذِلَك َعينِ   ُتُه َومسَِ َِديِث َوَقدم َعَرضم  .َكتَـبمُت ِإلَيمَك هِبََذا اْلم
َثيِن : قَالَ  َنمَصاِريُّ المُقَباِئيُّ َحدَّ َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعيَّاش  السََّمِعيُّ اَأم ِرو  عبد الرَّْحمَن بن المُمغريَة اْلزامى، َحدَّ  ِمنم َبيِن َعمم

َوِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َحاِجِب بمِن َعاِمِر بمنِ  َسم َِم بمِن اَأم ، َعنم َدهلم  بمِن َعومف 
َتِفِق ا َمٌ المُمنـم ِه َلِقيِط بمِن َعاِمر ، قَاَل َدهلم ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعمِ  َوُد، َعنم َعاِصِم بمِن َلِقيط  َأنَّ َلِقيطًا : لمُعَقيمِليِ  َسم ثَِنيِه َأيب اَأم َوَحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه َصاِحٌب َلُه يـَُقالُ  َتِفقِ  َخَرَج َواِفًدا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َلُه هَنِيُك بمُن َعاِصِم بمِن َمالك ابمن المُمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل َلِقيطٌ  ُت َأََن َوَصاِحِب َحىتَّ َقِدممَنا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا ]َفَخَرجم ، فَأَتـَيـم المَمِديَنة انمِسََلَخ رََجب 

ُ َعَليمهِ  َناهُ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأيُـَّها : " ِحنَي انمَصَرَف ِمنم َصََلِة المَغَداِة، فـََقاَم ِف النَّاِس َخِطيًبا فـََقالَ ( 5[ )َوَسلََّم فـََوافـَيـم
م َأال المسعكم، َأاَل فـََهلم ِمَن اممِرئ  بـََعَثهُ  ِت ُمنمُذ َأرمبـََعة َأَيَّ ُمهُ  النَّاُس َأاَل ِإين ِ َقدم َخبَّأمُت َلُكمم َصوم  ". قـَوم

 .اعمَلم لنا َما يـَُقول َرُسول هللا: فـََقاُلوا
ُئوٌل هَ :[ قَالَ ]مثَّ  ُل، َأاَل ِإين ِ َمسم ِسِه َأوم َحِديُث َصاِحِبِه َأوم يـُلمِهَيُه الضَُّلَّ ل بلغت؟ َأال َأال َلَعلَُّه َأنم يـُلمِهَيُه َحِديُث نـَفم

 .فَامسمَُعوا تعيشوا، َأال اجلسوا َأال اجلسوا
__________ 

د ( 5) ند َأْحم  .سقط من ا( 1) 59/  7من ُمسم
)*( 
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ُت َأََن َوَصاِحِب، َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ لََنا فـَُؤاُدُه َوَبَصُرُه قـُلمتُ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما ِعنمَدَك ِمنم ِعلمِم المَغيمِب؟ : َفَجَلَس النَّاُس َوُقمم
ُر اَّللَِّ َوَهزَّ رَأمَسهُ  ِطِه، فـََقالَ  َفَضِحَك َلَعمم َضنَّ رَبَُّك َعزَّ َوَجلَّ مبََفاتِيِح مَخمس  ِمَن المغَيمِب اَل : " َوَعِلَم َأين ِ َأبـمَتِغي ِلَسقم

 ُ  .َوَأَشاَر بَِيِدهِ " يـَعمَلُمَها ِإالَّ اَّللَّ
المَميِنِ  ِحنَي َيُكوُن ِف الرَِّحِم َقدم ]َواَل تـَعمَلُمونَُه، َوِعلمُم ِعلمُم المَمِنيَِّة، َقدم َعِلَم َمىَت َمِنيَُّة َأَحدُِكمم : " َوَما ِهَي؟ قَالَ : قـُلمتُ 

ِرُف َعَليمُكمم آزِِلنَي ( 5[ )َعِلَمُه َواَل تـَعمَلُمونَ  ِم المَغيمِث ُيشم َوِعلمُم َما ِف َغد  َوَما َأنمَت طَاِعٌم َغًدا َواَل تـَعمَلُمُه، َوِعلمُم يـَوم
ِنِتنِي  رَُكمم ِإََل َقرِيب  فـََيَظلُّ يَ ( 1)ُمسم  ".ضمَحُك َقدم َعِلَم َأنَّ َغيـم



ًرا: قَاَل َلِقيطٌ   .قـُلمُت َلنم نـَعمَدَم ِمنم َرب   َيضمَحُك َخيـم
ِم السَّاَعة  .َوِعلمُم يـَوم

ِحج  الَِِّت  (9)ََي َرُسول هللا علمَنا ممَّا اَل يعلم النَّاس َومِمَّا تعلم، فَإَنَّ من قبيل اَل يصدقون َتصمِديق : قـُلمَنا َأَحٌد، ِمنم َمذم
َها َنا َوَخثـمَعم  الَِِّت تـََوالِيَنا َوَعِشريَتَِنا الَِِّت ََنمُن ِمنـم  .تـَرمبُو َعَليـم

َعُث الصَّاِئَحُة، َلَعمم : قَالَ  ُتمم مثَّ تـُبـم رَِها من شئ ُر إِ تـَلمبَـثُوَن َما لَِبثـمُتمم مثَّ يـُتَـَوىفَّ نَِبيُُّكمم، مثَّ تـَلمبَـثُوَن َما لَِبثـم هلََِك َما َتدَُع َعَلى َظهم
بُُّك ِإالَّ َماَت، َوالمَمََلِئَكة الَّذين َمَع رَبك فَأصمبح رَبك عزوجل يطوف ِف االرض قد َخَلتم َعَليمِه المِبََلُد، فََأرمَسَل رَ 

ُر ِإهلََِك َما َتدَُع َعَلى َظهم  ِضُب ِمنم ِعنمِد المَعرمِش، فـََلَعمم َر السََّماَء تـَهم َفِن َميِ ت  ِإالَّ َشقَِّت المَقبـم رَِها ِمنم َمصمرَِع قَِتيل  َواَل َمدم
َتِوي َجاِلًسا، فـَيَـُقوُل رَبَُّك عزوجل َيمم؟ ِلَما َكاَن ِفيِه : َعنمُه َحىتَّ ختلقه ِمنم ِعنمِد رَأمِسِه، فـََيسم ََي َربِ  َأممِس : فـَيَـُقولُ  -َمهم

َيَ  ِدِه ِِبْلم َم، فَِلَعهم ِلهِ الميَـوم  .اِة َُيمَسُبُه َحِديثًا بَِهم
 .ََي َرُسول هللا َكيَف جيمعنا بعد َما تفرقنا الر ََِيُح َوالمِبَلى َوالسِ َباعُ : قلت
َها َوِهَي َمَدرٌَة َِبلَِيٌة فـَُقلمَت اَل حَتمَيا : فـََقالَ  َرفمَت َعَليـم َرمُض َأشم  .بًَداأَ أُنمِبُئَك مبِثمِل َذِلَك ِف آاَلء هللا، ِف اَأم

َها م َحىتَّ أشرفت َعَليـم َها السََّماء فَلم تلبث َعَليمك َأَيَّ  مثَّ َأرمَسَل رَبَُّك َعَليـم
__________ 

د ( 5) ند َأْحم  .59/  7من ُمسم
 .الشدَّة: االزل( 1)

ُهم الس نة وهى المَقحمط: واملسنتني  .من َأَصابـَتـم
 .تصديقنا: االصل واملسند( 9)
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َرمضِ ( 5)ية وهى شر  ُر ِإهلََِك هَلَُو َأقمَدُر َعَلى َأنم جَيمَمَعُكمم ِمَن المَماِء َعَلى َأنم جَيمَمَع نـََباَت اَأم  .َواِحَدٌة، فـََلَعمم
َواِء  َصم َرُجوَن ِمَن اَأم  .َوِمنم َمَصارِِعُكمم فـَتَـنمظُُروَن ِإلَيمِه َويـَنمُظُر ِإلَيمُكمم ( 1)فـَُتخم

َنا َونـَنمظُُر ِإلَيمِه؟ فـََقالَ قـُلمُت ََي َرسُ : قَالَ  ٌص َواِحٌد يـَنمظُُر ِإلَيـم أُنمِبُئَك : وَل اَّللَِّ وََكيمَف َوَنن ملمء االرض، َوُهَو عزوجل َشخم
نـَُهَما َويـََرََيِنُكمم َساَعًة َواِحدَ  ُس َوالمَقَمُر آيٌَة ِمنمُه َصِغريٌَة تـََروم ، الشَّمم ُر ًة مبِثمِل َذِلَك ِف آاَلِء اَّللَِّ يَِتِهَما، َوَلَعمم اَل ُتَضارُّوَن ِف ُرؤم

نـَُهَما  نَُه ِمنم َأنم تـََروم يَِتِهَما( 9)ِإهلََِك هَلَُو َأقمَدُر َعَلى َأنم يـََراُكمم َوتـََروم  .َويـََرََيِنُكمم اَل ُتَضارُّوَن ِف ُرؤم
ُضوَن َعَليمِه َِبِديًَة َلُه صحائفكم اَل خَيمَفى َعَليمِه ِمنمُكمم َخاِفَيٌة، تـُعمرَ : ََي َرُسول هللا َفَما يفعل رَبُـَّنا ِإَذا َلِقيَناُه؟ قَالَ : قلت

َها َقطمَرةٌ  َه َأَحدُِكمم ِمنـم ، َفَأمَّا فـََيأمُخُذ رَبَُّك عزوجل بَِيِدِه غرَفة من املَاء فينضح قبلُكمم هبَا، فلعمر إهلك َما خُيطئ َوجم
َهُه ِمثمَل  ِلُم فـََتدَُع على َوجم  (7)الرَّيمطَِة المُمسم

َُمِم  ِطُمُه مبِثمِل اْلم َودِ ( 1)المبَـيمَضاِء، َوَأمَّا المَكاِفُر فـََتخم َسم  .اَأم



ًرا ِمَن النَّاِر فـََيطَأُ أَ  ُلُكوَن ِجسم َر فـَيَـُقولُ َأاَل مثَّ يـَنمَصِرُف نَِبيُُّكمم َويـَنمَصِرُف َعَلى َأثَرِِه الصَّاِْلُوَن، فـََتسم َمم  .س ِ حَ : َحدُُكُم اْلم
 ( .1)َأَوانه : فـَيَـُقوُل رَبك عزوجل

ِض الرَُّسوِل َعَلى َأظمَمِأ  ُر ِإهلََِك اَل يـَبمُسُط َواِحٌد ِمنمُكمم ( 7)فـََتطمُلُعوَن َعَلى َحوم َها َما رََأيـمتـَُها َقطُّ، فـََلَعمم َواَّللَِّ ََنِهَلة  َعَليـم
ُرُه ِمَن  َها َقَدٌح يَُطهِ  ِف يََدُه ِإالَّ َوَقَع َعَليـم ُهَما َواِحًدا( 5)الطَّوم َن ِمنـم ُس َوالمَقَمُر َفََل تـََروم ََذى، َوحُتمَبُس الشَّمم ِل َواَأم  .َوالمبَـوم

م أشرقته االرض : ََي َرُسوَل اَّللَِّ فَِبَم نـُبمِصُر؟ قَالَ : قـُلمتُ : قَالَ  ِس ِف يـَوم مثل َبَصِرَك َساَعَتَك َهِذِه، َوَذِلَك َمَع طُُلوِع الشَّمم
َبالوواجه  .ته اْلم

__________ 
 .الطَّرِيَقة: الشرية( 5)

َكان الرَّاء  .شجر اْلنظل: والشرية إبِِسم
 .المُقُبور: االصواء( 1)
ُهَما َأو تروهنما: ا( 9)  .ِمنـم
 .كل ثوب لني َرِقيق: الريطة( 7)
 .الفحم: اْلمم( 1)
 .َكَذا ِبالصل واملسند( 1)
 .أضماء: االصل( 7)

دَوَما أثمبته َعن ُمسم   .ند َأْحم
َدث: الطوف( 5)  .اْلم
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ِر َأممثَاهِلَا َوالسَّيِ َئُة مبِثمِلَها ِإالَّ َأنم يـَعمُفوَ : ََي َرُسول هللا فيَم جنزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ فـََقالَ : قلت: قَالَ  َسَنُة بَِعشم  .اْلَم
َنَُّة َوِإمَّ : قـُلمتُ : قَالَ  ُهنَّ َِبَِبِن : ا النَّاُر؟ قَالَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإمَّا اْلم َعَة َأبـمَواب  َما ِمنـم ُر ِإهلََِك، ِإنَّ لِلنَّاِر َسبـم ِإالَّ َيِسرُي ( 5)َلَعمم

نَـُهَما َسبمِعنَي َعاًما  نَـهُ ]الرَّاِكُب بـَيـم َها َِبَِبِن ِإالَّ َيِسرُي الرَّاِكُب بـَيـم ، َما ِمنـم  ( [ .1)َما َسبمِعنَي َعاًما َوِإنَّ لِلمَجنَِّة لََثَمانَِيَة َأبـمَواب 
َنَِّة؟ قَالَ : قـُلمتُ  َعَلى َأنـمَهار  ِمنم َعَسل  ُمَصفَّى َوَأنـمَهار  ِمنم َكأمس  َما هِبَا ِمنم ُصَداع  َواَل : ََي َرُسوَل اَّللَِّ فـََعََلَم َنطَِّلُع ِمَن اْلم

ُر آِسن  َوفَاِكَهة ،نََداَمة ، َوَأنـمَهار  ِمنم َلَُب  ملَم يـَتَـغَيـَّرم طَعمُمُه َومَ   اٌء َغيـم
ُر ِإهلََِك َما تـَعمَلُموَن َوَخريم  ِمنم ِمثمِلِه َمَعُه، َوَأزمَواج  ُمَطهََّرة    .َلَعمم

ِلَحاٌت؟ َقالَ : قـُلمتُ  ُهنَّ ُمصم نـمَيا الصَّاِْلَاُت ِللصَّاْلِِنَي، تلذوهنن مثل لذاتك: ََي َرُسوَل اَّللَِّ َولََنا ِفيَها َأزمَواٌج َأَو ِمنـم م ِف الدُّ
 .ويلذونكم غري َأال توالد

تَـُهوَن ِإلَيمِه؟ : قلت: قَاَل َلِقيط ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ]َأقمَصى َما ََنمُن َِبِلُغوَن َوُمنـم  [ .فـََلمم جيُِبمُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ



ِرَك َعلَ : يََدُه َوَقالَ [ النَِّب ]ََي َرُسول هللا عَلم ُأَِبِيعك؟ فَبسط : قـُلمتُ  ى ِإقَاِم الصَََّلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة وزَيل الش رك، َوأال ُتشم
َرهُ   .ِِبَّللَِّ ِإهَلًا َغيـم

ُ َعَليمِه َوسلم يَده َوبسط َأَصابِعه وَ : قـُلمتُ : قَالَ ] ِرِق َوالمَمغمِرِب، فـََقَبَض النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َ المَمشم َظنَّ َأين ِ َوِإنَّ لََنا َما بـَنيم
ًئا اَل يـُعمِطيِنيهِ مُ  رَتٌِط َشيـم  .شم

َها اممُرٌؤ ِإالَّ َعَلى نـَفمِسهِ : قـُلمتُ : قَالَ  َنا، َواَل جَيميِن ِمنـم َها َحيمُث ِشئـم  .َنَِلُّ ِمنـم
 .َذِلَك َلَك، حتَِلُّ َحيمُث ِشئمَت َواَل ََتميِن َعَليمك ِإالَّ نَفسك: فـََبَسَط يََدُه َوقَالَ 

 .فانصرفنا َعنهُ : قَالَ 
__________ 
د( 1)َِبب : االصل( 5) ند َأْحم  .من ُمسم
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ُر ِإهلَِكَ ]ِإنَّ َهَذيمِن : مثَّ قَالَ  ُهم[ َلَعمم ِخَرِة؟ فـََقاَل َلُه َكعمُب بمُن اْلدارية أحد بىن كَلب ِمنـم ُوََل َواْلم : ِمنم َأتـمَقى النَّاِس ِف اَأم
ُهم؟ قَالَ ََي َرُسول هللا بَنو املنتفق أهل َذِلك مِ   ( .5[ )فانصرفنا َوَأقـمَبلت َعَليمهِ : نـم

فـََقاَل رَُجٌل ِمنم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهلم َِأََحد  ممَّنم مضى خري ِف جاهليته؟ قَالَ : فـَُقلمتُ : َوذكر مَتام اْلَِديث ِإََل َأن َقالَ 
َتِفَق َلِفي النَّارِ : ُعرمِض قـَُريمش    .َواَّللَِّ ِإنَّ َأَِبَك المُمنـم

 .فـََلَكأَنَُّه َوقع حر َبني جلدت وجهى َوْلَمِمي ممَّا قَاَل َِأَيب َعَلى رُُءوِس النَّاسِ : قَالَ 
َرى َأمجمَُل، فـَُقلمتُ : فهممت َأن َأُقول ُخم ؟ مثَّ ِإَذا اَأم ُلُك؟ قَالَ : َوَأبُوك َيرسول اَّللَِّ ُر اَّللَِّ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَأهم ِلي َلَعمم ، َوَأهم

 ِمنم قـَربمِ َعاِمِري   َأوم قـَُرِشي   ِمنم [ َعَليمهِ ]َما َأتـَيمَت 
ِرك  فـَُقلم  ِهَك َوَبطمِنَك ِف النَّار: ُمشم  .َأرمَسَليِن ِإلَيمَك ُُمَمٌَّد فَأَُبشِ ُرَك مبَا َيُسوُءَك، َُتَرُّ َعَلى َوجم

ُه، َوَقدم َكانُوا َُيمَسُبوَن َيرسول اَّللَِّ َما فـََعَل هِبِمم َذِلَك؟ َوَقدم كَ : قلت: قَالَ  َأنَـُّهمم ( 1)انُوا َعَلى َعَمل  اَل ُُيمِسُنوَن ِإالَّ ِإَيَّ
ِلُحوَن؟ قَالَ  َ بـََعَث ِف آِخِر ُكلِ  َسبمِع ُأَمم  : ُمصم َفَمنم َعَصى نَِبيَُّه َكاَن ِمَن الضَّالِ نَي، َوَمنم  -يـَعميِن نَِبيًّا  -َذِلَك بَِنَّ اَّللَّ

َتِدينَ  َأطَاعَ   .نَِبيَُّه َكاَن ِمَن المُمهم
َهِقيُّ ِف ِكَتاِب المبَـعمِث  َاِفظ المبَـيـم َقِ  َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا، َوَألمَفاظُُه ِف بـَعمِضَها َنَكارَة َوقد أخرجه اْلم َوالنُُّشوِر، َوَعبمُد اْلم

ِبيِليُّ ِف المَعاِقَبِة، َوالمُقرمُطِبُّ ِف ِكَتا ِخَرةاْلمِشم َوال اْلم  .ِب التَّذمِكَرِة ِف َأحم
__________ 

 .سقط من ا( 5)
 )*(ُيسبوهنم : ا( 1)
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َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ُ َعنمُه قَاَل اْلم َاِرِث الصَُّداِئيِ  َرِضَي اَّللَّ بُو بكر َأنـمَبَأََن َأبُو َأْحمََد االسد اِبذى هبَا، َأنبَأََن أَ : ِوفَاَدُة زََِيِد بمِن اْلم
ِرُئ، َعنم َعبمِد الرَّ  ثـََنا َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن المُمقم ُر بمُن ُموَسى، َحدَّ ْحمَِن بمِن زََِيِد بمِن بن َمالك القطيعى، َحدثَنا َأبُو َعِلي   ِبشم

َاِرِث الصُّ  عمُت ِزََيَد بمَن اْلم ، مسَِ ضمَرِميُّ َثيِن زََِيُد بمُن نـَُعيمم  اْلَم ، َحدَّ ُ َعَليمِه : َداِئيَّ ُُيَدِ ُث، قَالَ َأنـمُعم  َأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِمي، فـَُقلمتُ  رِبمُت َأنَُّه َقدم بـََعَث َجيمًشا ِإََل قـَوم ََلِم، فَُأخم َيمَش َوَأََن َلَك : َوَسلََّم فـََبايـَعمُتُه َعَلى اْلمِسم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ارمُدِد اْلم

ِمي ََلِم قـَوم  .َوطَاَعِتِهمم  إبِِسم
 .اذمَهبم فـَُردَُّهمم : فـََقاَل يلَ 

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ رَاِحَلِِت َقدم َكلَّتم : فـَُقلمتُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرُجًَل فـََردَُّهمم   .فـَُبِعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ وََكتَـبمُت ِإلَيمِهمم ِكَتاًِب، فـََقِدَم وَ : قَاَل الصَُّداِئيُّ  ََلِمِهمم، فـََقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َأَخا ُصَداء  : فمُدُهمم إبِِسم
ِمكَ   .ِإنََّك َلُمطَاٌع ِف قـَوم

ََلمِ : فـَُقلمتُ  ُ َهَداُهمم ِلْلمِسم  َبِل اَّللَّ
 .اَّللَِّ بـََلى ََي َرُسوَل : قـُلمتُ " َأَفََل ُأَؤمِ ُرَك َعَليمِهمم : " فـََقالَ 
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُمرم يل بشئ ِمنم َصَدقَاهِتِمم : َفَكَتَب يل ِكَتاًِب َأمََّرين، فـَُقلمتُ : قَالَ 
 .نـََعمم : قَالَ 

 .َفَكَتَب يل ِكَتاًِب آَخرَ 
َفارِِه، فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل الصَُّداِئيُّ  ُل َذِلَك المَمنمِزِل  وََكاَن َذِلَك ِف بـَعمِض َأسم َعَليمِه َوَسلََّم َمنمزاًِل فََأاَتُه َأهم

ُكوَن عاملهم َويـَُقوُلونَ  َاِهِليَّةِ : َيشم ِمِه ِف اْلم َ قـَوم نَـَنا َوبـَنيم  .َأخذََن بشئ َكاَن بـَيـم
 .نـََعمم : َأَو فـََعَل َذِلَك؟ قَاُلوا: فـََقاَل َرُسول هللا

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأصمَحابِِه َوَأََن ِفيِهمم فـََقالَ  فَالمتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ِمن  : " اَّللَّ َمارَِة ِلَرُجل  ُمؤم َر ِف اْلمِ  ".اَل َخيـم
لُُه ِف نـَفمِسي: قَاَل الصَُّداِئيُّ   .َفَدَخَل قـَوم

 .ََي َرُسوَل هللا َأعمِطيِن : مثَّ َأاَتُه آَخٌر فـََقالَ 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َرُسولُ  ِر ِغىًن َفُصَداٌع ِف الرَّأمِس َوَداٌء ِف المَبطمنِ : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َمنم َسَأَل النَّاَس َعنم َظهم
 .َأعمِطيِن من الصََّدَقة: فـََقاَل السَّاِئلُ 

ِم َنِب   [ اَّللََّ ]ِإنَّ : فـََقاَل َرُسول هللا َزاء  ملَم يـَرمَض ِف الصََّدقَاِت حبُكم ِِه َحىتَّ َحَكَم ُهَو ِفيَها َفَجزََّأَها مَثَانَِيَة َأجم  . َواَل َغريم
ُتكَ  َزاِء َأعمطَيـم َجم  .فَِإنم ُكنمَت ِمنم تِلمَك اَأم

 .َفَدَخَل َذِلَك ِف نـَفمِسي، َأين ِ َغيِنٌّ َوَأين ِ َسأَلمُتُه ِمَن الصََّدَقةِ : قَاَل الصَُّداِئيُّ 



َتأمِخُروَن ( 5)ول هللا اعمَتَشى مثَّ ِإن َرسُ : قَالَ  َقِطُعوَن َعنمُه َوَيسم ُتُه وَُكنمُت َقرِيًبا ِمنمُه، َفَكاَن َأصمَحابُُه يـَنـم ِمنم َأوَِّل اللَّيمِل، فـََلزِمم
 .ِمنمُه َوملَم يـَبمَق َمَعُه َأَحٌد َغريمِي

ِر : لمُت َأُقولُ فـََلمَّا َكاَن َأَواُن َصََلِة الصُّبمِح َأَمَرين فََأذَّنمُت َفَجعَ  ِرِق ِإََل المَفجم ؟ َفَجَعَل يـَنمظُُر ََنِحَيَة المَمشم أُِقيُم ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 .اَل : َويـَُقولُ 

ُر نـََزَل فـَتَـبَـرََّز مثَّ انمَصَرَف ِإيَلَّ َوُهَو ُمَتََلِحٌق َأصمَحابَُه فـََقالَ  اَل ِإالَّ : اء؟ قلتَهلم ِمنم َماء  ََي َأخا صد: َحىتَّ ِإَذا طََلَع المَفجم
ِفيكَ   .شئ َقِليٌل اَل َيكم

َعلمُه ِف ِإََنء  مثَّ ائمِتيِن بِهِ : فـََقالَ   .اجم
 .فـََفَعلمُت، فـََوَضَع َكفَُّه ِف المَماءِ 

ُ َعلَ : قَالَ  ًنا تـَُفوُر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ ِمنم َأَصابِِعِه َعيـم َ ُأصمبُـَعنيم َتِحي ِمنم َريبِ  : " يمِه َوَسلَّمَ فـََرَأيمُت بـَنيم َلوماَل َأين ِ َأسم
َنا، ََنِد ِف َأصمَحايب َمنم َلُه َحاَجٌة ِف المَماِء  تَـَقيـم َنا َواسم ًئا" عزوجل َلَسَقيـم ُهمم َشيـم  .فـََناَديمُت ِفيِهمم فََأَخَذ َمنم َأرَاَد ِمنـم

ُ َعَليمِه وَ  ِإنَّ َأَخا ُصَداء  َأذََّن َوَمنم : " َسلََّم ِإََل الصَََّلِة، فََأرَاَد ِبََلٌل َأنم يُِقيَم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ مثَّ قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".َأذََّن فـَُهَو يُِقيُم 
 .فََأَقممتُ : قَاَل الصَُّداِئيُّ 

ِ فـَُقلم  ُتُه ِِبلمِكَتابـَنيم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأعمِفيِن ِمنم َهَذيمنِ : تُ فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل هللا الصَََّلَة َأتـَيـم
عمُتَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ تـَُقولُ : َما بََدا َلَك؟ فـَُقلمتُ : فـََقالَ   .َوَأَن َأو من ِِبَّللَِّ َوِبَرُسوِلهِ " اَل خري ِف االمارة لرجل ُمؤمن : " مسَِ

عمُتَك تـَُقوُل لِلسَّاِئلِ  ِر ِغىًن فـَُهَو ُصَداٌع ِف الرَّأمِس َوَداٌء ِف المَبطمِن َمنم َسَأَل النَّاَس : " َومسَِ  .َوَسأَلمُتَك َوَأََن َغيِنٌّ " َعنم َظهم
 .ُهَو َذاَك فَِإنم ِشئمَت فَاقـمَبلم، َوِإنم ِشئمت فدع: فـََقالَ 
 .أدع: َفقلت

 فـََقاَل َل
__________ 

 .َسار ِف َوقت المعَشاء: اعتشى( 5)
)*( 
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 ".َفُدلَّيِن َعَلى َرُجل  ُأَؤمِ ُرُه َعَليمُكمم : " َرُسول هللا
 .َفَدلَلمُتُه َعَلى رَُجل  ِمَن المَوفمِد الَِّذيَن َقِدُموا َعَليمِه فََأمََّرُه َعَليمِهمم 

َتَمعم : مثَّ قـُلمَنا َتاُء َوِسَعَنا َماُؤَها َواجم ًرا ِإَذا َكاَن الشِ  َنا ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ لََنا بِئـم َها، َوِإَذا َكاَن الصَّيمُف َقلَّ َماُؤَها فـَتَـَفرَّقـم َنا َعَليـم
َ لََنا ِف بئرَن فيسعنا َماُؤَها ف ، فَادمُع اَّللَّ لََنا َعُدوٌّ َنا وَُكلُّ َمنم َحوم َلمم لََنا، َوَقدم َأسم  .نجتمع َعَليمِه َواَل نتفرقَعَلى ِمَياه  َحوم

َر فَأَلمُقوا َواِحَدًة َواِحَدًة : بَِيِدِه َوَدَعا ِفيِهنَّ، مثَّ قَالَ  َفَدَعا سبع َحَصَيات  فـََعرََكُهنَّ  ُتُم المِبئـم َصَياِت فَِإَذا َأتـَيـم اذمَهُبوا هِبَِذِه اْلَم



 .َواذمُكُروا اَّللََّ 
َتَطعمَنا بـَعمَد َذِلَك َأنم نـَنمُظَر ِإََل : قَاَل الصَُّداِئيُّ  رَ  - قـَعمرَِها فـََفَعلمَنا َما قَاَل لََنا، َفَما اسم  .يـَعميِن المِبئـم

َِديُث َلُه َشَواِهُد ِف ُسَنِن َأيب َداُوَد َوالرتِ مِمِذيِ  َوابمِن َماَجهم   .َوَهَذا اْلم
ِعمَرانَ  َرِة اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن بـََعَث بـَعمَد ُعمم يمَس بمَن َسعمِد بمِن ُعَباَدَة ِف ِة قَـ َوَقدم ذََكَر المَواِقِديُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمم فـََقالَ  َيمَش َوَأََن َلَك هِبِمم : َأرمبَِعِماَئة  ِإََل ِبََلِد ُصَداء  فـَيـَُوطِ ئـَُها، فـَبَـَعثُوا َرُجًَل ِمنـم ِمي اْلم ُتَك لِتَـُردَّ َعنم قـَوم  .ِجئـم
 مثَّ َقِدَم َوفمُدُهمم مَخمَسَة َعَشَر َرُجًَل، مثَّ رََأى

 .ُهمم َحجََّة المَوَداِع ِمائََة رَُجل  ِمنـم 
 ، ، َعنم زََِيِد بمِن نـَُعيمم  ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ِزََيِد بمِن َأنـمُعم  َاِرِث الصَُّداِئيِ  مثَّ َرَوى المَواِقِديُّ َعِن الثَـّومِريِ  َعنم زََِيِد بمِن اْلم

ََذانِ   .ِقصََّتُه ِف اَأم
َاِرِث بم  َماُم َأْحمَدُ ِوفَاَدُة اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل اْلمِ ِريِ  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن : ِن َحسَّان  المَبكم َُباِب، َحدَّ ثـََنا زَيمُد بمُن اْلم َحدَّ

ثـََنا َعاِصُم بمُن َأيب النَُّجوِد، َعنم  ِويُّ َحدَّ ِريُّ  َأبُو المُمنمِذِر َسََلُم بمُن ُسَليمَماَن النَّحم َاِرِث المَبكم ، َعِن اْلم  .َأيب َواِئل 
 َخَرجمتُ : قَالَ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمَررمُت ِِبلرَّبََذِة فَِإذَ  َرِميَّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ضم ُكو المَعََلَء بمَن اْلَم َقِطٌع هِبَاَأشم  .ا َعُجوٌز ِمنم َبيِن مَتِيم  ُمنـم
ِجُد : ََي َعبمَد اَّللَِّ ِإنَّ يل ِإََل َرُسوِل هللا َحاَجًة، فـََهلم َأنمَت ُمبَـلِ ِغي ِإلَيمِه؟ قَالَ  :فـََقاَلتم  َفَحَملمتـَُها َفأَتـَيمُت المَمِديَنَة، فَِإَذا المَمسم

َ يََديم  َداُء خَتمِفُق َوِبََلٌل ُمتَـَقلِ ٌد السَّيمَف بـَنيم ِلِه َوِإَذا رَايٌَة َسوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَُقلمتُ  َغاصٌّ بَِهم َما َشأمُن : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًها: النَّاِس؟ قَاُلوا َرو بمَن المَعاِص َوجم َعَث َعمم  .يُرِيُد َأنم يـَبـم

َتأمَذنمُت َعَليمِه فََأِذَن يل، َفَدَخلمُت : قَالَ  َلُه، فَاسم ُت، َفَدَخَل َمنمزَِلُه َأوم قَاَل رَحم ُت فـََقالَ َفَجَلسم َهلم َكاَن بـَيمنُكم َوَبني : َفَسلَّمم
َقِطع  هِبَا َفَسأَلَتميِن َأنم َأْحمِ : مَتِيم شئ؟ قـُلمتُ  ائَِرُة َعَليمِهمم، َوَمَررمُت ِبَعُجوز  ِمنم َبيِن مَتِيم  ُمنـم َلَها ِإلَيمَك، َوَها نـََعمم، وََكاَنِت الدَّ

 .ِهَي ِِبلمَبابِ 
 .فََأِذَن هَلَا َفَدَخَلتم 

َناءَ : فـَُقلمتُ  َعِل الدَّهم َ مَتِيم  َحاِجًزا فَاجم نَـَنا َوبـَنيم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنم رََأيمَت َأنم ََتمَعَل بـَيـم
فـََزتم َوقَاَلت تَـوم  .ََي َرُسول هللا َأيمَن َتضمَطرُّ ُمَضَركَ : َفَحِمَيِت المَعُجوُز َواسم

َوَّ : قـُلمتُ : قَالَ  َفَها: لُ ِإنَّ ِمثمِلي َما قَاَل اَأم ًما! ِمعمًزى َْحََلتم َحتـم ُعُر َأنَـَّها َكاَنتم يل َخصم َأُعوُذ ِِبَّللَِّ ! َْحَلمُت َهِذِه َواَل َأشم
 .َوَرُسوِلِه َأنم َأُكوَن َكَواِفِد َعاد  

َتطمِعُمهُ : قَالَ  َِديِث ِمنمُه َوَلِكنم َيسم  .َوَما َواِفُد َعاد ؟ َوُهَو َأعمَلُم ِِبْلم
 ِإنَّ : قـُلمتُ 

ًرا  ر  فََأقَاَم ِعنمَدُه َشهم َر َوتـُغَنِ يِه َجارِيـََتاِن يـَُقاُل َعاًدا َقَحطُوا فـَبَـَعثُوا َواِفًدا هَلُمم يـَُقاُل َلُه قـَيمٌل، َفَمرَّ مبَُعاِويََة بمِن َبكم َمم ِقيِه اْلم َيسم



ُر َخَرَج ِإََل ِجَباِل َمهَ  ََراَداَتِن، فـََلمَّا َمَضى الشَّهم اللَُّهمَّ ِإنَّك تعلم مل أجى ِإََل َمرِيض  فَُأَداِويَُه، َواَل ِإََل : َرَة فـََقالَ هَلَُما اْلم
ِقيهِ  ِق َعاًدا َما ُكنمَت َتسم  .َأِسري  فَأُفَاِديَُه، اللَُّهمَّ اسم

تَـرم : َفَمرَّتم ِبِه َسَحاَِبٌت ُسوٌد فـَُنوِديَ  َها اخم  .ِمنـم
َدا َها َسوم َمأَ ِإََل َسَحابَة  ِمنـم  .ءَ فََأوم

َها َها َرَماًدا رِممَدًدا، اَل تـُبمِقي ِمنم َعاد  َأَحًدا: فـَُنوِدَي ِمنـم  .ُخذم
ِر َما جَيمِري ِف َخامتَِي َهَذا َحىتَّ َهَلُكوا: قَالَ   .َفَما بـََلَغيِن َأنَُّه ُأرمِسَل َعَليمِهمم ِمَن الر ِيِح ِإالَّ ِبَقدم
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 ( .5)اَل َتُكنم َكَواِفِد َعاد  : ِت المَمرمَأُة َأِو الرَُّجُل ِإَذا بـََعثُوا َواِفًدا هَلُمم قَاُلواَوصدق، وََكانَ : قَاَل َأبُو َواِئل
ِم بمِن ُسَليمَماَن بِهِ   .َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َأيب المُمنمِذِر َسَلَّ

ِر بم  ِريِ  َوملَم َوَرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َأيب َبكم َاِرِث المَبكم ، َعنم َعاِصِم بمِن َأيب النَُّجوِد، َعِن اْلم ِر بمِن َعيَّاش  َبَة، َعنم َأيب َبكم ِن َأيب َشيـم
 .يَذمُكرم َأَِب َواِئل  

َاِرِث، َوالصَّ  ، َعنم َعاِصِم، َعِن اْلم ِر بمِن َعيَّاش  َماُم َأْحمَُد َعنم َأيب َبكم َواُب َعنم َعاِصم  َعنم َأيب َواِئل  َعِن َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ
َاِرثِ   .اْلم

 .َكَما تـََقدَّمَ 
َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َحاُق بمُن ُُمَمَِّد بمِن يُوُسَف : ِوفَاَدُة َعبمِد الرَّْحمَِن بن َأىب عقيل َمَع قومه قَاَل َأبُو َبكم َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ِإسم

، َأنـمَبَأََن  َعمد السُّوِسيُّ ثـََنا [ َحدثَنا]َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَُّد بمُن ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد هللا المبَـغمَداِدي ، َأنبَأََن على بن اْلم عبد المَعزِيز، َحدَّ
ُن بمُن َأيب جُ  ثـََنا َعوم ََسِديُّ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َخاِلد  يَزِيُد اَأم ٌر، َحدَّ ثـََنا زَُهيـم َفَة، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمُن َعلمَقَمَة َأْحمَُد بمُن يُوُنَس، َحدَّ َحيـم

، َعنم َعبمِد الرَّْحمَن ابمن َأيب َعِقيل    .الثَـَّقِفيُّ
َناُه فأُننا ِِبلمَباِب َوَما ِف النَّ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَأَتـَيـم بـمَغُض أَ ( [ 1)رجل ]اس انمطََلقمُت ِف َوفمد  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنا ِمنم َرُجل  دَ  َنا َفَما ِف النَّاِس رَُجٌل َأَحبُّ ِإلَيـم َنا ِمنم رَُجل  نَِلُج َعَليمِه، فـََلمَّا َدَخلَنا َوَخرجم  .َخلمَنا َعَليمهِ ِإلَيـم
 ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل قَاِئٌل ِمنَّا: قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ قَالَ : قَالَ َأاَل َسأَلمَت رَبََّك ُملمًكا َكُملمِك ُسَليمَماَن؟  فـََلَعلَّ َصاحبك ِعنمَد : " َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم َمِن  َعثم نَِبيًّا ِإالَّ َأعمطَاُه َدعمَوًة، َفِمنـم ََذَها ُدنـمَيا فَُأعم اَّللَِّ َأفمَضَل ِمنم ُملمِك ُسَليمَماَن، ِإنَّ هللا عزوجل ملَم يـَبـم ُهمم اختَّ ِطيَـَها، َوِمنـم

تَـَبأمتـَُها ِعنمدَ  َ َأعمطَاين َدعمَوًة فَاخم ِلُكوا هِبَا، َوِإنَّ اَّللَّ ُه فَُأهم ِمِه ِإذم َعَصوم م المِقَياَمة  َمنم َدَعا هِبَا َعَلى قـَوم  ".َريبِ  َشَفاَعة المِت يـَوم
__________ 

د ( 5) ند َأْحم  .لَيست ِف ا( 1) 751/  9اْلَِديث ِف ُمسم
)*( 
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َاِفظ البيهقى من َطرِيق َأىب جناب المَكلمِبِ ، َعنم َجاِمِع بمنِ  َشدَّاد  المُمَحاِريبِ ،  ُقُدوُم طَاِرِق بمِن َعبمِد اَّللَِّ َوَأصمَحابِِه َرَوى اْلم
، قَالَ  ِمي يـَُقاُل َلُه طَاِرُق بمُن َعبمِد اَّللَِّ َثيِن رَُجٌل ِمنم قـَوم َبَل رَُجٌل َعَليمِه ُجبٌَّة َوُهَو ِإين ِ َلقَ : َحدَّ ائٌِم ِبُسوِق ِذي المَمَجاِز ِإذم َأقـم

ِلُحوا : " يـَُقولُ  ُ تـُفم َجارَِة و " ََي َأيُـَّها النَّاُس ُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ بَـُعُه يـَرمِميِه ِِبْلِم ََي َأيَها النَّاس ِإنَّه  " يـَُقول [ ُهوَ ]َورَُجٌل يـَتـم
َعُل ِبِه : َمنم َهَذا؟ فـََقاُلوا َهَذا ُغََلٌم ِمنم َبيِن َهاِشم  يـَزمُعُم َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل قـُلمتُ : ُقلمتُ فَـ " َكذَّاب  َمنم َهَذا الَِّذي يـَفم

َنا ِمَن الرَّ : َهَذا َعمُُّه َعبمُد المُعزَّى قَالَ : َهَذا؟ قَاُلوا َلَم النَّاُس َوَهاَجُروا َخَرجم بََذِة نُرِيُد المَمِديَنَة َّنَمَتاُر ِمنم متَمرَِها فـََلمَّا فـََلمَّا َأسم
ََن ِمنم ِحيطَاهِنَا َوَُنمِلَها قـَلمتُ  َنا َوقَالَ : َدنـَوم َريمِن َفَسلََّم َعَليـم َر َهِذِه، ِإَذا رَُجٌل ِف ِطمم َنا ثَِياًِب َغيـم َبَل : َلوم نـََزلمَنا فـََلِبسم ِمنم َأيمَن َأقـم

ُم؟ قـُلمَنا  .نُرِيُد َهِذِه المَمِديَنةَ : َوَأيمَن تُرِيُدوَن؟ قـُلمَنا: ِمَن الرَّبََذِة قَالَ  المَقوم
َها؟ قـُلمَنا: قَالَ   .َّنَمَتاُر ِمنم متَمرَِها: َما َحاَجُتُكمم ِمنـم
، ِبَكَذا وََكَذا َصاًعا ِمنم متَمر   :أتبيعوين مَجََلُكمم َهَذا؟ قـُلمَنا: َوَمَعَنا َظِعيَنٌة لََنا ومعنا مجل َأْحمَر َُممطُوم، فـََقالَ : قَالَ   .نـََعمم
مل َوانمطَلق، فـََلمَّا تـََواَرى َعنَّا حبِيطَاِن المَمِديَنةِ : قَالَ  َضَعَنا ممَّا قـُلمَنا َشيمئا، َوأخذ ِبِطَام اْلم تَـوم َما : َوَُنمِلَها قـُلمَنا َفَما اسم

ََن َلُه مَثًَناَصنَـعمَنا؟ َواَّللَِّ َما ِبعمَنا مَجََلَنا ممَّنم نَـ   .عمِرُف َواَل َأَخذم
َلةَ : قَاَل تـَُقوُل المَمرمَأُة الَِِّت َمَعَنا َهُه ُشقَُّة المَقَمِر لَيـم  َواَّللَِّ َلَقدم رََأيمُت رَُجًَل َكَأنَّ َوجم

ِر، َأََن ضامنة لثمن مجلكم  .المَبدم
ُفوا، فأكلنا َحىتَّ شبعنا  هللا ِإلَيمُكمم، َهَذا( 5)َأَن َرُسول : ِإذم أقبل الرجل فـََقالَ  تَـوم َتاُلوا َواسم بَـُعوا َواكم متَمرُُكمم َفُكُلوا َواشم

 .واكتلنا فاستوفينا
َنا رَبِ خَيمُطُب النَّاَس، فََأدمرَكم ِجَد، فَِإَذا ُهَو قَاِئٌم َعَلى المِمنـم  ِمنم  مثَّ َدَخلمَنا المَمِديَنَة َفَدَخلمَنا المَمسم

__________ 
 .َرُسول هللاَرُسول : ا( 5)

)*( 
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َتكَ : " ُخطمَبِتِه َوُهَو يـَُقولُ  َلى، أُمََّك َوَأَِبَك َوُأخم ٌر ِمَن المَيِد السُّفم ٌر َلُكمم، المَيُد المُعلمَيا َخيـم ُقوا فَِإنَّ الصََّدَقَة َخيـم  َوَأَخاَك َتَصدَّ
َبَل رَُجٌل ِمنم َبيِن يـَرمبُو " َوَأدمََنَك َأدمََنَك  َنمَصاِر فـََقالَ ِإذم َأقـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ لََنا ِف َهُؤاَلِء ِدَماٌء ِف : ع  َأوم قَاَل َرُجٌل ِمَن اَأم

َاِهِليَّةِ   .اْلم
 .َثََلَث َمرَّات  " ِإنَّ َأًِب اَل جَيميِن َعَلى َوَلد  : " فـََقالَ 

َعمِد، َوَقدم َرَوى النََّساِئيُّ َفضمَل الصََّدَقِة ِمنمُه َعنم يُوُسَف بمِن  ِل بمِن ُموَسى، َعنم يَزِيَد بمِن زََِيِد بمِن َأيب اْلم ِعيَسى، َعِن المَفضم
 .َعنم َجاِمِع بمِن َشدَّاد ، َعنم طَاِرِق بمِن َعبمِد اَّللَِّ المُمَحاِريبِ  بِبَـعمِضهِ 

ََصمِ ، َعنم  َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َأيمًضا، َعِن اْلم َاِفُظ المبَـيـم َبَّار، َعن يُوُنس بن بَُكريم ، َعنم يَزِيَد بمِن  َوَرَواُه اْلم َأْحمََد بمِن عبد اْلم



 .زََِيد ، َعنم َجاِمع  بن طَاِرق  ِبُطوِلِه َكَما تـََقدَّمَ 
ًئا أَ : فـََقاَلِت الظَِّعيَنةُ : َوقَاَل ِفيهِ  َه َرُجل  اَل يـَغمِدُر، َما رََأيمُت َشيـم ِر ِمنم اَل َتََلَوُموا فـََلَقدم رََأيمُت َوجم َلَة المَبدم َبَه ِِبلمَقَمِر لَيـم شم

ِههِ   .َوجم
ََلِمِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َُذاِميِ  َصاِحِب ِبََلِد ُمَعاَن إبِِسم ر و اْلم  َعَليمِه َوَسلََّم َوَأُظنُّ َذِلَك ِإمَّا ُقُدوُم َواِفِد فـَرمَوَة بمِن َعمم

َحاقَ بِتَـُبوَك َأوم بـَعمَدَها قَاَل ا ُ َعَليم : بمُن ِإسم َُذاِميُّ مثَّ النـَُّفاِثيُّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِرو بمِن النَّاِفَرِة اْلم ِه َوبـََعَث فـَرمَوُة بمُن َعمم
َدى َلُه بـَغمَلًة بـَيمَضاءَ  ََلِمِه َوَأهم  .َوَسلََّم َرُسواًل إبِِسم

ا بـََلَغ الرُّوَم َذِلكَ وََكاَن فـَرمَوُة َعاِمًَل لِلرُّوِم َعَلى مَ  هَلَا ِمنم َأرمِض الشَّاِم، فـََلمَّ  نم يَِليِهمم ِمَن المَعَرِب، وََكاَن َمنمزِلُُه ُمَعاَن َوَما َحوم
ََلِمِه طََلُبوُه َحىتَّ َأَخُذوُه َفَحَبُسوُه ِعنمَدُهمم   .ِمنم ِإسم

 :فـََقاَل ِف َُممِبِسِه َذِلكَ 
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ِهًنا َأصمَحايب َطَرَقتم ُسَليمَمى مَ  َ المَباِب َوالمِقرمَواِن * وم ََياُل َوَساَءُه َما َقدم رََأى ( 5)َوالرُّوُم بـَنيم ُت َأنم ُأغمِفي * َصدَّ اْلم َومَهَمم
ُحِلنَّ المعني بعدى إمثدا  َياِن * َوَقدم َأبمَكاين اَل َتكم تـم َت َأَِب ُكبَـيمشَ ( 1)سلمى َواَل تدين ِلْلمِ َِعزَِّة * َة َأنَّيِن َوَلَقدم َعِلمم َط اَأم َوسم

ِقُدنَّ َأَخاُكُم ( 9)اَل ُُيَصُّ ِلَساين  ُت لَتَـفم ِمنم * َولَِئنم بَِقيُت لَيَـعمرُِفنَّ َمَكاين َوَلَقدم مَجَعمُت َأَجلَّ َما مَجََع المَفىَت * فـََلِئنم َهَلكم
َدة  َوَشَجاَعة  َوبـََياِن قَالَ  ِطنيَ ( 7)رُّوُم َعَلى َصلمِبِه َعَلى َماء  هَلُمم يـَُقاُل َلُه ِعفمَرى فـََلمَّا َأمجمََعِت ال: َجوم  .بِِفَلسم

ُل ُأمََّها * َأاَل َهلم َأَتى َسلمَمى بَِنَّ َحِليَلَها : قَالَ  ِرِب المَفحم َدى الرََّواِحِل َعَلى ََنَقة  ملَم َيضم َق ِإحم * َعَلى َماِء ِعفمَرى فـَوم
بَة  َأطمَرافـَُها  تـُُلوُه قَالَ : ِِبلمَمَناِجِل َقالَ ُمَشذَّ ِريُّ َأنَـُّهمم َلمَّا َقدَُّموُه لِيَـقم ِلِمنَي ِبَنَّيِن : َوَزَعَم الزُّهم ِسلمٌم ِلَريبِ  * بـَلِ غم َسَراَة المُمسم

َواهُ  مثَّ َضَربُوا ُعنُـَقُه َوَصَلُبوُه َعَلى َذِلَك المَماِء، َرِْحَُه اَّللَُّ : َأعمظُِمي َوَمَقاِمي قَالَ  َنََّة َمثـم  .َوَرِضَي َعنمُه َوَأرمَضاُه َوَجَعَل اْلم
سَّا ُه بَِممِر اْلَم َبارُُه ِإَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِإخم َع من الدَّجَّال ِف ُخُروِج ُقُدوُم مَتِيم  الدَّاِريِ  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسِة َوَما مسَِ

ُ عَ  َرَويمِه المَمرمَوِزيُّ بِ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُل بمُن ُُمَمَِّد بمِن َنصم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ َسهم َبَأََن َليمِه َوَسلََّم وإُيان من آمن بِِه َأخم نَـيمَسابُوَر، َأنـم
ل  َأْحمَُد بمُن ُُمَمَِّد بمنِ  د بن اْلمسن القاضى، َأنـمَبَأََن َأبُو َسهم ر  ُُمَمَّد بن َأْحم  زََِيد المقطَّان، َحدثَنا َأبُو َبكم

__________ 
 .ََنمو من نصف اللَّيمل: املوهن( 1)

ر، بَِفتمح الظَّاء: والقروان  .الظ هم
 .تطيع: تدين( 5)
 .اَل ُيمَنع من المَكََلم: َوالممَراد: يقطع: ُيص( 1)
 .َموِضع بفلسطني: عفرى( 9)

)*( 
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ُث َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم فَاِطَمةَ  َُيمََي بمُن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، عمُت َغيمََلَن بمَن َجرِير  ُُيَدِ  ثـََنا َأيب، مسَِ ُب بمُن َجرِير ، َحدَّ  َأنـمَبَأََن َوهم
، قَاَلتم  بَـَر َرُسوِل اَّللَِّ : بِنمِت قـَيمس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَتِيٌم الدَّاِريُّ فََأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

َها يـَلمَتِمُسوَن المَماَء، فـََلِقيَ  َر فـََتاَهتم ِبِه َسِفينَـُتُه، َفَسَقطُوا ِإََل َجزِيَرة  َفَخَرُجوا ِإلَيـم : ِإنمَساًَن جَيُرُّ َشعمَرُه، فـََقاَل َلهُ  رَِكَب المَبحم
سَّاَسةُ : َمنم َأنمَت؟ قَالَ   .َأََن اْلَم

رِبمَنَ : قَاُلوا  .فََأخم
َزِيَرةِ : قَالَ  رِبُُكمم َوَلِكنم َعَليمُكمم هِبَِذِه اْلم  .اَل ُأخم

 .ََنٌس ِمَن المَعَربِ : َمنم َأنـمُتمم؟ قـُلمَنا: َفَدَخلمَناَها فَِإَذا رَُجٌل ُمَقيٌَّد فـََقالَ 
 .َقدم آَمَن ِبِه النَّاُس َواتَـّبَـُعوُه َوَصدَُّقوهُ : َما فـََعَل َهَذا النَِّبُّ الَِّذي َخَرَج ِفيُكمم؟ قـُلمَنا: قَالَ 
ٌر هَلُمم : قَالَ   .َذِلَك َخيـم
َداِر مثَّ قَالَ ( 5)َأَفََل ختربوين َعن عني زعر : قَالَ  َها، فـََوَثَب َوثـمَبًة َكاَد َأنم خَيمُرَج ِمنم َورَاِء اْلِم بَـرمََنُه َعنـم ؟ فََأخم َما : َما فـََعَلتم

َلَها، مثَّ قَالَ ( 1)َساَن فـََعَل َُنمُل بـَيم  بَـرمََنُه َأنَُّه َقدم َأطمَعَم، فـََوَثَب ِمثـم ُُروِج : َهلم َأطمَعَم بـَعمُد؟ فََأخم َأَما َلوم َقدم ُأِذَن يل ِف اْلم
َبَة  َر طَيـم  ( .9)َلَوِطئمُت المِبََلَد ُكلََّها َغيـم

ُ َعلَ : قَاَلتم  َرَجُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُة َوَذاَك الدَّجَّالُ : يمِه َوَسلََّم َفَحدََّث النَّاَس، فـََقالَ فََأخم  .َهِذِه طَيـم
ُل السَُّنِن، ِمنم طُُرق  َعنم َعاِمِر بمِن َشَراِحيَل الشَّ  ِلٌم َوَأهم َماُم َأْحمَُد َوُمسم َِديَث اْلمِ عمِبِ ، َعنم فَاِطَمَة بِنمِت َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم

 .قـَيمس  
َِديثُ َوَقدم أَ  َماُم َأْحمَُد َشاِهًدا ِمنم ِرَوايَِة َأىب ُهَريـمَرة َوَعاِئَشة أم المُمؤمِننَي َوقد ذكرََن َهَذا اْلم َرَد َلُه اْلمِ  ِبطُُرِقِه َوَألمَفاِظِه ِف  وم

 ( .7)ِكَتاِب المِفنَتِ 
 .َوذكر المَواِقِدي  َوفد الدارس من ْلم وََكانُوا عشَرة

__________ 
 .َموِضع بَِرمض المَيَماَمة: بيسان( 1)َموِضع ِبْلجاز : زعر( 5)
 .من َأمسَاء المَمِديَنة: طيَبة( 9)
 .َوَذِلَك ِف كتاب النِ َهايَة للمؤلف( 7)

)*( 
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ُ َعَليمهِ  ع  َوفمُد َبيِن َأَسد ،  َوفمُد َبيِن َأَسد  َوَهَكَذا ذََكَر المَواِقِديُّ َأنَُّه َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم ِف َأوَِّل َسَنِة ِتسم
َة بـَعمدَ ; وََكانُوا َعَشَرًة  َزمَوِر، َوَواِبَصُة بمُن َمعمَبد ، َوطَُليمَحُة بمُن ُخَويمِلد  الَِّذي ادََّعى النـُّبـُوَّ ُهمم ِضَراُر بمُن اَأم َلَم ِمنـم  َذِلَك، مثَّ َأسم

ََلمه، ونفادة   .بن عبد هللا ابمن َخَلف  َوَحُسَن ِإسم



َنا بـَعمثًا: فـََقاَل َلُه رَئِيُسُهمم َحضمَرِميُّ بمُن َعاِمر   َعثم ِإلَيـم َباَء، َوملَم تـَبـم َناَك نـََتَدرَُّع اللَّيمَل المَبِهيَم ِف َسَنة  َشهم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأتـَيـم
َلُموا قُ : " فـَنَـَزَل ِفيِهمم  ُتمم َُيُنُّوَن َعَليمَك َأنم َأسم ُ َُيُنُّ َعَليمُكمم َأنم َهَداُكمم ِلْلمُِيَاِن ِإنم ُكنـم ََلَمُكمم َبِل اَّللَّ لم اَل مَتُنُّوا َعَليَّ ِإسم

 ( ".5)َصاِدِقنَي 
َدةِ : ، فـََغيـََّر امسمَُهمم فـََقالَ ( 1)وََكاَن فيهم قَبيَلة يـَُقال هَلُم بَنو الرثية   .َأنـمُتمم بـَُنو الرِ شم

دَ  تَـهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم نفادة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َخَلف  ََنَقًة َتُكوُن َجيِ َدة للرُّ َوَقِد اسم ُكوب واْللب ِمنم ى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها ِإالَّ ِعنمَد ابمِن َعم   َلُه َفَجاَء هبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغريمِ َأنم َيُكوَن هَلَا َوَلٌد َمَعَها، َفطََلبَـَها فـََلمم جيَِدم ا، فََأَمَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َوَسَقاُه ُسؤمرَُه مثَّ قَالَ   ".اللَُّهمَّ َِبِركم ِفيَها َوِفيَمنم َمَنَحَها : " حبَلمِبَها، َفَشِرَب ِمنـم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوِفيَمنم َجاَء هِبَا: فـََقالَ 
 ".هِبَا َوِفيَمنم َجاَء : " فـََقالَ 

َعَة نـََفر  َومَسَّاُهُم المَواِقِديُّ : َوفمُد َبيِن َعبمس  ذََكَر المَواِقِديُّ   .َأنَـُّهمم َكانُوا ِتسم
ُ َعَليمهِ   فـََقاَل هَلُُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .ََي َعَشَرةُ : اًء َوَجَعَل ِشَعاَرُهمم َوَأَمَر طَلمَحَة بمَن ُعبَـيمِد اَّللَِّ فـََعَقَد هَلُمم ِلوَ " َأََن َعاِشرُُكمم : " َوَسلَّمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَأهَلُمم َعنم َخاِلِد بمِن ِسَنان العبسى، الذى  َوذََكَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .ُسورَة اْلجرات( 5)
مق: الرثية( 1)  .اْلم
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َاِهِليَِّة، َفذََكُروا َأنَُّه اَل َعِقَب َلهُ تـَرممَجََتُه ِف َأَيَّ ( 5)َقدَّممَنا   .ِم اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعثـَُهمم يـَرمُصُدوَن ِعريًا ِلُقَريمش  َقِدَمتم ِمَن الشَّ   .امِ َوذََكَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم ِوفَاَدهِتِمم َعَلى المَفتمحِ  َتِضي تـََقدُّ  .َوَهَذا يـَقم
 ُ  .َأعمَلمُ َواَّللَّ

َزَة السَّعمِديِ ، قَالَ : َوفمُد َبيِن فـََزارََة قَاَل المَواِقِديُّ  َُمِحيُّ، َعنم َأيب َوجم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن ُعَمَر اْلم َلمَّا رََجَع : َحدَّ
، َقِدَم َعَليمِه َوفمُد َبيِن  ع  َاِرُث بمُن  َرُسوُل اَّللَِّ ِمنم تـَُبوَك وََكاَن َسَنَة ِتسم ، َواْلم َعَة َعَشَر رَُجًَل ِفيِهمم َخارَِجُة بمُن ِحصمن  فـََزارََة ِبضم

ََلمِ  ، َفَجاُءوا ُمِقر ِيَن ِِبْلمِسم ، َوُهَو َأصمَغُرُهمم َعَلى رَِكاب  ِعَجاف   .قـَيمِس بمِن ِحصمن 
 .َوَسَأهَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َعنم ِبََلِدِهمم 

َدَب َجَنابـَُنا َوَغِرَث ِعَيالَُنا ََي رَ : فـََقاَل َأَحُدُهمم  نَـَتتم ِبََلُدََن َوَهَلَكتم َمَواِشيَنا َوَأجم ُ لََنا( 1)ُسوَل اَّللَِّ َأسم  .، فَادمُع اَّللَّ
بَـَر َوَدَعا فـََقالَ  يِ : " َفَصِعَد َرُسوُل اَّللَِّ المِمنـم ََتَك َوَأحم ِق ِبََلَدَك َوبـََهائَِمَك َوانمُشرم َرْحم بلدك المَميِ ت، اللَُّهمَّ اسقنا  اللَُّهمَّ اسم



َيا َعَذاب  َواَل ( 9)غيثا مغيثا مرَي َمرِيًعا طَبَـًقا  ، ََنِفًعا غري ضار، اللَُّهمَّ اسقنا سقيا َرْحمَة َواَل ُسقم َر آِجل  َواِسًعا َعاِجًَل َغيـم
ِقَنا المغَيمَث َوانمُصرمَنَ  ، اللَُّهمَّ اسم ، َواَل َُممق  ، َواَل َغَرق  م  َعمَداِء َهدم  ". َعَلى اَأم

ًتا : قَالَ   ( .7)َفَمَطَرتم َفَما رََأُوا السََّماَء َسبـم
بَـَر َفَدَعا فـََقالَ  ِديَِة َوَمَناِبِت : " َفَصِعَد َرُسول هللا المِمنـم َوم َكاِم َوالظِ َراِب َوبُطُوِن اَأم َنا، َعَلى اْلم َنا َواَل َعَليـم اللَُّهمَّ َحَوالَيـم

 ".الشََّجِر 
 .ابت السََّماء َعن المَمِديَنة اجنياب الثَـّومبفاجن

__________ 
ُزمء االول( 5)  .سبق َذِلك ِف اْلم
 .وهى اْلدب: أصابتها الس نة: أسنتت( 1)

 .النَّاِحَية: واْلناب
 .َجاع: وغرث

 .اْلصيب: املريع( 9)
 .الذى يعم االرض: والطبق

 .الربهة: السبت( 7)
)*( 
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ع  َمرمِجَعُه ِمنم تـَُبوكَ َوفمُد َبيِن مُ   .رََّة ذََكَر المَواِقِديُّ َأنَـُّهمم َقِدُموا َسَنَة ِتسم
ِر َأَواق  ِمنم ِفضَّة ، َوَأعمَطى  َاِرث بن َعومف، فأجازهم َعَليمِه السَََّلم ِبَعشم ُهم اْلم َاِرَث بمَن وََكانُوا َثََلثََة عشر رجَل ِمنـم اْلم

َرَة ُأوقِ  َِتم َعشم  .يَّةً َعومف  ثِنـم
ِقِهُم المغَيمَث : " َوذََكُروا َأنَّ ِبََلَدُهمم جُممِدبٌَة، َفَدَعا هَلُمم فـََقالَ  فـََلمَّا َرَجُعوا ِإََل ِبََلِدِهمم َوَجُدوَها َقدم َمَطَرتم َذِلَك " اللَُّهمَّ اسم

ُ َعَليمِه َوسَ  َم الَِّذي َدَعا هَلُمم ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لَّمَ الميَـوم
َثيِن ُموَسى بمُن ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم رَُجل  ِمنم َبيِن ثـَعمَلَبَة، َعنم َأبِيهِ : َوفمُد َبيِن ثـَعمَلَبَة قَاَل المَواِقِديُّ   .َحدَّ

ِعمَرانََة َسَنَة مثََ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن اْلم ، َقِدممَنا َعَليمِه َأرمبـََعَة نـََفر  فـَُقلمَناَلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََنمُن ُرُسُل َمنم : ان 
ََلمِ  ِمَنا، َوُهمم يُِقرُّوَن ِِبْلمِسم  .َخلمَفَنا ِمنم قـَوم

َناُه لِنـَُودِ َعُه، فـََقاَل لِِبََلل   ًما مثَّ ِجئـم َنا َأَيَّ زِِهمم َكَما َتُِيزُ : فََأَمَر لََنا ِبِضَياَفة ، َوَأَقمم  .المَوفمد َأجم
 .لَيمَس ِعنمَدََن َدرَاِهمُ : ِمنم ِفضَّة  فََأعمَطى ُكلَّ رَُجل  ِمنَّا مَخمَس َأَواق  َوقَالَ ( 5)فَجاء ببقرة 

َنا ِإََل ِبََلِدَنَ   .َوانمَصَرفـم
َزَة ال: َوفمُد َبيِن ُُمَاِرب  قَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم َأيب َوجم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َصاِلح  ، قَالَ َحدَّ ر  ِف : سَّعمِديِ  َقِدَم َوفمُد ُُمَاِرب  َسَنَة َعشم



َُة بمُن َسَواء   ُنُه ُخَزُيم َاِرِث، َوابـم  .َحجَِّة المَوَداِع، َوُهمم َعَشَرُة نـََفر  ِفيِهمم َسَواُء بمُن اْلم
َاِرِث، وََكاَن ِبََلٌل َيَمتِيِهمم بَِغَداء   َلَة بِنمِت اْلم َلُموا َوقَاُلوا فَأُنمزِلُوا َداَر َرمم  .ََنمُن َعَلى َمنم َورَاَءَنَ : َوَعَشاء ، فََأسم

__________ 
 .قدر َكِبريَة َواِسَعة، فسماها بقرة، من التبقر َوُهَو التـََّوسُّع َأو الهنا تسع بقرة بَِتَماِمَها: المبَـَقَرة( 5)

 .507/  5انمظُر النِ َهايَة اِلبمِن االثري 
)*( 

(7/571) 

 
 

ُهمم َوملَم يَ   .ُكنم َأَحٌد ِف تِلمَك المَمَواِسِم َأَفظَّ َواَل أغملظ على َرُسول هللا ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ُهمم، فـََعَرَفُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأبـمَقاين َحىتَّ َصدَّقمُت ِبكَ : وََكاَن ِف المَوفمِد رَُجٌل ِمنـم َمم  .اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـَقَ   ".ِإنَّ َهِذه المُقُلوب بيد هللا عزوجل : " اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َة بن َسَواء َفَصاَرت ُغرٌَّة بـَيمَضاُء، َوَأَجاَزُهمم َكَما جيُِيُز المَوفمَد َوانمَصَرُفوا إِ   .ََل ِبََلِدِهمم َومسح َرُسول هللا َوجه ُخَزُيم

ع  َوُهمم َثََلثََة َعَشَر رجَل : ب  ذََكَر المَواِقِديُّ َوفمُد َبيِن ِكََل  لَِبيُد بمُن رَبِيَعَة الشَّاِعُر َوَجبَّاُر [ فيهم]; َأنَـُّهمم َقِدُموا َسَنَة ِتسم
َدى ِإلَ ( 5) َرَمُه َوَأهم َ َكعمِب بمِن َماِلك  ُخلٌَّة فـََرحََّب بِِه َوَأكم َنُه َوبـَنيم يمِه، َوَجاُءوا َمَعُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى بمُن ُسلمَمى، وََكاَن بـَيـم

َياَن المكِ  ََلِم، َوذََكُروا َلُه َأنَّ الضَّحَّاَك بمَن ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَسلَُّموا َعَليمِه ِبَسََلِم اْلمِسم ََليبَّ َساَر ِفيِهمم ِبِكَتاِب اَّللَِّ َوُسنَِّة اَّللَّ
َتَجابُوا َلُه َوَأَخَذ َصَدقَاهِتِمم ِمنم َأغمِنَيائِِهمم َفَصَرفـََها َعَلى فُـ َرُسوِلِه الَِِّت َأَمَرُه  ُ هِبَا، َوَدَعاُهمم ِإََل اَّللَِّ فَاسم  .َقَرائِِهمم اَّللَّ

ُرو بمُن َماِلِك بمِن قـَيم : َوفمُد َبيِن ُرَؤاِس بمِن ِكََلب  مثَّ ذََكَر المَواِقِديُّ  ِس بمِن جُبَيمِد بمِن ُرَؤاِس بمِن ِكََلِب َأنَّ َرُجًَل يـَُقاُل َلُه َعمم
َلَم، مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم ِمِه َفَدَعاُهمم ِإََل اَّللَِّ  بمِن رَبِيَعَة بمِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَجَع ِإََل قـَوم

 .َقيمل  ِمثمَل َما َأَصابُوا ِمنَّاَحىتَّ ُنِصيَب ِمنم َبيِن عُ : فـََقاُلوا
َرو بمَن َماِلك  َهَذا قـََتَل رجَل من بىن عقيل نَـُهمم، َوَأنَّ َعمم تَـَلًة َكاَنتم بـَيـم  .َفذََكَر َمقم

 :قَالَ 
__________ 

 .َوَجاِبر: ا( 5)
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َما ( 5)لَِئن أاتىن الضربن : َعَليمِه َوَسلََّم، َوبـََلَغُه َما َصنَـعمُت فـََقالَ  َفَشَددمُت يََديَّ ِف ُغل   َوَأتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
َق المُغلِ  ِمنم َيِدهِ   .فـَوم



، ُتُه َعنم َُيِيِنِه فََأعمَرَض َعينِ  ُت فـََلمم يـَُردَّ َعَليَّ السَََّلَم، َوَأعمَرَض َعينِ  َفَأتـَيـم ُتُه َعنم يَ  فـََلمَّا ِجئمُت َسلَّمم ، َفأَتـَيـم َسارِِه فََأعمَرَض َعينِ 
ِهِه َفقلت ُتُه ِمنم ِقَبِل َوجم ُ َعنمكَ : فَأَتـَيـم ، َرِضَي اَّللَّ  .ََي َرُسول هللا ِإن الرب عزوجل لَيُـتَـَرضَّى فـَيَـرمَضى، فَارمَض َعينِ 

 ".َقدم َرِضيُت : " قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأقمَطَعُهُم المَعِقيَق َأنَـُّهمم َقدِ : َوفمُد َبيِن ُعَقيمِل بمِن َكعمب  ذََكَر المَواِقِديُّ  َعِقيَق  -ُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوِهَي َأرمٌض ِفيَها ُنَِيٌل وعيون -َبيِن ُعَقيمل  
ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ : " وَكتب ِبَذِلَك ِكَتاِبً   .ِبسم

ُعوا َوَأطَاعُ َهَذا َما َأعمَطى ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ  وا، َوملَم  رَبِيًعا َوُمَطر ِفًا َوَأَنًسا، َأعمطَاُهُم المَعِقيَق، َما َأقَاُموا الصَََّلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َومسَِ
ِلم    ".يـُعمِطِهمم َحقًّا ِلُمسم

 .َفَكاَن المِكَتاُب ِف َيِد ُمَطرِ ف  
، َوُهَو َأبُو َرزِين  فََأعمطَاُه َماًء يـَُقاُل َلُه النَِّظيُم َوَقِدَم َعَليمِه َأيمًضا َلِقيُط بمُن عَ : قَالَ  َتِفِق بمِن َعاِمِر بمِن ُعَقيمل  اِمِر بمِن المُمنـم

ِمهِ   .َوَِبيـََعُه َعَلى قـَوم
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَقدم َقدَّممَنا ُقُدوَمُه َوِقصََّتُه َوَحِديثَُه ِبطُوِلِه َوَّلِلَِّ اْلم

َرَة بمِن َوفمُد َبيِن قُ  َسَلَمَة ( 1[ )َعاِمِر ابمن]َشريمِ بمِن َكعمب  َوَذِلَك قـَبمَل َحجَِّة المَوَداِع، َوقـَبمَل ُحنَـنيم ، َفذََكَر ِفيِهمم قـُرََّة بمَن ُهبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكَساُه  َلَم فََأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ريمِ بمِن ُقَشريم ، فََأسم  بـُرمًدا،اْلَم

__________ 
 .الضرب: االصل( 5)
 .من االصابة( 1)

)*( 

(7/577) 

 
 

ِمِه، فـََقاَل قـُرَُّة ِحنَي رََجعَ  َفِد * َحَباَها َرُسوُل اَّللَِّ ِإذم نـََزَلتم ِبِه : َوَأَمَرُه َأنم يَِلَي َصَدقَاِت قـَوم َوَأممَكنَـَها ِمنم ََنِئل  َغريمِ ُمنـم
ِض اْلمُضم  َي َحِثيَثٌة فََأضمَحتم ِبَروم له * ِر َوهم َها فـَىًت اَل يـُرمِدُف الذََّم رَحم يرموى َِأَممِر * َوَقدم َأجنمََحتم َحاَجاهِتَا ِمنم ُُمَمَِّد َعَليـم

، َوَأنَـُّهمم َكانُوا َثََلِثنَي ( 5)المَعاِجِز المُمتَـَردِ ِد  ع  فيهم ُمَعاِويَة بن ثـَومر بن ; رجَل َوفمُد َبيِن المَبكَّاِء ذََكَر َأنَـُّهمم َقِدُموا َسَنَة ِتسم
ٌر، فـََقالَ ( 1[ )ُمَعاِويَة بمنِ ] َمِئذ  ابمُن ِمائَِة َسَنة ، َوَمَعُه ابمٌن َلُه يـَُقاُل َلُه ِبشم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ : ُعَباَدَة بمِن المَبكَّاِء، َوُهَو يـَوم

َههُ َأتـَبَـرَُّك مبَسِ َك، َوَقدم َكرِبمُت َوابميِن َهَذا   .بـَرٌّ يب فَاممَسحم َوجم
ًرا، َوبـَرََّك َعَليمِهنَّ َفكَ  َهُه َوَأعمطَاُه َأعمنُـًزا ُعفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوجم ٌط َفَمَسَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ انُوا اَل ُيِصيبـُُهمم بـَعمَد َذِلَك َقحم

 .َواَل َسَنةٌ 
ِر بمِن ُمَعاِويَ  ريمِ َوالمبَـرََكاِت َأعمطَاُه َأْحمَُد ِإذم * َوَأيب الَِّذي َمَسَح الرَُّسوُل ِبَرأمِسِه : َة ِف َذِلكَ َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِبشم َوَدَعا َلُه ِِبْلَم

َن ِمنم ِمَنح  * ُيَلن َوفد اْلى كل َعِشيَّة ( 9)عفرا نواحل لسن ِبْليات * َأاَتُه َأعمنـًُزا   َويعود َذاك امللئ ِِبلمَغَدَواِت بُورِكم



 َوَعَليمِه مىن َما حييت َصََلت* َوبُوِرَك َماَِنًا 
__________ 

 .تروك المر المَعاِجز: ِف االصابة( 5)
َيَّات( 9: )من االصابة( 1)  : )*(اْلم
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 َوفمُد ِكَنانَةَ 
َقِع اللَّيمِثيَّ َقِدَم : َرَوى المَواِقِديُّ بََِسانِيِدهِ  َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يـََتَجهَُّز ِإََل تـَُبوَك، َأنَّ َواثَِلَة بمَن اَأم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمهِ  بَـَرُهمم َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِه، َفَدَعاُهمم َوَأخم  . َوَسلَّمَ َفَصلَّى َمَعُه الصُّبمَح مثَّ رََجَع ِإََل قـَوم
 . أْحلك َأبًَداَواَّللَِّ اَل : فـََقاَل َأبُوهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َوَجهََّزتمُه َحىتَّ َساَر َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَمتم ُتُه َكََلَمُه فََأسم َعتم ُأخم ِإََل تـَُبوَك َوُهَو رَاِكٌب َعَلى بَِعري   َومسَِ
َرةَ   .ِلَكعمِب بمِن ُعجم

ُ َعلَ  َرَة َما  َوبـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمِه َوَسلََّم َمَع َخاِلد  ِإََل ُأَكيمِدِر ُدوَمَة، فـََلمَّا رََجُعوا َعَرَض َواثَِلُة َعَلى َكعمِب بمِن ُعجم
ِمِه ِمَن المَغِنيَمِة، فـََقاَل َلُه َكعمبٌ  َا َْحلتك هلل عزوجل: َكاَن َشاَرَطُه َعَليمِه ِمنم َسهم  .ِإَّنَّ

َجَع ذََكَر المَوا َلَة، فـَنَـَزُلوا ِشعمَب ِسلمع  : ِقِديُّ َوفمُد َأشم ُعوُد بمُن رَُخيـم ، َورَئِيُسُهمم َمسم َنمَدِق َوُهمم ِمائَُة رَُجل   .َأنَـُّهمم َقِدُموا َعاَم اْلم
رِ  َاِل التَّمم  .َفَخَرَج ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ َوَأَمَر هَلُمم بَِْحم

َلُموا بـَعمَد َذِلكَ َبلم قدُموا بعد َما فـَرََغ ِمنم بَ : َويـَُقالُ  ، فـََواَدَعُهمم َوَرَجُعوا، مثَّ َأسم َعِمائَِة رَُجل   .يِن قـَُريمَظَة، وََكانُوا َسبـم
ِمِه َأَماًَن وََكتَ  َلَم، َوَأَخَذ ِلَقوم لمَفَراِئُض َوَشَراِئُع َب َلُه ِكَتاًِب ِفيِه اَوفمُد َِبِهَلَة َقِدَم رَئِيُسُهمم ُمَطرِ ُف بمُن المَكاِهِن بـَعمَد المَفتمِح َفَأسم

ََلمِ   .اْلمِسم
ُ َعنمهُ   .َكتَـَبُه ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ

َبةَ : َوفمُد َبيِن ُسَليمم  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَُجٌل ِمنم َبيِن ُسَليمم  يـَُقاُل َلُه قـَيمُس بمُن ُنشم َع  ، َفَسمِ َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوسَ  َياَء فََأَجابَُه َوَوَعى َذِلَك ُكلَُّه، َوَدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لََّم ِإََل االسَلم فَأسلمَكََلَمُه َوَسأََلُه َعنم َأشم

(7/571) 

 
 

َنَمةَ : َورجع ِإََل قومه من َبيِن ُسَليمم  فـََقالَ  عمُت تـَرممَجََة الرُّوِم َوَهيـم َعارَ  َقدم مسَِ  فَاِرَس َوَأشم
ًئا ِمنم َكََلِمِهمم، فَ  ِبُه َكََلُم ُُمَمَّد  َشيـم  .َأِطيُعوين َوُخُذوا بَِنِصيِبُكمم ِمنمهُ المَعَرِب وََكَهانََة المُكهَّاِن وََكََلَم َمَقاِوِل ِْحميَـَر، َفَما ُيشم

َلُقوا رَ  ُعِمائَة  فـََلمَّا َكاَن َعاُم المَفتمِح َخَرَجتم بـَُنو ُسَليمم  فـَ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُِقَديمد  َوُهمم َسبـم  .ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلُموا َوقَاُلوا: َويـَُقالُ  َعلم ِلَواَءََن : َكانُوا َألمًفا، َوِفيِهُم المَعبَّاُس بمُن ِمرمَداس  َومَجَاَعٌة ِمنم َأعمَياهِنِمم، فََأسم َمِتَك، َواجم َعلمَنا ِف ُمَقدِ  اجم



ًماَأْحمَ   .َر َوِشَعاَرََن ُمَقدَّ
ًنا  .فـََفَعَل َذِلَك هِبِمم َفَشِهُدوا َمَعُه المَفتمَح َوالطَّاِئَف َوُحنَـيـم

ًما َوثـَعمَلَباِن يـَُبواَلِن َعَليمِه فـَقَ  * لثَـّعمَلَباِن بـََرأمِسِه َأَربٌّ يـَُبوُل ا: الَ َوَقدم َكاَن رَاِشُد بمُن َعبمِد رَبِ ِه السَُّلِميُّ يـَعمُبُد َصَنًما، فـََرآُه يـَوم
َلَم َوقَاَل َلهُ ! َلَقدم َذلَّ َمنم َِبَلتم َعَليمِه الثَـَّعاِلبُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأسم  مثَّ َشدَّ َعَليمِه َفَكسََّرُه، مثَّ َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َغاِوي بمُن َعبمِد المُعزَّى: امسمَُك؟ قَالَ  َما: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َبلم َأنمَت رَاِشُد بمُن َعبمِد رَب ِهِ : فـََقالَ 
ُ الرَُّسوِل، َوقَالَ  ٌ ََتمِري يـَُقاُل هَلَا َعنيم ِضًعا يـَُقاُل َلُه رَُهاٌط ِفيِه َعنيم ُر َبيِن ُسَليمم  : َوَأقمطََعُه َموم  .ُهَو َخيـم

 .ِمِه َوَشِهَد المَفتمَح َوَما بـَعمَدَهاَوَعَقَد َلُه َعَلى قـَوم 
، : َوفمُد َبيِن ِهََلِل بمِن َعاِمر  ذََكَر ِف َوفمِدِهمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعبمَد اَّللَِّ َلَم َومَسَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَم، فََأسم ِف بمَن َأصم َعبمَد َعوم

 .ِديٌث ِف الصََّدَقاتِ َوقَِبيَصَة بمَن ُُمَاِرق  الَِّذي َلُه حَ 
َبَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمنِ  دم بمِن ُرَويـم  ِهََلِل بن َعامر، فـََلمَّا َوذََكَر ِف َوفمِد َبيِن ِهََلل  زََِيَد بمَن َعبمِد هللا بن َمالك بن جبري بن اهلم

َاِرِث، َفَدَخلَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنمزَِلُه  دخل المَمِديَنة ُيم َمنمِزَل َخالَِتِه َميمُمونََة بِنمِت اْلم َها فـََلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليـم
 .رَآُه فـََغِضَب َورََجعَ 

 :فـََقاَلتم 
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ِِت   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّه ابمُن ُأخم
َر مثَّ  ِجِد َوَمَعُه زََِيٌد، َفَصلَّى الظُّهم  َأدمىَن ِزََيًدا َفَدَعا َلُه َوَوَضَع يََدُه َعَلى رَأمِسِه مثَّ َحَدَرَها َعَلى َفَدَخَل مثَّ َخَرَج ِإََل المَمسم

 َطَرِف َأنمِفِه، َفَكاَنتم بـَُنو ِهََلل  
ِه ِزََيد  : تـَُقولُ   .َما زِلمَنا نـَتَـَعرَُّف المبَـرََكَة ِف َوجم

ِجِد َأعميِن زََِيًدا اَل ُأرِيُد ِسَواَءُه * ُسوُل ِبَرأمِسِه ََيبمَن الَِّذي َمَسَح الرَّ : َوقَاَل الشَّاِعُر لعلى بن زََِيد ريمِ ِعنمَد المَمسم َوَدَعا َلُه ِِبْلَم
َتُه ِف ُملمَحِد * من َعاِبر َأوم ُمتمِهم  َأوم ُمنمِجِد َما زَاَل َذاَك النُّوُر ِف ِعرمنِيِنِه *  ِر بمِن وَ ( 5)َحىتَّ تـَبَـوََّأ بـَيـم اِئل  ذََكَر َوفمُد َبيِن َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم ُقسِ  بمِن َساِعَدَة : المَواِقِديُّ  لَيمَس َذاَك ِمنمُكمم، َذاَك : فـََقالَ ; َأنَـُّهمم َلمَّا َقِدُموا َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِهِليَّة، فـََواىف عكاظ َوالنَّاُس جُممَتِمُعونَ   .، َفَكلََّمُهمم ِبَكََلِمِه الَِّذي ُحِفَظ َعنمهُ رَُجٌل من إَيد حتنف ِف اْلم

َصاِصَيِة، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َمرمَثد  َوَحسَّاُن بمُن ُخوط  : قَالَ   .وََكاَن ِف المَوفمِد َبِشرُي بمُن اْلَم
ر  * َأََن ابمُن َحسَّاَن بمِن ُخوط  َوَأيب : فـََقاَل رَُجٌل ِمنم َوَلِد َحسَّانَ  ُكلِ َها ِإََل النَِّب َوفد تغلب ذكر َأنَـُّهمم َكانُوا ِستََّة   َرُسوُل َبكم

َاِرثِ  َلَة بِنمِت اْلم ِلِمنَي َوَنَصاَرى َعَليمِهمم ُصُلُب الذََّهِب، فـَنَـَزُلوا َداَر َرمم  .َعَشَر َرُجًَل ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم النََّصاَرى َعَلى أَ  ُهمَفَصاحَلَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرانِيَّة َوَأَجاَز المُمسلمني ِمنـم ِبُغوا َأوماَلَدُهمم ِف النَّصم  .نم اَل َيصم

__________ 



 .المَقربم : امللحد( 5)
)*( 
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ِل المَيَمِن َوفمُد َتُِيَب ذََكَر المَواِقِديُّ  ، َوَأنَـُّهمم َكانُوا َثََلثَ : ِوفَاَداُت َأهم ع   َة عشر رجَل، فأجازهمَأنَـُّهمم َقِدُموا َسَنَة ِتسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُهمم قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُهمم َوَأنَّ ُغََلًما ِمنـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ادمُع : َما َحاَجُتَك؟ فـََقالَ : َأكثر ممَّا َأَجاَز َغيـم

َ يـَغمِفرم يل َويـَرمَْحميِن َوجَيمَعلم ِغَناَي ِف قـَلمِب   .اَّللَّ
َعلم ِغَناُه ِف قـَلمِبِه : " فـََقالَ   .َفَكاَن بـَعمَد َذِلَك ِمنم َأزمَهِد النَّاس" اللَُّهمَّ اغمِفرم َلُه َوارمَْحمُه، َواجم

ر  َوَسَأهَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم  ىَوفد خوالن ذكر َأنَـُّهمم َكانُوا َعَشَرًة، َوَأنَـُّهمم َقِدُموا ِف َشعمَباَن َسَنَة َعشم اَّللَّ
ًرا ِمنمُه َوَلوم َقدم رََجعمَنا هَلََدممَناهُ ( 5)َصَنِمِهُم الَِّذي َكاَن يـَُقاُل َلُه َعمُّ َأَنس    .، فـََقاُلوا أُبمِدلمَنا بِِه َخيـم

ُ َوَحرَُّموا َما َحرََّم اَّللَُّ  َوتـََعلَُّموا المُقرمآَن َوالسَُّنَن، فـََلمَّا رََجُعوا َهَدُموا الصََّنَم، َوَأَحلُّوا  .َما َأَحلَّ اَّللَّ
َلَم َوفمُدُهمم َأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َل المَقلمِب، فـََلمَّا َأسم ِل َوفمُد جعفى ذكر َأنَـُّهمم َكانُوا ُُيَر ُِموَن َأكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِكم ى اَّللَّ

 .اَل يَِتمُّ ِإُيَانُُكمم َحىتَّ أتَمُكُلوهُ : َوَلُه رَئِيَسُهمم َوقَالَ المَقلمِب، َوَأَمَر ِبِه َفُشِوَي َوَنَ 
َذُه َويَُدُه تـُرمَعُد فََأَكَلُه َوقَالَ   َوتـُرمَعُد ِحنَي َمسَّتمُه بـََناين * َعَلى َأين ِ َأَكلمُت المَقلمَب ُكرمًها : فََأخم

__________ 
 .عميانس: ِف المَقاُموس( 5)

ُسورَةِبَضم المعني َوسُ   .ُكون المِميم َوالنُّون المَمكم
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ذََكَر َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتاِب َمعمرَِفِة ( 5)فصل  َزمِد َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِفُظ ِف قدوم َوفد اَأم الصََّحابَِة َواْلم
عمُت َأَِب ُسَليمَماَن الدَّارَاينَّ قَالَ َأبُو ُموَسى المَمِدييِنُّ، ِمنم َحِديِث َأْحمَ  ، َقاَل مسَِ ََواِريِ  َثيِن َعلمَقَمُة بمُن يَزِيَد بمِن : َد بمِن َأيب اْلم َحدَّ

َزمِديُّ قَالَ  َاِرِث، قَالَ : ُسَويمد  اَأم َثيِن َأيب، َعنم جدى، َعن ُسَويمِد بمِن اْلم ُت َساِبعَ : َحدَّ  َوَفدم
َعة  ِمنم قـَوم  َناُه فََأعمَجَبُه َما رَأَ َسبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َدَخلمَنا َعَليمِه وََكلَّمم ى ِمنم مَسمِتَنا َوزِي َِنا ِمي َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِمُنونَ : فـََقالَ   .َما َأنـمُتمم؟ قـُلمَنا ُمؤم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  لُكم وإُيانكم : " َم َوقَالَ فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ل  َحِقيَقة، َفَما َحِقيَقة قـَوم  ".ِإنَّ ِلُكلِ  قـَوم

َلًة : قـُلمَنا َرَة َخصم نَ ; مَخمَس َعشم َنا َأنم نـَعمَمَل هِبَا، َومَخمٌس خَتَلَّقم ِمَن هِبَا، َومَخمٌس َأَمَرتـم َنا هِبَا ُرُسُلَك َأنم نـُؤم َها َأَمَرتـم ا هِبَا ِف مَخمٌس ِمنـم
ًئااْلمَ  َها َشيـم َرَه ِمنـم َها، ِإالَّ َأنم َتكم ُن َعَليـم  .اِهِليَِّة فـََنحم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِمُنوا هِبَا؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسُة الَِِّت َأَمَرتمُكمم هِبَا ُرُسِلي َأنم تـُؤم َمم ِمَن ِِبَّللَِّ : قـُلمَنا" َما اْلم َنا َأنم نـُؤم َأَمَرتـم
 .َمََلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َوالمبَـعمِث بـَعمَد المَمومتِ وَ 

َسُة الَِِّت َأَمَرتمُكمم َأنم تـَعمَمُلوا هِبَا؟ : " قَالَ  َمم َنا َأنم نـَُقولَ : قـُلمَنا" َوَما اْلم ِتَ الزََّكاَة، : َأَمَرتـم ُ، َونُِقيَم الصَََّلَة، َونـُؤم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َتطَاَع ِإلَيمِه َسِبيًَل َوَنُصوَم   .َرَمَضاَن، َوََنُجَّ المبَـيمَت َمِن اسم

َاِهِليَّة؟ : " فـََقالَ  َسة الذى ختلقتم هبَا ِف اْلم َمم  ".َوَما اْلم
ر ِعنمد: قـُلمَنا  الشُّكم

__________ 
 .سقط من ات( 5)

)*( 

(7/550) 

 
 

َعمَداءِ الرَخاء، َوالصَّربم ِعنمد المبََلء، والرضى مبُرِ  المَقضَ  ُق ِف ُمَواِطِن اللِ َقاِء، َوتـَرمُك الشََّماتََة ِِبَأم  .اِء، َوالصِ دم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِهِهمم َأنم َيُكونُوا َأنمِبَياَء : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُحَكَماُء ُعَلَماُء َكاُدوا ِمنم ِفقم

َلةً َوَأََن َأزِيدُُكمم مخمسا: " مثَّ قَالَ  ُروَن َخصم ُنوا : ، فَيتم َلُكمم ِعشم ُتمم َكَما تـَُقوُلوَن، َفََل ََتمَمُعوا َما اَل أتَمُكُلوَن، َواَل تـَبـم ِإنم ُكنـم
 َماال تسكنون، َواَل تنافسوا ِف شئ َأنـمُتم َعنهُ 

َ الَِّذي ِإلَيمِه تـُرمَجُعوَن َوَعَليمِه تـُعمَرُضوَن، وَ  ِدُموَن، َوِفيِه خَتمُلُدوَن َغدا تزولون، َواتَـُّقوا اَّللَّ  ".ارمَغُبوا ِفيَما َعَليمِه تـُقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وحفظوا َوصيته َوعِمُلوا هبَا ُم ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فَانمَصَرَف المَقوم

َعَة َعَشَر رَاِكًبا َعَليم : مثَّ ذََكرَ  َعَث َوفمَد ِكنمَدَة َوَأنَـُّهمم َكانُوا ِبضم َشم ِر َأَواق  َوَأَجاَز اَأم ، َوَأنَُّه َأَجاَزُهمم بَِعشم َعُث بمُن قـَيمس  َشم ِهُم اَأم
َرَة ُأوِقيَّةً  َِتم َعشم  .ثِنـم

 .َوَقدم تـََقدَّمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َعَة َعَشَر رَاِكًبا، َفَصاَدُفوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَبِ، َفَجَلُسوا َوملَم  َوفمُد الصَِّدِف َقِدُموا ِف ِبضم خَيمُطُب َعَلى المِمنـم

ِلُموَن َأنـمُتمم؟ : " ُيَسلِ ُموا، فـََقالَ   .نـََعمم : قَاُلوا" َأُمسم
ُتمم؟ : " قَالَ   ".فـََهَلَّ َسلَّمم

 .السَََّلُم َعَليمَك َأيُـَّها النَِّبُّ َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُهُ : فـََقاُموا ِقَياًما فـََقاُلوا
ِلُسوا : " الَ فـَقَ   ".َوَعَليمُكُم السَََّلُم، اجم

َقاِت الصََّلَواتِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َأوم  .َفَجَلُسوا َوَسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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بَـَر، فَ : َوفمُد ُخَشنيم  قَالَ  َعَة َوَقِدَم َأبُو ثـَعمَلَبَة اْلمَُشيِنُّ َوَرُسول هللا يتجهز ِإََل َخيـم بَـَر، مثَّ َقِدَم بـَعمَد َذِلَك ِبضم َشِهَد َمَعُه َخيـم
َلُموا ُهمم فََأسم  .َعَشَر َرُجًَل ِمنـم

َنَة َوَبيِن َكلمب  َوا* * *  رََة َوَسََلَماِن َوُجَهيـم َراَء َوَبيِن ُعذم َرمِميِ نيَ مثَّ ذََكَر َوفمَد َبيِن َسعمِد ُهَذميم  َوبَِلي   َوبـَهم  .ْلم
َرمِميِ  ِف َصِحيِح المُبَخاِري ِ َوَقدم تـَقَ  ِرو بمِن َسَلَمَة اْلم َم َحِديُث َعمم  .دَّ

َاِرِث بمِن َكعمب  َومَهمَداَن َوَسعمِد المَعِشريَة َوَعبس، ووفد الداريني والرهاووين: َوذََكرَ  َزمِد َوَوفمَد َغسَّاَن َواْلم َوبىن غامد  َوفمَد اَأم
َرًحا والنخع وجبيلة وخثعم، َوحضر موت وَ  َرمبـََعَة مَجمًدا َوُِممَوًسا َوِمشم ر ، َوذََكَر ِفيِهُم المُمُلوَك اَأم ذََكَر ِفيِهمم َواِئَل بمَن ُحجم

 .َوَأبمَضَعةَ 
ِتِهُم العمردة  َنِد َأْحمََد َلعمنـُُهمم َمَع ُأخم  .، َوتكلم المَواِقِدي  فيهم َكََلًما ِفيِه طُولٌ ( 5)َوَقدم َوَرَد ِف ُمسم

َرَة َوِْحميَـَر َوجَنمَراَن َوَجيمَشانَ  َوذََكرَ  َلَم َوُجَذام  َوَمهم  .َوفمَد َأزمِد ُعَماَن وغافق وِبرق ودوس ومثالة واْلدار َوَأسم
 .َوَبَسَط المَكََلم على َهِذه المَقَباِئل يطول ِجدًّا، َوَقدم َقدَّممَنا بـَعمَض َما يـَتَـَعلَُّق ِبَذِلكَ 

 .هللا َأعمَلمُ َوِفيَما أوردَنه ِكَفايَة وَ 
، قَالَ : مثَّ قَاَل المَواِقِديُّ * * *  َثيِن ُشَعيمُب بمُن ُعَباَدَة، َعِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َحنمَطب  َباِع َحدَّ َنا َرُسوُل : َواِفُد السِ  بـَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِِبلمَمِديَنِة ِف َأصمَحا َ يََديمِه فـََعَوىاَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل ِذئمٌب فـََوَقَف بـَنيم  .به ِإذم َأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتمم َأنم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـبـم َباِع ِإلَيمُكمم فَِإنم َأحم  َهَذا َواِفُد السِ 

__________ 
 .َمَع أخيهم المغمر: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن المَقاُموس
 .لسِ نيَِبب ا

)*( 
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ُتُموُه وحتذرُت ِمنمُه، َفَما َأَخَذ فـَُهَو ِرزم  ُتم تـَرَكم بَـبـم ِِه، َوِإن َأحم ًئا اَل يـَعمُدوُه ِإََل َغريم ِرُضوا َلُه َشيـم  ".قُُه تـَفم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما َتِطيُب َأنـمُفُسَنا َلُه بشئ: قَاُلوا

َمأَ ِإلَيمِه النَِّبُّ َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلََّم بََِصابِِعِه الثَََّلثِ  فََأوم ُهمم : اَّللَّ  .َأيم َخاِلسم
 ( .5)فـََوَلَّ َوَلُه َعَسََلٌن 

هِ   .َوَهَذا ُمرمَسٌل ِمنم َهَذا المَوجم
َماُم َأْحمَدُ  َِديُث الَِّذي َرَواُه اْلمِ ئمَب الَِّذي ذُِكَر ِف اْلم ئمُب الذِ  ِبُه َهَذا الذِ  ثـَنَ : َوُيشم  ا يَزِيدُ َحدَّ

ُدَّاينُّ  ، قَالَ ( 1)ُهَو ابمن َهاُروَن، َأنـمَبَأََن المَقاِسُم بمُن المَفضمِل اْلم ِريِ  ُدم َرَة، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ئمُب َعَلى : ، َعنم َأيب َنضم َعَدا الذِ 
ئمُب عَ  ُ ِإيَلَّ : َلى َذنَِبِه، فـََقالَ َشاة  فََأَخَذَها َفطََلبَـَها الرَّاِعي َفانـمتَـَزَعَها ِمنمُه فََأقـمَعى الذِ  ! َأاَل تـَتَِّقي اَّللََّ تـَنمزُِع ِمينِ  ِرزمقًا َساَقُه اَّللَّ



نمسِ : فـََقالَ  ئمبَ ! ََي َعَجًبا ِذئمٌب ُمقمع  َعَلى َذنَِبِه يَُكلِ ُميِن َكََلَم اْلمِ رِبََك بَِعمَجَب ِمنم َذِلَك : فـََقاَل الذِ   ُُمَمَّد  َرُسولِ ; َأالَّ ُأخم
َباِء َما َقدم َسَبقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِيَـثمِرَب خُيمرِبُ النَّاَس ِبَنـم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَل الرَّاِعي َيُسوُق َغَنَمُه َحىتَّ َدَخَل المَمِديَنَة، فـََزَواَها ِإََل زَاِويَة  ِمنم َزَواََيَها، مثَّ َأَتى رَ : قَالَ   َعَليمِه ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ فََأقـم
بَـَرهُ   .َوَسلََّم فََأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُنوِديَ  َعمَرايب ِ : فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبمُهمم : الصَََّلُة َجاِمَعًة، مثَّ َخَرَج فـََقاَل ِلَلم  .َأخم
بَـَرُهمم   .فََأخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َصَدَق َوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه، اَل تقوم السَّاَعة َحىتَّ تكلم السَباع االنس : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلُه بـَعمَدُه  َدَث َأهم  ".َوتكلم الرجل عذبة َسومطه وشراك نَعله، َوخُتمرِبُه َفِخُذُه مبَا َأحم

َياَن بمِن وَِكيِع بمِن اْلمَ  ِل بِِه، َوقَالَ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم ُسفم َحَسٌن َغرِيٌب َصِحيٌح، : رَّاِح، َعنم َأبِيِه، َعِن المَقاِسِم بمِن المَفضم
 اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِث المَقاِسِم بمِن المفضل َوُهوَ 

__________ 
 .ااِلضمِطَراب ِف المَعدو وهز الرَّأمس: العسَلن( 5)
َبة ِإََل ُمل ة ِِبلمَبصمرَ ( 1)  .ِة نزهلا بطن من االزد يـَُقال هَلُم حدانِنسم

 .157/  5الل َباب 
)*( 

(7/559) 

 
 

ِدي    َِديِث َوثَـَّقُه َُيمََي َوابمُن َمهم ِل اْلم  .ثَِقٌة َمأمُموٌن ِعنمَد َأهم
َماُم َأْحمَُد َأيمًضا: قـُلمتُ  ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َأنـمَبَأََن ُشَعيمٌب هُ : َوَقدم َرَواُه اْلمِ ، َحدَّ َسنيم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأىب اْلُم َو ابمُن َأيب َْحمَزَة، َحدَّ

ثَُه، َفذََكَر َهِذِه المِقصََّة ِبطُوهِلَا ِبَبمَسَط ِمنم َهَذا الس ِ  ِريَّ َحدَّ ُدم َران َأنَّ َأَِب َسِعيد  اْلم  .َياقِ َحدََّثىن مهم
ثـََنا َأبُو النَّضمرِ : مثَّ َرَواُه َأْحمَدُ  ٌر،َحدَّ َِميِد بن هبمَرام، َحدثَنا َشهم ثـََنا َعبمُد اْلم  ، َحدَّ

 .َوَحدََّث َأبُو َسِعيد  : قَالَ 
 .َفذََكَرهُ 

ُ َأعمَلمُ  َبُه َواَّللَّ َياُق َأشم  .َوَهَذا السِ 
َناٌد َعَلى َشرط أهل الس َنن َومل خيرجوه  .َوُهَو ِإسم

نِ  مبَكَّ  ُر ُوُفوِد اْلِم َم ِذكم َرِة فصل َوَقدم تـََقدَّ جم  ( .5)َة قـَبمَل اهلِم
َقافِ  َحم ِلِه تـََعاََل ِف ُسورَِة اَأم َنا المَكََلَم ِف َذِلَك َأيمًضا ِعنمَد قـَوم َتِمُعوَن : " َوَقدم تـََقصَّيـم نِ  َيسم َنا ِإلَيمَك نـََفًرا ِمَن اْلِم َوِإذم َصَرفـم

ََحاِديِث ِف َذلِ " المُقرمآَن  َلمَ َفذََكرمََن َما َوَرَد ِمَن اَأم ََثِر، َوَأومَردمََن َحِديَث َسَواِد بمِن قَاِرب  الَِّذي َكاَن َكاِهًنا فََأسم  .َك َواْلم
َلَم  رَبِ ِحنَي َأسم هَ * َعِجبمُت لِلمِجنِ  َوَأجنمَاِسَها : ِحنَي قَاَل َلهُ ( [ 1)الرَِّئيُّ ]َوَما َرَواُه َعنم رَئِيِ ِه الَِّذي َكاَن َيَمتِيِه ِِبْلَم ا َوَشدِ 



َُدى  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم ََلِسَها تـَهم َوِة ِمنم َهاِشم  * المِعيَس بَِحم نِ  َكَأرمَجاِسَها فَانـمَهضم ِإََل الصَّفم ِمُنو اْلِم ُم * َما ُمؤم َواسم
لُهُ  نَـيمَك ِإََل رَأمِسَها مثَّ قـَوم َها المِعيسَ * َعِجبمُت لِلمِجنِ  َوَتطمََلهِبَا : بَِعيـم دى  َوَشدِ  ِوي ِإََل َمكَّة تبغى اهلم َتاهِبَا تـَهم لَيمَس * بَِقـم

 قدامها كأذَنهبا
__________ 

ُزمء االول ( 5)  .977سبق َذِلك ِف اْلم
 )*(من ا ( 1)
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َوِة ِمنم َهاِشم   لُهُ * فاهنض ِإََل الصَّفم نَـيمَك ِإََل َِبهبَا مثَّ قـَوم ُم ِبَعيـم َوارَِها * خَتمَبارَِها َعِجبمُت ِللمِجنِ  وَ : َواسم َها المِعيَس بَِكم َوَشدِ 
َُدى  ِوي ِإََل َمكََّة تـَبمِغي اهلم َوِة ِمنم َهاِشم  * تـَهم َيارَِها فَانـمَهضم ِإََل الصَّفم نِ  َكُكفَّارَِها * لَيمَس َذُوو الشَّرِ  َكَأخم ِمُنو اْلِم َما ُمؤم

نِ  ِإََل َمكَّةَ َوَهَذا َوَأممثَالُُه ممَّا يَُدلُّ َعَلى َتكم   .َراِر ُوُفوِد اْلِم
 َوَقدم قـَرَّرمََن َذِلَك ُهَناِلَك مبَا

َمةُ  ِفيُق َوالمِعصم ُد َوالمِمنَُّة َوبِِه التـَّوم َمم  .ِفيِه ِكَفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم
َهِقيُّ َهاُهَنا َحِديثًا َغرِيًبا ِجدًّ * * *  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َنا َوَقدم َأومَرَد اْلم بَـبـم ُضوًعا، َوَلِكنَّ َُممَرَجُه َعزِيٌز َأحم ا، َبلم ُمنمَكًرا َأوم َموم

 .َأنم نُورَِدُه َكَما أوردهُ 
 .َوالمعجب ِمنمهُ 

ُ عَ : فَِإنَُّه قَاَل ِف َداَلِئل النـُّبـُوَّة َثم بمِن اَلِقيَس بمِن ِإبمِليَس َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َيـم ََلِمهِ َِبب قدوم َهامة بن اهلم  .َليمِه َوَسلََّم َوِإسم
ِ بمِن َداُوَد المَعَلِويُّ َرِْحَُه هللا، َأنبَأََن َأبُو نصر ُُمَمَّد  َُسنيم َسِن ُُمَمَُّد بمُن اْلم بَـَرََن َأبُو اْلَم ابمن َْحمَدَويمه بن سهل المَقارئ َأخم

ُمِليُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َْحَّاد  اْلم بَـَرين َأيب، َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر، قَاَل قَاَل المَمرمَوِزيُّ، َحدَّ ، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َمعمَشر ، َأخم
ُ َعنمهُ  بَ : ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َجَبل  ِمنم ِجَباِل هِتَاَمَة ِإذم َأقـم َنا ََنمُن قـُُعوٌد َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َل َشيمٌخ بَِيِدِه بـَيـم

ُ َعَليمِه َوسلم فردُت قَالَ  َثم بمِن : قَالَ " نَغَمة جن وغمغتهم من َأنمت : " َعًصا، َفَسلََّم َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َيـم َأَن َهامة بن اهلم
 .اَلِقيَس بمِن ِإبمِليسَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  نَ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِر؟ َفَما بـَيـم َ ِإبمِليَس ِإالَّ َأبـََواِن، فكم َأَتى َلك ِمَن الدَّهم نَـيمُت : قَالَ " َك َوبـَنيم َقدم َأفـم
َهُم المَكََلمَ  ، َأفـم َرَها ِإالَّ َقِليًَل، لََيايلَ قـََتَل قَابِيُل َهابِيَل ُكنمُت ُغََلًما ابمَن َأعمَوام  نـمَيا ُعمم َكاِم َوآُمُر إبِِ  الدُّ فمَساِد الطََّعاِم َوَأُمرُّ ِِبْلم

َرمَحامِ   .َوَقِطيَعِة اَأم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".بِئمَس َعَمُل الشَّيمِخ المُمتَـَوسِ ِم، َوالشَّابِ  المُمتَـَلوِ 
ِمِه، فـََلمم َأَزلم َذرمين ِمَن التـَّرمَداِد، ِإين ِ اَتِئٌب ِإََل اَّللَِّ عزوجل، : قَالَ  ِجِدِه َمَع َمنم آَمَن ِبِه ِمنم قـَوم ِإين ِ ُكنمُت َمَع نُوح  ِف َمسم

ِمِه َحىتَّ َبَكى َوَأبمَكاين َوقَالَ   اَل َجَرَم َأين ِ َعَلى َذِلَك ِمَن النَّاِدِمنَي، َوُأُعوُذ ِِبَّللَِّ َأنم َأُكوَن ِمنَ : ُأَعاتُِبُه َعَلى َدعمَوتِِه َعَلى قـَوم
َاِهِلنيَ   .اْلم

تَـَرَك ِف َدِم السَِّعيِد الشَِّهيِد َهابِيَل بن آدم،: قَالَ   قـُلمُت، ََي نُوُح ِإين ِ ُكنمُت ممَِّن اشم
بًَة؟ قَالَ  َرِة َوالنََّداَمِة، ِإين ِ قـََرأمُت ِفيَما أَ : فـََهل َتدَل عنمدك تـَوم سم َعلمُه قـَبمَل اْلَم ريمِ َوافـم ُ َعَليَّ َأنَُّه لَيمَس ََي َهاُم ُهمَّ ِِبْلَم نـمَزَل اَّللَّ

ُجدم َّلِلَِّ  ُ َعَليمِه، ُقمم فـَتَـَوضَّأم َواسم ُرُه َما بـََلَغ ِإالَّ اَتَب اَّللَّ ِ  ِمنم َعبمد  اَتَب ِإََل اَّللَِّ َِبِلٌغ َأمم َدتـَنيم  .َسجم
 .قَاَل فـََفَعلمُت ِمنم َساَعِِت َما َأَمَرين بِهِ 

بـَُتَك ِمَن السََّماءِ ارمَفعم رَأمسَ : فـََناَداين   .َك، فـََقدم نـََزَلتم تـَوم
 .َفَخَررمُت َّلِلَِّ َساِجًدا

مِ : قَالَ  ِمِه، فـََلمم َأَزلم ُأَعاتُِبُه َعَلى َدعمَوتِِه َعَلى قـَوم ِجِدِه َمَع َمنم آَمَن بِِه ِمنم قـَوم ِه َحىتَّ َبَكى َعَليمِهمم وَُكنمُت َمَع ُهود  ِف َمسم
َاِهِلنيَ : الَ َوَأبمَكاين، فـَقَ   .اَل َجَرَم َأين ِ َعَلى َذِلَك ِمَن النَّاِدِمنَي، َوُأُعوُذ ِِبَّللَِّ َأنم َأُكوَن ِمَن اْلم

ِمِه، فـََلمم َأَزلم ُأَعاتُِبُه َعَلى َدعمَوتِِه َعَلى قـَوم : قَالَ  ِجِدِه َمَع َمنم آَمَن ِبِه ِمنم قـَوم َكى ِمِه َحىتَّ بَ وَُكنمُت َمَع َصاِلح  ِف َمسم
َاِهِلنيَ : َوَأبمَكاين َوقَالَ   .َأََن َعَلى َذِلَك ِمَن النَّاِدِمنَي، َوُأُعوُذ ِِبَّللَِّ َأنم َأُكوَن ِمَن اْلم

ِديَِة َوأَ  َوم َِمنِي، وَُكنمُت َألمَقى ِإلمَياَس ِف اَأم نَ  ََن َألمَقاهُ وَُكنمُت َأُزوُر يـَعمُقوَب وَُكنمُت َمَع يُوُسَف ِف المَمَكاِن اَأم  .اْلم
َراَن فـََعلََّميِن ِمَن التـَّومرَاِة، َوقَالَ   ِإنم َلِقيَت ِعيَسى ابمن َمرمميَ : َوِإين ِ َلِقيُت ُموَسى بمَن ِعمم
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 .فََأقمرِئمُه ِمينِ  السَََّلمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأقمرِئمُه إِ : َوِإين ِ َلِقيُت ِعيَسى ابمَن َمرممَي فأقرأته َعن ُموَسى السَََّلَم، َوِإنَّ ِعيَسى قَالَ  نم َلِقيَت ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ

 .ِمينِ  السَََّلم
نَـيمِه فـََبَكى مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعيـم نـمَيا، َوَعَليمَك السَََّلُم : فََأرمَسَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَعَلى ِعيَسى السَََّلُم َما َداَمِت الدُّ

ََمانَةَ  َيَ   .َهاُم بََِداِئَك اَأم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ افـمَعلم يب َما فـََعَل ُموَسى، ِإنَُّه َعلََّميِن ِمَن التـَّومرَاةِ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  الشَّممس كورت،  ِإَذا َوقعت المَواِقَعة، واملرسَلت، َوعم يتساءلون، َوِإذا: فـََعلََّمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأَحٌد، َوقَالَ  َنا َحاَجَتَك ََي َهاَمُة،: " واملعوذتني، َوقل ُهَو اَّللَّ  ارمَفعم ِإلَيـم
 ".َواَل َتدَعم ِزََيرَتـََنا 

َن َأَحيٌّ : قَاَل ُعَمرُ  ِري اْلم َنا، َفََل نَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَ يعد ِإلَيـم : ُهَو َأمم ميت؟ مثَّ قَاَل البيهقى فـََقَبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َِديِث ُيَضعِ ُفونَهُ  َل المِعلمِم ِِبْلم  .ابمن َأىب معشر َهَذا َقدم َرَوى َعنمُه المِكَباُر ِإالَّ َأنَّ َأهم



ه  آَخَر ُهَو َأقـمَوى ِمنمهُ  َِديُث ِمنم َوجم  .َوَقدم ُرِوَي َهَذا اْلم
ُ أعلم   ( .5)َواَّللَّ

__________ 
َمة ِكَتابه َهذَ ( 5) َبار " ا اْلَِديث ظَاهر المَوضع واالختَلق، َوقد َأَشاَر ِإََل َوضعه ابمن اْلوزى ِف ُمَقد  الوفا ِف َأخم

 ".المُمصمطَفى 
)*( 
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َرة جم  سنة عشر من اهلِم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاِلَد بمَن المَولِيدِ   َِبُب بـَعمِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ قَ  ِخِر َأوم مُجَا: اَل ابمُن ِإسم ِر رَبِيع  اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاِلَد بمَن المَولِيِد ِف َشهم ُوََل َسَنَة مثَّ بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدى اَأم
َرانَ  َاِرِث بمِن َكعمب  بَِنجم ر  ِإََل َبيِن اْلم  .َعشم

ُعَوُهمم ِإََل  َعُلوا فـََقاتِلمهُ َوَأَمَرُه َأنم َيدم ُهمم، َوِإنم ملَم يـَفم َتَجابُوا فَاقـمَبلم ِمنـم ََلِم قـَبمَل َأنم يـَُقاتَِلُهمم َثََلًَث، فَِإِن اسم سم  .مم  اْلمِ
ََلِم  سم ُعوَن ِإََل اْلمِ ه  َوَيدم َباَن َيضمرِبُوَن ِف ُكلِ  َوجم ِلُموا : يـَُقوُلونَ وَ َفَخَرَج َخاِلٌد َحىتَّ َقِدَم َعَليمِهمم، فـَبَـَعَث الرُّكم َأيُـَّها النَّاُس َأسم

َلُموا  .َتسم
ََلَم وَِكَتاَب اَّللَِّ  َلَم النَّاُس َوَدَخُلوا ِفيَما ُدُعوا ِإلَيمِه، فََأقَاَم ِفيِهمم َخاِلٌد يـَُعلِ ُمُهُم اْلمِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم،   فََأسم َوُسنََّة نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ

َلُموا َوملَم يـَُقاتُِلوا َكَما َأَمَرُه َرُسولُ   .هللا ِإنم ُهمم َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم ملَُحمد النَِّب َرُسول هللا ِمنم َخاِلِد : مثَّ َكَتَب َخاِلُد بمُن المَولِيِد ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبسم

 .بمِن المَولِيدِ 
ا بـَعمُد ََي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه، فَِإين ِ َأْحمَُد ِإلَيمَك اَّللََّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو، َأمَّ  السَََّلُم َعَليمكَ 

ُ َعَليمَك، فَِإنَّكَ   اَّللَّ
، َوَأَمرمَتيِن إِ  َاِرِث بمِن َكعمب  َتيِن ِإََل َبيِن اْلم َلُموا بـََعثـم ََلِم، فَِإنم َأسم سم ، َوَأنم َأدمُعَوُهمم ِإََل اْلمِ م  تـُُهمم َأنم اَل أُقَاتَِلُهمم َثََلثََة َأَيَّ َذا َأتـَيـم

ِلُموا قَاتـَلم  ََلِم وَِكَتاَب اَّللَِّ َوُسنََّة نَِبيِ ِه َوِإنم ملَم ُيسم تـُُهمم َمَعاملَ اْلمِسم ُهمم َوَعلَّمم  .تـُُهمم قَِبلمُت ِمنـم
َباَوِإين ِ  م َكَما أمرىن َرُسول هللا، َوبـََعثمُت ِفيِهمم رُكم ََلِم َثََلثََة َأَيَّ تـُُهمم ِإََل اْلمِسم ََي َبيِن ( 5:[ )قَاُلوا]ًَن  َقِدممُت َعَليمِهمم َفَدَعوم

َلُموا ِلُموا َتسم َاِرِث َأسم  .اْلم
َلُموا َوملَم يـَُقاتُِلوا، َوَأََن ُمِقيمٌ   فََأسم

__________ 
 .ابمن ِهَشام من( 5)

)*( 
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ُ َعنمُه، َوُأَعلِ ُمُهمم مَ  ُ بِِه َوَأنـمَهاُهمم َعمَّا نـََهاُهُم اَّللَّ َ َأظمُهرِِهمم آُمُرُهمم مبَا َأَمَرُهُم اَّللَّ ُ َعَليمِه بـَنيم ََلِم َوُسنََّة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ سم َعاملَ اْلمِ
ُتَب ِإََل َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَسلََّم، َحىتَّ َيكم  .وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوالسَََّلُم َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُهُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم ِمنم ُُمَمَّد  النَِّب ِ : " َفَكَتَب ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َرُسوِل اَّللَِّ ِإََل َخاِلِد بمِن المَولِيدِ  ِبسم

َ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو، َأمَّا بـَعمُد فَِإنَّ ِكَتاَبَك َجاَءين  َاِرِث بمِن   َسََلٌم َعَليمَك، فَِإين ِ َأْحمَُد ِإلَيمَك اَّللَّ َمَع َرُسوِلَك خيرب َأنَّ َبيِن اْلم
َلُموا قـَبمَل َأنم  ُ َوَأنَّ  َكعمب  َقدم َأسم ََلِم، َوَشِهُدوا َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ تـَُهمم ِإلَيمِه ِمَن اْلمِسم  ُُمَمًَّدا تـَُقاتَِلُهمم َوَأَجابُوا ِإََل َما َدَعوم

ِبلم مَ  ُ هِبَُداُه، فـََبشِ رمُهمم َوَأنمِذرمُهمم َوَأقمِبلم، َولميُـقم  .َعَك َوفمُدُهمم َعبده َوَرُسولُُه، َوَأنم َقدم َهَداُهُم اَّللَّ
 .َوالسَََّلُم َعَليمَك َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُهُ 

َاِرِث بمِن َكعم * * *  َبَل َمَعُه َوفمُد َبيِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأقـم َبَل َخاِلٌد ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم قـَيمُس بن اْلمصني ; ب  فََأقـم ِمنـم
اُد بمُن ُعبَـيم ُذو المُغصَِّة، َويَ  ِد اَّللَِّ المَقَناينُّ، زِيُد بمُن َعبمِد المَمَداِن، َويَزِيُد بمُن المُمَحجَِّل، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن قـَُراد  الز ََِيِديُّ، َوَشدَّ

ُرو بمُن َعبمِد اَّللَِّ الضِ َبايبُّ   .َوَعمم
ُ َعلَ   .يمِه َوَسلََّم َورَآُهمم فـََلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِنمِد؟: قَالَ  ُم الَِّذيَن َكأَنَـُّهمم رَِجاُل اهلم  َمنم َهُؤاَلِء المَقوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسلَُّموا عَ ( 5)َهُؤاَلِء بـَُنو : ِقيَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ  ، فـََلمَّا َوقـَُفوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِرِث بمِن َكعمب  َليمِه اْلم

َهُد َأنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َوَأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : َوقَاُلوا  .َنشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َوَأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  ".َوَأََن َأشم

َدُموا َأنـمُتُم الَّذِ : " مثَّ قَالَ  تَـقم ُهمم َأَحٌد، مثَّ َأَعاَدَها الثَّانَِيَة مثَّ الثَّالَِثَة َفلم يـَُراِجعُه " يَن ِإَذا زُِجُروا اسم َفَسَكُتوا فـََلمم يـَُراِجعمُه ِمنـم
ُهم أحد  .ِمنـم

__________ 
َاِرث: ابمن ِهَشام( 5)  .َهُؤاَلِء رجال بىن اْلم
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 .َعةمثَّ َأَعاَدَها الرَّابِ 
َدُموا، قَاهَلَا َأرمَبَع َمرَّات  : قَاَل يَزِيُد بمُن َعبمِد المَمَدانِ  تَـقم ، ََنمُن الَِّذيَن ِإَذا زُِجُروا اسم  .نـََعمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتبم ِإيَلَّ َأنَّكُ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتمم َوملَم تـَُقاتُِلوا ََأَلمَقيمُت رُُءوَسُكمم حَتمَت َلوم َأنَّ َخاِلًدا ملَم َيكم َلمم مم َأسم
 ".َأقمَداِمُكمم 



ََن َخاِلًدا : فـََقاَل يَزِيُد بمُن َعبمِد المَمَدانِ  ََنَك َواَل ْحَِدم  ( .5)َأَما َواَّللَِّ َما ْحَِدم
ُُتم؟ قَاُلوا: قَالَ  َ الَِّذي َهَداَنَ : َفَمنم ْحَِدم ََن اَّللَّ  .ِبَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ  ْحَِدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُتمم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َصَدقـم
َاِهِليَِّة؟ قَاُلوا: مثَّ قَالَ  ُتمم تـَغمِلُبوَن َمنم َقاتـََلُكمم ِف اْلم  .ملَم َنُك نـَغمِلُب َأَحًدا: َِِ ُكنـم

ُتمم تـَغمِلُبوَن َمنم : قَالَ   .قَاتـََلُكمم بـََلى َقدم ُكنـم
، َأَنَّ ُكنَّا جَنمَتِمُع َواَل نـَتَـَفرَُّق َواَل نـَبمَدأُ َأَحًدا ِبظُلم : قَاُلوا  .م  ُكنَّا نـَغمِلُب َمنم قَاتـََلَنا ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ِ " َصَدقـمُتمم : " قَالَ  َصنيم  .مثَّ َأمََّر َعَليمِهمم قـَيمَس بمَن اْلُم

َحاقَ  ِر ِذي المَقعمَدةِ مثَّ َرجَ : قَاَل ابمُن ِإسم ِمِهمم ِف بَِقيَِّة َشوَّال  َأوم ِف َصدم  .ُعوا ِإََل قـَوم
يِن َويـَُعلِ َمُهُم السُّنَّ : قَالَ  َرو بمَن َحزمم  لِيُـَفقِ َهُهمم ِف الدِ  هُ مثَّ بـََعَث ِإلَيمِهمم بـَعمَد َأنم َوَلَّ َوفمُدُهمم َعمم ََلِم َوَيَمُخَذ ِمنـم مم َة َوَمَعاملَ اْلمِسم

َدُه َوَأَمَرُه َأممَرهُ   .َصَدقَاهِتِمم، وََكَتَب َلُه ِكَتاًِب َعِهَد ِإلَيمِه ِفيِه َعهم
َحاقَ   .مثَّ َأومَرَدُه ابمُن ِإسم

، َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َنِظرَي َما َساَقهُ  َهِقيِ  َنادُمَُ  َوَقدم َقدَّممَناُه ِف َوفمِد ُمُلوِك ِْحميَـَر ِمنم َطرِيِق المبَـيـم َحاَق بَِغريم ِإسم  .مَُّد بمُن ِإسم
__________ 

 .َوَلِكن: زَاد ِف ا( 5)
 .َولَيمَست ِف ابمن ِهَشام
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم االمراء ِإََل أهل الميمن قبل حجَّة المَوَداع يَدُعونـَُهمم ِإََل هللا عزوجل قَاَل  بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َِبُب بـَعمِث َأيب ُموَسى َوُمَعاذ  ِإََل الميمن قبل بل حجَّة المَوَداع: المُبَخاِريُّ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب ُموَسى : َحدثَنا ُموَسى، َحدثَنا َأبُو عَوانَة، َحدثَنا َعبمُد المَمِلِك، َعنم َأيب بـُرمَدَة، قَالَ  بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .بمَن َجَبل  ِإََل المَيَمنِ َوُمَعاَذ 

ُهَما َعَلى ُِممََلف  : قَالَ   .َوبـََعَث ُكلَّ َواِحد  ِمنـم
 .َوالمَيَمُن ُِممََلفَانِ : قَالَ 

َرا َواَل تـُنَـفِ َرا : " مثَّ قَالَ  َرا َوَبشِ  َرا َواَل تـَُعسِ   .َوَتطَاَوَعا َواَل خَتمَتِلَفا: َوِف ِرَوايَة  " َيسِ 
ُهَما ِإََل َعَمِلهِ َوانمطَلق ُكلُّ وَ   .اِحد  ِمنـم

ًدا : قَالَ  َدَث ِبِه َعهم ُهَما ِإَذا َساَر ِف َأرمِضِه وََكاَن َقرِيًبا ِمنم َصاِحِبِه َأحم َفَساَر ُمَعاٌذ ( 5[ )َفَسلََّم َعَليمهِ ]وََكاَن ُكلُّ َواِحد  ِمنـم
تمع النَّاس ِف َأرمِضِه َقرِيًبا ِمنم َصاِحِبِه َأيب ُموَسى، َفَجاَء َيِسريُ   َعَلى بـَغمَلِتِه َحىتَّ انـمتَـَهى ِإلَيمِه، فَِإَذا ُهَو َجاِلٌس َوقد اجم

 َهَذا َرُجٌل َكَفرَ : َهَذا؟ قَالَ ( 1)ََي َعبمَد اَّللَِّ بمَن قـَيمس  َأميَُّ : ِإلَيمِه، َوِإَذا رَُجٌل ِعنمَدُه َقدم مجَُِعتم يََداُه ِإََل ُعُنِقِه، فـََقاَل َلُه ُمَعاذٌ 



ََلِمهِ   .بـَعمَد ِإسم
 .اَل َأنمِزُل َحىتَّ يقتل: قَالَ 
َا جئ بِِه ِلَذِلَك فَانمِزلم : قَالَ   .ِإَّنَّ
َتَل فََأَمَر بِِه فـَُقِتلَ : قَالَ   .َما َأنمِزُل َحىتَّ يـُقم

 .مثَّ نـََزلَ 
َرأُ المُقرمآَن؟ قَالَ : فـََقالَ   .َفوُّقًاتَـ ( 9)َأتـََفوَّقُُه : ََي َعبمَد اَّللَِّ َكيمَف تـَقم
َرأُ َأنمَت ََي ُمَعاُذ؟ قَالَ : قَالَ   َأََنُم َأوََّل اللَّيمِل فََأُقوُم َوَقدم قضيت جزئي من الن وم،: َفَكيمَف تـَقم

__________ 
 115/  1من الُبَخاِري  ( 5)
 .َأي َأي شئ َهَذا، َوَأصله َأي َما: قَاَل القسطَلىن: أمي( 1)

 .، فحذفت االلف خَتمِفيًفاوأى استفهامية َوَما مبَعمىن شئ
 .755/  1إرشاد السارى 

 .أقرأه َشيمئا بعد شئ: أتفوقه( 9)
)*( 
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َمِِت  َتِسُب قـَوم َمِِت َكَما َأحم َتِسُب نـَوم ُ يل فََأحم َرأُ َما َكَتَب اَّللَّ  .فََأقـم
هِ  ِلم  ِمنم َهَذا المَوجم  .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم

، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ُموَسى : المُبَخاِريُّ  مثَّ قَالَ  َباين ِ َحاق، َحدثَنا َخاِلٌد، َعِن الشَّيـم َحدثَنا ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَثُه ِإََل المَيَمِن َفَسأََلُه َعنم َأشم  َعِريِ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشم َنُع هِبَا، فـََقالَ اَأم المِبتمُع : َما ِهَي؟ قَالَ : رِبَة  ُتصم

 .َوالمِمزمرُ 
 .نَِبيُذ المَعَسِل، َوالمِمزمُر نَِبيُذ الشَِّعريِ : َما المِبتمُع؟ َقالَ : فـَُقلمُت َِأَيب بـُرمَدةَ 

ِكر  حَرام : " فـََقالَ   ".ُكلُّ ُمسم
، َعنم َأيب بـُرمَدةَ َوَرَواُه َجرِيٌر َوَعبمُد المَواِحِد، َعِن الشَّ  َباين ِ  .يـم

ِلٌم ِمنم َحِديِث َسِعيِد بمِن َأيب بـُرمَدةَ   .َوَرَواُه ُمسم
، َعنم َأيب : َوقَاَل الُبَخاِري   َحاَق، َعنم َُيمََي بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َصيمِفي    َحدثَنا حَبان، أخربََن عبد هللا، َعن زََكِرَيَّ بن َأىب ِإسم

، قَالَ َمعمَبد  َموم  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُمَعاِذ بمِن َجَبل  ِحنَي بـََعَثُه ِإََل المَيَمنِ : ََل ابمِن َعبَّاس  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهُدوا َأنم اَل "  تَـُهمم فَادمُعُهمم ِإََل َأنم َيشم ًما أهل كتاب، فَإذم ِجئـم ، فَِإنم ُهمم ِإنََّك َسَتأمِت قـَوم ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َلة ، فَِإنم هُ  م  َولَيـم َ فـََرَض َعَليمِهمم مَخمَس َصَلَوات  ِف ُكلِ  يـَوم رِبمُهمم َأنَّ اَّللَّ ربُهم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك فََأخم مم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك فَأخم



َك وَكَ َأن هللا فـََرَض َعَليم  َرائَِم َأممَواهلِِمم، ِهمم َصَدَقًة تـُؤمَخُذ ِمنم َأغمِنَيائِِهمم فـَتـَُردُّ َعَلى فـَُقَرائِِهمم، فَِإنم ُهمم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك فَِإَيَّ
َ اَّللَِّ ِحَجاٌب  نَـَها َوبـَنيم  ".َواتَِّق َدعمَوَة المَمظمُلوِم فَِإنَُّه لَيمَس بـَيـم

َرَجُه بَقِ  َدة  َوَقدم َأخم ََماَعِة ِمنم طُُرق  ُمتَـَعدِ   .يَُّة اْلم
* * * 

َماُم َأْحمَدُ  َثيِن رَاِشُد بمُن َسعمد ، َعنم َعاِصِم بمِن ُْحَيمد  : َوقَاَل اْلمِ َواُن، َحدَّ ثـََنا َصفم ثـََنا َأبُو المُمِغريَِة، َحدَّ ( [ 5)السَُّكوين ِ ]َحدَّ
، قَالَ   بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َلمَّا: ، َعنم ُمَعاِذ بمِن َجَبل 

__________ 
 .لَيست ِف ا( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َم َُيمِشي حَتمَت رَاِحَلِتِه، فـََلمَّا فـَرََغ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَيَمِن َخَرَج َمَعُه يُوِصيِه َوُمَعاٌذ رَاِكٌب َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجِدي َهَذا وقربي: الَ قَ   .ََي ُمَعاُذ ِإنََّك َعَسى َأالَّ تـَلمَقاين بـَعمَد َعاِمي َهَذا، َوَلَعلََّك َأنم مَتُرَّ مبَسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فَبكى مَعاذ خشعا ِلِفَراِق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِهِه ََنمَو المَمِديَنِة فـََقالَ  ََل النَّاِس يب المُمتـَُّقوَن َمنم َكانُوا َوَحيمُث َكانُوا  : "مثَّ المتَـَفَت ِبَوجم  ".ِإنَّ َأوم

ر و، َعنم رَاِشِد بمِن َسعمد ، َعنم َعاِصِم بمِن ُْحَيمد  السَّكُ  َواَن بمِن َعمم َأنَّ ُمَعاًذا َلمَّا بـََعَثُه ; وين ِ مثَّ َرَواُه َعنم َأيب المَيَماِن، َعنم َصفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَيَمِن َخَرَج َمَعُه يُوِصيِه َوُمَعاٌذ رَاكب َوَرُسول هللا َُيمِشي حَتمَت رَاِحلَ  َرُسوُل اَّللَِّ  فـََلمَّا فـَرََغ ; ِتِه َصلَّى اَّللَّ

 ".ِدي َهَذا َوقـَربمِي ََي ُمَعاُذ ِإنََّك َعَسى َأالَّ تـَلمَقاين بـَعمَد َعاِمي َهَذا، َوَلَعلََّك َأنم مَتُرَّ مبَسمجِ : " قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ  اَل تـَبمِك ََي ُمَعاُذ، لِلمُبَكاِء َأَواٌن، المُبَكاُء ِمَن : " فَبكى مَعاذ خشعا ِلِفَراِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".الشَّيمطَاِن 
َماُم َأْحمَدُ  ثَـ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو المُمِغريَِة، َحدَّ ، َحدَّ َواُن، َحدثَنا َأبُو زََِيد  َُيمََي بمُن ُعبَـيمد  المَغسَّاينُّ، َعنم يَزِيَد بمِن ُقطَيمب  َنا َصفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَيَمِن فـََقالَ : َعنم ُمَعاذ  َأنَُّه َكاَن يـَُقولُ  ِجِدي، َلَعلََّك َأنم مَتُرَّ ِبَقربمِ : " بـََعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ي َوَمسم
 ِ َقِ  َمرَّتـَنيم م  رَِقيَقة  قـُُلوبـُُهمم يـَُقاتُِلوَن َعَلى اْلم ُتَك ِإََل قـَوم ُهمم َمنم َعَصاَك، مثَّ يَِفيُئوَن ِإََل ; فـََقدم بـََعثـم فـََقاِتلم مبَنم َأطَاَعَك ِمنـم

ََلِم، َحىتَّ تـَُباِدَر المَمرمَأُة َزومَجَها َوالمَوَلُد َواِلدَ  ِ السَُّكوِن َوالسََّكاِسِك اْلمِسم َيـَّنيم َ اْلم  ".ُه واالح َأَخاُه، فَانمِزلم بـَنيم
ُ َعنمُه اَل جَيمَتِمُع ِِبلنَِّب ِ  َِديُث ِفيِه ِإَشارٌَة َوظُُهوٌر َوِإُيَاٌء ِإََل َأنَّ ُمَعاًذا َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َذِلَك َوَهَذا اْلم ;  َصلَّى اَّللَّ

 َكَذِلَك َوَقَع، فَِإنَُّه َأقَاَم ِِبلمَيَمِن َحىتَّ َكاَنتم َحجَُّة المَوَداع،وَ 
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رَبِ  َكم جِ  اَأم ِم اْلَم ًما ِمنم يـَوم  .مثَّ َكاَنت َوفَاته َعَليمِه السَََّلم بـَعمَد َأَحد  َومَثَاِننَي يـَوم
َماُم َأْحمَ * * *  َِديُث الَِّذي َقاَل اْلمِ َياَن، َعنم ُمَعاذ ، َأنَُّه َلمَّا رََجَع ِمَن : دُ فََأمَّا اْلم َعمَمِش، َعنم َأيب ظَبـم ثـََنا وَِكيٌع، َعِن اَأم َحدَّ

ُجُد َلَك؟ قَالَ : المَيَمِن قَالَ  ُجُد بـَعمُضُهمم لِبَـعمض  َأَفََل َنسم نم َلو كنت آُمر َبَشًرا أَ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ رََأيمُت رَِجااًل ِِبلمَيَمِن َيسم
ُجَد ِلَزومِجَها  ُجَد لَِبَشر  ََأََمرمُت المَمرمَأَة َأنم َتسم  ".َيسم

َنمَصا ُث َعنم رَُجل  ِمَن اَأم َياَن ُُيَدِ  عمُت َأَِب ظَبـم َعمَمِش، مسَِ ، قَالَ َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َعِن ابمِن َُّنريم ، َعِن اَأم : ِر، َعنم ُمَعاِذ بمِن َجَبل 
َبَل ُمَعاٌذ ِمنَ   .َيرسول اَّللَِّ ِإين ِ رََأيمُت رَِجااًل : المَيَمِن فـََقالَ  َأقـم

 .َفذََكَر َمعمَناهُ 
ُرُه ممَّنم يـُعمَتدُّ  ُلُه اَل ُُيمَتجُّ بِِه، َواَل ِسيََّما َوَقدم َخاَلَفُه َغيـم ، َوِمثـم َهم  اِم  َلمَّا َقِدَم ُمَعاٌذ ِمَن الشَّ : بِِه، فـََقاُلوا فـََقدم َداَر َعَلى َرُجل  ُمبـم

 .َكَذِلكَ 
د  .َرَواُه َأْحم

د ِر بمِن : َوقَاَل َأْحم َاِعيل بن َعيَّاش، َعن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب ُحَسنيم ، َعنم َشهم َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن مهدى، َحدثَنا ِإمسم
، قَالَ  ، َعنم ُمَعاِذ بمِن َجَبل  ُ َعلَ : َحومَشب  ُ : " يمِه َوَسلَّمَ قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة َشَهاَدُة َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َمَفاتِيُح اْلم

." 
د ، َعنم ُمَعاذ ، َأنَّ رَ : َوقَاَل َأْحم ، َعنم َميمُموِن بمِن َأيب َشِبيب  َياُن، َعنم َحِبيِب بمِن َأيب ََثِبت  ُسوَل اَّللَِّ َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا ُسفم

ُ عَ  َسَنَة متَمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُُلق  َحَسن  : " َليمِه َوَسلََّم قَاَل َلهُ َصلَّى اَّللَّ  ".ََي ُمَعاُذ َأتمِبِع السَّيِ َئَة اْلَم
َوَّلُ : قَاَل وَِكيعٌ  تُُه ِف ِكَتايب َعنم َأيب َذر ، َوُهَو السََّماُع اَأم  .َوَجدم

َياُن َمرًَّة َعنم ُمَعاذ    .َوقَاَل ُسفم
َماُم َأْحمَدُ  مثَّ  ، َعنم َميمُموِن بمِن َأىب شبيب، َعن مَعاذ، َأنه : قَاَل اْلمِ ، َعنم َحِبيِب بمِن َأيب ََثِبت  َاِعيُل، َعنم لَيمث  ثـََنا ِإمسم َحدَّ

 .َيرسول اَّللَِّ َأومِصيِن : قَالَ 
 اتَِّق اَّللََّ : " فـََقالَ 
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ُثَما ُكنمتَ   .َحيـم
 .زِدمين : قَالَ 
َسَنَة متَمُحَها :قَالَ   .َأتمِبِع السَّيِ َئَة اْلَم
 .زِدمين : قَالَ 
 ".َخاِلِق النَّاَس ِبُُلق  َحَسن  : قَالَ 

َياَن الثَـّومِريِ  ِبِه َوقَ  ، َعنم ُسفم  .َحَسنٌ : الَ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف َجاِمِعِه َعنم َُممُموِد بمِن َغيمََلَن، َعنم وَِكيع 
 .َواَتبعه ُفَضيمل بن ُسَليمَمان، َعن لَيمث بن َأىب سليم، َعن االعمش َعن حبيب بِهِ : َنا ِف االطرافقَاَل َشيمخُ 



د ر و، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُجبَـ : َوقَاَل َأْحم َواُن بمُن َعمم ، َعنم َصفم َاِعيُل بمُن َعيَّاش  ثـََنا ِإمسم  ريمِ بمِن نـَُفريم  َحدثَنا َأبُو المَيَمان، َحدَّ
، قَالَ  ِر َكِلَمات  قَالَ : اْلصرمي، َعنم ُمَعاِذ بمِن َجَبل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعشم ًئا : " َأومَصاين َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِركم ِِبَّللَِّ َشيـم اَل ُتشم

ًدا، َوِإنم َأَمَراَك َأنم خترج من [ َواِلَديمكَ ]َوِإنم قُِتلمَت َوُحر ِقمَت، َواَل تـَُعقَّنَّ  ُتوبًَة ُمتَـَعمِ  رَُكنَّ َصََلًة َمكم لك، َواَل تـَتـم َمالك َوأهم
َرَبنَّ مَخمًرا فَِإنَّ  ، َواَل َتشم ًدا فـََقدم بَرَِئتم ِمنمُه ِذمَُّة اَّللَِّ ُتوبًَة ُمتَـَعمِ  َك َوالمَمعمِصَيَة فَِإنَّ َمنم تـََرَك َصََلًة َمكم ُه رََأُس ُكلِ  فَاِحَشة ، َوِإَيَّ

ِف َوِإنم َهَلَك النَّاُس، َوِإَذا َأَصاَب النَّاسَ فَِإنَّ ِبِ  َك َوالمِفَراَر ِمَن الزَّحم ، َوِإَيَّ ٌت َوَأنمَت ِفيِهمم  لمَمعمِصَيِة ُيَِلُّ َسَخُط اَّللَِّ َموم
ُهم عصاك أدِب، وأحبهم ِف هللا عزوجل  ِلَك، َواَل ترفع َعنـم ، َوَأنمِفقم َعَلى ِعَياِلَك ِمنم َطوم  ".فَاثـمُبتم

د ، َأنَّ : َوقَاَل االمام َأْحم ، َعنم ُمَعاِذ بمِن َجَبل  ُروق  َحدثَنا يُوُنس، َحدثَنا بَِقيَّة، َعن السرى بن ينعم، َعن ُشَريمح، َعن َمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا بـََعَثُه ِإََل المَيَمِن، قَالَ  َك َوالتـَّنَـعَُّم فَ : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَّ ِعَباَد هللا لَيمُسوا ِبملتنعمني ِإَيَّ

، َحدثَنا َأبُو بكر : َوقَاَل َأْحمَدُ * * *  َامِشِيُّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد اهلم - يعمىن ابمن َعيَّاش  -َحدَّ
، َعنم ُمَعاذ ، قَالَ   ََل المَيَمِن،بعثىن َرُسول هللا صلى هللا َوَسلََّم إِ : َحدثَنا َعاِصٌم، َعنم َأيب َواِئل 
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َلُه ِمَن المَمَعاِفِر، َوَأَمَرين َأنم آُخَذ ِمنم ُكلِ  َأرمبَ  ِعنَي بـََقَرًة ُمِسنًَّة، َوِمنم ُكلِ  َثََلِثنَي َوَأَمَرين َأنم آُخَذ ِمنم ُكلِ  َحاملِ  ِديَنارًا َأوم َعدم
لِيًّا، َوَأَمَرين ِفيَما َسَقِت  ِر بـََقَرًة تَِبيًعا َحوم ُر َوَما ُسِقَي ِِبلدََّوايل ِنصمُف المُعشم  ".السََّماُء المُعشم

َحاَق َعِن اَأمَ   .عمَمِش َكَذِلكَ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث َأيب ُمَعاِويََة، َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
َرمبـََعِة  ُل السَُّنِن اَأم ، َعنم ُمَعاذ  بِهِ َوَقدم َرَواُه َأهم ُروق  ، َعنم َمسم َعمَمِش، َعنم َأيب َواِئل  ، َعِن اَأم  .ِمنم طُُرق 

د ، قَااَل : َوقَاَل َأْحم ر و َوَهاُروَن بمِن َمعمُروف  َوَة، َعنم يَزِيَد بمِن : َحدثَنا ُمَعاِويَُة، َعنم َعمم ، َعنم َحيـم َحدثَنا عبد هللا ابمن َوهمب 
، َعنم سَ  ََكِم، َأنَّ ُمَعاًذا قَالَ َأيب َحِبيب  ُق : َلَمَة بمِن ُأَساَمَة، َعنم َُيمََي بمِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأَصدِ  بـََعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َل المَيَمِن، فََأَمَرين َأنم آُخَذ ِمَن المبَـَقِر ِمنم ُكلِ  َثََلِثنَي تَِبيًعا( 5)  .َأهم
ََذَعُة : تَِّبيعُ َوال: قَاَل َهاُرونُ  َذَُع َأِو اْلم  .َوِمنم ُكلِ  َأرمبَِعنَي ُمِسنَّةً  -اْلم

َ ا َ السِ تِ نَي َوالسَّبمِعنَي َوَما بـَنيم ِسنَي َوَما بـَنيم َمم َرمبَِعنَي َواْلم َ اَأم لثََّماِننَي َوالتسمعني، فأبيت َذِلك، فـََعَرُضوا َعَليَّ َأنم آُخَذ َما بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َذِلكَ  أسَأل: َوقلت هَلُم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَمَرين َأنم آُخَذ ِمنم ُكلِ  َثََلِثنَي تَِبيًعا، وَ  بَـرمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ تِ نَي فـََقِدممُت فََأخم ِمنم ُكلِ  َأرمبَِعنَي ُمِسنًَّة، َوِمَن السِ 
 ،ِ ، َوِمنَ تَِبيَعنيم َباع  ِعنَي َثََلثََة َأتـم ِ، َوِمَن التِ سم ِ، َوِمَن  َوِمَن السَّبمِعنَي ُمِسنًَّة َوتَِبيًعا، َوِمَن الثََّماِننَي ُمِسنـَّتَـنيم المِماَئِة ُمِسنَّة  َوتَِبيَعنيم

رِيَن َوِمائَة  َثََلَث مُ  ِ َوتَِبيًعا، َوِمَن المِعشم َباع  المَعَشَرِة َوِماَئة  ُمِسنـَّتَـنيم  .ِسنَّات  َأوم َأرمبـََعَة َأتـم
َ َذِلك َشيمئا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل آُخَذ ِفيَما بـَنيم  َوَأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .أمجع َصَدقَاهتمم : أصدق( 5)
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ُلَغ ُمِسنًَّة َأوم َجَذًعا، َوَزَعَم َأنَّ  َومقَاَص  ِإالَّ َأنم يـَبـم  .اَل َفرِيَضَة ِفيَها( 5)اَأم
َراِد َأْحمََد، َوِفيِه َداَلَلٌة َعَلى َأنَُّه َقِدَم بـَعمَد َمِصريِِه ِإََل المَيَمِن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَهَذا ِمنم َأفـم  . َصلَّى اَّللَّ

َِديثِ َوالصَِّحيُح َأنَُّه ملَم يـََر النَِّبَّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َذِلَك َكَما تـََقدََّم ِف اْلم  .ى اَّللَّ
، قَالَ : َوَقدم قَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  ِريِ ، َعنم ُأيَبِ  بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  يًَل : َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َعنم الزُّهم َكاَن ُمَعاُذ بمُن َجَبل  َشاِبًّ مجَِ

ًئا ِإالَّ َأعمطَاُه، َحىتَّ َكاَن َعَليمِه َديمٌن َأغمَلَق َماَلُه، َفكلم َرُسول هللا ِف  مَسمًحا ِمنم َخريمِ  َأُل َشيـم ِمِه، اَل ُيسم َأنم يَُكلِ َم  َشَباِب قـَوم
ًئا، فـََلوم تُِرَك َِأََحد  ِبَكََلِم َأَحد  َلرُتَِك ِلُمَعاذ  بِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ُغَرَماَءُه فـََفَعَل، فـََلمم َيَضُعوا َلُه َشيـم  .َكََلِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ ُغَرَمائِهِ : قَالَ  َرحم َأنم َِبَع َماَلُه َوَقَسَمُه بـَنيم  .َفَدَعاُه َرُسول هللا فـََلمم يـَبـم
 .فـََقاَم ُمَعاٌذ َواَل َماَل َلهُ : قَالَ 
 .َفَكاَن َأوََّل َمنم ََتََر ِف َهَذا المَماِل ُمَعاذٌ : فـََلمَّا حج َرُسول هللا بعث مَعاًذا ِإََل الميمن، قَالَ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفجَ : قَالَ  يِق ِمَن المَيَمِن َوَقدم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  الصِ دِ  َهلم َلَك َأنم : اَء عمر فـََقالَ فـََقِدَم َعَلى َأيب َبكم

َفَع َهَذا الممَ  بَـلمُه؟ قَالَ ُتِطيَعيِن فـََتدم ر ، فَِإنم َأعمطَاَكُه فَاقـم َا بعثىن َرُسول ( 1)لن : فـََقاَل مَعاذ: اَل ِإََل َأيب َبكم أدفعه ِإلَيمِه، َوِإَّنَّ
بـَُرين   .هللا لَِيجم

ر ، فـََقالَ   .نمُه َودَعم َلهُ َأرمِسلم ِإََل َهَذا الرَُّجِل َفُخذم مِ : فـََلمَّا َأىَب َعَليمِه انمطََلَق ُعَمُر ِإََل َأيب َبكم
ر   َا بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ ليجربه، فلست آخذ ِمنمُه َشيمئا: فـََقاَل َأبُو َبكم َعَل، ِإَّنَّ  .َما ُكنمُت َِأَفـم

__________ 
 .َما َبني الفريضتني ِف الزََّكاة: االوقاص( 5)
 .مل: االصل( 1)
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َبَح ُمَعاٌذ انمطَلَ : قَالَ  ِم : َق ِإََل ُعَمَر فـََقالَ فـََلمَّا َأصم ِفيَما  -َما َأرَاين ِإالَّ فَاِعَل الَِّذي قـُلمَت، ِإين ِ رََأيـمُتيِن المَبارَِحَة ِف النـَّوم
َزِت  -َُيمَسُب َعبمُد الرَّزَّاِق قَاَل   ( .5)ُأَجرُّ ِإََل النَّاِر َوَأنمَت آِخٌذ حبُجم

ر  بِ : قَالَ  ًئافَانمطََلَق ِإََل َأيب َبكم ُه َشيـم ُتمم ِطِه َوَحَلَف َلُه َأنَُّه ملَم َيكم  .ُكل شئ َجاَء ِبِه، َحىتَّ َجاَءُه ِبَسوم
ُ َعنمهُ  ر  َرِضَي اَّللَّ  .ُهَو َلَك اَل آخذ ِمنمُه َشيمئا: قَاَل فـََقاَل َأبُو َبكم

، َعنم َعبمِد الرَّْحمَ  ِريِ  ، َفذََكَرُه ِإالَّ َأنَُّه قَالَ َوقد َرَواُه َأبُو ثـَومر ، َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم َحىتَّ ِإَذا َكاَن َعاُم : ِن بمِن َكعمِب بمِن َماِلك 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى طَائَِفة  ِمَن المَيَمِن َأِمريًا، َفَمَكَث حَ  َة بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىتَّ قبض َرُسول هللا، مثَّ َقِدَم ِف فـَتمِح َمكَّ

ر  َوَخَرَج ِإََل الشَّامِ ِخََل   .َفِة َأيب َبكم



َهِقيُّ  َلَفُه مبَكَّة َمَع عتاب ابمن ُأَسيمد  لِيُـ : قَاَل المبَـيـم َتخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم َلَها، َوَأنَُّه َوَقدم َقدَّممَنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعلِ َم َأهم
َشم ; َشِهَد َغزمَوَة تـَُبوَك   .َبُه َأنَّ بـَعمَثُه ِإََل المَيَمِن َكاَن بـَعمَد َذِلكَ فَاَأم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  َعمَمِش، َعنم َأيب َواِئل  َهِقيُّ ِلِقصَِّة َمَناِم ُمَعاذ  َشاِهًدا ِمنم َطرِيِق اَأم ، َوَأنَُّه َكاَن ِمنم مُجمَلِة َما َجاَء بِِه مثَّ ذََكَر المبَـيـم

َِميَع َعَليمِه رََجَع هِبِمم مثَّ َقاَم ُيَصلِ ي فـََقاُموا ُكلُُّهمم يُ َعبِ  ر ، فـََلمَّا َردَّ اْلم  .َصلُّوَن َمَعهُ يٌد فَأََتى هِبِمم َأَِب َبكم
ُتمم؟ قَاُلوا: فـََلمَّا انمَصَرَف قَالَ   .َّلِلَِّ : ِلَمنم َصلَّيـم

 .فَأَنـمُتمم َلُه ُعتَـَقاءُ : قَالَ 
 .فََأعمتَـَقُهمم 

َماُم َأْحمَدُ * * *  رو ابمن َأِخي المُمِغريَِة : َوقَاَل اْلمِ َاِرث ابمن َعمم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأىب عون، َعن اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ َحدَّ
ِل ِْحمَص، َعنم ُمَعاذ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي بـََعَثُه ِإََل بمِن ُشعمَبَة، َعنم ََنس  ِمنم َأصمَحاِب ُمَعاذ  ِمنم َأهم  َصلَّى اَّللَّ

َنُع ِإنم َعَرَض َلكَ : المَيَمِن قَالَ   َكيمَف َتصم
 .َأقمِضي مبَا ِف كتاب هللا: َقَضاٌء؟ قَالَ 

__________ 
 .معقد االزار: اْلجزة( 5)
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؟ قَا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : لَ فَِإنم ملَم َيُكنم ِف ِكَتاِب اَّللَِّ  .فَِبُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .أجتهد وإىن اَل آلو: فَِإنم ملَم َيُكنم ِف ُسنَِّة َرُسول هللا؟ قَالَ : قَالَ 
ِري مثَّ قَالَ : قَالَ  ُد َّلِلَِّ الَِّذي َوفََّق َرُسول َرُسول هللا ِلَما يـُرم : " َفضرب َرُسول هللا َصدم َمم  ".ِضي َرُسوَل اَّللَِّ اْلم

ِظهِ  َناِدِه َوَلفم  .َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َعن وَِكيع، َعن َعفَّاَن، َعنم ُشعمَبَة إبِِسم
َرَجُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة بِِه، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ  ِه َولَ : َوَأخم َناُدُه ِعنمِدي اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم يمَس ِإسم

 .مبُتَِّصل  
ه  آَخَر َعنمُه، ِإالَّ َأنَُّه من َطرِيق ُُمَمَّد بن سعد بمِن َحسَّاَن  اِبنَي  -َوَقدم َرَواُه ابمُن َماَجهم ِمنم َوجم َوُهَو المَمصمُلوُب َأَحُد المَكذَّ

، َعنم ُمَعاذ  ِبِه ََنمَوهُ  ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمنِ ( 5)َعنم ُعَباَدَة بمِن ُنَسي    -  .َغنمم 
، رو ابمن َأيب َحِكيم  َماُم َأْحمَُد، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر  َوَُيمََي بن سعيد، َعن ُشعمَبة، َعن َعمم َعنم َعبمُد اَّللَِّ بمُن  َوَقدم َرَوى اْلمِ

اَن ُمَعاٌذ ِِبلمَيَمِن فَارمتـََفُعوا ِإلَيمِه ِف يـَُهوِدي   َماَت َوتـََرَك َأًخا كَ : بـَُريمَدَة، َعنم َُيمََي بمِن معمر، َعن َأىب االسود الديلى قَالَ 
ِلًما  .ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : فـََقاَل ُمَعاذٌ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُقُص : " ِإين ِ مسَِ ََلَم يَزِيُد َواَل يـَنـم  .فـََورَّثَهُ " ِإنَّ اْلمِسم



 .بُو َداُوَد ِمنم َحِديِث ابمِن بـَُريمَدَة ِبهِ َوَرَواُه أَ 
َيان َورَاِويه  َهُب َعنم ُمَعاِويَة بن َأىب ُسفم ُيَي بن معمر المَقاِضي َوطَائَِفٌة ِمَن السََّلِف، َوِإلَيمِه ( 1)َوَقدم ُحِكَي َهَذا المَمذم

َحاُق بمُن رَاَهَويمهِ   .َذَهَب ِإسم
ُهوُر، َومِ  ُمم ِ َوَخاَلَفُهُم اْلم َرمبـََعُة وأصحاهبم، ُمتجني مبَا ثَبت ِف الصَِّحيَحنيم َئِمَُّة اَأم ُهُم اَأم  نـم

__________ 
 .555ُهَو عَباَدة بن نسى الكندى، قاضى طربية توىف سنة ( 5)

ِذيب  ِذيب التـَّهم  .َوَرَواُه َعن: غري ا( 1) 557/  1تـَهم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَا: َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد  قَالَ  ِلُم المَكاِفَر " َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَم َواَل المُمسم  ".اَل يَِرُث المَكاِفُر المُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَيَمِن * * *  ُ َعنمُه َكاَن قَاِضًيا ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ًقا َوحَ َوالمَمقمُصوُد َأنَّ ُمَعاًذا َرِضَي اَّللَّ ُُروِب، َوُمَصدِ  اِكًما ِف اْلم

مُ  َفُع الصََّدقَاُت، َكَما َدلَّ َعَليمِه َحِديُث ابمِن َعبَّاس  المُمتَـَقدِ   .ِإلَيمِه تُدم
َس، َكَما َقاَل الُبَخاِري   َمم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َحدثَنا ُسَليمَمان ابمن َحرمب  : َوَقدم َكاَن َِبِرزًا ِللنَّاِس ُيَصلِ ي هِبُِم الصََّلَواِت اْلم َحدَّ

، ِإنَّ ُمَعاًذا َلمَّا َقِدَم المَيَمَن صَ  ِرو بمِن َميمُمون  ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعنم َعمم : " لَّى هِبُِم الصُّبمح فـََقَرأَ َحِبيِب بمِن َأيب ََثِبت 
مِ " َواختذ هللا ِإبـمَراِهيم َخِليًَل  ُ أم ِإبـمَراِهيم َلَقدم : فـََقاَل رَُجٌل ِمَن المَقوم  .انـمَفرد ِبِه الُبَخاِري  ! قـَرَّتم َعنيم

 :مثَّ قَاَل الُبَخاِري  
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َوَخاِلَد بمَن المَولِيد ِإََل المي  من قبل حجَّة المَوَداعَِبُب بـَعمِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ثـََنا َأْحمَ  َثيِن َأيب َحدَّ َحاَق، َحدَّ ثـََنا ُشَريمُح بمُن مسلمة، َحدثَنا ِإبـمَراِهيُم بمُن يُوُسَف بمِن َأيب ِإسم ، َعنم َأيب ُد بمُن ُعثمَماَن، َحدَّ

عمُت المبَـَراَء بمَن َعاِزب  قَالَ  َحاَق، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع خَ : ِإسم مثَّ : اِلِد بمِن المَولِيِد ِإََل المَيَمِن، قَالَ بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبلم : بـََعَث َعِليًّا بـَعمَد َذِلَك َمَكانَُه َقالَ  ، َوَمنم َشاَء فـَلميـُقم ُهمم َأنم يـَُعقِ َب َمَعَك فـَلميُـَعقِ بم  .ُمرم َأصمَحاَب َخاِلد  َمنم َشاَء ِمنـم

 .َفُكنمُت ِفيَمنم َعقََّب َمَعهُ 
 .َأَواِقَي َذاَت َعَدد   فـََغِنممتُ : قَالَ 

هِ   .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم
، َعنم َعبمُد اَّللَِّ بمنُ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا روح بن عَباَدة، َحدثَنا على بن ُسَويمد ابمن َمنمُجوف  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ  َحدَّ

ُُمَس، وَُكنمُت أُبم : قَالَ بـَُريمَدَة، َعنم َأبِيِه،  ِبَض اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليًّا ِإََل َخاِلِد بمِن المَولِيِد لِيَـقم ِغُض َعِليًّا بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ



َبَح َوَقِد اغمَتَسَل، فـَُقلمُت ِْلَاِلد   َنا َعَلى النَِّب ِ : فََأصم ا َقِدمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ذََكرمُت َذِلَك َلُه  َأاَل تـََرى ِإََل َهَذا؟ فـََلمَّ َصلَّى اَّللَّ
 .نـََعمم : فـَُقلمتُ " َعِليًّا؟ ( 5)ََي بـَُريمَدُة تـُبمِغُض : " فـََقالَ 
ثـََر ِمنم َذِلَك : " فـََقالَ  ُُمِس َأكم ُه فَِإنَّ َلُه ِف اْلم  ".اَل تـُبمِغضم

ِلم  ِمنم َهَذا هِ  انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم  .المَوجم
َماُم َأْحمَدُ  َِليِل، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َحدثَنا َعبمُد اْلم انـمتَـَهيمُت ِإََل َحلمَقة  ِفيَها َأبُو جملز وابنا بـَُريمَدَة، فـََقاَل : َحدَّ
َثيِن َأيب بـَُريمَدُة قَالَ : َعبمُد اَّللَِّ بمُن بـَُريمَدةَ  ُه َأَحًدا َقطُّ، قَالَ  َأبـمَغضمتُ : َحدَّ بَـبمُت َرُجًَل ِمنم قـَُريمش  ملَم : َعِليًّا بـُغمًضا ملَم أُبمِغضم َوَأحم

 .ُأِحبَُّه ِإالَّ َعَلى بـُغمِضِه َعِليًّا
َحُبُه ِإالَّ َعَلى بـُغمِضِه َعِليًّا: قَالَ  ُتُه َما َأصم ، َفَصِحبـم  .فـَُبِعَث َذِلَك الرَُّجُل َعَلى َخيمل 
 :قَالَ 

__________ 
 .أتبغض: الُبَخاِري  ( 5)

)*( 
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ًيا قَالَ  َنا َسبـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فََأَصبـم ُسهُ : َفَكَتَب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َمنم خُيَمِ   .ابـمَعثم ِإلَيـم
َنا َعِليًّا َوِف السَِّبِم َوِصيَفٌة ِمنم َأفمَضِل السَِّبمِ : قَالَ   .فـَبَـَعَث ِإلَيـم
َسِن َما َهَذا؟ فـََقالَ : َفَخمََّس َوَقَسَم َفَخَرَج َورََأُسُه يـَقمطُُر، فـَُقلمَنا: قَالَ  ا ِإََل المَوِصيَفِة الَِِّت َكاَنتم ِف : ََي َأَِب اْلَم َأملَم تـََروم

ِل  ُُمِس، مثَّ َصاَرتم ِف َأهم ُت َفَصاَرتم ِف اْلم ُت َومَخَّسم ، فَِإين ِ َقَسمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َصاَرتم ِف السَِّبِم بـَيمِت النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .آِل َعِلي   َوَوقـَعمُت هِبَا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .َفَكَتَب الرَُّجُل ِإََل َنِبِ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ابـمَعثميِن : فـَُقلمتُ 

قًا  .فـَبَـَعَثيِن ُمَصدِ 
َرأُ : قَالَ   .َصَدقَ : المِكَتاَب َوَأُقولُ  َفَجَعلمُت َأقـم
 فََأممَسَك َيِدي َوالمِكَتابَ : قَالَ 

 .نـََعمم : قـُلمتُ : قَالَ " َأتـُبمِغُض َعِليًّا؟ : " فـََقالَ 
ُه، َوِإنم ُكنمَت حتُِبَُّه َفازمَددم َلُه ُحبًّا، فـََوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه لَِنِصيُب آِل َعِلي   : " قَالَ  ُُمِس َأفمَضُل ( 5) َفََل تـُبمِغضم ِف اْلم

 ".ِمنم َوِصيَفة  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمنم َعِلي   : قَالَ  ِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َفَما َكاَن ِمَن النَّاِس َأَحٌد بـَعمَد قـَوم

ُرُه َما بـَيميِن َوبَـ : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بن بـَُريمَدة ُر َأيب بـَُريمَدةُ فو الذى اَل ِإَلَه َغيـم َِديِث َغيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهَذا اْلم َ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .نيم



َِليِل بمُن َعِطيََّة المَفِقيُه َأبُو َصاِلح  المَبصمِريُّ، َوثَـَّقُه ابمُن َمعِ  َياِق َعبمُد اْلم  .ني  َوابمُن ِحبَّانَ تـََفرََّد ِبِه هِبََذا السِ 
َا يتهم ِف الشئ بعد الشئ: َخاِري  َوقَاَل البُ   .ِإَّنَّ

َحاق َلِمي ِ : َوقَاَل ُُمَمَّد بن ِإسم َسم ِرو بمِن َشاس  اَأم ، َعنم َخاِلِه َعمم َلِميِ  َسم ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن نَِيار  اَأم ، َحدثَنا َأَِبُن بمُن َصاِلح 
َُديمِبَيِة، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل  ُكنمُت َمعَ : وََكاَن ِمنم َأصمَحاِب اْلم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِف َخيمِلِه الَّىِت بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت ِف نَفِسي َعَليمهِ  ََفاِء، فـََوَجدم  .المَيَمِن، َفَجَفاين َعِليٌّ بـَعمَض اْلم
__________ 

 .آل ُُمَمَّد: ت( 5)
)*( 
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ًما َوَرُسوُل اَّللَِّ َجالِ فـََلمَّا َقِدمم  بَـلمُت يـَوم ُتُه ِف جَمَاِلِس المَمِديَنِة َوِعنمَد َمنم َلِقيُتُه، فََأقـم َتَكيـم ِجِد، فـََلمَّا ُت المَمِديَنَة اشم ٌس ِف المَمسم
ُت ِإلَيمِه  ُت ِإلَيمِه، فـََلمَّا َجَلسم نَـيمِه َنَظَر ِإيَلَّ َحىتَّ َجَلسم ُرو بمَن َشاس  َلَقدم آَذيـمَتيِن : " قَالَ رَآين َأنمظُُر ِإََل َعيـم " ِإنَُّه َواَّللَِّ ََي َعمم

ََلِم َأنم ُأوِذَي َرُسوَل هللا! ِإَنَّ َّلِلَِّ َوِإَنَّ ِإلَيمِه رَاِجُعونَ : فـَُقلمتُ   .َأُعوُذ ِِبَّللَِّ َواْلمِسم
 ".َمنم آَذى َعِليًّا فـََقدم آَذاين : " فـََقالَ 

هَ  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن نَِيار ، َوَقدم َرَواُه المبَـيـم َحاق، َعن أِبن بن المفضل بن معقل ابمن ِسَنان  ه  آَخَر، َعنم ابمِن ِإسم ِقيُّ ِمنم َوجم
ِرو بمِن َشاس    .َعنم َخاِلِه َعمم

 .َفذََكَرُه مبَعمَناهُ 
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم عمُت َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل اْلم َحاق املزكى، َحدثَنا ُعبَـيمَدَة بمُن َأيب السََّفِر، مسَِ َاِفُظ، َأنبَأََن َأبُو ِإسم اْلم

َحاَق، َعِن المبَـَراءِ  َحاَق، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعَ : ِإبـمَراِهيَم بمَن يُوُسَف بمِن َأيب ِإسم َث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََلمِ  ُعوُهمم ِإََل اْلمِسم ِل المَيَمِن َيدم  .َخاِلَد بمَن المَولِيِد ِإََل َأهم

ََلِم، فـََلمم جيُِ : قَاَل المبَـَراءُ  سم ُعوُهمم ِإََل اْلمِ ُهر  يَدم َنا ِستََّة َأشم يُبوُه، مثَّ ِإنَّ َرُسوَل َفُكنمُت ِفيَمنم َخَرَج َمَع َخاِلِد بمِن المَولِيِد، فََأَقمم
ِفَل َخاِلًدا، ِإالَّ رَُجًَل كَ اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َوَأَمَرُه َأنم يـُقم اَن ممَّنم َمَع َخاِلد  فََأَحبَّ َأنم  َصلَّى اَّللَّ

 .يـَُعقِ َب َمَع َعِلي   فـَلميـَُعقِ بم َمَعهُ 
َنا، مثَّ تقدم بَِنا َفَصلَّى بَِنا َعِليٌّ، مثَّ َصفََّنا َفُكنمُت ِفيَمنم َعقََّب مَ : قَاَل المبَـَراءُ  م َخرُجوا ِإلَيـم ََن من المَقوم ، فـََلمَّا َدنـَوم َع َعِلي  

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َ َأيمِديَنا َوقـََرَأ َعَليمِهمم ِكَتاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم بـَنيم َلمَ َصفًّا َواِحًدا، مثَّ تـََقدَّ يًعا، َفَكَتَب َم، فََأسم تم مَهمَداُن مجَِ
ََلِمِهمم، فـََلمَّا قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم إبِِسم  َعَليمِه َوَسلََّم المِكَتاَب َخرَّ َساِجًدا مثَّ َعِليٌّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".مَهمَداَن السَََّلَم َعَلى مَهمَداَن السَََّلُم َعَلى : " رََفَع رَأمَسُه فـََقالَ 
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َهِقيُّ  ه  آَخَر َعِن إبـمَراِهيَم بمِن يُوُسفَ : قَاَل المبَـيـم  .َرَواُه المُبَخاِريُّ ُُممَتَصًرا ِمنم َوجم
َهِقيُّ * * *  ِل المَقطَّاُن، َأنـمبَ : َوقَاَل المبَـيـم َُسنيم ُُمَمَِّد بمِن المَفضم َاِعيُل بمُن َأنبَأََن َأبُو اْلم ِل بن ِزََيد المقطَّان، َحدثَنا ِإمسم َأََن َأبُو َسهم

َرَة، َعنم عَ  َحاَق بمِن َكعمِب بمِن ُعجم ، َعنم َسعمِد بمِن ِإسم َثيِن َأِخي، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ِبََلل  ، َحدَّ ِتِه زَيـمَنَب بِنمِت َكعمِب َأيب ُأَويمس  مَّ
َرَة، َعنم َأيب َسِعيد    .بعث َرُسول هللا َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  ِإََل المَيَمنِ : اْلدرى، َأنه قَالَ  بمِن ُعجم

َها َونُرِيَح ِإبَِلَنا: قَاَل َأبُو َسِعيد   َنا  - َفُكنمُت ِفيَمنم َخَرَج َمَعُه، فـََلمَّا َأَخَذ ِمنم ِإِبِل الصََّدَقِة َسأَلمَناُه َأنم نـَرمَكَب ِمنـم وَُكنَّا َقدم رََأيـم
َنا َوقَالَ  - ِإبِِلَنا َخَلًَل ِف  َا َلُكمم ِفيَها: فََأىَب َعَليـم  ِإَّنَّ

ِلِمنيَ  ٌم َكَما ِللمُمسم  .َسهم
جَّ، فـََلمَّ : قَالَ  َنا إنمَساَن، وأسرع ُهَو َوأدمرَك اْلَم َتُه قَالَ فـََلمَّا فـَرََغ َعِليٌّ َوانمطََلَق ِمَن المَيَمِن رَاِجًعا َأمََّر َعَليـم َلُه  ا َقَضى َحجَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َدَم َعَليمِهمم : " النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".ارمِجعم ِإََل َأصمَحاِبَك َحىتَّ تـَقم
ُه فـََفَعَل، فـََلمَّا َعَرَف ِف ِإِبِل الصَّ : قَاَل َأبُو َسِعيد   َعَنا ِإَيَّ َلَفُه َما َكاَن َعِليٌّ َمنـم َتخم َدَقِة َأنَـَّها َقدم َوَقدم ُكنَّا َسأَلمَنا الَِّذي اسم

، َورَأى أثر الركب قدم الَِّذي َأمََّرُه َواَلَمهُ   .رُِكَبتم
رِبَنَُّه َما َلِقيَنا ِمَن : فـَُقلمتُ  ِييقِ َأَما ِإنَّ َّلِلَِّ َعَليَّ لَِئنم َقِدممُت المَمِديَنَة ََأَذمُكَرنَّ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َوََأُخم  .المِغلمظَِة َوالتَّضم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأرِيُد َأنم َأفـمَعَل َما ُكنمتُ فـَلَ : قَالَ  ا َقِدممَنا المَمِديَنَة َغَدومُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َعَليمِه، فـََلِقيُت َأَِب  مَّ َحَلفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رَآين  ر  َخارًِجا ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَقَف َمِعي َورَحََّب يب َوَساَءَليِن َوَساَءلمُتهُ َبكم

 .َمىَت َقِدممَت؟ فـَُقلمُت َقِدممُت، المَبارَِحةَ : َوقَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَدَخَل َوَقالَ   .َهَذا َسعمُد بمُن َماِلِك بمِن الشَِّهيدِ : فـََرَجَع َمِعي ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ئمَذنم َلهُ ا: فـََقالَ 
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أََلَة، فـَُقلمتُ  َفى المَمسم ِلي َوَأحم ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما : َفدخلت فحييت َرُسول هللا وحياين، َوَأقمبل على وساءلين َعنم نـَفمِسي َوَأهم
ِييقِ  َبِة َوالتَّضم  .َلِقيَنا ِمنم َعِلي   ِمَن المِغلمَظِة َوُسوِء الصُّحم

ُد َما َلِقيَنا ِمنمُه، َحىتَّ ِإَذا ُكنمُت ِف َوَسِط َكََلِمي َضَرَب َرُسوُل هللا َعَلى َفِخِذي، وَُكنم فاأتد َرُسول هللا، َوجَ  ُت َعلمُت َأََن ُأَعدِ 
، فـََواَّللَِّ َلَقدم : " ِمنمُه َقرِيًبا، َوقَالَ  ِلَك َِأَِخيَك َعِلي   َشَن ِف  ََي َسعمُد بمُن َماِلِك بمِن الشَِّهيِد، َمهم بـَعمَض قـَوم ُت َأنَُّه َأخم َعِلمم

 ".َسِبيِل اَّللَِّ 
م َواَل َأدمِري؟ : فـَُقلمُت ِف نـَفمِسي: قَالَ  َرُه ُمنمُذ الميَـوم ، َأاَل َأرَاين ُكنمُت ِفيَما َيكم اَل َجَرَم َواَّللَِّ اَل ! َثِكَلتمَك ُأمَُّك َسعمَد بمَن َماِلك 

 .ََلنَِيةً َأذمُكُرُه ِبُسوء  َأبًَدا ِسرًّا َواَل عَ 
َناٌد َجيِ ٌد َعَلى َشرمِط النََّساِئيِ  َوملَم يـَرمِوِه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب المُكُتِب السِ تَّةِ   .َوَهَذا ِإسم

َحاقَ * * *  َثيِن َُيمََي بمُن َعبمِد هللا بن َأىب عمر، َعنم يَزِيَد بمِن طَلمحَ : َوَقدم قَاَل يُوُنَس َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َة بمِن يَزِيَد بمِن َحدَّ
بَـُلوا َخلََّف َعَليم : رَُكانََة قَالَ  َا َوَجَد َجيمُش َعِليِ  بمِن طَاِلب  الَِّذيَن َكانُوا َمَعُه ِِبلمَيَمِن، َِأَنَـُّهمم ِحنَي َأقـم ِهمم َرُجًَل َوتـََعجََّل ِإََل ِإَّنَّ



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبُلُهمم، فَِإَذا َعَليمِهُم اْلمُ فـَعَ : قَالَ  تَـقم ا خرج َعَليمِهم َعِليٌّ َيسم  .َللُ َمَد الرَُّجُل َفَكَسا ُكلَّ رَُجل  ُحلًَّة، فـََلمَّا َدنـَوم

َنُع : قَالَ : َكَساََن ُفََلنٌ : َما َهَذا؟ قَاُلوا: قَاَل َعِليٌّ  َما َشاَء؟ فـَنَـزََع َفَما دَعاك ِإََل َهَذا قبل َأن تقدم على َرُسول هللا فـََيصم
ُهمم  َُلَل ِمنـم  .اْلم

َا بـََعَث َعِليًّا إِ  ، َوِإَّنَّ ُه ِلَذِلَك، وََكانُوا َقدم َصاَْلُوا َرُسوَل اَّللَِّ َتَكوم ُضوَعة  فـََلمَّا قدُموا على َرُسول هللا اشم  .ََل ِجزميَة  َموم
َهِقي ِ : قـُلمتُ  َرُب ِمنم ِسَياِق المبَـيـم َياُق َأقـم  .َهَذا السِ 

جِ  َوَساَق َمَعُه َهدَي َوأهل إبهَلل النَِّب وَ  ِل اْلَم  َذِلَك َأنم َعِليًّا َسبَـَقُهمم َِأَجم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأَمَرُه َأنم َُيمُكَث َحَراًما  .َصلَّى اَّللَّ
يَ : َوِف ِرَوايَِة المبَـَراِء بمِن َعاِزب  َأنَُّه قَالَ  َدم  .َوقـََرنمتُ  َلُه ِإين ِ ُسقمُت اهلم

تِ  ُهُم اسم َيمِش ِبَسَبِب َمنمِعِه ِإَيَّ رِتمَجاِعِه َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َعِليًّا َلمَّا َكثـَُر ِفيِه المِقيُل َوالمَقاُل ِمنم َذِلَك اْلم عمَماَل ِإِبِل الصََّدَقِة َواسم
َُلَل الَِِّت َأطمَلَقَها هَلُمم ََنئُِبُه، َوَعِليٌّ َمعمذُ  ُهُم اْلم ُتِهَر المَكََلُم ِفيِه ِف اْلحيج، َفِلَذِلَك ِمنـم ُ َأعمَلُم  -وٌر ِفيَما فـََعَل َلِكِن اشم َواَّللَّ

ِتِه َوتـََفرََّغ ِمنم َمَناِسِكِه َورََجَع ِإََل الم  - ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َحجَّ قَاَم ِف  َمِديَنِة َفَمرَّ بَِغِديِر ُخم   َلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلِه، لُِيزِيَل َما َوقـََر ِف نـُُفوسِ  رِِه َونـَبََّه َعَلى َفضم  .َكِثري  ِمَن النَّاسِ   النَّاِس َخِطيًبا فـَبَـرََّأ َساَحَة َعِلي   َورََفَع ِمنم َقدم

ِضِعِه ِإنم َشاَء اَّللَُّ   .َوَسَيأمِت َهَذا ُمَفصًََّل ِف َموم
 .َوبِِه الثِ َقةُ 

* * * 
َثيِن َعبمُد الرَّْحمَنِ : الُبَخاِري   َوقَالَ  ُرَمَة، َحدَّ َبة، َحدثَنا َعبمُد المَواِحِد، َعنم ُعَمارََة بمِن المَقعمَقاِع بمِن ُشبـم ،  َحدثَنا قـُتَـيـم بمُن َأيب نـُعمم 

ِريَّ يـَُقولُ  ُدم عمُت َأَِب َسِعيد  اْلم َبة  ِف َأِدمي  بـََعَث َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِإََل النَِّبِ  صَ : مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَيَمِن ِبُذَهيـم لَّى اَّللَّ
 .ِمنم تـَُراهِبَا( 5)َمقمُروظ  ملَم حُتَصَّلم 

َ َأرمبـََعة  : قَالَ  َيمِل، َوالرَّاِبُع ِإمَّا; فـََقَسَمَها بـَنيم ، َوزَيمِد اْلم َقـمرَِع بمِن َحاِبس  ر ، َواَأم َنَة بمِن بَدم َ ُعيَـيـم َعلمَقَمُة بمَن ُعََلثََة َوِإمَّا  بـَنيم
 .َعاِمُر بمُن الطَُّفيملِ 

 .ُكنَّا ََنمُن َأَحقُّ هِبََذا ِمنم َهُؤاَلءِ : فـََقاَل رَُجٌل ِمنم َأصمَحابِهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   السََّماِء َيَمتِييِن َخبَـُر السََّماِء َصَباًحا َأاَل أتَمَمُنوين؟ َوَأََن َأِمنُي َمنم ِف : " فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َوَمَساًء 
َية ُملوق: قَالَ  َهة كث اللِ حم َبـم ِرُف الوجنتني َنشز اْلم ِ ُمشم نَـنيم  فـََقاَم رَُجٌل َغائُِر المَعيـم

__________ 
 .المقطَعة من الذََّهب: الذهيبة( 5)



 .املدبوغ: واملقروظ
 .ختلص: َوحتصل

)*( 
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زَاِر فـََقالَ ا  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ اتَِّق هللا: لرَّأمِس ُمَشمَُّر اْلمِ

 .َويلك َأو لست َأَحقَّ النَّاِس َأنم يـَتَِّقَي اَّللََّ : فـََقالَ 
 .مثَّ َوَلَّ الرَُّجلُ : قَالَ 

ِرُب ُعنُـَقُه؟ قَالَ : قَاَل َخاِلُد بمُن المَولِيدِ   .َعلَُّه َأنم َيُكوَن ُيَصلِ ياَل لَ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَل َأضم
 .وََكمم ِمنم ُمَصل   يـَُقوُل بِِلَسانِِه َما لَيمَس ِف قـَلمِبهِ : قَاَل َخاِلدٌ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .إىن مل أومر َأنم أُنـَقِ َب َعنم قـُُلوِب النَّاِس َواَل َأُشقَّ بُطُونـَُهمم : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َرطمًبا اَل جُيَاِوُز َحَناِجَرُهمم، ( 5)ِإنَُّه خَيمُرُج ِمنم ِضئمِضِئ : " َنَظَر ِإلَيمِه َوُهَو ُمقمف  فـََقالَ  قَاَل مثَّ  ٌم يـَتـم َهَذا قـَوم

ُم ِمَن الرَِّميَِّة  يِن َكَما َُيمُرُق السَّهم َلنـَُّهمم قـَتمَل مَثُودَ لَِئنم َأدمَر : َأظُنُُّه قَالَ  -" َُيمُرُقوَن ِمَن الدِ  تـُ تـُُهمم ََأَقـم  .كم
ِلٌم ِف ِكَتاِب الزََّكاِة ِمنم َصِحيِحِه ِمنم ُطُرق   َدة  ِإََل ُعَمارََة بمِن َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع ُأَخَر ِمنم ِكَتابِِه، َوُمسم  ُمتَـَعدِ 

 .المَقعمَقاع بِهِ 
د* * *  ، قَالَ َحد: َوقَاَل االمام َأْحم رَتِيِ ، َعنم َعِلي   ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َأيب المَبخم َعمَمِش، َعنم َعمم بـََعَثيِن : ثَنا َُيمََي، َعِن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَيَمِن َوَأََن َحِديُث السِ ن ِ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
م  َيُكو : فـَُقلمتُ : قَالَ  َعُثيِن ِإََل قـَوم َداٌث َواَل ِعلمَم يل ِِبلمَقَضاِء؟ قَالَ تـَبـم نَـُهمم َأحم ِدي ِلَساَنَك َويـُثـَبِ ُت : " ُن بـَيـم ِإنَّ اَّللََّ َسيَـهم

ِ : قَالَ " قـَلمَبَك  َ اثـمنَـنيم ُت ِف َقَضاء  بـَنيم  .َفَما َشَككم
َعمَمِش بِهِ   .َوَرَواُه ابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث اَأم

َماُم َأْحمَدُ  ، قَالَ  :َوقَاَل اْلمِ ، َعنم َعِلي   ، َعنم َحَنش  َوُد بمُن َعاِمر ، َحدثَنا َشرِيٌك، َعنم مِسَاك  ثـََنا َأسم بـََعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَيَمنِ   .َصلَّى اَّللَّ

م  َأَسنَّ ِمينِ  َوأَ : قَاَل فـَُقلمتُ  َعُثيِن ِإََل قـَوم  ََن حدث اَل أبمصر المَقَضاء؟ََي َرُسوَل اَّللَِّ تـَبـم
__________ 

 .االصل: الضئضئ( 5)
)*( 
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ِري َوقَالَ  ُع يََدُه َعَلى َصدم َماِن َفََل تـَقمِض : " قَاَل فـََوضم صم اللَُّهمَّ ثَبت ِلَسانه واهد قلبه، ََي على ِإذم َجَلَس ِإلَيمَك اْلَم
عمتَ  نَـُهَما َحىتَّ تسمع من اْلخر َما مسَِ َوَِّل، فَِإنََّك ِإَذا فـََعلمَت َذِلَك تبني َلك  بـَيـم  ".ِمَن اَأم

تَـَلَف َعَليَّ َقَضاٌء بـَعمُد : قَالَ  ِكَل َعَليَّ َقَضاٌء بـَعمدُ  -َفَما اخم  .َأوم َما ُأشم
، َوالرتِ مِمِذيِ  ِمنم َحِديِث زَائِ  ، َعنم َشرِيك  ، َعنم َحَنِش َوَرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َوَأبُو َداُوَد ِمنم ُطُرق  َدَة ِكََلمُهَا َعنم مِسَاِك بمِن َحرمب 

 .بمِن المُمعمَتِمِر، َوِقيَل ابمِن رَبِيَعَة المِكَناين ِ المُكوِفِ ، َعنم َعِلي   بِهِ 
َماُم َأْحمَدُ  َلِح، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم عَ : َوقَاَل اْلمِ َجم َنَة، َعِن اَأم َياُن بمُن ُعيَـيـم ثـََنا ُسفم َِليِل، َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم، َحدَّ بمِد اَّللَِّ ابمن َأيب اْلم

 ِ ر ، فـََقاَل َعِليٌّ اِلثـمنَـنيم  .اَل : ؟ فـََقااَل ( 5)َأَتِطيَباِن نـَفمًسا ِلَذا : َأنَّ نـََفًرا َوِطُئوا اممَرَأًة ِف طُهم
َخرِيَن فـََقالَ  َبَل َعَلى اْلم  َأَتِطيَباِن نـَفمًسا ِلَذا؟: فََأقـم

 .اَل : اَل فـََقا
 .َأنـمُتمم ُشرََكاٌء ُمَتَشاِكُسونَ : فـََقالَ 
يَِة َوَألمَزممُتُه المَوَلدَ : فـََقالَ  َنُكمم، فَأَيُُّكمم قـَرََع َأغمَرممُتُه ثـُلمَثِي الدِ   .ِإين ِ ُمقمرٌِع بـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : قَالَ   .ُم ِإالَّ َما قَاَل علىاَل َأعملَ : َفذُِكَر َذِلَك ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َِليِل،: َوقَاَل َأْحمَدُ  َلُح، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم َأيب اْلم َجم ثـََنا َهِشيٌم، َأنـمَبَأََن اَأم ثـََنا ُشَريمُح بمُن النـُّعمَماِن، َحدَّ َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم،  َحدَّ
يَِة َأنَّ َعِليًّا ُأِتَ ِف َثََلثَِة نـََفر  ِإذم َكاَن ِف الم  نَـُهمم َفَضِمَن الَِّذي َأَصابـَتمُه المُقرمَعُة ثـُلمَثِي الدِ  تَـرَُكوا ِف َوَلد ، فََأقـمرََع بـَيـم َيَمِن اشم

 .َوَجَعَل المَوَلَد َلهُ 
،: قَاَل زَيمُد بمُن َأرمَقمَ  بَـرمتُُه ِبَقَضاِء َعِلي   ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم  .َفَضِحَك َحىتَّ بََدتم نـََواِجُذهُ  فَأَتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم ُمَسدَّد ، َعنم َُيمََي المَقطَّاِن، َوالنََّساِئيِ  َعنم على بن حجر،
__________ 

 .نفسا َكَما: ت( 5)
)*( 
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، َلِح بمِن َعبمِد اَّللَِّ َجم ِهر ، ِكََلمُهَا َعِن اَأم َِليلِ  َعنم َعِليِ  بمِن ُمسم  .َعنم َعاِمر  الشَّعمِبِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم
َِليِل َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقمَ   .َوقَاَل النََّساِئيُّ ِف ِرَوايَة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب اْلم

لِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَجاَء رَُجٌل ِمنم َأهم ا َعِليًّا خَيمَتِصُموَن ِف َوَلد  : المَيَمِن فـََقالَ  ُكنمُت ِعنمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َثََلثََة نـََفر  َأتـَوم
ر  َواِحد    .َوقـَُعوا َعَلى اممَرَأة  ِف طُهم

 .َفذََكَر ََنمَو َما تـََقدَّمَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَالَ   .َفَضِحَك النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َِليِل َأِو ابمِن  - َداُوَد َوالنََّساِئيَّ َأعميِن َأِبَ  -َوَقدم َرَوََيُه  ، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم َأيب اْلم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم َسَلَمَة بمِن ُكَهيمل 



َلهُ  َِليِل، َعنم َعِلي   قـَوم  .اْلم
 .فََأرمَسَلُه َوملَم يـَرمفـَعمهُ 

َماُم َأْحمَُد َأيمًضا، َعنم َعبمِد ا َلِح، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم َعبمِد َخريم ، َعنم زَيمِد َوَقدم َرَواُه اْلمِ َجم ، َعِن اَأم َياَن الثَـّومِريِ  لرَّزَّاِق، َعنم ُسفم
 .بمِن َأرمَقمَ 

 .َفذََكَر ََنمَو َما تـََقدَّمَ 
َحاق يًعا َعن َحنش بن َأصمَرم، َوابمن َماَجه َعن ِإسم َرَجُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ مجَِ  َوَأخم

، َعِن الشَّعمِب ِ  َداين ِ َمم ، َعنم َصاِلح  اهلم َياَن الثَـّومِريِ  ، َعنم َعبمِد َخريم ، َعنم زَيمِد بمِن ابمن َمنمُصور ، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم ُسفم
َطمَرافِ ..* * * َأرمَقَم ِبهِ  َِليِل َوَلِكنم ملَم َيضمُبِط الرَّاِوي امسمَهُ َلَعلَّ َعبمَد َخريم  َهَذا ُهَو عَ : قَاَل َشيمُخَنا ِف اَأم  .بمُد اَّللَِّ بمُن اْلم

َوَد ملتابعته َلُه، َلِكن االجلح ابمن َعبمِد اَّللَِّ المِكنم : قـُلمتُ  ُرُه َكاَن َأجم َِديُث َوِإنم َكاَن َغيـم  .ِديَّ ِفيِه َكََلٌم َمافـََعَلى َهَذا يـَقمَوى اْلم
َراِدهِ َوَقدم َذَهَب ِإََل المَقوم  َماُم َأْحمَُد َوُهَو ِمنم َأفـم َنمَساِب اْلمِ  .ِل ِِبلمُقرمَعِة ِف اَأم
َماُم َأْحمَدُ  َرائِيل، َحدثَنا مساك، َعن َحنش،: َوقَاَل اْلمِ  َحدثَنا َأبُو سعيد، َحدثَنا ِإسم
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َنا ِإََل قَـ : َعن على قَالَ  تَـَهيـم َيًة بعثىن َرُسول هللا ِإََل المَيَمِن فَانـم ا زُبـم م  َقدم بـَنَـوم َنَما ُهمم َكَذِلَك يـََتَدافـَُعوَن ِإذم ( 5)وم ََسِد، فـَبَـيـم ِلَلم
ََسُد، فَانـمَتَدَب َلُه رَُجٌل حبَرمبَة  ( 1)سقط رجل فَتعلق آبخر، مثَّ تعلق آخر  آِبَخَر َحىتَّ َصاُروا ِفيَها َأرمبـََعًة، َفَجَرَحُهُم اَأم

 .َراَحِتِهمم ُكلُُّهمم فـََقتَـَلُه َوَماتُوا ِمنم جِ 
َتِتُلوا، فََأاَتُهمم َعِليٌّ َعَلى ت َرُجوا السِ ََلَح لِيَـقم َخِر فََأخم لَِياِء اْلم َوَِّل ِإََل َأوم لَِياُء اَأم تُرِيُدوَن َأنم : عبية َذِلَك، فـََقالَ فـََقاَم َأوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحيٌّ  َنُكمم َقَضاًء ِإنم َرِضيُتمم فـَُهَو المَقَضاُء َوِإالَّ َحَجَز بـَعمُضُكمم ! تـََقاتـَُلوا َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإين ِ َأقمِضي بـَيـم
َنُكمم، َفَمنم عَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََيُكوُن ُهَو الَِّذي يـَقمِضي بـَيـم  .َدا بـَعمَد َذِلَك َفََل حق َلهُ َعنم بـَعمض  َحىتَّ أتَمتُوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

يَِة َوالدية َكاِمَلة، فلَلول الر بامجمَ  يَِة َوِنصمَف الدِ  يَِة َوثـُُلَث الدِ  َر رُبمَع الدِ  ع النه هلك، ُعوا من قبائل الَّذين حفروا المِبئـم
يَةُ  يَة، َوالرَّاِبع الدِ  يَة، َوالثَّاِلث نصف الدِ   .والثاىن ثلث الدِ 

ا فَأَتـَُوا النَِّبَّ صَ  ا َأنم يـَرمَضوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِعنمَد َمَقاِم ِإبـمَراِهيَم، فـََقصُّوا َعَليمِه المِقصَّةَ فَأَبـَوم  .لَّى اَّللَّ
َنُكمم : فـََقالَ  ُكُم بـَيـم  .َأََن َأحم

مِ   ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإن عليا قضى: فـََقاَل رَُجٌل ِمَن المَقوم
 .فلينا

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـََقصُّوا َعَليمِه المِقصََّة فََأَجازَُه َرُسولُ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، عَ  ، َعنم َحَنش  ، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم مِسَاِك بمِن َحرمب  َماُم َأْحمَُد َأيمًضا َعنم وَِكيع   .نم علىمثَّ َرَواُه اْلمِ

 .َفذكره
__________ 



َرة لَلسد: الزبية( 5)  .ُحفم
 .رجل آبخر: ا( 1)
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ََلِم، َوَحجَُّة المَوَداِع َِأَ كِ  ر  َويـَُقاُل هَلَا َحجَُّة المَبََلِغ، َوَحجَُّة اْلمِسم نَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َتاُب َحجَِّة المَوَداِع ِف َسَنِة َعشم

 .َودََّع النَّاَس ِفيَها َوملَم َُيُجَّ بـَعمَدَها
ََلِم َِأَنَّ  ةِ َومُسِ َيتم َحجََّة اْلمِسم َرِة َمرَّات  قـَبمَل النـُّبـُوَّ جم َرَها، َوَلِكنم َحجَّ قـَبمَل اهلِم  . َوبـَعمَدَهاُه َعَليمِه السَََّلم ملَم َُيُجَّ ِمَن المَمِديَنِة َغيـم

ع   جِ  نـََزَلتم َعاَمِئذ ، َوِقيَل َسَنَة ِتسم  .َوَقدم ِقيَل ِإنَّ َفرِيَضَة اْلَم
 .َوِقيَل َسَنَة ِست   

َرة َوُهَو َغرِيبَوِقيَل قـَبم  جم  .َل اهلِم
جِ  قـَوماًل َوِفعمًَل، َوملَم َيُكنم  ََلِم َومسيت حجَّة المَبََلغ النه َعَليمِه السَََّلم بـَلََّغ النَّاَس َشرمَع اَّللَِّ ِف اْلَم بَِقَي ِمنم َدَعاِئِم اْلمِسم

جِ  َوَوضََّحُه َوَشَرَحُه أنزل هللا عزوجل َعَليمِه َوُهَو َواِقٌف وقواعده شئ ِإالَّ َوقد بَينه َعَليمِه السَََّلم، فـََلمَّا بـَنيََّ  هَلُمم َشرِيَعَة اْلَم
ََلَم دينا : " بَِعَرَفةَ  ُت َعَليمُكمم نِعمَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْلمِسم َمم َملمُت َلُكمم ِديَنُكمم َوَأمتم َم َأكم  ( .5" )الميَـوم

 .وسيأتى ِإيَضاح َهَذا ُكله
ِتََلفًا َكِثريًا ِجدًّا، حبََسبِ َوالمَمقمصُ  تَـَلُفوا ِفيَها اخم ، فَِإنَّ النـََّقَلَة اخم َما َوَصَل ِإََل ُكل    ود ذكر حجَّته َعَليمِه السَََّلم َكيمَف َكاَنتم

ُهمم ِمَن المِعلمِم، َوتـََفاَوتُوا ِف َذِلَك تـََفاُواًت َكِثريًا اَل ِسيََّما َمنم بـَعمَد الصََّحابَةِ  ُهمم  ِمنـم ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
َِئمَُّة ِف ُكتُِبِهمم ِمنم َهِذِه الرِ وَ  ِفيِقِه َما ذََكَرُه اَأم ِن تـَوم نِِه َوُحسم ِد اَّللَِّ َوَعوم نَـَها مَجمًعا يـُثمِلُج قـَلمَب َوََنمُن نُوِرُد حبَمم اََيِت، َوجَنمَمُع بـَيـم

َ َطرِيَقَِتِ  َمنم أتََمََّلُه َوَأنـمَعَم النََّظَر ِفيِه َومَجَعَ   بـَنيم
ََلنُ  ُ َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم َِديِث َوَفِهِم َمَعانِيِه ِإنم َشاَء اَّللَّ  .اْلم

__________ 
 .9ُسورَة المَمائَِدة ( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم اعمِتنَ  َئِمَِّة َوُمَتَأخِ رِيِهمم َوَقدم اعمتَـىَن النَّاُس حبَجَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اًء َكِثريًا ِمنم ُقَدَماِء اَأم
ُ جُمَلًَّدا ِف َحجَِّة المَوَداِع  َنمَدُلِسيُّ َرِْحَُه اَّللَّ َمُة َأبُو ُُمَمَِّد بمُن َحزمم  اَأم َهاٌم َوَقدم َصنََّف المَعَلَّ َثرِِه، َوَوَقَع َلُه ِفيِه َأوم َأَجاَد ِف َأكم

نَـبِ ُه َعلَ  َها ِف َمَواِضِعَهاَسنـُ  .يـم



تَـَعان  .َوِِبَّللَِّ المُمسم
 َِبب بـََيان َأنه َعَليمِه السَََّلم ملَم َُيُجَّ ِمَن المَمِديَنِة ِإالَّ َحجًَّة َواِحَدةً 

، بََة، َعنم مَهَّام  ِلٌم َعنم ُهدم َلَها َثََلَث ُعَمر  َكَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم ، قَالَ  َوَأنَُّه اعمَتَمَر قـَبـم اعمَتَمَر : َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنس 
ِتهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبَع ُعَمر  ُكلُُّهنَّ ِف ِذي المَقعمَدِة ِإالَّ الَِِّت ِف َحجَّ  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديَث َوَقدم َرَواُه يُوُنُس بمُن ُبَكريم ، َعنم ُعَمَر بمِن َذر  ، َعنم جمَُ   .اِهد ، َعنم َأيب ُهَريـمَرة مثلهاْلم
، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  ُ : َوقَاَل سعد بمُن َمنمُصور  َعِن الدَّرَاَورمِديِ  اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َوُعمم : َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث ُعَمر   َرٌة ِف َشوَّال  ِ ِف ِذي المَقعمَدةِ ُعمم  .َرتـَنيم
، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوةَ   .وََكَذا َرَواُه ابمُن بَُكريم  َعنم َماِلك 

ِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ اعمَتَمَر ثَ  ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث َعمم ِذي ََلَث ُعَمر  ُكلُُّهنَّ ِف َوَرَوى اْلمِ
 .المَقعمَدةِ 

، قَاَل اعمَتَمَر  -يـَعميِن المَعطَّاَر  -َحدثَنا َأبُو النَّضر، َحدثَنا َداُوُد : َوقَاَل َأْحمَدُ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ر و، َعنم ِعكم َعنم َعمم
َرَة المَقَضاِء َوالثَّالِ : َرُسوُل اَّللَِّ َأرمَبَع ُعَمر   َُديمِبَيِة َوُعمم َرَة اْلم ِتهِ ُعمم ِعمَرانَِة َوالرَّابَِعُة الَِِّت َمَع ِحجَّ  .ثَُة ِمَن اْلم

 .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َداُوَد المَعطَّاِر َوَحسََّنُه الرتِ مِمِذيُّ 
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ِعمَرانَةِ  َرِة اْلم ُل ِعنمَد ُعمم َم َهَذا المَفصم  .َوَقدم تـََقدَّ
تَـَعانُ   .َوَسَيأمِت ِف َفصمِل َمنم قَاَل ِإنَُّه َعَليمِه السَََّلم َحجَّ قَاِرًَن َوِِبَّللَِّ المُمسم

ُوََل ِمنم َهِذِه المُعَمرِ  َها: فَاَأم َُديمِبَيِة الَِِّت ُصدَّ َعنـم َرُة اْلم  .ُعمم
َرُة المِقَصاِص، َويُـ  َرة المَقَضاء َويـَُقال بل ُعمم َرُة المَقِضيَّةِ مثَّ بعمدَها عمم  .َقاُل ُعمم

ِعمَرانَِة َمرمِجَعُه ِمَن الطَّاِئِف، ِحنَي َقسََّم َغَنائَِم ُحنَـنيم   َرُة اْلم  .مثَّ بـَعمَدَها ُعمم
 .َوَقدم َقدَّممَنا َذِلَك ُكلَُّه ِف َمَواِضِعهِ 

ِتهِ  َرتُُه َمَع َحجَّ  .َوالرَّابَِعُة ُعمم
ِتََلَف النَّاسِ  ُ اخم َها َوَسنـُبَـنيِ  جَِّة َوَحلَّ ِمنـم َرَة قـَبمَل اْلَم َقَع المُعمم جَِّة، َهلم َكاَن ُمَتَمتِ ًعا، بَِنم َأوم َرتِِه َهِذِه َمَع اْلَم ، َأوم َمنَـَعُه ِف ُعمم

جَّةِ  َي، َأوم َكاَن قَاِرًَن هَلَا َمَع اْلَم َدم قُُه اهلم َها َسوم ََلِل ِمنـم  .ِمَن اْلمِحم
جَِّة، بَِن أوقعَها بعد َقَضاء اْلمجَّةَكَما نَذمُكُرُه ِمَن اَأمَ  الَِّة َعَلى َذِلَك، َأوم َكاَن ُمفمرًِدا هَلَا َعِن اْلَم  .َحاِديِث الدَّ

ُهوُر َعِن الشَّاِفِعي ِ : قَالَ  َراِد َكَما ُهَو المَمشم فـم  .َوَهَذا ُهَو الَِّذي يـَُقولُُه َمنم يـَُقوُل ِِبْلمِ
ُ َعَليمِه َوسلم َكيَف َكاَن ُمفردا َأو ُمَتَمتِ عا َأو قَارَنَوَسَيأمِت بـََياُن َهَذا ِعنم  َراَمُه َصلَّى اَّللَّ ِرََن ِإحم  .َد ِذكم

َثيِن زَيمُد بمُن َأرمَقَم، َأنَّ النَِّبَّ : قَاَل المُبَخاِريُّ  َحاَق، َحدَّ ، َحدثَنا َأبُو ِإسم ثـََنا زَُهريم ُرو بمُن َخاِلد ، َحدَّ ثـََنا َعمم ُ َعَليمِه  َصلَّ َحدَّ ى اَّللَّ
َرَة َغزمَوة، َوَأنه حج بعد َما َهاَجَر َحجًَّة َواِحَدةً  َع َعشم  .َوَسلََّم َغَزا ِتسم



َحاقَ  َرى: قَاَل َأبُو ِإسم  .َومبَكََّة ُأخم
َرَجاُه ِمنم َحِديِث ُشعمَبةَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث زَُهريم ، َوَأخم  .َوَقدم َرَواُه ُمسم

ِرو بمِن َعبمِد هللا السبيعى، َعن زيد ِبهِ زَاَد المُبَخاِريُّ َوإِ  َحاَق َعمم َرائِيَل َثََلثـَتـُُهمم َعنم َأيب ِإسم  .سم
َرى، ِإن َأرَاَد َأنه َحاق من َأنه َعَليمِه السَََّلم حج مبَكَّة حجَّة ُأخم  َوَهَذا الذى قَاَل َأبُو ِإسم
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ِظِه، فـَُهَو بَِعيدٌ ملَم يـََقعم ِمنمُه مبَكََّة ِإالَّ َحجٌَّة وَ   .اِحَدٌة َكَما ُهَو ظَاِهُر َلفم
ُعو النَّاَس ِإََل اَّللَِّ َويـَُقولُ  جِ  َوَيدم ِوييِن َحىتَّ أُبـَلِ َغ َكََلَم : " فَِإنَُّه َعَليمِه السَََّلم َكاَن بـَعمَد الرِ َساَلِة َُيمُضُر َمَواِسَم اْلَم َمنم رَُجٌل يـُؤم

، فَِإنَّ قـَُريمًشا   ".َقدم َمنَـُعوين َأنم أُبـَلِ َغ َكََلَم رىب عزوجل َريبِ 
ِر ِعنمَد  ِم النَّحم َلَة المَعَقَبِة، َأيم َعِشيََّة يـَوم نَُه لَيـم َنمَصاِر يـَلمَقوم ُ َلُه مَجَاَعَة اَأم ، َحىتَّ قـَيََّض اَّللَّ مَجمَرِة المَعَقَبِة َثََلَث ِسِننَي ُمتَـَتالَِيات 

َرُة ِإََل ا َحىتَّ ِإَذا َكانُوا آِخرَ  جم ِتَماعهم ِبِه، مثَّ َكاَنتم بـَعمَدَها اهلِم َلَة المَعَقَبِة الثَّانَِيِة، وهى ََثِلث اجم  .لمَمِديَنةِ َسَنة  َِبيـَُعوُه لَيـم
ِضِعهِ   .َكَما َقدَّممَنا َذِلَك َمبمُسوطًا ِف َموم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
، قَالَ َوِف َحِديِث َجعمَفِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعلِ  ِ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َُسنيم ُ َعَليمِه : يِ  بمِن اْلم َأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتَمَع ِِبلمَمِديَنِة َبَشرٌ  جِ ، فَاجم َع ِسِننَي ملَم َُيُجَّ، مثَّ َأذََّن ِف النَّاِس ِِبْلَم ُ  َكثِ َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة ِتسم رٌي، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفِة َصلَّى مثَّ اسم  َُليـم ، فـََلمَّا َكاَن ِبِذي اْلم تَـَوى َعَلى رَاِحَلِتِه، فـََلمَّا َأَخَذتم َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة َأوم َِأَرمَبع 

َللمَنا جَّ  بِِه ِف المبَـيمَداِء َلىبَّ َوَأهم  .اَل نـَنمِوي ِإالَّ اْلَم
َِديُث ِبطُوِلهِ   .َوَسَيأمِت اْلم

َماَن، عَ  َبل، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َطهم د بن َحنـم َهِقيِ  ِمنم َطرِيق َأْحم ُظ المبَـيـم ، َوَهَذا َلفم ِلم  نم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد َوُهَو ِف َصِحيِح ُمسم
 .بِهِ 
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 يمِه السَََّلم ِمَن المَمِديَنِة ِْلَجَِّة المَوَداعِ َِبب اَترِيخ ُخُروجه َعلَ 
َها َأَِب ُدَجانََة مِسَاَك بمَن َخَرَشَة السَّاِعِديَّ َويـَُقال ِسَباع َعن عرفطة المِغَفاِري  حَ  تَـعمَمَل َعَليـم َكامُهَا عبد المملك بن بـَعمَد َما اسم

 ِهَشام
َحاقَ  ، َوَأَمَر فـََلمَّا َدخَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َز ِللمَحجِ  ر  ََتَهَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُذو المَقعمَدِة ِمنم َسَنِة َعشم َل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهاِز َلهُ   .النَّاَس ِِبْلِم
َثيِن َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه المَقاِسِم بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َعاِئَشَة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم َفَحدَّ َخَرَج : َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



ِس لََيال  بَِقنَي ِمنم ذى المقعَدة جِ  ِْلَمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلَم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناد جيد  .َوَهَذا ِإسم

َماُم َماِلٌك ِف ُمَوطَِّئِه، َعنم َُيمََي  َماُم َأْحمَُد َعنم َعبمِد اَّللَِّ  َوَرَواُه اْلمِ َرَة، َعنم َعاِئَشَة، َوَرَواُه اْلمِ ، َعنم َعمم َنمَصاِريِ  بمِن َسِعيد  اَأم
َها َرَة َعنـم َنمَصاِريِ ، َعنم َعمم  .بمِن َُّنريم ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم

ِ َوسَنن النََّساِئي  َوابمن َماجَ  ، َوُهَو ََثبت ِف الصَِّحيَحنيم َنمَصاِريِ  ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم َبَة، ِمنم ُطُرق  ه ومصنف ابمِن َأيب َشيـم
َرَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلت جَّ : َعنم َعمم  .خرجَنا َمَع َرُسول هللا ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة اَل نـَُرى ِإالَّ اْلَم

َِديَث ِبطُوِلِه َكَما َسَيأمِت   .اْلم
َبةَ : اَل المُبَخاِريُّ َوقَ  ثـََنا ُموَسى بمُن ُعقم ثـََنا ُفَضيمُل بمُن ُسَليمَماَن، َحدَّ ، َحدَّ ر  المُمَقدَِّميُّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َبكم بَـَرين ُكَريمٌب َحدَّ ، َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َعِن ابمِن َعبَّاس، قَالَ   انمطََلَق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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ُُزرِ  َرمِديَِة َواَل اَأم ِإالَّ المُمَزعمَفَرِة الَِِّت تـَرمدَُع  ِمَن المَمِديَنِة بـَعمَد َما تـََرجََّل َوادََّهَن َولَِبَس إزَاره ورداءه، َومل ينمه َعن شئ ِمَن اَأم
تَـوَ ( 5) َفِة، رَِكَب رَاِحَلَتُه َحىتَّ اسم َُليـم َبَح ِبِذي اْلم ِلمِد، فََأصم ى َعَلى المبَـيمَداِء، َوَذِلَك ِْلَممس  بَقنَي من ذى المقعَدة، َعَلى اْلم

جَّةِ  َن ِمنم ِذي اْلِم  .َفقدم َمكَّة ْلمس َخَلوم
 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 

لُهُ  َُليـم " َوَذِلَك ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة : " فـََقوم ِمِه ِبِذي اْلم ُل ابمِن َحزمم  ِف َدعمَواُه َأنَُّه ِإنم َأرَاَد بِِه َصِبيَحَة يـَوم َفِة َصحَّ قـَوم
َِميِس َوَِبتَ  َم اْلم  َعَليمِه السَََّلم َخَرَج ِمَن المَمِديَنِة يـَوم

ُُمَعةِ  َلَة اْلم َفِة لَيـم َُليـم  .ِبِذي اْلم
ُروَن ِمنم ِذي الم  َاِمُس َوالمِعشم ُم اْلم ُُمَعِة، َوُهَو الميَـوم َم اْلم َبَح هِبَا يـَوم  .َقعمَدةِ َوَأصم

ِلِه  م انطَلقه َعَليمِه السَََّلم ِمَن المَمِديَنِة بـَعمَد َما تـََرجََّل " َوَذِلَك ِْلَممس  من ذى المقعَدة " َوِإنم َأرَاَد ابمُن َعبَّاس  بَِقوم يـَوم
ُل  َوادََّهَن َولَِبَس ِإزَارَُه َورَِداَءُه، َكَما قَاَلتم َعاِئَشُة َوَجاِبٌر ِإنَـُّهمم َخَرُجوا ِمَن المَمِديَنِة ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة، بـَُعَد قـَوم

ِم ا ِِه، َوملَم يـَنمطَِبقم َذِلَك ِإالَّ َعَلى يـَوم ُل بَِغريم َر المَمِصرُي ِإلَيمِه َوتـََعنيََّ المَقوم ُر ِذي المَقعمَدِة  ابمِن َحزمم  َوتـََعذَّ ُُمَعِة، ِإنم َكاَن َشهم ْلم
 .َكاِمًَل 

ُُمَعِة، ِلَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َواَل  َم اْلم َاِعيَل، :  جَيُوُز َأنم َيُكوَن ُخُروجه َعَليمِه السَََّلم ِمَن المَمِديَنِة َكاَن يـَوم ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسم َحدَّ
، قَالَ  ثـََنا ُوَهيمٌب، َحدثَنا َأيُّوب، َعن َأىب قََلبَة، َعن أنس ابمن َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن َصلَّى َرسُ : َحدَّ وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَح مثَّ  ِ، مثَّ َِبَت هِبَا َحىتَّ َأصم َعتَـنيم َفِة رَكم َُليـم َر ِبِذي اْلم َر ِِبلمَمِديَنِة َأرمبـًَعا َوالمَعصم تَـَوتم بِِه رَاِحَلُتُه َعَلى َمَعه الظُّهم  رَِكَب َحىتَّ اسم
َد هللا  َرة  ( 1[ )وََكبـَّرَ ]عزوجل َوَسبََّح المبَـيمَداِء، ْحَِ  .مثَّ َأَهلَّ حبَج   َوُعمم

َبَة، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم  يًعا، َعنم قـُتَـيـم ِلٌم والنََّساِئيُّ مجَِ  َوَقدم َرَواُه ُمسم
__________ 



َرة: تردع( 5) ن ِإََل الصُّفم  .تغري اللَّوم
 .من الُبَخاِري  ( 1)

)*( 
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َر ِِبلمَمِديَنةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم صلى الظُّهم َفِة َأيب ِقََلبََة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُليـم َر ِبِذي اْلم  َأرمبـًَعا َوالمَعصم
 ِ َعتَـنيم  .رَكم

َياَن،: َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن َعنم ُسفم َوِإبـمَراِهيُم بمُن َميمَسَرَة، َعنم َأَنِس بمِن  -يـَعميِن ابمَن المُمنمَكِدِر  -َعنم ُُمَمَّد   َحدَّ
ُلَ  َر ِبِذي اْلم ر ِِبلمَمِديَنِة َأرمبـًَعا َوالمَعصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم صلى الظ هم ِ َماِلك  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعتَـنيم َفِة رَكم  .يـم

َيان َوَرَواُه ال َياَن  -ُهَو الثَـّومِريِ   -ُبَخاِري  َعن َأىب نعيم، َعن ُسفم ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم َرَجُه ُمسم بِِه، َوَأخم
َنَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر َوِإبـمَراِهيَم بمِن َميمَسَرَة َعنم َأَنس  بِهِ   .بمِن ُعيَـيـم

، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر َعنم أنس َقالَ : دَوقَاَل َأْحم  َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : َحدثَنا ُُمَمَّد بن بكري، َحدثَنا ابمُن ُجَريمج 
ِ، مثَّ ِبَ  َعتَـنيم َفِة رَكم َُليـم َر ِبِذي اْلم َر َأرمبـًَعا َوالمَعصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة الظُّهم َبَح، فـََلمَّا رَِكَب اَّللَّ َفِة َحىتَّ َأصم َُليـم َت ِبِذي اْلم

تَـَوتم ِبِه َأَهلَّ   .رَاِحَلَتُه َواسم
، : َوقَاَل َأْحمَدُ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن المُمنمَكِدِر التـَّيمِميُّ َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأيب، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ اِلك  َعنم َأَنِس بمِن مَ َحدَّ

َنمَصاِريُّ، قَالَ  ، مثَّ : اَأم ِجِدِه ِِبلمَمِديَنِة َأرمَبَع رََكَعات  َر ِف َمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الظُّهم  َصلَّى بَِنا َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ آِمًنا اَل خَيَاُف ِف ِحجَِّة المَوَداعِ  َعتَـنيم َفِة رَكم َُليـم َر ِبِذي اْلم  .المَعصم

ِ، َومُهَا َعَلى َشرمِط الصَِّحيحِ  َهنيم  .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذيمِن المَوجم
ُُمَعِة َقطمًعا َم اْلم َن ُخُروجه َعَليمِه السَََّلم يـَوم  .َوَهَذا يـَنمِفي َكوم

َِميِس، َكَما قَاَل ابمُن َحزم  َم اْلم رِيَن ِمنم ِذي المَقعمَدِة، َواَل جَيُوُز َعَلى َهَذا َأنم َيُكوَن ُخُروُجُه يـَوم َم الرَّاِبِع َوالمِعشم ، َِأَنَُّه َكاَن يـَوم م 
َِميِس، ِلَما ثَبت ِبلتواتر واالمجاع من َأنه َعَليمِه السَّ  َم اْلم جَِّة َكاَن يـَوم َم َِأَنَُّه اَل ِخََلَف َأنَّ َأوََّل ِذي اْلِم ََلم َوَقَف ِبَعَرَفَة يـَوم

ُُمَعِة َوُهَو اَتسِ  جَِّة ِبََل نَِزاع  اْلم  .ُع ِذي اْلِم
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ِر ِستُّ لََيال   رِيَن ِمنم ِذي المَقعمَدِة، لََبِقَي ِف الشَّهم َِميِس الرَّاِبَع َوالمِعشم َم اْلم ُُمَعِة َوالسَّبمِت  فـََلوم َكاَن ُخُروُجُه يـَوم َلُة اْلم َقطمًعا، لَيـم
ِ َوالثََُّلََثِء وَ  ََحِد َوااِلثـمنَـنيم َرمبَِعاءِ َواَأم  .اَأم

 .فـََهِذِه ِستُّ لََيال  
َر َأنَُّه يَـ  ، فـَتَـَعنيََّ َوَقدم قَاَل ابمُن َعبَّاس  َوَعاِئَشُة َوَجاِبٌر ِإنَُّه َخَرَج ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة، َوتـََعذَّ ُُمَعِة ِْلَِديِث َأَنس  ُم اْلم وم



َر َيُكوُن اَتمًّا، فَاتَـَّفَق ِف تِلمَك السََّنِة َعَلى َهَذا َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َخرَ  َم السَّبمِت، َوَظنَّ الرَّاِوي َأنَّ الشَّهم َج ِمَن المَمِديَنِة يـَوم
َِميسِ  َلَة اْلم ِة لَيـم جَّ ُر ِذي اْلِم تَـَهلَّ َشهم َرمبَِعاِء َواسم َم اَأم  .نـُقمَصانُُه، فَانمَسَلَخ يـَوم

 .ِْلَممس  بَِقنَي َأوم َأرمَبع  : َوايَِة َجاِبر  َويـَُؤيِ ُدُه َما َوَقَع ِف رِ 
ِديِر اَل ُمَِيَد َعنُه َواَل بُد ِمنمهُ  رِيُر َعَلى َهَذا التـَّقم  .َوَهَذا التـَّقم

 .َوهللا أعلم
 َِبب صفة ُخُروجه َعَليمِه السَََّلم ِمَن المَمِديَنِة ِإََل َمكََّة ِللمَحج ِ 

ثـََنا إِ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َعبم َحدَّ ، ُهَو ابمُن ُعَمَر، َعنم ََنِفع  ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ثـََنا َأَنُس بمُن ِعَياض  ِد بـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر، َحدَّ
خُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن خَيمُرُج ِمنم َطرِيِق الشََّجَرِة َويَدم ِمنم َطرِيِق المُمَعرَِّس، َوَأنَّ َرُسوَل  لُ اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِجِد الشََّجَرِة َوِإَذا رََجَع صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَرَج ِإََل َمكََّة ُيَصلِ ي ِف َمسم َفِة بَِبطمِن المَواِدي اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُليـم لَّى ِبِذي اْلم
 .َوَِبَت َحىتَّ ُيصمِبحَ 

هِ تـََفرََّد ِبِه الم   .ُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم
ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ، َعنم َعزمرََة بمِن : َوقَاَل اْلم ، َعنم ِهَشام  ، َعنم يَزِيَد بمِن ُزرَيمع  ِرو بمِن َماِلك  ُت ِف ِكَتايب َعنم َعمم َوَجدم

، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  ، َعنم مُثَاَمَة، َعنم َأَنس  ل  َرث   َوحَتمَتُه َقِطيَفٌة َوقَالَ :  َعَليمِه َوَسلَّمَ ََثِبت  َحجٌَّة اَل ِرََيَء : " َحجَّ َعَلى رَحم
 ".ِفيَها َواَل مُسمَعَة 

ثـََنا يَزِيُد بمنُ : َوَقدم َعلََّقُه المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحِه فـََقالَ  ، َحدَّ ر  المُمَقدَِّميُّ  َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َأيب َبكم
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، َعنم مُثَاَمَة قَالَ  ، َعنم َعزمرََة بمِن ََثِبت  ل  َرث   َوملَم َيُكنم َشِحيًحا: ُزرَيمع   .َحجَّ َأَنٌس َعَلى رَحم
ل  وََكاَنتم زَاِمَلَتُه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحجَّ َعَلى رَحم  ( .5)َوَحدََّث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َناِد ِمنم َأوَِّلهِ َهَكَذا ذََكَرُه  سم  .المبَـزَّاُر َوالمُبَخاِريُّ ُمَعلًَّقا َمقمطُوَع اْلمِ
َهِقيُّ ِف ُسَنِنِه فـََقالَ  َاِفُظ المبَـيـم َنَدُه اْلم َسِن َعِليُّ : َوَقدم َأسم َسِن َعِليُّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َعِلي   المُمقمِرئ، َأنـمَبَأََن َأبُو اْلَم َأنـمَبَأََن َأبُو اْلَم

ثـََنا يُوُسُف بمُن يـَعمُقوب القاضى، َحدثَنا ُُمَمَّد بن َأىب بكر، َحدثَنا يَزِيُد بمُن زُ  َحاَق، َحدَّ  .رَيمع  بمُن ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
 .َفذََكَرهُ 

ه  آَخَر، َعنم َأَنِس بمِن َمالِ  َنِدِه ِمنم َوجم ِصِليُّ ِف ُمسم َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى المَموم ، فـََقالَ َوَقدم َرَواُه اْلم َعمِد، : ك  ثـََنا َعِليُّ بمُن اْلم َحدَّ
، قَالَ  ، َعنم َأَنس  ، َعنم َيزِيَد الرَّقَاِشيِ   :َأنـمَبَأََن الرَّبِيُع بمُن َصِبيح 

ل  َرث   َوَقِطيَفة  ُتَساِوي  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َرحم  .َعَة َدرَاِهمَ َأرمبَـ  -َأوم اَل ُتَساِوي  -َحجَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ".اللَُّهمَّ َحجًَّة اَل رََِيَء ِفيَها : " فـََقالَ 

َياَن الثَـّومِريِ  َوابمُن َماَجه من َحِديث وَِكيع ابمن ( 1)َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل  ، َوُسفم ِمنم َحِديِث َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِ 
َرَّاِح، َثََلثـَتـُُهمم َعنِ   .الرَّبِيِع بمِن َصِبيح  ِبهِ  اْلم



ُبوِل الرِ َوايَِة ِعنمَد االئم ُر َمقم ، فَِإنَُّه َغيـم َناٌد َضِعيٌف ِمنم ِجَهِة يَزِيَد بمِن َأَِبَن الرَّقَاِشيِ   .ةَوُهَو ِإسم
َماُم َأْحمَدُ  َحاُق بمُن َسِعيد ، َعنم َأبِيهِ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِإسم ثـََنا َهاِشٌم، َحدَّ َقٌة : ، قَالَ َحدَّ َصَدرمُت َمَع ابمِن ُعَمَر َفَمرَّتم بَِنا رُفـم

َقة  َوَرَدِت المَعاَم ِبَرُسوِل : ، فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ ( 9)َُيَانَِيٌة ورحاهلم االدم وخطم إبلهم اْلرز  َبِه رُفـم َمنم َأَحبَّ َأنم يـَنمظَُر ِإََل َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ  َقةاَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأصمَحابِِه ِإذم َقِدُموا ِف حجَّة المَوَداع فَينمظر ِإََل َهِذه الر فـم

__________ 
 .المَبِعري الذى ُيمل َعَليمِه الطََّعام َوالمَمَتاع: الزاملة( 5)
 .ِف َِبب َما َجاَء ِف تواضع َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم( 1)

َفلهنَـ : اْلرز( 9) 510/  1الشََّماِئل   .َبات من النجيل منظوم من َأعمََلُه ِإََل َأسم
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ِرو بمِن َسِعيِد بمِن المَعاِص، َعن أَ  َحاق، َعن َسِعيُد بمُن َعمم ، َعن ِإسم  .بِيه َعن ابمن عمرَوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َهنَّاد ، َعنم وَِكيع 
َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم رِ : َوقَاَل اْلم َحاَق َوَأبُو َبكم َاِفُظ َوَأبُو طَاِهر  المَفِقيُه َوَأبُو زََكِرَيَّ بمُن َأيب ِإسم بمُن  َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

ر و َسِن َوَأبُو َسِعيِد بمُن َأيب َعمم َبَأََن ُُمَمَُّد بمنُ : اْلَم ََصمُّ، َأنـم ََكِم، َأنـمَبَأََن َسِعيُد  قَاُلوا َحدثَنا َأبُو المَعبَّاِس ُهَو اَأم عبد هللا بن اْلم
ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َحِكيم  المِكَناينُّ  ، َحدَّ ِل المَيَمِن ِمنم َمَوالِيِهمم  -بمُن َبِشري  المُقَرِشيُّ ِر بمِن قداَمة  -رَُجٌل ِمنم َأهم َعنم ِبشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِقًفا ِبَعَرفَات  َمَع النَّاِس َعَلى ََنَقة  َلُه َْحمَراَء َأبمصرت عيناى َحِبيِب َرُسوَل اَّللَِّ صَ : الضباىب، قَالَ  لَّى اَّللَّ
َواَء حَتمَتُه َقِطيَفٌة بـَوماَلنِيٌَّة َوُهَو يـَُقوُل  َعلمَها" َقصم  اللَُّهمَّ اجم

 ".حجَّة غري ِرََيء َواَل مباهاة َواَل مُسمَعة  
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َهَذا : َوالنَّاُس يـَُقوُلونَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  َحاَق، َعنم َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبَـ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِإدمرِيَس، َحدثَنا ابمُن ِإسم ريمِ َعنم َأبِيِه، َحدَّ
َاَء بِنمَت َأيب بَ  ر  قَاَلتم َأنَّ َأمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُحجَّاًجا َحىتَّ أدركنا ِِبلمَعرمِج : كم َنا َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ ( 5)َخَرجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجَلَستم َعاِئَشُة ِإََل َجنمِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ِإََل َجنمِب َأيب، وََكاَنتم  َصلَّى اَّللَّ َوَجَلسم
ر  َفَجَلَس َأبُو( 1)زَِماَلُة  ر  َواِحَدًة َمَع ُغََلِم َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوزَِماَلُة َأيب َبكم َتِظُر َأن يطلع  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  يـَنـم َبكم

َللمُتُه المَبارَِحةَ : ُه، فـََقالَ َعَليمِه، فطلع َعَليمِه َولَيمَس َمَعُه بَِعريُ   .َأيمَن بَِعريَُك؟ فـََقاَل َأضم
ر   َتِسُم َويـَُقولُ ! بَِعرٌي َواِحٌد ُتِضلُّهُ : فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَبـم انمظُُروا ِإََل َهَذا : " َفَطِفَق َيضمرِبُُه، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِِم َوَما َيصم   ! ".َنعُ المُمحم
َبل  َوُُمَمَِّد بمِن َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب ِرزمَمةَ   .وََكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد، َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم

َبَة، َثََلثـَتـُُهمم َعن عبد هللا بن ِإدمرِيس بِهِ  ِر بمِن َأيب َشيـم َرَجُه ابمُن َماَجهم َعنم َأيب َبكم  .َوَأخم
* * * 



__________ 
 .منزل بطرِيق َمكَّة: العرج( 5)
 .املركوب واالداة، َوَما َكاَن َمَعُهَما ِف الس فر: الزمالة( 1)

 .575/  1النِ َهايَة 
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َنِدِه قَاِئًَل  ر  المبَـزَّاُر ِف ُمسم َِديُث الَِّذي َرَواُه َأبُو َبكم ، َحدثَنا: فََأمَّا اْلم ثـََنا ِإمسمَاِعيُل بمُن َحفمص  ُيَي بن المَيَمان، َحدثَنا  َحدَّ
ُت، َعنم ُْحمَراَن بمِن َأعمنَيَ، َعنم َأيب الطَُّفيمِل َعنم َأيب َسِعيد ، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه : َْحمَزُة الزََّيَّ َحجَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َرمَوَلةِ ُمَشاًة ِمَن المَمِديَنِة ِإََل َمكََّة َقدم رََبطُوا َأومَسا يـُُهمم ِخلمُط اهلم  .َطُهمم َوَمشم
َِديثِ  ُروُك اْلم ُت َضِعيٌف َوَشيمُخُه َمتـم َناِد، َوَْحمَزُة بمُن َحِبيب  الزََّيَّ سم  .فَِإنَُّه َحِديٌث ُمنمَكٌر َضِعيُف اْلمِ

َنادُ : َوَقدم قَاَل المبَـزَّارُ  ِه، َوِإنم َكاَن ِإسم  هُ اَل يـُرمَوى ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم
 .َحَسًنا ِعنمَدَنَ 

َا َحجَّ َحجًَّة َواِحَدًة وََكانَ  َرة  ِإن ثَبت اْلَِديث، النه َعَليمِه السَََّلم ِإَّنَّ  رَاِكًبا َوبـَعمُض َأصمَحاِبِه َوَمعمَناُه َأنَـُّهمم َكانُوا ِف ُعمم
 .ُمَشاةً 
ِعمَرانَِة َواَل ِف  َوملَم يـَعمَتِمِر النَِّبُّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم ِف : قـُلمتُ  َُديمِبَيِة َواَل ِف المَقَضاِء َواَل اْلم شئ ِمنم ُعَمرِِه َماِشًيا، اَل ِف اْلم

 .َحجَِّة المَوَداع
َِديُث ُمنمَكٌر َشاذٌّ اَل يَـ  َهُر َوَأعمَرُف ِمنم َأنم خَتمَفى َعَلى النَّاِس، َبلم َهَذا اْلم  .ثلهثـمُبُت موأحواله َعَليمِه السَََّلم َأشم

 .َوهللا أعلم
َفِة َوِهَي وَ  َُليـم َها ِإََل اْلم َر ِِبلمَمِديَنِة َأرمبـًَعا، مثَّ رَِكَب ِمنـم َفَصلَّى هِبَا ( 5)اِدي المَعِقيِق فصل تقدم َأنه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى الظُّهم

 ِ َعتَـنيم  .المَعصمَر رَكم
َفَة نـََهارًا ِف  َُليـم ، مثَّ َصلَّى َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه َجاَء اْلم ًرا، َوِهَي ِمَن المَمِديَنِة َعَلى َثََلثَِة َأممَيال  َر َقصم ِر َفَصلَّى هِبَا المَعصم  َوقمِت المَعصم

ُي  بَـَرُهمم َأنَُّه َجاَءُه المَوحم َبَح َفَصلَّى بَِصمَحاِبِه َوَأخم مبَا يـَعمَتِمُدُه ِف  ِمَن اللَّيملِ هِبَا المَمغمِرَب َوالمِعَشاَء َوَِبَت هِبَا َحىتَّ َأصم
َرامِ   .اْلمِحم

__________ 
 .قرب البقيع بَينه َوَبني المَمِديَنة َأرمبـََعة َأممَيال: وادى العقيق( 5)
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َماُم َأْحمَدُ  َبَة، َعنم سَ : َكَما قَاَل اْلمِ ٌر، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم ثـََنا زَُهيـم ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم، َحدَّ املِِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعنم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َفِة َفِقيَل َلهُ : َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َُليـم  .ِإنََّك بَِبطمَحاَء ُمَبارََكة  : َأنَُّه ُأِتَ ِف المُمَعرَِّس ِمنم ِذي اْلم

 ِ َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن عقَبة بِهِ  َوَأخم
رَِمُة، َأنَُّه : َحدثَنا اْلميدى، َحدثَنا المَولِيد َوبشر بن بكر، قَااَل : َوقَاَل الُبَخاِري   َثيِن ِعكم َحدثَنا االوزاعي، َحدثَنا َُيمََي، َحدَّ

َع ُعَمَر  َع ابمَن َعبَّاس  َأنَُّه مسَِ عمُت َرُسولَ : يـَُقولُ ( 1)مسَِ َلَة آت  ِمنم َريبِ  فـََقالَ : " اَّللَِّ ِبَواِدي المَعِقيِق يـَُقولُ  مسَِ : َأاَتين اللَّيـم
 َصلِ  ِف َهَذا

َرًة ِف َحجَّة  : المَواِدي المُمَباَرِك َوُقلم   ".ُعمم
 .تـََفرََّد ِبِه ُدوَن ُمسلم

َا فَالظَّاِهر َأن أمره َعَليمِه السَََّلم ِِبلصَََّلِة ِف َواِدي المَعقِ  َممَر ِإَّنَّ ِر، َِأَنَّ اَأم قَاَمِة ِبِه ِإََل َأنم ُيَصلِ َي َصََلَة الظُّهم يِق ُهَو َأممٌر ِِبْلمِ
ِر، فَأُِمَر َأنم ُيَصلِ يَـ  بَـَرُهمم بـَعمَد َصََلِة الصُّبمِح، فـََلمم يـَبمَق ِإالَّ َصََلُة الظُّهم َراَم  َها ُهَناِلَك َوَأنم يُوِقعَ َجاَءُه ِف اللَّيمِل َوَأخم اْلمِحم

 .بـَعمَدَها
َلَة آت  ِمنم رىب عزوجل فـََقالَ : َوهِلََذا قَالَ  َرًة ِف َحجَّة  : َأاَتين اللَّيـم  .َصلِ  ِف َهَذا المَواِدي المُمَباَرِك، َوُقلم ُعمم

َِدلَّةِ  جِ ، َوُهَو ِمنم َأقـمَوى اَأم َممِر ِِبلمِقَراِن ِف اْلَم ُتجَّ ِبِه َعَلى اَأم  .َعَلى َذِلكَ  َوَقِد احم
 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه َقرِيًبا

تَـَثَل َصلَ * * *  ِر، َوَقِد امم قَاَمِة ِبَواِدي المَعِقيِق ِإََل َصََلِة الظُّهم َواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َوالمَمقمُصود َأنه َعَليمِه السَََّلم أُِمَر ِِبْلمِ
َوة ، وَُكلُُّهنَّ َخَرَج َمَعُه، َوملَم يـََزلم ُهَناِلَك َحىتَّ َذِلَك، فََأقَاَم ُهَناِلَك َوطَاَف عَ  َع ِنسم َلى ِنَسائِِه ِف تِلمَك الصَِّبيَحِة وَُكنَّ ِتسم

رَ   .َصلَّى الظُّهم
 َكَما َسَيأمِت ِف َحِديث

__________ 
 .ابمن عمر: االصل( 1)

 .َوَما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  
)*( 
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ُلَ  َأيب  َر ِبِذي اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم صلى الظُّهم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعمَرِج، َعِن ابمِن َعبَّاس  َعَر بََدنـََتُه، مثَّ َحسَّاَن اَأم َفِة، مثَّ َأشم يـم
 .رَِكَب فََأَهلَّ 

ِلم    .َوُهَو ِعنمَد ُمسم
د َعُث َحدثَنا روح، حَ : َوَهَكَذا قَاَل االمام َأْحم ، َأنَّ  -ُهَو ابمُن َعبمِد المَمِلِك  -دثَنا َأشم َسِن، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َعِن اْلَم

َر مثَّ رَِكَب رَاِحَلَتُه، فـََلمَّا َعََل َشَرَف المبَـيمَدا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّهم  .ِء َأَهلَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َحاَق بمِن رَاَهَويمِه، َعنِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد  ، َوالنََّساِئيِ  َعنم ِإسم َبل   َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم
َزمَهِر، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ اَأمَ  َعَث مبَعمَناُه، َوَعنم َأْحمََد بمِن اَأم ِر بمِن مُشَيمل  َعنم َأشم َعَث َأَُتَّ ِمنمهُ النَّضم  .نمَصاِريِ ، َعنم َأشم

ِر النـََّهارِ َوَهذَ  ، َحيمُث َزَعَم َأنَّ َذِلَك ِف َصدم  .ا ِفيِه َردٌّ َعَلى ابمِن َحزمم 
َفِة َحىتَّ َأصمَبَح، َوَلُه َأنم يـَعمَتِضَد مبَا َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َطرِيِق َأيُّوَب، َعنم رجل، َعن أنس َأن َرُسول هللا َِبَت ِبِذي اْلمُ  َليـم

َرة  َوَحج   َفَصلَّى الصُّبمَح مثَّ  تَـَوتم ِبِه المبَـيمَداَء َأَهلَّ ِبُعمم  . رَِكَب رَاِحَلَتُه، َحىتَّ ِإَذا اسم
َهٌم َوالظَّاِهُر َأنَُّه َأبُو ِقََلبَةَ  َناِدِه َرُجٌل ُمبـم  .َوَلِكنم ِف ِإسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِلٌم ِف َصِحيِحهِ  ثـََنا َُيمََي بن حبيب اْلارثى: قَاَل ُمسم َاِرث  -، َحدثَنا َخاِلد َحدَّ َحدثَنا ُشعمَبُة، َعنم ِإبـمَراِهيَم  -يعمىن ابمن اْلم

عت َأىب ُيدث َعن َعاِئَشة َأنَـَّها َقاَلتم  َتِشِر، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ : بمِن ُُمَمَِّد بمِن المُمنـم ُكنمُت ُأطَيِ ُب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبُح ُُممرًِما يـَنمَضُح ِطيًباَيطُوُف َعَلى ِنَسائِهِ   .، مثَّ ُيصم

َرَجاُه ِمنم َحِديِث َأبُو عَوانَة  .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َوَأخم
، َأرمبـََعتـُُهمم َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُُمَمَِّد بمِن المُمنـم  َياَن بمِن َسِعيد  الثَـّومِريِ  َعر  َوُسفم  .َتِشِر بِهِ َوُمسلم َوِمسم

(7/119) 

 
 

َتِشِر، َعنم َأبِيِه قَالَ  ِلم  َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُُمَمَِّد بمِن المُمنـم َسأَلمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر َعِن الرَُّجِل يـََتطَيَُّب مثَّ : َوِف ِرَوايَة  ِلُمسم
ِبُح ُُممرًِما  .ُيصم

ِبُح ُمرما أن: قَالَ  َعَل َذِلكَ ( 5)ضح طيبا، اَلن أطلى القطران َما ُأِحبُّ َأين ِ ُأصم  .َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم َأفـم
َبَح ُُممرًِما: فـََقاَلتم َعاِئَشة َراِمِه، مثَّ طَاَف ِف ِنَسائِِه مثَّ َأصم  .َأَن طيبت َرُسول هللا ِعنمَد ِإحم

ِلٌم يقتضى َأنه َكاَن َرُسوُل  ُظ الَِّذي َرَواُه ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يتطيب قـَبمَل َأنم َيطُوَف َعَلى ِنَسائِِه، َوَهَذا اللَّفم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِسِه َوَأَحبَّ ِإلَيمِهنَّ، مثَّ َلمَّا اغمَتَسلَ   لَِيُكوَن َذِلَك َأطمَيَب لِنَـفم

َراِم ِطيًبا آَخرَ  َراِم َتطَيََّب َأيمًضا ِلْلمِحم ََنابَِة َوِلْلمِحم  .ِمَن اْلم
َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد َعنم َأبِيِه َعنم َخارَِجَة بمِن َكَما رَ  ، َعنم َأبِيِه َأنَُّه َواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالمبَـيـم زَيمِد بمِن ََثِبت 

ََلِلِه َواغمَتسَ  هم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََتَرََّد ِْلِ  .لَ رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َحَسٌن َغرِيبٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َماُم َأْحمَدُ  ر و، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِقيل  : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا زََكِرَيَّ بمُن َعِدي   َأنـمَبَأََن ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعمم ، َعنم ُعرمَوَة َعنم َحدَّ
َنان  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : َعاِئَشَة قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد َأنم ُُيمرَِم َغَسَل رَأمَسُه ِبَطمِمي   َوُأشم َوَدَهَنُه بشئ ِمنم ( 1) َصلَّى اَّللَّ

 .زَيمت  َغريمِ َكِثري  
َِديُث تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ   .اْلم

عمُت َأيب : َرِْحَُه اَّللَُّ  َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن ِإدمرِيَس الشَّاِفِعيُّ  َنَة، َعنم ُعثمَماَن بمِن ُعرمَوَة، مسَِ َياُن بمُن ُعيَـيـم َبَأََن ُسفم َأنـم



عمُت َعاِئَشَة تـَُقولُ : يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلُرمِمِه َوِْلِلِ ِه قـُلمُت هَلَا: مسَِ ؟ قَالَ : طَيـَّبمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تم بَِطمَيِب بَِيِ  ِطيب 
 .الطِ يبِ 

َنَة َوأخرجه الُبَخاِري  من َحِديث وهب َعن َياَن بمِن ُعيَـيـم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم  َوَقدم َرَواُه ُمسم
__________ 

 .5531بقطران َحِديث : َصِحيح ُمسلم( 5)
َعاِن من النـََّبات: اْلطمى واالشنان( 1)  .نـَوم
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 .َعنم َأِخيِه ُعثمَماَن، َعنم َأبِيِه ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة ِبهِ  ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة،
ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َأنـمَبَأََن َماِلٌك، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم َعنم َأبِيِه َعنم َعاِئشَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  : َة، قَاَلتم َحدَّ

َراِمِه ِحنَي ُُيمرُِم، َوِْلِلِ ِه قـَبمَل َأنم َيطُوَف ِِبلمبَـيمتِ ُكنمُت ُأطَيِ ُب َرُسوَل ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلِحم  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلمٌ  ر  : َوقَاَل ُمسم ثـََنا َعبمُد بمُن ُْحَيمد ، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بن َأىب َبكم بَـَرين ُعَمُر بمنُ : َحدَّ ، َأخم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعرمَوَة، َأنَُّه  َأنـمَبَأََن ابمُن ُجَريمج 

َع ُعرمَوَة َوالَقاِسم خيربان َعن َعاِئَشة قَاَلت َرامِ ( 5)طيبت َرُسول هللا بَِيَديَّ ِبَذرِيَرة  : مسَِ  .ِف َحجَِّة المَوَداِع لِلمِحلِ  َواْلمِحم
رِ  َنَة، َعِن الزُّهم َياَن بمِن ُعيَـيـم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َوَرَوى ُمسم ُ : يِ  طَيـَّبمُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَم َوِْلِلِ ِه قـَبمَل َأنم َيُطوَف ِِبلمبَـيمتِ  ِ ِْلُرمِمِه ِحنَي َأحم  .َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدي َهاتـَنيم
ِلمٌ  َثيِن َأْحمَُد بن منيع، َويـَعمُقوب الدو : َوقَاَل ُمسم َحدثَنا هشيم، أخربََن َمنمُصوٌر، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن : رقى قَااَل َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأنم ُُيمرَِم : المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  ِر ( 1[ )َوُيل]ُكنمُت ُأطَيِ ُب النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َم النَّحم َويـَوم
 .ِِبلمبَـيمِت ِبِطيب  ِفيِه ِمسمكٌ  قـَبمَل َأنم َيطُوفَ 

ِلمٌ  ُر بمُن َحرمب  : َوقَاَل ُمسم َبَة َوزَُهيـم ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم َعمَمش، َعنم َأيب : ، قَااَل ( 9)َحدَّ َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا اَأم
، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  ُروق  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل : الضَُّحى، َعنم َمسم ِك ِف َمَفاِرِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوبِيِص المِمسم

 .َوُهَو يـَُلِبِ  
َسِن بمِن ُعبَـيمِد هللا، َعن ِإبـمَراِهيم، ِِه، َعِن اْلَم ِلٌم ِمنم َحِديِث الثَـّومِريِ  َوَغريم  مثَّ َرَواُه ُمسم

__________ 
ِنمد: النـََّوِوي   قَالَ : نوع من الط يب: الذريرة( 9)  .ِهَي فتات قصب طيب جياء ِبِه من اهلم
 .لَيست ِف َصِحيح ُمسلم( 5)

ج َحِديث رقم  َلِب  - 5535كتاب اْلَم  .ط اْلم
 .َوَأبُو سعيد االشج قَاُلوا: ِف َصِحيح ُمسلم زََِيَدة( 1)



 .5530اخل َحِديث 
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َوِد، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُُممرِمٌ : َعِن اَأم ِرِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل َوبِيِص المِمسمِك ِف َمفم
َعمَمِش، ِكََلمُهَا َعنم َمنمُصور ، عَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث اَأم ِريِ  َوُمسم َياَن الثَـّوم َوِد نم ِإبـم َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ُسفم َسم َراِهيَم َعِن اَأم

َها  .َعنـم
َوِد َعنم َعاِئَشةَ  َسم ََكِم بن ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأم ِ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعِن اْلم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم

َعث، َعنم َمنمُصور ، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأمَ : َوقَاَل َأبُو َداُود الطََّياِلِسي   َودِ َأنبَأََن َأشم  سم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ُُممرِمٌ : َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم   .َكَأين ِ َأنمُظُر ِإََل َوبِيِص الطِ يِب ِف ُأُصوِل َشعمِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّاُد بن َسلَمة، َعنم ِإبـمَراهِ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َوِد، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم َحدَّ َسم ، َعِن اَأم َكَأين ِ : يَم النََّخِعيِ 

م  َوُهَو ُُممرِمٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َأَيَّ ِرِق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .َأنمظُُر ِإََل َوبِيِص الطِ يِب ِف َمفم
َُميمِديُّ  ثَـ : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن الزُّبـَريمِ اْلم ، َعِن َحدَّ َنة، َحدثَنا َعطَاُء بمُن السَّاِئِب، َعنم ِإبـمَراِهيَم النََّخِعيِ  َياُن بن ُعيَـيـم َنا ُسفم

َوِد، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  َسم  .رََأيمُت الطِ يَب ِف مفرق َرُسول هللا بـَعمَد ََثلَِثة  َوُهَو ُُممرِمٌ : اَأم
ََحاِديُث َدالٌَّة على َأنه * * *  ِل َلَذَهَب ِبِه فـََهِذِه اَأم ِل، ِإذم َلوم َكاَن الطِ يُب قـَبمَل المُغسم َعَليمِه السَََّلم َتطَيََّب بـَعمَد المُغسم

َرامِ  ِم اْلمِحم م  ِمنم يـَوم ُل َوَلَما بَِقَي َلُه َأثـٌَر، َواَل ِسيََّما بـَعمَد َثََلثَِة َأَيَّ  .المُغسم
ُهُم  َرامِ َوَقدم َذَهَب طَائَِفٌة ِمَن السََّلِف ِمنـم  .ابمُن ُعَمَر ِإََل َكَراَهِة التَّطَيُِّب ِعنمَد اْلمِحم

َاِفُظ البيهقى َِديَث ِمنم َطرِيِق ابمِن ُعَمَر َعنم َعاِئَشَة، فـََقاَل اْلم  َأنبَأَنَ : َوَقدم َرَويـمَنا َهَذا اْلم
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َراَن  ِ بمُن ِبشم َُسنيم سن على بن ُُمَمَّد املصرى، َحدثَنا ُيَي ابمن ُعثمَمان بن َصاحل، َحدثَنا َأنـمَبَأََن َأبُو اْلم  -بِبَـغمَداَد  -َأبُو اْلم
، َعِن ابمنِ  َبَة، َعنم ََنِفع   ُعَمَر َعنم َعاِئَشَة، عبد الرَّْحمَن بن َأىب المُعمر، َحدثَنا يـَعمُقوُب بمُن َعبمُد الرَّْحمَِن، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم

َراِمهِ طَيـَّبمُت َرسُ : َأنَـَّها قَاَلتم  َيِ َدِة ِعنمَد ِإحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَغالَِيِة اْلم  .وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرجِ  َناٌد َغرِيٌب َعزِيُز المَمخم  .َوَهَذا ِإسم

َوَن َلُه ِمنَ  َفَظ ِلَما ِفيِه ِمَن الطِ يِب َوَأصم َراِر التـَُّراِب َوالمغَُبارِ  مثَّ ِإنَُّه َعَليمِه السَََّلم لَبََّد رَأمَسُه لَِيُكوَن َأحم ِتقم  .اسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم  َصَة َزومِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َحفم  :قَاَل َماِلك  َعنم ََنِفع 

َرِة َوملَم حتَِلَّ َأنمَت ِمنم عُ  َرِتَك؟ قَالَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما َشأمُن النَّاِس َحلُّوا ِمَن المُعمم ِيي، َفََل : " مم ُت َهدم ُت رَأمِسي َوقـَلَّدم ِإين ِ لَبَّدم
 ".َأِحلُّ َحىتَّ َأَنمََر 



، َوَلُه طُُرٌق َكِثريٌَة َعنم ََنِفع   ِ ِمنم َحِديِث َماِلك  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم
َهِقيُّ  َاِكُم، َأنـمَبَأََن الصم،: َوقَاَل المبَـيـم َأنبَأََن ُيَي بن ُُمَمَّد بن ُيَي، َحدثَنا عبيد هللا بن عمر القواريرى، َحدثَنا  َأنـمَبَأََن اْلم

ُ َعَليمِه  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاَق، َعنم ََنِفع  َوَسلََّم لبد رَأسه عبد االعلى، َحدثَنا ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
 .ِبلعسل

َناد جيد  .َوَهَذا ِإسم
َي َوقـَلََّدُه  َدم َعَر اهلم َفةِ ( 5)مثَّ ِإنَّه َعَليمِه السَََّلم َأشم َُليـم  .وََكاَن َمَعُه ِبِذي اْلم

ُ َعَليم  ِريِ ، َعنم َساملِ  َعنم َأبِيِه، مَتَتََّع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعِن الزُّهم َرِة ِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة الموَ قَاَل اللَّيمُث، َعنم ُعَقيمل  َداِع ِِبلمُعمم
َفةِ  َُليـم َي ِمنم ِذي اْلم َدم َدى َفَساَق َمَعُه اهلم جِ ، َوَأهم  .ِإََل اْلَم

ِ َوالمَكََلم َعَليمِه ِإن َشاَء هللا َِديُث بَِتَماِمِه، َوُهَو ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَسَيأمِت اْلم
__________ 

 .تَتَميَّز هبَا َأن جَيمَعل هَلَا شعريَة، َأي َعَلَمة: االشعار( 5)
 .إلباسها َما يعلم ِبِه َأنَـَّها هدى: والتقليد

)*( 
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ثـََنا ُمَعاُذ بمُن ِهَشام  : َوقَاَل ُمسلم ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المُمثـَىنَّ تـَُواِئيُّ  -َحدَّ َثيِن َأيب، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأيب  -ُهَو الدَّسم َحدَّ
َعرَ َحسَّاَن، َعِن ابمِن  َفِة َدَعا بَِناقَِتِه فََأشم َُليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َأَتى َذا اْلم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحِة َسَناِمَها َعبَّاس  َها ِف َصفم

ِ مثَّ رَِكَب رَاِحَلَتهُ  َم َوقـَلََّدَها نـَعمَلنيم َِن َوَسَلَت الدَّ َُيم  .اَأم
ُل ال َرمبـََعِة، ِمنم ُطُرق  َعنم قـََتاَدةَ َوَقدم َرَواُه َأهم  .سَُّنِن اَأم

ِليَد بَِيِدِه المَكِرُيَِة ِف َهِذِه المَبَدنَ  َعاَر َوالتـَّقم ِي َوَهَذا يدل على َأنه َعَليمِه السَََّلم تـََعاَطى َهَذا اْلمِشم َدم َعاَر بَِقيَِّة اهلم ِة، َوتـََوَلَّ ِإشم
ِليَدُه َغريه، فَِإنَُّه قد كَ  ٌي َكِثرٌي َوتـَقم َها ِبَقِليل  ( 5)اَن َمَعه َهدم  .، ِإمَّا ِماَئُة بََدنَة  َأوم َأَقلَّ ِمنـم

 َوَقدم َذَبَح بَِيِدِه المَكِرُيَِة َثََلًَث َوِستِ نَي بََدنًَة َوَأعمَطى َعِليًّا
 ( .1)َفَذَبَح َما َغبَـَر 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوِف َحِديِث َجاِبر  َأنَّ َعِليًّا َقِدَم ِمَن المَيَمنِ  ن  لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .بُِبدم
ُ َأعمَلمُ  نِِه َواَّللَّ َرَك َعِليًّا ِف بُدم َحاق َأنه َعَليمِه السَََّلم َأشم  .وىف ِسَياق ابمن ِإسم

ِر ِمائََة بََدنَة   َم النَّحم ُرُه َأنَُّه َذَبَح ُهَو َوَعِليٌّ يـَوم  .َوذََكَر َغيـم
تَـَرى بـَعمضَها بعد َذِلك َوُهَو ُمرمفـََعَلى َهَذا يَ  َفِة، َوَقدم َيُكوُن اشم َُليـم  .ُكوُن َقدم َساقـََها َمَعُه ِمنم ِذي اْلم

__________ 
 .َكاَن َهدَي كثريا: ج( 5)



 .بقى: غري( 1)
)*( 
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ِتََلِف النَّ  ِضِع الَِّذي َأَهلَّ ِمنمُه َعَليمِه السَََّلم َواخم  اِقِلنَي ِلَذِلكَ َِبُب بـََياِن المَموم
َفِة  َُليـم ِجِد الَِّذي ِبِذي اْلم َرَم ِمَن المَمسم َقِ  ِف َذِلَك ذكر من قَاَل ِإنَّه َعَليمِه السَََّلم َأحم َم : بـَعمَد الصَََّلةِ َوتـَرمِجيِح اْلم تـََقدَّ

، َعنم َُيمََي  َومزَاِعيِ  َِديُث الَِّذي َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث اَأم ، َعنم ُعَمَر، اْلم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   بمِن َأيب َكِثري ، َعنم ِعكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَواِدي المَعِقيِق يـَُقولُ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َصلِ  ِف َهَذا المَواِدي المُمَباَرِك : َأاَتين آت  ِمنم َريبِ  فـََقالَ : مسَِ

َرًة ِف حَ   .جَّة  َوُقلم ُعمم
َفةِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َُليـم ِجِد ِذي اْلم ََلِل ِعنمَد َمسم هم َياُن، َحدثَنا ُموَسى بمُن : َِبُب اْلمِ ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ

عمُت َساملَ بمَن َعبمِد هللا َبَة، مسَِ  .ُعقم
 .ح

َع َأَِبُه يـَُقولُ  َوحدثَنا عبد هللا بن مسلمة، َحدثَنا َمالك، ، َأنَُّه مسَِ َما َأَهلَّ : َعن ُموَسى بن عقَبة، َعن َسامل بمِن َعبمِد اَّللَِّ
ِجِد  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل ِمنم ِعنمِد المَمسم َفِة  -َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُليـم ِجَد ِذي اْلم ََماَعُة ِإالَّ ابمنَ  -يـَعميِن َمسم َماَجهم،  َوَقدم َرَواُه اْلم

َبةَ   .ِمنم طُُرق  َعنم ُموَسى بمِن ُعقم
َبَة، َعنم َساملِ  َوََنِفع  َوَْحمَزَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َثََل  ِلم  َعنم ُموَسى بمِن ُعقم ثـَتُـُهمم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر َوِف ِرَوايَة  ِلُمسم

 .َفذََكَرهُ 
 .للَُّهمَّ لَبـَّيمكَ لَبـَّيمَك ا: َوزَاَد فـََقالَ 

َبَة، َعنم َساملِ  قَالَ  ، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم  قَاَل عبد هللا: َوِف ِرَوايَة  هَلَُما ِمنم َطرِيِق َماِلك 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َما َأَهلَّ ( 5)بيداؤكم َهِذه الَّىِت تكذبون ِفيَها : ابمن عمر ِمنم [ ِإالَّ ]َرُسوُل اَّللَِّ  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجدِ   .ِعنمِد المَمسم

َخرِ   .َوَقدم ُرِوَي َعِن ابمِن ُعَمَر ِخََلُف َهَذا، َكَما َيَمِت ِف الشِ قِ  اْلم
، َعنم ُعبَـ  رُبِيِ  ، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َسِعيد  المَمقم ِ ِمنم َطرِيِق َماِلك  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم ، َعِن ابمِن ُعَمرَ َوُهَو َما َأخم  .يمِد بمِن ُجَريمج 

َبِعَث ِبِه : َفذََكَر َحِديثًا ِفيِه َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ قَالَ  ََلُل فَِإين ِ ملَم َأَر َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم يهل َحىتَّ تـَنـم هم َوَأمَّا اْلمِ
 .رَاِحَلُتهُ 
َماُم َأْحمَدُ * * *  ثـََنا يَـ : َوقَاَل اْلمِ ََزِريُّ، َعنم َحدَّ َحاَق، َحدََّثىن خصيف ابمن َعبمِد الرَّْحمَِن اْلم ثـََنا َأيب، َعِن ابمِن ِإسم عمُقوُب، َحدَّ



ِتََلِف َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قـُلمُت ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  : َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، قَالَ   َعَليمِه ََي َأَِب المَعبَّاِس، َعَجًبا اِلخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َأومَجَب؟  ََلِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا َكاَنتم ِمنم َرُسوِل : فـََقالَ ! َوَسلََّم ِف ِإهم ِإين ِ ََأَعمَلُم النَّاِس ِبَذِلَك، ِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحجٌَّة َواِحَدٌة، َفِمنم ُهَنا تَـَلُفوااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َك اخم
َعتَـ  َفِة رَكم َُليـم ِجِدِه ِبِذي اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحاجًّا، فـََلمَّا َصلَّى ِف َمسم يمِه َأومَجَب ِف جَممِلِسِه، فََأَهلَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

جِ  ِحنَي فـَرََغ ِمنم ركعتيه، َفسمع َذِلك ِمنمُه قوم َفَحِفظُوا َعنم  تَـَقلَّتم بِِه ََنقـَُتُه َأَهلَّ، َوَأدمَرَك َذِلَك ِِبْلَم ُه، مثَّ رَِكَب، فـََلمَّا اسم
تَـَقلَّتم ِبِه ََنقـَُتهُ  َا َكانُوا َيَمتُوَن َأرمَسااًل، َفَسِمُعوُه ِحنَي اسم َواٌم، َوَذِلَك َأنَّ النَّاَس ِإَّنَّ َا َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ :  يُِهلُّ، فـََقاُلواِمنمُه َأقـم  ِإَّنَّ

تَـَقلَّتم ِبِه ََنقـَُتهُ   .ِحنَي اسم
 :مثَّ مضى َرُسول هللا، فـََلمَّا َعََل َشَرَف المبَـيمَداِء َأَهلَّ، َوَأدمَرَك َذِلَك ِمنمُه َأقوام فـََقاُلوا

__________ 
 .َواَل أثر مسيت بيداء النه لَيمَس ِفيَها بَِناء; شرف َأَمام ذى اْلليفة : املَُراد ِِبلمبَـيمَداِء ُهَنا( 5)

َها، َومل يفعل: َومعىن تكذبون ِفيَها  .تنسبون ِإََل الرَُّسول َأنه أهل ِمنـم
)*( 
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ُه، َوَأَهلَّ حِ  ُ اَّللَِّ َلَقدم َأومَجَب ِف ُمَصَلَّ َا َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ ِحنَي َعََل َشَرَف المبَـيمَداِء، َواميم تَـَقلَّتم ِبِه ََنقـَُتهُ ِإَّنَّ ، َوَأَهلَّ ِحنَي نَي اسم
 .َعََل َشَرَف المبَـيمَداءِ 

ِل َعبمِد هللا بن َعبَّاس  َعتَـيمِه [ َأنه]َفَمنم َأَخَذ بَِقوم ُه ِإَذا فـَرََغ ِمنم رَكم يًعا َعنم  -َأَهلَّ ِف ُمَصَلَّ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ مجَِ
َبَة، َعنم َعبمِد السَََّلِم بمِن حَ  ، َعنم ُخَصيمف  بِِه ََنمَوهُ قـُتَـيـم  .رمب 

َر َعبمِد السَََّلمِ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َحَسٌن َغرِيٌب اَل نـَعمِرُف َأَحًدا َرَواُه َغيـم
َحاَق َعنمُه  َماِم َأْحمََد َلُه ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َم ِرَوايَُة اْلمِ َاِكِم وََكَذِلَك َروَ  -َكَذا قَاَل، َوَقدم تـََقدَّ َهِقيُّ َعِن اْلم َاِفُظ المبَـيـم اُه اْلم

، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأْحمََد، َعنم َأبِيِه مثَّ قَالَ  َناد  َلُه َعِن : َعِن المَقِطيِعيِ  ، َوَقدم َرَواُه المَواِقِديُّ إبِِسم ُر َقِوي   ََزِريُّ َغيـم ُخَصيمٌف اْلم
 .ابمِن َعبَّاس  

َهِقيُّ  ََحاِديُث الَِِّت َوَرَدتم ِف َذِلَك َعِن عمر َوَغريه مسانيدها قَ إِ : قَاَل المبَـيـم َفُع ُمَتابـََعُة المَواِقِديِ ، َواَأم ِويٌَّة ََثبَِتٌة الَّ َأنَُّه اَل يـَنـم
ُ تـََعاََل َأعمَلُم  َِديُث َلَكاَن ِفيِه مَجمٌع ِلَما َبني االحاديث من : قـُلمتُ  -َواَّللَّ ِتََلف َوبسط لعذر من فـََلوم َصحَّ َهَذا اْلم ااِلخم

َناِدِه َضعمفٌ   .نـََقَل ِخََلَف المَواِقِع، َوَلِكنم ِف ِإسم
ُهَما َكَما َسنُـنَـبِ ُه َعَليمِه َونـُبَـيِ ُنهُ  َم َعنـم  .مثَّ َقدم ُرِوَي َعِن ابمِن َعبَّاس  َوابمِن ُعَمَر ِخََلُف َما تـََقدَّ

تَـَوتم بِِه رَاِحَلُتهُ َوَهَكَذا ذََكَر َمنم قَاَل َأنَُّه * * *   .َعَليمِه السَََّلم َأَهلَّ ِحنَي اسم
،: قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدثَنا ِهَشاُم بمُن يُوُسَف، َأنـمَبَأََن ابمُن ُجَريمج   َحدَّ



، قَالَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن المُمنمَكِدِر، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َفِة : َحدَّ َُليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمَمِديَنِة َأرمبـًَعا َوِبِذي اْلم َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َفِة  َُليـم َبَح ِبِذي اْلم ِ، مثَّ َِبَت َحىتَّ َأصم َعتَـنيم تَـَوتم ِبِه َأَهلَّ ; رَكم  .فـََلمَّا رَِكَب رَاِحَلَتُه َواسم
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ُل السَُّنِن ِمنم طُُرق  َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر َوِإبـمَراِهيَم بمِن ميسَرة، َعن أنسَوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ  ِلٌم َوَأهم  .َوُمسم
، َعِن ابمِن ُعَمرَ  رُبِيِ ، َعنم ُعبَـيمِد بمِن ُجَريمج  ، َعنم َسِعيد  المَمقم ِ ِمنم َحِديِث َماِلك  ََلُل َوَأمَّا ا: قَالَ  َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم هم ْلمِ

َبِعَث ِبِه رَاِحَلته  .فَِإين ِ ملَم َأَر َرُسوَل اَّللَِّ يُِهلُّ َحىتَّ تـَنـم
، َعنم َساملِ  َعنم َأبِيِه، َأنَّ  ِريِ  ، َعنم يُوُنَس، َعِن الزُّهم ِ ِمنم ِرَوايَِة ابمِن َوهمب  َرَجا ِف الصَِّحيَحنيم َرُسوَل اَّللَِّ َكاَن يـَرمَكُب  َوَأخم

َتِوي بِِه قَائَِمةً  رَاِحَلَتهُ  َفِة مثَّ يُِهلُّ ِحنَي َتسم َُليـم  .ِبِذي اْلم
تَـَوتم ِبِه رَاِحَلته: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  بَـَرين َصاِلُح بمُن َكيمَساَن، : َِبُب َمنم َأَهلَّ ِحنَي اسم ، َأخم َحدثَنا َأبُو َعاِصم، َحدثَنا ابمُن ُجَريمج 

تَـَوتم ِبِه رَاِحَلُتُه قَائَِمةً : َعنم ََنِفع، َعن ابمن عمر، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي اسم  .َأَهلَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِلٌم َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  بِهِ   .َوَقدم َرَواُه ُمسم

ِلمٌ  ثـََنا َعِليُّ بم : َوقَاَل ُمسم َبَة، َحدَّ ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَاَل َكاَن َحدَّ ، َعنم ََنِفع  ِهر ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ُن ُمسم
َلُه ِف المَغرمِز  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َوَضَع رِجم َفةِ ( 5)َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُليـم  .َوانـمبَـَعَثتم ِبِه رَاِحَلُتُه قَاِئَمًة َأَهلَّ ِمنم ِذي اْلم

ه  آَخَر َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعنم ََنِفع  َعنمهُ انـمَفَرَد بِ  َرَجاُه ِمنم َوجم ِه، َوَأخم ِلٌم ِمنم َهَذا المَوجم  .ِه ُمسم
َلةِ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ِبَل المِقبـم تَـقم ََلِل ُمسم هم  :َِبُب اْلمِ

ثـَنَ  ثـََنا َعبمُد المَواِرِث، َحدَّ ، قَالَ قَاَل َأبُو َمعمَمر ، َحدَّ َفِة َأَمَر : ا َأيُّوُب، َعنم ََنِفع  َُليـم َكاَن ابمُن ُعَمَر ِإَذا َصلَّى المَغَداَة ِبِذي اْلم
َلة تقمبل المقبـم تَـَوتم ِبِه اسم  ِبَراِحَلِتِه فـَُرِحَلتم مثَّ رَِكَب، فَِإَذا اسم

__________ 
 .ركاب كور المَبِعري: الغرز( 5)
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ََرَم، مثَّ ُُيمِسُك، َحىتَّ ِإَذا َجاَء َذا طًُوى قَائًِما مثَّ يُـ  ُلَغ اْلم ِبَح، فَِإَذا َصلَّى المَغَداَة اغمَتَسَل، ( 5)َلِبِ  َحىتَّ يـَبـم َِبَت بِِه َحىتَّ ُيصم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَل َذِلكَ   .َوَزَعَم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

لِ اَتبـََعُه ِإمسمَ : مثَّ قَالَ   .اِعيُل، َعنم َأيُّوَب ِف المُغسم
جِ ، َعنم ُُمَمَّد بن ِعيَسى، َعن َْحَّاد ابمن زَيمد ، َِديَث ِف ِكَتاِب اْلَم َنَدُه ِفيِه َعنم  َوَقدم َعلََّق المُبَخاِريُّ َأيمًضا َهَذا اْلم َوَأسم

َاِعيَل، ُهوَ  ، َعنم ِإمسم  .ابمُن ُعَليَّةَ  يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم الدَّومرَِقيِ 



ِِه، َعنم َْحَّ  َراين ِ َوَغريم ، َعنم ِإمسمَاِعيَل، َوَعنم َأيب الرَّبِيِع الزَّهم ِلٌم َعنم زَُهريمِ بمِن َحرمب  اِد بن زيد، َثََلثَتهمم َعن َأيُّوب، َوَرَواُه ُمسم
ِتَياين ِ بِهِ   .َعن َأيب مَتِيَمَة السَّخم

َاِعيَل بمِن ُعَليََّة بِهِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم أَ  ، َعنم ِإمسم َبل   .ْحمََد بمِن َحنـم
، قَالَ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُسَليمَماُن َأبُو الر بيع، َحدثَنا فـَُليمٌح، َعنم ََنِفع  ُُروَج ِإََل َمكََّة : َحدَّ َكاَن ابمُن ُعَمَر ِإَذا َأرَاَد اْلم

ن  لَيمَس َلُه رَ  تَـَوتم ِبِه رَاِحَلُتُه قَاادََّهَن ِبُدهم َفِة فـَُيَصلِ ي مثَّ يـَرمَكُب، فَِإَذا اسم َُليـم ِجَد ِذي اْلم َرَم، اِئَحٌة طَيِ َبٌة، مثَّ َيَمِت َمسم ِئَمًة َأحم
َعلُ : مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَفم  .َهَكَذا رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

هِ تـََفرََّد ِبِه المُبَخارِ   .يُّ ِمنم َهَذا المَوجم
َبَة، َعنم َساملِ  َعنم َأبِيِه، قَالَ  َاِعيَل، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم َبَة، َعنم َحاُتِِ بمِن ِإمسم ِلٌم َعنم قـُتَـيـم بـَيمَداؤُُكمم َهِذِه الَِِّت : َوَرَوى ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيهَ  ِذبُوَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل من ِعنمد الشََّجَرة َتكم ا، َواَّللَِّ َما َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِحنَي قَاَم ِبِه بَِعريُهُ 

َراَم   ُوََل َوَهِذِه الرِ َواََيِت َعنمُه، َوُهَو َأنَّ اْلمِحم َ ِرَوايَِة ابمِن ُعَمَر اَأم َِديُث جَيمَمُع بـَنيم ِجد، َوَلِكن كَ َوَهَذا اْلم اَن ِمنم ِعنمِد المَمسم
تَـَوتم بِِه َعَلى المبَـيمَداِء،  بعد َما رَِكَب رَاِحَلَتُه َواسم

َرمَض َوَذِلَك قـَبمَل َأنم َيِصَل ِإََل المَمَكاِن المَمعمُروف ِِبلمبَـيمَداءِ   .يـَعميِن اَأم
__________ 

 .َموِضع قرب َمكَّة: ُذو طوى( 5)
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ِضع  آَخَر مثَّ قَ  ثـََنا ُفَضيمل ابمن ُسَليمَمان، َحدثَنا ُموَسى ( : 5)اَل المُبَخاِريُّ ِف َموم ، َحدَّ ر  المُمَقدَِّميُّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َبكم َحدَّ
َثيِن ُكَريمٌب، َعنم َعبمِد هللا بن َعبَّاس، قَالَ  َبَة، َحدَّ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَمِديَنِة بـَعمَد َما تـََرجََّل  انمطََلَق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ : بمُن ُعقم

ُُزِر تـُلمَبُس ِإالَّ المُمَزعم  َرمِديَِّة َواَأم ِلمِد، َوادََّهَن َولَِبَس إزَاره ورداءه ُهَو َوَأصمَحابه، َومل ينمه َعن شئ ِمَن اَأم َفَرَة الَِِّت تـَرمدَُع َعَلى اْلم
َفةِ  َُليـم َبَح ِبِذي اْلم نَُه، َوَذِلَك ِْلَممس  بَقِ فََأصم تَـَوى َعَلى المبَـيمَداِء َأَهلَّ ُهَو َوَأصمَحابُُه َوقـَلََّد بُدم ِمنم ]نَي ، رَِكَب رَاِحَلَتُه َحىتَّ اسم

َن  جَّةِ ( [ 1)ِذي المَقعمَدِة، فـََقِدَم َمكََّة َِأَرمَبِع لََيال  َخَلوم  .ِمنم ِذي اْلِم
 َ نِِه َِأَنَُّه قـَلََّدَها، مثَّ نـََزَل بَِعمَلى َمكََّة ِعنمَد اْلمَ َفطَاَف ِِبلمبَـيمِت َوَسَعى بـَنيم ِل بُدم ُجوِن َوُهَو  الصََّفا َوالمَمرمَوِة َوملَم ُيُِلَّ ِمنم َأجم

َرِب المَكعمَبَة بـَعمَد َطَواِفِه هِبَا َحىتَّ رََجَع ِمنم َعَرَفَة، َوَأَمَر َأصمَحابَ  جِ  َوملَم يـَقم َ الصََّفا واملروة ُمِهٌل ِِبْلَم ُه َأنم َيطَّوَُّفوا ِِبلمبَـيمِت َوبـَنيم
ُه َفِهَي َلُه َحََلٌل َوالطِ يُب مثَّ يقصروا من رؤوسهم مثَّ ُيُِلُّوا، َوَذِلَك ِلَمنم ملَم َيُكنم َمَعُه بََدنٌَة قـَلََّدَها، َوَمنم َكاَنتم َمَعُه اممَرَأتُ 

 .َوالثِ َيابُ 
 .اِريُّ انـمَفَرَد ِبِه المُبخَ 

، ُكلُّهُ  ِلم  ِز بمِن َأَسد  َوَحجَّاج  َوَرومِح بمِن ُعَباَدَة َوَعفَّاَن بمِن ُمسم َماُم َأْحمَُد َعنم بـَهم بَـَرين : مم َعنم ُشعمَبَة قَالَ َوَقدم َرَوى اْلمِ َأخم



عت َأَِب حسان االعراج االجرد، َوُهَو ُمسلم ابمن َعبمِد اَّللَِّ الم  ، قَالَ قـََتاَدُة، قَاَل مسَِ َصلَّى َرُسوُل : َبصمِريُّ، َعِن ابمِن َعبَّاس 
َحَة َسَنامِ  َعَر َصفم َفِة، مثَّ َدَعا بَِبَدنَِتِه فََأشم َُليـم َر ِبِذي اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الظُّهم َِن َوَسَلَت اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُيم َها ( 5)َها اَأم َم َعنـم الدَّ

ِ، مثَّ دَ  ج ِ َوقـَلََّدَها نـَعمَلنيم تَـَوت َعَلى المبَـيمَداِء َأَهلَّ ِِبْلَم  .َعا براحلته، فـََلمَّا اسم
ُهمم ُشعمَبةُ  َبَأََن َأصمَحابـَُنا ِمنـم ، َأنـم  .َوَرَواُه َأيمًضا َعنم ُهَشيمم 

 .َفذََكَر ََنمَوهُ 
َماُم َأْحمَُد َأيمًضا َعنم َرومح  َوَأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِ  َووَ  َرَّاِح، ُكلُُّهمم مثَّ َرَواُه اْلمِ  ِكيِع بمِن اْلم

__________ 
 .اْلَِديث ِف َِبب َما اَل يلبس الممحرم من الثِ َياب واالردية واالزر( 5)

 .سقط من االصل، وأثبتها من الُبَخاِري  ( 1)ط االمريية  537/  5َصِحيح الُبَخاِري  
 .قشره َحىتَّ أظهر َدمَها: سلت الدَّم( 9)

)*( 
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، َعنم قـََتاَدَة بِِه، ََنمَوهُ  َعنم  تـَُواِئيِ   .ِهَشام  الدَّسم
ُل السَُّنِن ِف ُكتُِبِهمم  ِلٌم ِف َصِحيِحِه َوَأهم ِه َرَواُه ُمسم  .َوِمنم َهَذا المَوجم

تَـَوتم ِبِه رَاِحَلتُ * * *  ُه َأَصحُّ َوَأثـمَبُت ِمنم ِرَوايَِة ُخَصيمف  فـََهِذِه الطُُّرُق َعِن ابمن َعبَّاس من َأنه َعَليمِه السَََّلم َأَهلَّ ِحنَي اسم
ََزِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم  َعنمهُ   .اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َمة على االخرى، ال تَـَوتم ِبِه الرَّاِحَلُة ُمَقد  َرُة َأنَُّه َأَهلَّ ِحنَي اسم ِتَمال َأنه َوَهَكَذا الرِ َوايَُة المُمثمِبَتُة المُمَفسِ  َرَم ِمنم حم َأرَاَد َأنَُّه َأحم

تَـَوتم ِبِه رَاِحَلته، َوَتكون ِرَوايَُة رُُكوبِِه الرَّاِحَلَة ِفيَها زََِيَدُة ِعلمم  َعَلى اَأمُ  ِجِد ِحنَي اسم َرىِعنمِد المَمسم  .خم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

، ِمنم َطرِيِق َجعمَفر َوِرَوايَُة َأَنس  ِف َذِلَك َساِلَمٌة َعِن المُمَعاِرِض، َوَهَكَذا ِروَ  ِلم  ايَُة َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ِف َصِحيِح ُمسم
ِ زَيمِن المَعاِبِديَن، َعنم َجاِبر  ِف َحِديِثِه الطَِّويِل الَِّذي َسَيأمِت أَ  َُسنيم ُ الصَّاِدق َعن َأبِيه، َعنم َأيب اْلم نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـَوتم بِِه رَاِحَلُتُه َساِلَمٌة َعِن المُمَعاِرضِ  َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َأَهلَّ ِحنَي اسم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

، َأنَّ إهَلل َرُسوُل ا عمُت َعطَاًء، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ، مسَِ َومزَاِعيِ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َطرِيِق اَأم  َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَوتم بِِه رَاِحَلُتهُ  َفِة ِحنَي اسم َُليـم  .ِمنم ِذي اْلم

َحاَق بمِن َيَسار ، َعنم َأيب الز ََِنِد، َعنم َعاِئَشَة بِنمِت َسعمد   َِديُث الَِّذي َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َكاَن : قَاَل َسعمدٌ : ، قَاَلتم فََأمَّا اْلم
ُ َعَليمِه وَ  َرى َأَهلَّ ( 5)َسلََّم ِإَذا َأَخَذ َطرِيَق المُفرمِع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَقلَّتم بِِه رَاِحَلُتُه، َوِإذا َأخذ َطرِيقا ُأخم َأَهلَّ ِإَذا اسم



 .ِإَذا َعََل َعَلى َشَرِف المبَـيمَداءِ 
َحاَق َوِفيِه َغَرابٌَة َونَ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ابمِن ِإسم  .َكارَةٌ فـََرَواُه َأبُو َداُوَد َوالمبَـيـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
د َما رَِكَب رَاِحَلَتُه َوابـمَتَدَأتم فـََهِذِه الطُُّرُق ُكلَُّها َدالٌَّة َعَلى المَقطمِع َأِو الظَّنِ  المَغاِلِب َأنه َعَليمِه السَََّلم أحرم بعد الصَََّلة َوبع

رَ   .بِِه السَّيـم
ب: زَاَد ابمُن عمر ِف ِرَوايَته تَـقم َلةَوُهَو ُمسم  .ل المقبـم

__________ 
 .قـَرميَة بَينَها َوَبني المَمِديَنة مَثَانَِية برد على َطرِيق َمكَّة: المَفرمع( 5)

)*( 
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فـمَراد َأو التََّمتُّع َأو المقَران َرَم ِبِه َعَليمِه السَََّلم ِف حجَّته َهِذه من اْلمِ ِط المبَـَياِن ِلَما َأحم  َِبُب َبسم
 

 يث المَوارَِدة ِبَنَُّه َعَليمِه السَََّلم َكاَن ُمفمرًِداذكر االحاد
ِمِننَي ِف َذِلكَ  َأنـمَبَأََن َماِلٌك، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن : قَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن ِإدمرِيَس الشَّاِفِعيُّ : ِرَوايَُة َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم

جَّ : نم َعاِئَشةَ المَقاِسِم َعنم َأبِيِه، عَ  َرَد اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفـم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِعيَل، َعنم َأيب ُأَويمس  َوَُيمََي بمِن َُيمََي، َعنم َماِلك   ِلٌم َعنم ِإمسم  .َوَرَواُه ُمسم

 ، ِدي   َماُم َأْحمَُد َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمهم  .َعنم َماِلك  ِبهِ َوَرَواُه اْلمِ
َثيِن المُمنمَكِدُر بمُن ُُمَمَّد ، َعنم رَبِيَعَة بمِن َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم : َوقَاَل َأْحمَدُ  َحاُق بمُن ِعيَسى، َحدَّ ثـََنا ِإسم المَقاِسِم بمِن  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوسَ : ُُمَمَّد ، َعنم َعاِئَشةَ  جَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَد اْلَم  .لََّم َأفـم
د َقَمَة َعنم َحدثَنا ُشَريمح، َحدثَنا ابمُن َأيب الز ََِنِد، َعنم َأبِيِه، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة َوَعنم َعلمَقَمَة بمِن َأيب َعلم : َوقَاَل االمام َأْحم

جَّ : نم َعاِئَشةَ أُمِ ِه، َعنم َعاِئَشَة، َوَعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، عَ  َرَد اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفـم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها  .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهِذِه المُوُجوِه َعنـم

َماُم َأْحمَدُ  َعمَلى بمُن َْحَّاد ، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ َثيِن َعبمُد اَأم ،قـََرأمُت َعَلى َماِلِك بمِن َأنَ : َحدَّ  س 
َوِد، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشةَ  َسم ج: َعنم َأيب اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم أفرد اْلَم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

(7/191) 

 
 



َفل  وََكاَن : َوقَالَ  َوِد ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن نـَوم َسم ِر ُعرمَوَة َحدثَنا روح، َحدثَنا َماِلٌك، َعنم َأيب اَأم َعنم  -يَِتيًما ِف ِحجم
جَّ : ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َعنم َعاِئَشةَ  َرَد اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفـم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َأيب ُمصمَعب  َعنم َماِلك  َكَذِلكَ 
بَ  َوِد، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشةَ َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم َسم ، َعنم َأيب اَأم ج ِ : َة، َعنم َماِلك   .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ أهل ِِبْلَم

د َأيمضا َوِد، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم : َوقَاَل َأْحم َسم ، َعنم َأيب اَأم َنا َمَع رَ : َحدثَنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َعنم َماِلك  ُسوِل اَّللَِّ َخَرجم
َرِة، َوِمنَّا َمنم َأَهلَّ  جِ  َوِمنَّا َمنم َأَهلَّ ِِبلمُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفِمنَّا َمنم َأَهلَّ ِِبْلَم جِ   َصلَّى اَّللَّ َرِة، َوَأَهلَّ َرُسوُل هللا ِِبْلَم جِ  َوالمُعمم ِِبْلَم

َرِة فََأَحلُّوا ِحنَي ;  َرِة فـََلمم ُيُِلُّ فََأمَّا َمنم َأَهلَّ ِِبلمُعمم جِ  َوالمُعمم جِ  َأوم ِِبْلَم وا طَاُفوا ِِبلمبَـيمِت َوِِبلصََّفا َوالمَمرمَوِة، َوَأمَّا َمنم َأَهلَّ ِِبْلَم
رِ  ِم النَّحم  .ِإََل يـَوم

َاِعيَل بمِن َأيب ُأوَ  ، َعنم َماِلك  َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن يُوُسَف والقعيىن َوِإمسم  .يمس 
ِلٌم َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي، َعنم َماِلك  بِهِ   .َوَرَواُه ُمسم

، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشةَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ِريِ  َياَن، َعِن الزُّهم ثـََنا ُسفم جِ  َوَأَهلَّ : َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلَم َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َياَن بمِن عُ َنَ  ِلٌم َعِن ابمِن َأيب ُعَمَر، َعنم ُسفم َرِة َوَرَواُه ُمسم َرِة، َوَأَهلَّ ََنٌس ِِبلمُعمم جِ  َوالمُعمم َنَة ِبِه ََنمَوهُ ٌس ِِبْلَم  .يَـيـم

َماُم َأْحمَدُ * * *  َِديُث الَِّذي َقاَل اْلمِ ثـَنَ : فََأمَّا اْلم َبُة بمُن َسِعيد ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم ا َعبمُد المَعزِيِز بمُن ُُمَمَّد ، َعنم َعلمَقَمَة بمِن َأيب َحدَّ
ِة المَوَداعِ : َعلمَقَمَة، َعنم ُأمِ ِه، َعنم َعاِئَشةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأمر النَّاَس ِف َحجَّ  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرة  قـَبمَل اْلمَ : فـََقالَ   .جِ  فـَلميَـفمَعلم َمنم َأَحبَّ َأنم يـَبمَدَأ ِبُعمم
 َوَأفـمَردَ 

ج َومل يعمَتمر  .َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم اْلَم
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َناُدُه اَل بَمَس بِِه، َوَلِكنم َلفمظُُه ِفي ، َوِإسم َبل  : " لُهُ ِه َنَكارٌَة َشِديَدٌة َوُهَو قـَوم فَِإنَُّه َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا، تـََفرََّد بِِه َأْحمَُد بمُن َحنـم
 ".فـََلمم يـَعمَتِمرم 

فـمَرادِ  ُل َمنم َذَهَب ِإََل اْلمِ ج َواَل قبله ُهَو قـَوم  .فَِإنم ُأرِيَد هِبََذا َأنَُّه ملَم يـَعمَتِمرم َمَع اْلَم
جِ  َواَل َمَعُه َواَل بـَعمَدُه، فـََهَذا   .ممَّا اَل َأعمَلُم َأَحًدا ِمَن المُعَلَماِء قَاَل بِهِ َوِإنم ُأرِيَد َأنَُّه ملَم يـَعمَتِمرم ِِبلمُكلِ يَِّة اَل قـَبمَل اْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم اعمَتَمَر َأرمَبعَ  َِها ِمنم َأنَُّه َصلَّى اَّللَّ ُعَمر  ُكلُُّهنَّ ِف ِذي المَقعمَدِة ِإالَّ الَِِّت  مثَّ ُهَو ُُمَاِلٌف ِلَما َصحَّ َعنم َعاِئَشَة َوَغريم
ِتهِ   .َمَع َحجَّ

تَـقمًصىَوسَ  ِل المِقَراِن ُمسم رِيُر َهَذا ِف َفصم  .َيأمِت تـَقم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َنِدهِ  َماُم َأْحمَُد قَاِئًَل ِف ُمسم َِديُث الَِّذي َرَواُه اْلمِ َحدثَنا روح، َحدثَنا َصاحل بن َأىب االخضر، َحدثَنا ابمُن : َوَهَكَذا اْلم
بَـَرُه أَ  ، َأنَّ ُعرمَوَة َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتِشَهاب  َرِة ِف َحجَِّة : نَّ َعاِئَشَة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ جِ  َوالمُعمم أهل َرُسول هللا ِِبْلَم



َرِة َوملَم يَ  َي، َوَأَهلَّ ََنٌس ِِبلمُعمم َدم َرِة َوَساُقوا اهلم دى، َوأهل ََنس َمَعه ِِبلمُعمم َيً ُسوقُ المَوَداِع َوَساَق َمَعُه اهلم  .وا َهدم
َيً : قَاَلتم َعاِئَشةُ  َرِة َوملَم َأُسقم َهدم  .وَُكنمُت ممَّنم َأَهلَّ ِِبلمُعمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َي فـَلمَيُطفم ِِبلمبَـيم [ : قَالَ ]فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم َرِة َفَساَق َمَعُه اهلم ِت َمنم َكاَن ِمنمُكمم َأَهلَّ ِِبلمُعمم
رِ  َم النَّحم يَُه يـَوم َرِة َوِِبلصََّفا َوالمَمرمَوِة َواَل ُيَِلُّ ِمنمُه شئ َحُرَم ِمنمُه َحىتَّ يـَقمِضَي َحجَُّه َويـَنمَحَر َهدم ، َوَمنم َكاَن ِمنمُكمم َأَهلَّ ِِبلمُعمم

ًَي فـَلمَيُطفم ِِبلمبَـيمِت َوِِبلصََّفا َوالمَمرمَوِة مثَّ  ِد، َفَمنم ملَم جيَِدم َفِصَياُم َثََلثَِة َوملَم َيُسقم َمَعُه َهدم جِ  َولميـُهم ِللم مثَّ لمُيِهلَّ ِِبْلَم  لميُـَقصِ رم َولمُيحم
ِلهِ  َعة  ِإَذا رََجَع ِإََل َأهم جِ  َوَسبـم م  ِف اْلَم  .َأَيَّ

َرةَ : قَاَلت َعاِئَشة تَُه َوَأخََّر المُعمم جَّ الَِّذي َخاَف فـَوم  .َفقدم َرُسول هللا اْلَم
َماِم َأْحمََد، َوِف بـَعمِض َألمَفاِظِه َنَكارَةٌ  َراِد اْلمِ  .فـَُهَو َحِديٌث ِمنم َأفـم

، اَل ِسيَّمَ  ِريِ  َضِر لَيمَس ِمنم ِعلمَيِة َأصمَحاِب الزُّهم َخم ُرهُ َولِبَـعمِضِه َشاِهٌد ِف الصَِّحيِح، َوَصاِلُح بمُن َأيب اَأم  ا ِإَذا َخاَلَفُه َغيـم
 .ا، ِف بـَعمِض َألمَفاِظ ِسَياِقِه َهَذاَكَما َهاُهنَ 
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لُهُ  َرَة : " َوقـَوم تَُه َوَأخََّر المُعمم جَّ الَِّذي خَيَاُف فـَوم َم اْلَم َِديثِ " فـََقدَّ َرِة : " اَل يـَلمَتِئُم َمَع َأوَِّل اْلم جِ  َوالمُعمم  ".َأَهلَّ ِِبْلَم
فـم فَِإنم َأرَاَد َأنَُّه َأَهلَّ هِبَِما ِف اْلمُ  َرِة َكَما يـَُقولُُه َمنم َذَهَب ِإََل اْلمِ جِ ، مثَّ بـَعمَد فـََراِغِه َأَهلَّ ِِبلمُعمم َم َأفـمَعاَل اْلَم َلِة َوَقدَّ َراِد، فـَُهَو مم

 .ممَّا ََنمُن ِفيِه َهاُهَنا
َراِمِه هِبَا، فَـ  َرَة ِِبلمُكلِ يَِّة بـَعمَد ِإحم  .َهَذا اَل َأعمَلُم َأَحًدا ِمَن المعلَماء َصار ِإلَيمهِ َوِإنم َأرَاَد َأنَُّه َأخََّر المُعمم

لُ  جِ ، فـََهَذا قـَوم َرُة ِف اْلَم َرِة َوَدَخَلِت المُعمم َعاِل المُعمم جِ  َعنم َأفـم تفى بَِفـمَعاِل اْلَم َمنم َذَهَب ِإََل المِقَراِن، َوُهمم  َوِإن َأرَاَد َأنه اكم
َل َمنم َرَوى َأنَّ  جِ  َوِإنم َكاَن َقدم نـََوى َمَعُه المُعمم يـَُؤوِ ُلوَن قـَوم َرَد َأفـمَعاَل اْلَم جَّ َأيم َأفـم َرَد اْلَم  .َرةَ ُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َأفـم

َراَد َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ : قَاُلوا فـم  .َِأَنَُّه َقدم َرَوى المِقَراَن ُكلُّ َمنم َرَوى اْلمِ
ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ * * *  َراِد قَاَل اْلمِ فـم َيان، َعن : ِرَوايَُة َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ِف اْلمِ َعمَمُش، َعن َأىب ُسفم ثـََنا اَأم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ َحدَّ
، قَالَ  ج ِ  َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم ِف : َجابر ابمن َعبمِد اَّللَِّ  .حجَّته ِِبْلَم

ِلم   َناُدُه َجيِ ٌد َعَلى َشرمِط ُمسم  .ِإسم
َبَّاِر، َعنم َأيب ُمَعا ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم ِِه، َعِن اَأم َاِكِم َوَغريم َهِقيُّ َعِن اْلم َياَن َوَرَواُه المبَـيـم َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم ِويََة، َعِن اَأم

َرةٌ : َعنم َجاِبِر، قَالَ  جِ  لَيمَس َمَعُه ُعمم ِتِه ِِبْلَم  .َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ ِف َحجَّ
ا  .َوَهِذِه الز ََِيَدُة َغرِيَبٌة ِجدًّ

َفظُ  َبل  َأحم َماِم َأْحمََد بمِن َحنـم  .َوِرَوايَُة اْلمِ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



ِلم  ِمنم َطرِيِق َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد  َعنم أَ  َرةَ : بِيِه َعنم َجاِبِر، قَالَ َوِف َصِحيِح ُمسم َنا نـَعمِرُف المُعمم جِ  َلسم  .وأهللنا ِِبْلَم
َاِعيَل،  َوَقدم َرَوى ابمُن َماَجهم، َعنم ِهَشاِم بمِن َعمَّار ، َعنم الدَّرَاَورمِديِ  َوَحاُتِِ بمِن ِإمسم
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َناٌد َجيِ دٌ : ِبر  ِكََلمُهَا َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه َعنم َجا جَّ، َوَهَذا ِإسم َرَد اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفـم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
د ،  -يـَعميِن المُمَعلِ َم  -َحدثَنا عبد المَوهَّاب الثقفى، َحدثَنا َحِبيٌب : َوقَاَل االمام َأْحم َثيِن َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َعطَاء  َحدَّ

ُهمم َهدم  جِ  لَيمَس َمَع َأَحد  ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَهلَّ ُهَو َوَأصمَحابُُه ِِبْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌي ِإالَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوطَلمَحةَ 

َِديثِ   .َوذََكَر مَتَاَم اْلم
 .طُوِلِه، َكَما َسَيأمِت َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ َعنم َعبمِد المَوهَّابِ َوُهَو ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  بِ 

َماُم َأْحمَدُ * * *  َراِد قَاَل اْلمِ فـم ثـََنا ِإمسمَاِعيُل بمُن ُُمَمَّد ، َحدثَنا َعبَّاٌد : ِرَوايَُة َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر ِلْلمِ  -يـَعميِن ابمَن َعبَّاد   -َحدَّ
، َعِن ابمِن ُعَمرَ َحدَّ   .َثيِن ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ََنِفع 
َرًدا: قَالَ  جِ  ُمفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلَم َللمَنا َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َأهم

، َعنم َعبَّ  ن  ِلٌم ِف َصِحيِحِه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعوم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َوَرَواُه ُمسم اِد بمِن َعبَّاد ، َعنم ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ََنِفع 
َرًدا جِ  ُمفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَهلَّ ِِبْلَم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  المبَـزَّار َاِفُظ َأبُو َبكم َسُن بمُن َعبمِد المَعزِيزِ : َوقَاَل اْلم ِكني ، قَااَل  َحدثَنا اْلَم َحدثَنا بشر بن بكر، َحدثَنا : َوُُمَمَُّد بمُن ِمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأهَ  َلَم، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جِ  سعيد بن عبد المَعزِيز بن زَيمِد بمِن َأسم َرًدا -لَّ ِِبْلَم  .يـَعميِن ُمفم

َناُدُه َجيِ ٌد َوملَم خُيم   .رُِجوهُ ِإسم
فـمَرادِ * * *   ِرَوايَُة ابمِن َعبَّاس  ِلْلمِ

َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َرومِح بمِن ُعَباَدَة، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َأيُّوَب، َعنم  َاِفُظ المبَـيـم  َرَوى اْلم
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، َأنَُّه قَالَ  َ ِمنم ِذي َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ : َأيب المَعالَِيِة المبَـرَّاِء، َعِن ابمِن َعبَّاس  جِ ، فـََقِدَم َِأَرمَبع  َمَضنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبْلَم  َصلَّى اَّللَّ
جَِّة، َفَصلَّى بَِنا الصُّبمَح ِِبلمَبطمَحاِء، مثَّ قَالَ  َعلمَها: اْلِم َرًة فـَلمَيجم  .َمنم َشاَء َأنم جَيمَعَلَها ُعمم

ِلٌم، َعنم ِإبـمَراِهي: مثَّ قَالَ   .َم بمِن ِديَنار ، َعن ابمن َرومح  َرَواُه ُمسم
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعمَرِج، َعِن ابمِن َعبَّاس  َم ِمنم ِرَوايَِة قـََتاَدَة، َعنم َأيب َحسَّاَن اَأم ر ِبِذي َوتـََقدَّ  َعَليمِه َوَسلََّم صلى الظ هم

َعَر َصفمحَ  َفِة، مثَّ َأَتى بَِبَدنَة  فََأشم َُليـم ج ِ اْلم تَـَوتم ِبِه َعَلى المبَـيمَداِء َأَهلَّ ِِبْلَم َِن، مثَّ َأَتى ِبَراِحَلِتِه فـَرَِكبَـَها، فـََلمَّا اسم َُيم  .َة َسَناِمَها اَأم
ِلم  َأيمًضا  .َوُهَو ِف َصِحيِح ُمسم



اَرُقطميِن   َاِفُظ َأبُو اْلمسن الدَّ َُسنيم بن ِإمسمَاِعيل، َحدثنَ : َوقَاَل اْلم ا َأبُو ِهَشام، َحدثَنا َأبُو بكر بن َعيَّاش، َحدثَنا َحدثَنا اْلم
َوِد َعنم َأبِيِه، قَالَ  َسم ر ، َفَجرََّد، َوَمَع ُعَمَر َفَجرََّد، َوَمَع ُعثمَماَن : َأبُو َحِصني ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اَأم ُت َمَع َأيب َبكم َحَججم

 .َفَجرَّدَ 
 . َحِصني  اَتبـََعُه الثَـّومِريُّ َعنم َأيب 

عَ  َا يـَفم ُهمم ِإَّنَّ ُ َعنـم َِئمََّة َرِضَي اَّللَّ َا ذََكرمََنُه َهاُهَنا َِأَنَّ الظَّاِهَر َأنَّ َهُؤاَلِء اَأم رِيِد َوَهَذا ِإَّنَّ ، َوالمُمَراُد ِِبلتَّجم ِقيف  ُلوَن َهَذا َعنم تـَوم
ُ َأعمَلمُ  َراُد َواَّللَّ فـم  .َهاُهَنا اْلمِ

َاِعيَل َوُُمَمَُّد بمُن َُممَلد ، قَااَل : َوقَاَل الدَّارَُقطميِن   َحدثَنا على بن ُُمَمَّد بن ُمَعاِويَة : َحدثَنا َأبُو عبيد هللا المَقاِسُم بمُن ِإمسم
، َعِن ابمِن ُعَمرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َأنَّ النَِّبَّ : الرزاز، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ََنِفٌع، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ََنِفع  َصلَّى اَّللَّ

جَّ  َرَد اْلَم ع  فََأفـم ر  َسَنَة ِتسم تَـعمَمَل َأَِب َبكم جِ  فََأفـمَرَد، مثَّ اسم تَـعمَمَل َعتَّاَب بمَن َأِسيد  َعَلى اْلَم ُ َعَليمِه اسم ، مثَّ َحجَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
جَّ، مثَّ  َرَد اْلَم ر  فََأفـم جَّ َوَسلََّم َسَنَة َعشم َرَد اْلَم ر  فـَبَـَعَث ُعَمَر فََأفـم ِلَف َأبُو َبكم ُتخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواسم ،  تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلَف ُعَمُر فـَبَـَعَث َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن  ُتخم ر  َواسم جَّ، َوتـُُوِفِ َ َأبُو َبكم َرَد اْلَم ر  فََأفـم  ومف  عَ مثَّ َحجَّ َأبُو َبكم
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جَّ، مثَّ ُحِصَر ُعثمَماُن فََأقَاَم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّاس  لِلنَّاِس فََأفـمَردَ  َرَد اْلَم ج، مثَّ حج فََأفـم جَّ  فأفرد اْلَم  .اْلَم
هَ  َاِفُظ المبَـيـم َناِدِه َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر المُعَمِريُّ َوُهَو َضِعيٌف، َلِكنم َقاَل اْلم َناد َصِحيح: ِقيُّ ِف ِإسم  .َلُه َشاِهٌد إبِِسم

 ذكر من قَاَل ِإنَّه َعَليمِه السَََّلم َحجَّ ُمَتَمتِ ًعا
َماُم َأْحمَدُ  ، َأنَّ َعبم : قَاَل اْلمِ ، َعنم َساملِِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ َثيِن ُعَقيمٌل، َعِن ابمِن ِشَهاب  ثـََنا لَيمٌث، َحدَّ ثـََنا َحجَّاٌج، َحدَّ  بمَن َد اَّللَِّ َحدَّ

ج، َوأهل َفَساَق : ُعَمَر قَالَ  َرِة ِإََل اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداِع ِِبلمُعمم َي ِمنم ِذي مَتَتََّع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم اهلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَهلَّ ِِبلم  َفِة، َوبََدَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُليـم َي اْلم َدم َدى َفَساَق اهلم جِ ، وََكاَن ِمَن النَّاِس َمنم َأهم َرِة مثَّ أهل ِِبْلَم ُعمم

دِ  ُهمم َمنم ملَم يـُهم َفِة َوِمنـم َُليـم  .ِمنم ِذي اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة قَاَل ِللنَّاسِ  َدى : " فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفِإنَُّه اَل ُيل من شئ َحُرَم ِمنمُه َحىتَّ َمنم َكاَن ِمنمُكمم َأهم

ِللم مثَّ  َدى فـَلمَيُطفم ِِبلمبَـيمِت َوِِبلصََّفا َوالمَمرمَوِة َولميُـَقصِ رم َولمُيحم ِد، َفَمنم ملَم يـَقمِضَي َحجَُّه، َوَمنم ملَم يكن َأهم جِ  َولميـُهم لمُيِهلَّ ِِبْلَم
ًَي فـَلمَيُصمم َثََلثََة َأَيَّ  ِلِه جيَِدم َهدم َعًة ِإَذا رََجَع ِإََل َأهم  ".م  َوَسبـم

تَـَلَم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم َمكََّة، اسم نَ ]َوطَاَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواط ِمَن السَّبمِع [ الرُّكم أول شئ مثَّ خب َثََلثَة َأشم
، مثَّ رََكَع ِحنَي َقَضى َطَوا ِ، مثَّ َسلََّم فَانمَصَرَف فَأََتى الصََّفا َفطَاَف َوَمَشى َأرمبـََعَة َأطمَواف  َعتَـنيم َفُه ِِبلمبَـيمِت ِعنمَد المَمَقاِم رَكم

ر، وافاض َفطَاَف ِبِ  م النَّحم يَُه يـَوم لمبَـيمِت، َوفـََعَل ِِبلصََّفا واملروة، مثَّ مل ُيلل من شئ َحُرَم ِمنمُه َحىتَّ َقَضى َحجَُّه َوََنََر َهدم
َي ِمَن النَّاسِ ِمثمَل َما فَـ  َدم َدى َفَساَق اهلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم َأهم  .َعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ،: قَاَل اْلمِ ، َعِن ابمِن ِشَهاب  َثيِن ُعَقيمل  ثـََنا َحجَّاٌج، َحدثَنا لَيمٌث، َحدَّ  َوَحدَّ
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جِ  وَ  َعنم ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ، َأنَّ  َرِة ِإََل اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف مَتَتُِّعِه ِِبلمُعمم بَـَرتمُه َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مَتَتُِّع النَّاِس َمَعُه َعاِئَشَة َأخم
ُ، َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ، َعنم َعبمِد اَّللَّ بَـَرين َساملُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ مبِثمِل الَِّذي َأخم  .ى اَّللَّ

ِلٌم َوَأبُو َداُوَد، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمنِ * * *  َِديَث المُبَخاِريُّ َعنم َُيمََي بمِن بَُكريم ، َوُمسم ، َعِن َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم  ُشَعيمب 
، َثََلثـَتـُُهمم َعِن اللَّيمِث اللَّيمِث، َعنم َأبِيِه، َوالنََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بم  ِ بمِن المُمثـَىنَّ ، َعنم ُحَجنيم ِن المُمَباَرِك المُمَخرَِّميِ 

ِريِ  َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشةَ  ، َعِن الزُّهم  .بمِن َسعمد ، َعنم ُعَقيمل 
َماُم َأْحمَُد َرِْحَُه اَّللَُّ   .َكَما ذََكَرُه اْلمِ

كِ  َِديُث ِمَن المُمشم َواِل الثَََّلثَةِ َوَهَذا اْلم َقـم  .ََلِت َعَلى ُكل   ِمَن اَأم
فـمَرادِ  ُل اْلمِ جِ  َأوم َمَعهُ : َأمَّا قـَوم َرة  ِإمَّا قـَبمَل اْلَم  .َفِفي َهَذا ِإثـمَباُت ُعمم

َرامه بعد َما طَاَف ِِبلصَّفَ  ، َفَِلَنَُّه ذكر َأنه مل ُيل من ِإحم َاصِ  ِل التََّمتُِّع اْلم ا َوالمَمرمَوِة، َولَيمَس َهَذا َشأمَن َوَأمَّا َعَلى قـَوم
 .المُمَتَمتِ عِ 

َهُم ِمنم َحِديِث ابمِن ُعَمَر َعنم  ِي، َكَما َقدم يـُفم َدم ُق اهلم َا َمنَـَعُه ِمَن التََّحلُِّل َسوم َصَة َأنَـَّها قَاَلتم َوَمنم َزَعَم َأنَُّه ِإَّنَّ ََي َرُسوَل :  َحفم
َرِتَك؟ فـََقالَ  اَّللَِّ َما َشأمُن النَّاِس َحلُّوا َرِة َوملَم حتَِلَّ َأنمَت ِمنم ُعمم ِيي َفََل أحل َحىتَّ : ِمَن المُعمم ِإين ِ لبدت رَأمِسي وقلدت َهدم

 .َأَنمَرَ 
َل َوأتَمىَب َكونه َعلَ  ََحاِديَث المَوارَِدَة ِف ِإثـمَباِت المِقَراِن تـَُردُّ َهَذا المَقوم هُلُمم ِبِعيٌد، َِأَنَّ اَأم َرة  مثَّ  يمهِ فـََقوم َا َأَهلَّ َأوَّاًل ِبُعمم السَََّلم ِإَّنَّ

جِ   َناد  َصِحيح  َبلم َواَل َحَسن  َواَل ; بـَعمَد َسعمِيِه ِِبلصََّفا َوالمَمرمَوِة َأَهلَّ ِِبْلَم ُقلمُه َأَحٌد إبِِسم فَِإنَّ َهَذا َعَلى َهِذِه الصِ َفِة ملَم يـَنـم
 .َضِعيف  

لُُه ِف َهَذا اْلمَ  جِ  : " ِديثِ َوقـَوم َرِة ِإََل اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداِع ِِبلمُعمم ِإنم ُأرِيَد ِبَذِلَك " مَتَتََّع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوُهَو الَِّذي ُيُِلُّ ِمنمُه بـَعمَد السَّعمِي فـََليمَس َكَذِلَك، فَِإنَّ ِف ِسَياِق ا َاصُّ َِديِث َما يـَُردُُّه، مثَّ ِف ِإثـمَبات المعمَرة التََّمتُُّع اْلم ْلم

 .المُمَقارنَة ْلجه َعَليمِه السَََّلم َما َيِبه
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 .َوِإنم ُأرِيَد ِبِه التََّمتُُّع المَعامُّ َدَخَل ِفيِه المِقَراُن َوُهَو المُمَرادُ 
لُهُ  ُ َعَليم : " َوقـَوم جِ  َوبََدَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِة مثَّ َأَهلَّ ِِبْلَم َرِة َعَلى َلفمِظ " ِه َوَسلََّم فََأَهلَّ ِِبلمُعمم ِإنم ُأرِيَد ِبِه بََدَأ بَِلفمِظ المُعمم

جِ ، بَِنم قَالَ  َرًة َوَحجًّا: اْلَم  .لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ ُعمم
ٌل َواَل يـَُناِف المِقَرانَ   .فـََهَذا َسهم

ج مرتاخيا َوَلِكن قبل الط واف فقد َصاَر قَاِرًَن َأيمًضا َوِإنم ُأرِيَد ِبِه َأنَّهُ  َها اْلَم َرِة َأوال مثَّ َأدخل َعَليـم  .َأَهلَّ ِِبلمُعمم
ِق اهلمَ  َعاهِلَا حَتَلَّلم َأوم ملَم يـََتَحلَّلم ِبَسوم َرِة مثَّ ملا فـَرََغ ِمنم َأفـم ِي َكَما َزَعمَ َوِإنم ُأرِيَد ِبِه َأنَُّه أهل ِِبلمُعمم ُه زَاِعُموَن، َوَلِكنَُّه َأَهلَّ حبَج   دم

ُقلمُه َأَحٌد ِمَن الصََّحابَِة َكَما قَ  َرِة َوقـَبمَل ُخُروِجِه ِإََل ِمىًن، فـََهَذا ملَم يـَنـم دَّممَنا، َوَمِن ادََّعاُه ِمَن النَّاِس بـَعمَد َقَضاِء َمَناِسِك المُعمم



ِلِه َوُمَُ  لُُه َمرمُدوٌد ِلَعَدِم نـَقم فـمرَ فـََقوم ََحاِديَث المَوارَِدَة ِف اْلمِ ََحاِديَث المَوارَِدَة ِف ِإثـمَباِت المِقَراِن َكَما َسَيأمِت، َبلم َواَأم اِد  اَلَفِتِه اَأم
 .َكَما َسَبقَ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

، عَ  ِريِ  ُ َأعمَلُم َأنَّ َحِديَث اللَّيمِث َهَذا َعن عقيل، َعِن الزُّهم َرى َوالظَّاِهُر َواَّللَّ ُخم ، َعِن ابمِن ُعَمَر َمرمِويٌّ ِمَن الطَّرِيِق اَأم نم َساملِ 
جَّاِج اِلبمِن الزُّبـَريمِ، َفِقيَل َلهُ  جَّ َزَمَن ُُمَاَصَرِة اْلَم ج : َعِن ابمن عمر ِحني أفرد اْلَم ِإن النَّاس َكاِئن بَينهم شئ، فـََلو أخرت اْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ِإذا َأفـمَعُل َكَما : عامك َهَذا؟ فـََقالَ   .فـََعَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َفِة مثَّ َلمَّا َعََل َشَرَف المبَـيمَدا َُليـم َرة  ِمنم ِذي اْلم َُديمِبَيِة فََأَحَرَم ِبُعمم  .َما َأَرى َأممَرمُهَا ِإالَّ َواِحًدا: ِء َقالَ يـَعميِن َزَمَن ُحِصَر َعاَم اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهَكَذا فـََعَل، َسَواًء بََدَأ فََأَهلَّ ِِبلمُعمم فََأَهلَّ حبَج   َمَعَها، فَ  َرِة مثَّ َأَهلَّ اعمتَـَقَد الرَّاِوي َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُه َكَذِلكَ  جِ ، فـََرَووم  .ِِبْلَم
 .َوِفيِه َنَظٌر ِلَما َسنُـبَـيِ ُنهُ 

َِديِث الَِّذي َروَ  ثـَُهمم َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بم َوبـََياُن َهَذا ِف اْلم ُرُه، َأنَّ ََنِفًعا َحدَّ بَـَرين َماِلُك بمُن َأَنس  َوَغيـم ، َأخم َن اُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َوهمب 
َنِة ُمعمَتِمًرا َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَخَرَج ِإنم ُصِددمُت َعِن المبَـيمِت َصنَـعمَنا َكَما َصَنَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : ُعَمَر َخَرَج ِف المِفتـم اَّللَّ

َرِة َوَساَر َحىتَّ ِإَذا َظَهَر َعَلى  فََأَهلَّ ِِبلمُعمم
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َرةِ : ظَاِهِر المبَـيمَداِء المتَـَفَت ِإََل َأصمَحابِِه فـََقالَ  جَّ َمَع المُعمم ِهدُُكمم َأين ِ َقدم َأومَجبمُت اْلَم  .َما َأممُرمُهَا ِإالَّ َواِحٌد، ُأشم
ًعا مل يزدم َعَليمِه َورَأى َأن َذِلك  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َسبـم  .جمز َعنُه، َوأهمدىَفَخَرَج َحىتَّ َجاَء المبَـيمَت َفطَاَف بِِه َوطَاَف بـَنيم

 .َوقد أخرجه َصاحب الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث َماِلك  
َرَجاُه ِمنم َحِديِث ُعبَـيمِد اَّللَِّ َعنم ََنِفع  بِ   .هِ َوَأخم

َهَكَذا فـََعَل : مثَّ َقاَل ِف آِخرِهِ : َوِفيهِ ; َوَرَواُه َعبمُد الرَّزَّاِق َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َوَعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب َروَّاد ، َعنم ََنِفع  بِِه ََنمَوُه 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبة، َحدثَنا لَيمٌث، َعنم ََنِفع  : يمُث َقالَ َوِفيَما َرَواُه الُبَخاِري  حَ  جَّاُج ِِببمِن : َحدثَنا قـُتَـيـم جَّ َعاَم نـََزَل اْلَم َأنَّ ابمَن ُعَمَر َأرَاَد اْلَم
نَـُهمم ِقَتاٌل، َوِإَنَّ َُنَاُف َأنم َيُصدُّوكَ : الزُّبـَريمِ، َفِقيَل َلهُ   .ِإنَّ النَّاَس َكاِئٌن بـَيـم

َوٌة َحَسَنة َلَقدم َكاَن : " قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإين ِ أشهدكم " َلُكمم ِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأسم َنُع َكَما َصَنَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإًذا َأصم
َرة  .َأن قد أوجبت عمم

َرة ِإالَّ وَ : مثَّ خرج َحىتَّ ِإذم َكاَن ِبظَاِهر المبَـيمَداء قَالَ  ج َوالمعمم َرِت َما أرى َشأمن اْلَم ِهدُُكمم َأين ِ َأومَجبمُت َحجًّا َمَع ُعمم  .اِحًدا، ُأشم
تَـَراُه ِبُقَديمد ، َوملَم يَزِدم َعَلى َذِلَك َومل ينمَحر َومل ُيل من شئ َحُرَم ِمنمُه، َوملَم َُيمِلقم  ًَي اشم َدى َهدم ُم  فََأهم ، َحىتَّ َكاَن يـَوم َوملَم يـَُقصِ رم

ِر فـََنَحَر َوَحَلَق،  َوَّلِ النَّحم َرِة ِبَطَواِفِه اَأم جِ  َوالمُعمم  .َورََأى َأنم َقدم َقَضى َطَواَف اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل ابمُن ُعَمرَ   .َكَذِلَك فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ثـََنا يـَعمُقوب بن ِإبـمَراِهيم، َحدثَنا ابمُن ُعَليََّة، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ُنُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن  َحدَّ ، َأنَّ ابمَن ُعَمَر َدَخَل ابـم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع 
ُرُه  اِر، فـََقالَ ( 5)َعبمِد اَّللَِّ َوَظهم َت؟ : ِف الدَّ َ النَّاِس قتال فبصدوك َعِن المبَـيمِت، فـََلوم َأَقمم ِإين ِ اَل آَمُن َأنم َيُكوَن المَعاَم بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَحاَل كفار قـَُريمش بَينه َوَبني المبَـيمت،َقدم َخَرَج َرُسو : قَالَ   ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

ر( 5) ج وأحضر مركوبه ليتوجه َعَليمهِ : الظ هم  .املركوب من االبل، وََكاَن ابمن عمر قد عزم على اْلَم
)*( 
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َعلم  ( 5)فَِإنم ُُيَلم  َنُه َأفـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ بـَيميِن َوبـَيـم  .َكَما فـََعَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 فـََقدم َكاَن َلُكمم ِف 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإين ِ ُأشم  َنُع َكَما َصَنَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوٌة َحَسَنٌة، ِإًذا َأصم رَ َرُسوِل اَّللَِّ ُأسم ِت ِهدُُكمم َأين ِ َقدم َأومَجبمُت َمَع ُعمم
 .َحجًّا

 .مثَّ َقِدَم َفطَاَف هَلَُما َطَوافًا َواِحًدا
، َعنم ََنِفع  بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َأيب النـُّعمَماِن، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب بمِن َأيب مَتِيَمَة السَّخم   .ِتَياين ِ

ِلٌم ِمنم َحِديِثِهَما عَ   .نم َأيُّوَب بِهِ َوَرَواُه ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف التََّحلُِّل ِعنمدَ * * *  ُ َعنمُه ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَدى ابمُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ِتَفاِء فـََقِد اقـم ِر المَعُدوِ  َوااِلكم  َحصم

َرةِ  جِ  َوالمُعمم  .ِبَطَواف  َواِحد  َعِن اْلَم
َرِة قـَبملَ  َوَذِلَك َِأَنَُّه َكانَ  ج قبل المُعمم َرة  لَِيُكوَن ُمَتَمتِ ًعا، َفَخِشَي َأن يكون حصر، فجمعهما َوأدمخل اْلَم َرَم َأوَّاًل بُِعمم  َقدم َأحم

 .الطََّواِف َفَصاَر قَاِرَنً 
نمسَ : يـَعميِن  -َما َأَرى َأممَرمُهَا ِإالَّ َواِحًدا : َوقَالَ  َ َأنم ُُيمَصَر اْلمِ ُهَما اَل فـَرمَق بـَنيم َرِة َأوم َعنـم جِ  َأِو المُعمم فـََلمَّا َقِدَم  -اُن َعِن اْلَم

لُهُ  َوَِّل، َكَما َصرََّح ِبِه ِف السِ َياق االول الذى أفردَنه، َوُهَو قـَوم ُهَما ِبَطَواِفِه اَأم تَـَفى َعنـم َورََأى َأنم َقدم َقَضى َطَواَف : َمكََّة اكم
َرِة ِبَطَواِفِه  جِ  َوالمُعمم َوَّلِ اْلَم  .اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل ابمُن ُعَمرَ  َرِة ِبَطَواف  َواِحد   -َكَذِلَك فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جِ  َوالمُعمم تَـَفى َعِن اْلَم  -يـَعميِن َأنَُّه اكم
َ الصََّفا َوالمَمرمَوةِ   .يـَعميِن بـَنيم

 .َر َرَوى المِقَرانَ َوِف َهَذا َداَلَلٌة َعَلى َأنَّ ابمَن ُعمَ 
َنَة، َعنم َأيُّوَب بمِن ُموَسى، َعنم  َياَن بمِن ُعيَـيـم ِد بمِن َمنمُصور ، َعنم ُسفم َأنَّ ابمَن ُعَمَر قرن : ََنِفع  َوهِلََذا َرَوى النََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَّ

َرة َفطَاَف َطوافا َواِحًدا ج َوالمعمم  .اْلَم
__________ 



 .حيلفَِإن : الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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َاِعيَل ابمن  َنَة، َعنم ِإمسم َياَن بمِن ُعيَـيـم ، َعنم ُسفم ُأميَّة، َوَأيوب بن ُموَسى، َوَأيوب مثَّ َرَواُه النََّساِئيُّ، َعنم َعِليِ  بمِن َميمُمون  الرَّقِ يِ 
 السختياىن، َوعبد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأرمبـََعتـُُهمم َعنم 

َرة ، َفَخِشَي َأنم ُيَصدَّ َعِن المبَـيمتِ َأنَّ ابم : ََنِفع   َفِة فََأَهلَّ ِبُعمم َُليـم  .َن ُعَمَر َأَتى َذا اْلم
ُرورَتِِه قَارَنً  َرِة َوَصيـم جَّ َعَلى المُعمم َِديِث ِمنم ِإدمَخاِلِه اْلَم  .َفذََكَر مَتَاَم اْلم

َل ابمنِ  َع قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : " ُعَمرَ  َوالمَمقمُصوُد َأنَّ بـَعمَض الرَُّواِة َلمَّا مسَِ َنُع َكَما َصَنَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلهُ " ِإًذا َأصم : " َوقـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم   ".َكَذِلَك فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بََدَأ فََأَهلَّ  َها قـَبمَل الطََّواِف، فـََرَواُه مبَعمىَن  اعمتَـَقَد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جِ  فََأدمَخَلُه َعَليـم َرِة مثَّ َأَهلَّ ِِبْلَم ِِبلمُعمم
 .َما َفِهمَ 

َا َأرَاَد َما ذََكرمََنهُ   .َوملَم يُرِِد ابمُن ُعَمَر َذِلَك، َوِإَّنَّ
ُ َأعمَلُم ِِبلصََّوابِ   .َواَّللَّ

ِديِر َأنم َيُكوَن َأَهلَّ  جَّ قـَبمَل الطََّواِف فَِإنَُّه َيِصرُي قَاِرًَن اَل ُمَتَمتِ ًعا التَّمَ  مثَّ بِتَـقم َها اْلَم َرِة َأوَّاًل مثَّ َأدمَخَل َعَليـم ، ِِبلمُعمم َاصَّ تَُّع اْلم
 .فـََيُكوُن ِفيِه َداَلَلٌة ِلَمنم َذَهَب ِإََل َأفمَضِليَِّة التََّمتُّعِ 

ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َِديُث الَِّذي َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ وَ * * *  َثيِن : َأمَّا اْلم ثـََنا مَهَّاٌم َعنم قـََتاَدَة، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بمُن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ َحدَّ

َراَن، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َونَـ : ُمَطرِ ٌف، َعنم ِعمم ِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َزَل المُقرمآُن َقاَل رَُجٌل ِبَرأميِِه َما َشاءَ مَتَتـَّعمَنا َعَلى َعهم
، َعنم قَـ  ، َعنم َعبمِد الصََّمِد بمِن َعبمِد المَواِرِث، َعنم مَهَّام  ِلٌم، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ  .َتاَدَة ِبهِ فـََقدم َرَواُه ُمسم

َعُة الَِِّت َأَعمُّ ِمَن المِقَراِن َوا َاص ِ َوالمُمَراُد بِِه المُمتـم  .لتََّمتُِّع اْلم
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َوَسِعيُد بمُن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة،  َويَُدلُّ َعَلى َذِلَك َما َرَواُه ُمسم
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ِ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َصنيم َراَن بمِن اْلُم ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن الشِ خِ رِي، َعنم ِعمم َ َحج   َعنم ُمَطرِ ف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجََع بـَنيم َصلَّى اَّللَّ
َرة    .َوُعمم

َِديثِ   .َوذََكَر مَتَاَم اْلم
َعَة َعَلى المِقَراِن، َكَما قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـَُر السََّلِف يُطمِلُقوَن المُمتـم َبة، َحدثَنا: َوَأكم ثـََنا قـُتَـيـم  َحدَّ



َعمَوُر َعنم  ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، قَالَ َحجَّاُج بمُن ُُمَمَّد  اَأم ُ : ُشعمَبَة، َعنم َعمم تَـَلَف َعِليٌّ َوُعثمَماُن َرِضَي اَّللَّ اخم
َعِة، فـََقاَل َعِليٌّ  َفاَن ِف المُمتـم ُهَما َومُهَا بُِعسم َهى َعنم َأممر  فـََعَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ : َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََلمَّا َما تُرِيُد ِإََل َأنم تـَنـم ى اَّللَّ

يًعا  .رََأى َذِلَك َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َأَهلَّ هِبَِما مجَِ
ِ، َعنم َمرمَوا َُسنيم َنَة، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم ََكِم بمِن ُعيَـيـم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َأيمًضا، َعنم اْلم هُ َوَرَواُه ُمسم ََكِم َعنـم  .َما بِهِ َن بمِن اْلم

ِل أحد من النَّاس: َوقَاَل َعِليٌّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِقوم  .َما ُكنمُت َِأَدََع ُسنََّة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهَما ، َعنـم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َأيمًضا، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َشِقيق   .َوَرَواُه ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ : ىفـََقاَل َلُه عل َا مَتَتـَّعمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأَجلم، َوَلِكنَّا ُكنَّا َخائِِفنيَ : لقد علمت ِإَّنَّ
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َوَعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُمَعاذ ،  َِديُث الَِّذي َرَواُه ُمسم ِلِم َوَأمَّا اْلم َعنم َأبِيِه َعنم ُشعمَبَة، َعنم ُمسم

َع ابمَن َعبَّاس  يـَُقولُ ( 5)بمِن ُِممَراق  المُقرِ يِ   ، فـََلمم : ، مسَِ َرة  َوَأَهلَّ َأصمَحابُُه حبَج   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُعمم َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َي ِمنم َأصمَحاِبِه َوَحلَّ بَِقيـَّتُـُهمم ُيَِلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َواَل َمنم َساَق اهلمَ   .دم

ِلم  المُقرِ ي ِ  َنِدِه، َوَرومُح بمُن ُعَباَدَة َعنم ُشعمَبَة، َعنم ُمسم ، قَالَ فـََقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم َأَهلَّ : ، َعِن ابمِن َعبَّاس 
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ج ِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َم ِِبْلَم

ُهمم ملَم َيُكنم َلُه مُ : َوِف ِرَوايَِة َأيب َداُودَ  جِ ، َفَمنم َكاَن ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه ِِبْلَم ي  َحلَّ، َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُة َهدم تـم
 .َوَمنم َكاَن َمَعُه هدى مل ُيل

 .اْلَِديث
__________ 

 .املقربى: االصل( 5)
 .11/  7َوُهَو حَتمرِيف، َوَما أثمبته َعن َصِحيح ُمسلم 

)*( 
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لِيُل، َوِإنم رَجَّحم  ُهَما َوَقَف الدَّ َنا ِف ُكل   ِمنـم ِ َجاَء المِقَراُن، َوِإنم تـََوقَـّفم َنا الرِ َوايـَتَـنيم ِلم  ِف َصِحيِحِه ِف فَِإنم َصحَّحم َنا ِرَوايََة ُمسم
َرادَ  ِرَوايَةِ  فـم َم َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه َرَوى اْلمِ َرِة، فـََقدم تـََقدَّ  المُعمم

ُل ِِبلمِقَراِن، اَل ِسيََّما َوَسَيأمِت  ج، فيجئ المَقوم جِ ، فـََتُكوُن َهِذِه زََِيَدٌة على اْلَم َراُم ِِبْلَم َعِن ابمِن َعبَّاس  َما يَُدلُّ َعَلى َوُهَو اْلمِحم
 .َذِلكَ 
، أَ  َوَرَوى ََكِم، َعنم جُمَاِهد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُغنمَدر  َوُمَعاِذ بمِن ُمَعاذ ، َعنم ُشعمَبَة، َعِن اْلم : نَّ َرُسوَل اَّللَِّ قَالَ ُمسم

ل ُكله، فـََقدم َدَخَلتِ  ٌي فليحل اْلم تَـعمَنا هِبَا، َفَمنم ملَم َيُكنم َمَعُه َهدم َتمم َرٌة اسم ِم المِقَياَمةِ  َهِذِه ُعمم جِ  ِإََل يـَوم َرُة ِف اْلَم  .المُعمم
ِلٌم ِمنم َحِديِث غُنمَدر ، ِكََلمُهَا َعنم ُشعمَبَة، َعنم َأيب مَجم  ، َوُمسم مَتَتـَّعمُت : ، قَالَ ( 5)َرَة َوَرَوى المُبَخاِريُّ َعنم آَدَم بمِن َأيب ِإََيس 

َعٌة ( [ : 1)َل ]َأَمَرين هِبَا، فـََرَأيمُت ِف المَمَنام َكَأن رجَل يـَُقول فـَنَـَهاين ََنٌس َفَسأَلمُت ابمَن َعبَّاس  فَ  ُروٌر َوُمتـم ( 9)َحجٌّ َمبـم



بَـرمُت ابمَن َعبَّاس  فـََقالَ  بَـرُ : ُمتَـَقبـََّلٌة، فََأخم ُ َأكم  .ُسنَُّة َأيب المَقاِسِم َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمهِ ! اَّللَّ
َعِة َهاُهَنا المِقَرانُ َوالمُمَراُد ِِبلم   .ُمتـم

َفلِ * * *  َاِرِث بمِن نـَوم ، َعِن ابمِن شَهاب، َعن ُُمَمَّد بن عبد هللا ابمن اْلم ُرُه، َعنم َماِلِك بمِن َأَنس   بمِن َوقَاَل القعيىن َوَغيـم
َع َسعمَد بمَن َأيب  ثَُه َأنَُّه مسَِ َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َأنَُّه َحدَّ َياَن  اْلم َوقَّاص  َوالضَّحَّاَك بمَن قـَيمس  َعاَم َحجَّ ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم

ج ِ  َرِة ِإََل اْلَم  .يَذمُكُر التََّمتَُّع ِِبلمُعمم
َنُع َذِلَك ِإالَّ َمنم َجِهَل َأممَر اَّللَِّ   .فـََقاَل الضَّحَّاُك اَل َيصم

 .بئس َما قلت ََيبمَن أخى: فـََقاَل َسعمدٌ 
__________ 

 .ُهَو نصر بن عمَران الضبعى، َكَما ِف َصِحيح الُبَخاِري  ( 5)
 .من َصِحيح الُبَخاِري  ( 1)
 .َوعمَرة: َصِحيح الُبَخاِري  ( 9)

 .597/  9القسطَلىن 
)*( 
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َها: فـََقاَل الضَّحَّاكُ  َهى َعنـم َطَّاِب َكاَن يـَنـم  .فَِإنَّ ُعَمَر بمَن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَصنَـعمَناَها َمَعهُ َقدم صَ : فـََقاَل َسعمدٌ   .نَـَعَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَة، َعنم َماِلك    .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم
 .َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

،  َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم ُمعمَتِمِر بمِن ُسَليمَماَن َوَعبمدِ  َثيِن ُغنَـيمُم بمُن قـَيمس  ، َحدَّ اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك، ِكََلمُهَا َعنم ُسَليمَماَن التـَّيمِميِ 
جِ  َقالَ : َسأَلمُت َسعمَد بمَن َأيب َوقَّاص   َرِة ِإََل اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلَّ : َعِن التََّمتُِّع ِِبلمُعمم َعلمتـَُها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِئذ   فـَ َم َوَهَذا يـَوم

 .َويـَعميِن ِبِه ُمَعاِويَةَ  -يـَعميِن َمكََّة  -َكاِفٌر ِف المُعُرِش 
، َأرمبـََعتُـ  َياَن الثَـّومِريِ  َوَُيمََي بمِن َسِعيد  َوَمرمَواَن المَفَزاِريِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َوُسفم ، َوَرَواُه ُمسم عمُت ُهمم َعنم ُسَليمَماَن التـَّيمِميِ  مسَِ

َعِة فـََقالَ  ، َسأَلمُت َسعمًدا َعِن المُمتـم َمِئذ  َكاِفٌر ِِبلمُعُرشِ : غُنَـيمَم بمَن قـَيمس   .َقدم فـََعلمَناَها َوَهَذا يـَوم
َاصِ  َوُهَو  َوَهَذا ُكلُُّه ِمنم َِبِب ِإطمََلِق التََّمتُِّع َعَلى َما ُهوَ  -يـَعميِن ُمَعاِويََة  -َوِف ِرَوايَِة َُيمََي بمِن َسِعيد   َأَعمُّ ِمَن التََّمتُِّع اْلم

جِ  َوِمَن المِقَراِن، َبلم َكََلُم َسعمد  ِفيِه دَ  َراُم ِِبْلَم َها مثَّ اْلمِحم َرِة َوالمَفَراُغ ِمنـم َراُم ِِبلمُعمم اَلَلٌة َعَلى ِإطمََلِق التََّمتُِّع َعَلى ااِلعمِتَماِر اْلمِحم
، َوَذلِ  جِ  ُهِر اْلَم َرةَ ِف َأشم َُديمِبَيِة َأوم ُعمم َرَة اْلم ، ِإمَّا ُعمم جِ   المَقَضاِء َوُهَو َك َأنَـُّهُم اعمَتَمُروا َوُمَعاِويَُة بـَعمُد َكاِفٌر مبَكََّة قـَبمَل اْلَم

َلَة المَفتمحِ  َلَم َمَع َأبِيِه لَيـم ِعمَرانَِة فـََقدم َكاَن ُمَعاِويَُة َأسم َرُة اْلم َبُه، فََأمَّا ُعمم َشم ُ َعَليمِه اَأم ، َوُروِ يَنا َأنَُّه َقصََّر ِمنم َشعمِر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



ِعمَرانَِة اَل َُمَاَلةَ  َرُة اْلم َقص  ِف بـَعمِض ُعَمرِِه، َوِهَي ُعمم  .َوَسلََّم مبِشم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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ُر ُحجَِّة َمنم َذَهَب ِإََل َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم كَ  ََحاِديِث ِف َذِلكَ ِذكم  اَن َقارًَِن، َوَسرمُد اَأم
َم َما َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم  ُ َعنمُه َقدم تـََقدَّ َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ِمِننَي ُعَمَر بمِن اْلم عمُت ِرَوايَُة َأِمرِي المُمؤم ، مسَِ َومزَاِعيِ  ر و اَأم َحِديِث َأيب َعمم

َطَّاِب قَالَ َُيمََي بمَن َأيب َكِثري ، َعنم عِ  ، َعنم ُعَمَر بمِن اْلم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : كم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ
َرًة ِف َحجَّة  : أاتىن آت  من رىب عزوجل فـََقالَ : ِبَواِدي المَعِقيِق يـَُقول  .َصلِ  ِف َهَذا المَواِدي المُمَباَرِك َوُقلم ُعمم

َهِقيُّ وَ  َاِفُظ المبَـيـم د بن ُسَليمَمان، قَالَ : قَاَل اْلم ُقِرَئ : َأنـمَبَأََن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن ُعَمَر بمِن َحفمص  املقربى بِبَـغمَداد، َأنبَأََن َأْحم
ََرِوي ، َحدثَنا َعِليِ   ثـََنا َُيمََي بمُن َأيب كثري، َحدثَنا َعَلى َعبمِد المَمِلِك بمِن ُُمَمَّد  َوَأَن أمسع، َحدثَنا َأبُو زيد اهلم بمِن المُمَباَرِك، َحدَّ

َطَّاِب، َقالَ  َثيِن ُعَمُر بمُن اْلم ، َحدَّ َثيِن ابمُن َعبَّاس  رَِمُة، َحدَّ ُ َعَليمِه َوسلم: ِعكم َرائِيل َعَليمِه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أاتىن ِجبـم
ِ : فـََقالَ  السَََّلُم َوَأََن ِِبلمَعِقيقِ  َعتَـنيم  .َصلِ  ِف َهَذا المَواِدي المُمَباَرِك رَكم

ِم المِقَياَمةِ : َوُقلم  جِ  ِإََل يـَوم َرُة ِف اْلَم َرًة ِف َحجَّة ، فـََقدم َدَخَلِت المُعمم  .ُعمم
َهِقيُّ  ََرِوي ِ : مثَّ قَاَل المبَـيـم  .َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َأيب زَيمد  اهلم

َرانِيًّا يـَُقاُل َلُه الصَُِّبُّ بمُن َمعمَبد ،: َماُم َأْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ  ، َأنَّ َرُجًَل َكاَن َنصم فََأرَاَد  َحدثَنا َهاشم، َحدثَنا َسيَّاٌر، َعنم َأيب َواِئل 
َهاَد َفِقيَل َلهُ  جِ  وَ : اْلِم َعِريَّ َفَأَمَرُه َأنم يُِهلَّ ِِبْلَم َشم جِ ، فَأََتى اَأم َنَما ُهَو يـَُلِبِ  ِإذم َمرَّ ِبَزيمِد ابمَدأم ِِبْلَم يًعا، فـََفَعَل، فـَبَـيـم َرِة مجَِ المُعمم

ِلهِ : بمِن ُصوَحاَن َوَسلمَماَن بمِن رَبِيَعَة، فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبهِ   .هَلََذا َأَضلُّ ِمنم بَِعرِي َأهم
َر َذِلَك َعَليمِه فـََلمَّا َقِدمَ  َطَّاِب َفذََكَر َذِلَك َلهُ  َفَسِمَعَها الصَُِّبُّ َفَكبـُ  .َأَتى ُعَمَر بمَن اْلم

 هديت: فـََقاَل َلُه عمر
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِلُسنَِّة نَِبيِ َك َصلَّى اَّللَّ
َرى يـَُقولُ : قَالَ  عمُتُه َمرًَّة ُأخم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َومسَِ َت ِلُسنَِّة نَِبيِ َك َصلَّى اَّللَّ  .ُوفِ قم
، َعِن  َوَقدم  ، َعنم َأيب َواِئل  َعمَمِش، َعنم َشِقيق  َماُم َأْحمَُد، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن، َعِن اَأم الصَُِّبِ  بمِن َمعمَبد ، َعنم َرَواُه اْلمِ

َطَّاِب َفذََكَرهُ   .ُعَمَر بمِن اْلم
ًئا، ُهِديَت ِلُسنَِّة نَ : َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ِإنَـُّهَما ملَم يـَُقواَل َشيـم  .ِبيِ َك َصلَّى اَّللَّ

ِريِ ، َعنم َمنمُصور ، َعنم َأيب َواِئل  بِهِ  َياَن الثَـّوم  .َوَرَواُه َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم ُسفم
َياَن بمِن ُعيَـ  ََكِم َعنم َأيب َواِئل  َوَعنم ُسفم َنَة َعنم َعبمَدَة بمِن َأيب لَُبابََة، َعنم َأيب َوَرَواُه َأيمًضا َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َعِن اْلم يـم



، قَالَ  َللمت حبَج  َوعمَرة، فسمعين يزِيد بمُن ُصوَحاَن : قَاَل الصَُِّبُّ بمُن َمعمَبد  : َواِئل  لمت، فََأهم َرانِي ا فَأسم ُكنمُت َرُجًَل َنصم
 َوَسلمَماُن بمُن رَبِيَعةَ 

ِلهِ : َوَأََن ُأِهلَّ هِبَِما، فـََقااَل   .هَلََذا َأَضلُّ ِمنم بَِعرِي َأهم
َبَل َعَليمِهَما َفََلَمهُ  بَـرمتُُه، فََأقـم َا ُْحِ َل َعَليَّ ِبَكِلَمِتِهَما َجَبٌل، فـََقِدممُت َعَلى ُعَمَر فََأخم َبَل َعَليَّ فـََقالَ َفَكَأَّنَّ ُهِديَت : َما، َوَأقـم

ُ َعَليمِه َوسَ   .لَّمَ ِلُسنَِّة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
أَلُُه َعنمهُ : قَاَل َأبُو َواِئل  : قَاَل َعبمَدةُ  ُروٌق ِإََل الصَُِّبِ  بمِن َمعمَبد  َنسم  .َكِثريًا َما َذَهبمُت َأََن َوَمسم

 .َوَهِذِه َأَسانِيٌد َجيِ َدٌة َعَلى َشرمِط الصَِّحيحِ 
، َعِن َأيب َواِئل  َشِقيِق بمِن َسَلَمَة بِهِ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم طُ   .ُرق 

جِ  ِمنم ُسَنِنهِ  َسِن بمِن َشِقيق، َحدثَنا َأىب، َعن مَجمَرة السُّكَِّريِ ، : َوقَاَل النََّساِئيُّ ِف ِكَتاِب اْلَم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعِليِ  بمِن اْلَم َحدَّ
، َعنم َسَلَمَة بمِن ُكَهيم  ، َعنم ُعَمَر، َأنَُّه قَالَ َعنم ُمَطرِ ف  ، َعن طَاُووس، َعِن ابمِن َعبَّاس  َعِة : ل  َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَنـمَهاُكمم َعِن المُمتـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َوِإنَـَّها َلِفي ِكَتاِب اَّللَِّ َوَقدم فـََعَلَها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َناٌد َجيِ دٌ   .ِإسم

* * * 
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ِمِننيَ ِرَوايَُة أَ  َماُم َأْحمَدُ : ِمريَِي المُمؤم ُهَما قَاَل اْلمِ ُ َعنـم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم : ُعثمَماَن َوَعِلي   َرِضَي اَّللَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ َحدَّ
ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، قَالَ  َتَمَع َعِليٌّ َوُعثمَماُن بُِعسم : َعمم َرِة، اجم َعِة َأِو المُعمم َهى َعِن المُمتـم َفاَن، وََكاَن ُعثمَماُن يـَنـم

َهى َعنمُه؟ فـََقاَل ُعثمَمانُ : فـََقاَل َعِليٌّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـَنـم  .َدعمَنا ِمنمكَ : َما تُرِيُد ِإََل َأممر  فـََعَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَُد   .ُُممَتَصًراَهَكَذا َرَواُه اْلمِ

ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، قَالَ  ِ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعنم َعمم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم تَـَلَف َعِليٌّ َوُعثمَماُن : َوَقدم َأخم اخم
َعِة، فـََقالَ  َفاَن ِف المُمتـم  على َما تُرِيُد ِإََل َأنم : َومُهَا بُِعسم

َهى َعنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََلمَّا رََأى َذِلَك َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َأَهلَّ هبِِ تـَنـم يًعاَأممر  فـََعَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َما مجَِ
 .َوَهَكَذا َلفمُظ المُبَخاِري ِ 

ثـََنا غُنمَدٌر، عَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َبشَّار ، َحدَّ ِ، َعنم َمرمَواَن بمِن َحدَّ َُسنيم ََكِم، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم نم ُشعمَبَة، َعِن اْلم
ََكِم، قَالَ  نَـُهَما، فـََلمَّا رََأى َعِليٌّ َأَهلَّ : اْلم َعِة َوَأنم جُيمَمَع بـَيـم َهى َعِن المُمتـم ُت ُعثمَماَن َوَعِليًّا، َوُعثمَماُن يـَنـم لَبـَّيمَك :  هِبَِماَشِهدم

َرة    .َوَحج   بُِعمم
ِل َأَحد  : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَقوم  .َما ُكنمُت َِأَدََع ُسنََّة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِلم  المَبِطنِي، َعنم َعِليِ  بمِن اْلمُ  َعمَمِش َعنم ُمسم ِ ِبهِ َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة ِبِه، َوِمنم َحِديِث اَأم  .َسنيم



َماُم َأْحمَدُ َوقَاَل ا ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم قـََتاَدَة، قَالَ : ْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ َهى : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َشِقيق  : َحدَّ َكاَن ُعثمَماُن يـَنـم
َعِة َوَعِليٌّ َيَمُمُر هِبَا، فـََقالَ   ِإنَّكَ : ُعثمَماُن ِلَعِلي   : َعِن المُمتـم
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 .ا وََكَذاَلَكذَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : مثَّ قَاَل َعِليٌّ  َت َأَنَّ مَتَتـَّعمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َلَقدم َعِلمم

 .َأَجلم، َوَلِكنَّا ُكنَّا َخائِِفنيَ : قَالَ 
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبةَ   .َوَرَواُه ُمسم

َرَم َعاَم َحجَِّة فـََهَذا اعمرِتَاٌف ِمنم ُعثمَماَن َرِضَي اَّللَُّ  ُ َعنمُه َأحم ُهَما، َوَمعمُلوٌم َأنَّ َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ  َعنمُه مبَا َرَواُه على رضى هللا َعنـم
َي، َوأمره َعَليمهِ  َدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن َقدم َساَق اهلم ََلِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََلل  َكِإهم م َأنم َُيمُكَث َحَراًما،  السَََّل المَوَداِع إبِِهم

يِهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهدم رََكُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَأشم
 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ 

َوِد َدَخَل َعَلى  َسم َداَد بمَن اَأم َيا  َعِلي ِ َوَرَوى َماِلٌك ِف المُمَوطَِّأ َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد  َعنم َأبِيِه، َأنَّ المِمقم بمِن َأيب طَاِلب  ِِبلسُّقم
َرةِ : ، فـََقالَ ( 5)َوُهَو يـَنمَجُع َبَكَرات  َلُه َدِقيًقا َوَخَبطًا  جِ  َوالمُعمم َ اْلَم َرَن بـَنيم َهى َعنم َأنم يـُقم  .َهَذا ُعثمَمان ابمن َعفَّاَن يـَنـم

 َفَخَرَج َعِليٌّ َوَعَلى يَِدِه َأثـَُر الدَِّقيقِ 
ََبِط  ََبِط َعَلى ِذرَاَعيمِه َما أَ  -َواْلم ِقيِق َواْلم جِ  : َحىتَّ َدَخَل َعَلى ُعثمَماَن فـََقالَ  -نمَسى َأثـََر الدَّ َ اْلَم َرَن بـَنيم َهى َأنم يـُقم َأنمَت تـَنـم

َرِة؟ فـََقاَل ُعثمَمانُ  َرة  َمًعا ليبيك اللَُّهمَّ لَبـَّيمكَ : َذِلَك رَأمِيي َفَخَرَج َعِليٌّ ُمغمَضًبا َوُهَو يـَُقول: َوالمُعمم  .حبَجَّة  َوُعمم
َحاَق، َعِن المبَـَراِء بمِن : َوَقدم قَاَل َأبُو َداُود ِف سَننه َحدثَنا ُيَي بن مِعني، َحدثَنا حجاج، َحدثَنا يُوُنُس، َعنم َأيب ِإسم

، قَالَ  ُ َعَليمِه وَ : َعاِزب   .َسلََّم َعَلى الميمنُكنمُت َمَع َعِلي   ِحنَي َأَمَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َِديَث ِف ُقُدوِم َعِلي     .فدكر اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل َعِليٌّ  ُ : قـُلمتُ : َكيمَف َصنَـعمَت؟ قَالَ : فـََقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َللمُت إبِِهم َا َأهم ِإَّنَّ
 .َعَليمِه َوَسلَّمَ 

دى وقرنتإِ : قَالَ   .ين ِ َقدم سقت اهلم
__________ 

 .االبل المفتية: البكرات( 5)
 .يسقى: وينجع
 .ورق الش جر ينفض وجيفف ويطحن وخيلط بدقيق َوَغريه، مثَّ تسقاه االبل: واْلبط

)*( 
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َناِدِه، َوُهَو عَ  ِ َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن َمِعني  إبِِسم  .َلى َشرمِط الشَّيمَخنيم
َهِقيُّ ِبَنَُّه ملَم يَذمُكرم َهَذا اللَّفمَظ ِف ِسَياِق َحِديِث َجاِبر  الطَِّويلِ  َاِفُظ المبَـيـم  .َوَعلََّلُه اْلم

 .َوَهَذا التـَّعمِليُل ِفيِه َنَظٌر، َِأَنَُّه َقدم ُرِوَي المِقَراُن ِمنم َحِديِث َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ 
 .َما َسَيأمِت َقرِيًباكَ 

ُ تـََعاََل   .ِإنم َشاَء اَّللَّ
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَمِديَنِة : َوَرَوى ابمُن ِحبَّاَن ِف َصِحيِحِه، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت َأََن ِمَن الميمن، َوقلت  .كإهَلل النَِّب   لبيمك إبهَلل: َوَخَرجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يًعا: فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرِة مجَِ جِ  َوالمُعمم َللمُت ِِبْلَم  .فَِإين ِ َأهم

ُ َعنمُه َوَقدم َرَواُه َعنمُه مَجَاَعٌة ِمَن التَّابِِعنَي، َوََنمُن نُوِرُدُهمم * * *  ُمَرتَِّبنَي َعَلى ُحُروِف  ِرَوايَُة َأَنِس بمِن َماِلك  َرِضَي اَّللَّ
 .المُمعمَجمِ 

ُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ المُمَزينُّ َعنهُ  د: َبكم ُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ المُمَزينُّ، قَاَل : قَاَل االمام َأْحم َحدثَنا هشيم، َحدثَنا ُْحَيمٌد الطَِّويُل، َأنـمَبَأََن َبكم
ُث، قَالَ  عمُت َأَنَس بمَن َماِلك  ُُيَدِ  ثمُت ِبَذِلَك : مسَِ يًعا، َفَحدَّ َرِة مجَِ جِ  َوالمُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُلِبِ  ِِبْلَم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ

َدهُ : ابمَن ُعَمَر، فـََقالَ  جِ  َوحم  .َلىبَّ ِِبْلَم
ِل ابمِن ُعَمَر، فـََقالَ  ُتُه بَِقوم ثـم َياَنً َما تـَُعدُّوَنَ : فـََلِقيُت َأَنًسا َفَحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ !  ِإالَّ ِصبـم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : مسَِ

َرًة َوَحجًّا  .لَبـَّيمَك ُعمم
ِر بمِن المفضل، َعن ْحيد بِهِ   .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُمَسدَّد ، َعنم ِبشم

 .َوأخرجه ُمسلم َعن ُشَريمح بمِن يُوُنَس، َعنم ُهَشيمم  بِهِ 
ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ الم  ، َعنم َحِبيِب بمِن الشَِّهيِد، َعنم َبكم ، َعنم يَزِيَد بمِن ُزرَيمع  طَام   .ُمَزين ِ بِهِ َوَعنم أَُميََّة بمِن ِبسم

* * * 
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ثـََنا وَِكيٌع، َعِن ابمِن َأيب  َماُم َأْحمَُد َحدَّ ُ َعَليمِه  ََثِبٌت المبـَُناينُّ َعنم َأَنس  قَاَل اْلمِ ، َعنم َأَنس  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َلى، َعنم ََثِبت  لَيـم
 .َوَسلَّمَ 

َرة  َوَحجَّة  َمًعا: قَالَ   .لَبـَّيمَك ِبُعمم
َسُن المَبصمِريُّ َعنمهُ  ِه اْلَم  .تـََفرََّد ِبِه ِمنم َهَذا المَوجم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا: قَاَل اْلمِ ثـََنا َرومٌح، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابَُه  َحدَّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعث، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَدَما َرة ، َفَأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا حبَج   َوُعمم لصََّفا َوالمَمرمَوِة َأنم طَاُفوا ِِبلمبَـيمِت َوِبِ  َقِدُموا َمكََّة َوَقدم لَبـَّوم

ُ َعَليمِه وَ  َم َهابُوا َذِلَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرًة، َفَكَأنَّ المَقوم ًَي : َسلَّمَ ُيُِلُّوا َوَأنم جَيمَعُلوَها ُعمم َلوماَل َأين ِ ُسقمُت َهدم



َللمتُ   .ََأَحم
ُم َومَتَتـَُّعوا  .فََأَحلَّ المَقوم

َا ، : ِفُظ َأبُو بكر المبَـزَّارَوقَاَل اْلم َسِن، َعنم َأَنس  َعُث، َعِن اْلَم َيان بن حبيب، َحدثَنا َأشم َحدثَنا اْلمسن بن قزعة، َحدثَنا ُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَهلَّ ُهَو َوَأصمَحابُهُ   َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ا َقِدُموا َمكََّة طَ  َرِة، فـََلمَّ جِ  َوالمُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم ُيُِلُّوا ِِبْلَم اُفوا ِِبلمبَـيمِت َوِِبلصََّفا َوالمَمرمَوِة، َأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فـََهابُوا َذِلكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َللمتُ : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي ََأَحم َدم  .َأِحلُّوا فـََلوماَل َأنَّ َمِعَي اهلم
 .َفَحلُّوا َحىتَّ َحلُّوا ِإََل النِ َساءِ 

َعُث بمُن َعبمِد المَمِلكِ : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ  َسِن ِإالَّ َأشم  .اَل نـَعمَلُم َرَواُه َعِن اْلَم
َماُم َأْحمَدُ : ُْحَيمُد بمُن ِتريََويمِه الطَِّويُل َعنمهُ * * *  ثـََنا َُيمََي، َعنم ُْحَيمد ، : قَاَل اْلمِ ُ َحدَّ عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمُت َأَنًسا، مسَِ مسَِ

 .لبيمك حبَج  َوعمَرة َوحج: َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقول
ِه، َلِكنم  َناد ثَلثى على َشرط الشيخيني، َوملَم خُيمرَِجاُه َواَل َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب المُكُتِب ِمنم َهَذا المَوجم ِلٌم عَ  َهَذا ِإسم نم َرَواُه ُمسم

، َعنم َُيمََي بن َأىب  َُيمََي بمِن َُيمََي، َعنم ُهَشيمم 
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، قَالَ  ُعوا َأَنَس بمَن َماِلك  َحاَق َوَعبمِد المَعزِيِز بمِن ُصَهيمب  َوُْحَيمد ، َأنَـُّهمم مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَهلَّ : ِإسم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ
يعً  َرًة َوَحجًّا: اهِبَِما مجَِ َرًة َوَحجًّا، لَبـَّيمَك ُعمم  .لَبـَّيمَك ُعمم

د ، قَالَ : َوقَاَل االمام َأْحم ، َأنـمَبَأََن ُْحَيمٌد الطَِّويُل، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َساَق َرُسوُل : َحدثَنا يعمر بن يسر، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُدم  َرى: ًَن َكِثريًَة َوقَالَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوِإين ِ َلِعنمَد َفِخِذ ََنقَِتِه المُيسم َرة  َوَحج    .لَبـَّيمَك ِبُعمم

ِه َأيمًضا  .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
ر  المبَـزَّارُ : ُْحَيمُد بمُن ِهََلل  المَعَدِويُّ المَبصمِريُّ َعنمهُ * * *  َاِفُظ َأبُو َبكم َنِدهِ  قَاَل اْلم ثـََنا ُُمَمَّد بن الممثىن، َحدثَنا : ِف ُمسم َحدَّ

 .َعبمُد المَوهَّاِب، َعنم َأيُّوَب، َعنم َأيب ِقََلبََة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  
 .ح

ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َعنم َأيُّوَب، َعنم َأيب ِقََلبَةَ  ، َوحدثَنا َسلَمة بن شبيب، َحدَّ ، َعنم َأَنس   َوُْحَيمِد بمِن ِهََلل 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يُـ : قَالَ  َبَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَـَتُه لََتَمسُّ رُكم َرةِ ِإين ِ رِدمُف َأيب طَلمَحَة َوِإنَّ رُكم جِ  َوالمُعمم  .َلِبِ  ِِبْلَم

َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ َعَلى َشرمِط الصَّ   .ِحيِح َوملَم خُيمرُِجوهُ َوَهَذا ِإسم
َرِة َأبُو طَلمَحةَ  جِ  َوالمُعمم  .َوَقدم أتََوََّلُه المبَـزَّاُر َعَلى َأنَّ الَِّذي َكاَن يـَُلِبِ  ِِبْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .َوملَم يـُنمِكرم َعَليمِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
، َكَما َمَضى وََكَما َسَيأمِت َوَهَذا التَّأمِويُل ِفيِه َنَظٌر َواَل َحا  .َجَة ِإلَيمِه، جملئ َذِلَك ِمنم ُطُرق  َعنم َأَنس 



ُ َأعم  ََل، َوُهَو ِف َهِذِه الصُّورَِة َأقـمَوى َداَلَلًة َواَّللَّ َرِب المَمذمُكورَيمِن َأوم ُد الضَِّمرِي ِإََل َأقـم  .َلمُ مثَّ َعوم
، َصرِيُح الرَّدِ  َعَلى َهَذا التَّأمِويلِ َوَسَيأمِت ِف ِرَوايَِة َساملِِ بمِن أَ  َعمِد، َعنم َأَنس   .يب اْلم
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َلَم َعنمهُ  ر  المبَـزَّارُ : زَيمُد بمُن َأسم َاِفُظ َأبُو َبكم َلَم، َعنم َأَنِس بمِن : قَاَل اْلم ، َعنم زَيمِد بمِن َأسم َرَوى َسِعيُد بمُن َعبمِد المَعزِيِز التـَُّنوِخيُّ
َرة  َماِلك   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَهلَّ حبَج   َوُعمم  .، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ِكني ، قَااَل  ََرِويُّ َوُُمَمَُّد بمُن ِمسم َسُن بمُن َعبمِد المَعزِيِز اْلم ثـََناُه اْلَم ر ، َعنم َسِعيِد بمِن عبد المَعزِيز، َعن : َحدَّ ُر بمُن َبكم ثـََنا ِبشم َحدَّ
 .َعن َأَنس   زيد بن أسلم،

هِ : قـُلمتُ  َناٌد َصِحيٌح َعَلى َشرمِط الصَِّحيِح، َوملَم خُيمرُِجوُه ِمنم َهَذا المَوجم  .َوَهَذا ِإسم
َياِق، فـََقالَ  َهِقيُّ ِبَبمَسَط ِمنم َهَذا السِ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َاِفُظ وَ : َوَقدم َرَواُه اْلم َبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ر  َأْحمَُد بمُن َأنـم َأبُو َبكم

َسِن المَقاِضي، قَااَل  ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َأنبَأََن المَعبَّاس بن المَولِيد بن يزِيد، َأخمربين َأىب، َحدثَنا : اْلَم َحدَّ
ِِه  َلَم َوَغريم ُ َعَليمِه : َتى ابمَن ُعَمَر فـََقالَ َأنَّ رَُجًَل أَ ; ُشَعيمب بن عبد المَعزِيز، َعن زيد ابمن َأسم َِِ َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

جِ  فَانمَصَرفَ : َوَسلََّم؟ فـََقاَل ابمُن ُعَمرَ   .َأَهلَّ ِِبْلَم
ِبِل، فـََقالَ  ؟ قَالَ : مثَّ َأاَتُه ِمَن المَعاِم المُمقم ؟َأملَم أتَمِتيِن َعاَم أَ : َِِ َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ  وَّل 

 .بـََلى، َوَلِكنَّ َأَنَس بمَن َماِلك  يـَزمُعُم َأنَُّه قـََرنَ : قَالَ 
َفاُت الرؤوس: قَاَل ابمُن ُعَمرَ  ُخُل َعَلى النِ َساِء َوُهنَّ ُمَكشِ   .ِإنَّ َأَنَس بمَن َماِلك  َكاَن يَدم

ُ َعَليمِه  ج ِ ، َوِإين ِ ُكنمُت حَتمَت ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَسلََّم َُيَسُّيِن لَُعابـَُها َأمسمَُعُه يـَُلِبِ  ِِبْلَم
َعمِد المَغَطَفاينُّ المُكوِفُّ َعنمهُ * * *  َماُم َأْحمَدُ : َساملُ بمُن َأيب اْلم ثـََنا َشرِيٌك، َعنم َمنمُصور ، : قَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم، َحدَّ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َعنم َساملِِ بمِن َأيب اْلمَ  ، يـَرمفـَُعُه ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرِة، فـََقالَ : عمِد، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  جِ  َوالمُعمم َ اْلَم : َأنَُّه مَجََع بـَنيم
َرة  َوَحجَّة  َمًعا  .لَبـَّيمَك ِبُعمم

 .َحَسٌن َوملَم خُيمرُِجوهُ 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُعثمَماُن بمُن المُمِغريَِة، َحدَّ ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َحدَّ  َعفَّاُن، َحدَّ
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َسِن بمِن َعِلي    ََل اْلَم َعمِد، َعنم َسعمد  َموم َفِة فـََقاَل َعِليٌّ : َقالَ ; َعنم َساملِِ بمِن َأيب اْلم َُليـم َنا َذا اْلم َنا َمَع َعِلي   فَأَتـَيـم يُد ِإين ِ ُأرِ : َخَرجم
َرِة، َفَمنم َأرَاَد َذِلَك فـَلميَـُقلم َكَما َأُقوُل، مثَّ َلىبَّ قَالَ  جِ  َوالمُعمم َ اْلَم َرة  َمًعا: َأنم َأمجمََع بـَنيم  .لَبـَّيمَك حبَجَّة  َوُعمم

، قَالَ : َوقَاَل َساملٌِ : قَالَ  بَـَرين َأَنُس بمُن َماِلك  ِلي لََتمَ : َوَقدم َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنَُّه َواَّللَِّ ِإنَّ رِجم ِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سُّ رِجم
يًعا  .لُِيِهلُّ هِبَِما مجَِ



ِه َوملَم خُيمرُِجوهُ  َناٌد َجيِ ٌد ِمنم َهَذا المَوجم  .َوَهَذا َأيمًضا ِإسم
َاِفِظ المبَـزَّاِر َما أتََوََّل ِبِه َحِديثَ  َياُق يـَُردُّ َعَلى اْلم ُ َأعمَلمُ  َوَهَذا السِ  َم َواَّللَّ ، َعنم َأَنس  َكَما تـََقدَّ  .ُْحَيمِد بمِن ِهََلل 

ر  المبَـزَّارُ : ُسَليمَماُن بمُن َطرمَخاَن التـَّيمِميُّ َعنمهُ * * *  َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا َُيمََي بمُن حبيب بن َعَريب ، َحدثَنا المُمعمَتِمُر : قَاَل اْلم َحدَّ
 بمُن ُسَليمَماَن،

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُلِبِ  هِبَِما مجَِ مسَِ  عمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ، قَاَل مسَِ ُث َعنم َأَنِس بمِن َماِلك   .يًعاعمُت َأيب ُُيَدِ 
َمعمُه ِإالَّ ِمنم َُيمََي : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ  ُنُه المُمعمَتِمُر، َوملَم َيسم  . بمِن َحِبيب  المَعَريبِ  َعنمهُ ملَم يـَرمِوِه َعِن التـَّيمِميِ  ِإالَّ ابـم

 .َوُهَو َعَلى َشرمِط الصَِّحيِح َوملَم خُيمرُِجوهُ : قـُلمتُ 
َماُم َأْحمَدُ : ُسَويمُد بمُن ُحَجريم  َعنمهُ * * *  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب قـََزَعَة ُسَويمِد بمِن ُحَجريم  : قَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ ، َحدَّ

، قَالَ  َبَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َبُة َأيب طَلمَحَة َتَكاُد َأنم ُتِصيَب رُكم  ُكنمُت َرِديَف َأيب طَلمَحَة، َفَكاَنتم رُكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُِهلُّ هِبِمَ   .اَعَليمِه َوَسلََّم، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َناٌد َجيِ ٌد، تـََفرََّد بِِه َأْحمَُد َوملَم خُيمرُِجوهُ   .َوَهَذا ِإسم
َاِفِظ المبَـزَّاِر َصرِيحٌ   .َوِفيِه َردٌّ َعَلى اْلم

َرمِميُّ َعنمهُ * * *  َماُم َأْحمَدُ : َعبمُد اَّللَِّ بمُن زَيمد  َأبُو ِقََلبََة اْلم ثـََنا َعبمُد الرَّ : قَاَل اْلمِ َبَأََن َمعمَمٌر، َعنم َأيُّوَب، َعنم َأيب َحدَّ زَّاِق، َأنـم
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ِقََلبََة، َعنم َأَنس   .ُكنمُت َرِديَف َأيب طَلمَحَة َوُهَو ُيَساِيُر النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه وَ : قَالَ  ِلي لََتَمسُّ َغرمَز النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرِة َمًعافَِإنَّ رِجم جِ  َوالمُعمم  .َسلََّم َفَسِمعمُتُه يـَُلِبِ  ِِبْلَم
، قَالَ  ، َعنم َأيُّوَب، َعنم َأيب ِقََلبََة، َعنم َأَنس  َر : َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم ُطُرق  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الظُّهم َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

تَـَوتم بِِه َعلَ ِِبلمَمِديَنِة َأرمبـًَعا َوالمعَ  ِ، مثَّ َِبَت هِبَا َحىتَّ َأصمَبَح، مثَّ رَِكَب رَاِحَلَتُه َحىتَّ اسم َعتَـنيم َفِة رَكم َُليـم َر ِبِذي اْلم ى المبَـيمَداِء صم
يًعا َرة  َوَأَهلَّ النَّاُس هِبَِما مجَِ َد اَّللََّ َوَسبََّح وََكبـََّر، َوَأَهلَّ حبَج   َوُعمم  .ْحَِ

َرةِ : َلهُ  َوِف ِرَوايَة   جِ  َوالمُعمم يًعا، اْلَم  .ُكنمُت َرِديَف َأيب طَلمَحَة َوِإنَـُّهمم لََيصمُرُخوَن هِبَِما مجَِ
، قَالَ  ، َعنم َأَنس  َبَح َفَصلَّى الصُّبمَح، مثَّ رَِكَب رَاِحَلَتُه َحىتَّ إِ : َوِف ِرَوايَة  َلُه َعنم َأيُّوَب، َعنم َرُجل  َذا مثَّ َِبَت َحىتَّ َأصم

َرة  َوَحج    تَـَوتم ِبِه المبَـيمَداَء َأَهلَّ ِبُعمم  .اسم
ِلم  : َعبمُد المَعزِيِز بمُن ُصَهيمب    .تـََقدََّمتم ِرَوايـَُتُه َعنمُه َمَع ِرَوايَِة ُْحَيمد  الطَِّويِل َعنمُه، ِعنمَد ُمسم

َعاَن َعنمهُ * * *  َاِفُظ َأبُو: َعِليُّ بمُن زَيمِد بمِن ُجدم ر  المبَـزَّارُ  قَاَل اْلم ، : َبكم ثـََنا َعِليُّ بمُن َحِكيم  ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن َسِعيد ، َحدَّ َحدَّ
، َعنم َعِليِ  بمِن زَيمد ، َعنم َأَنس   يًعا: َعنم َشرِيك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلىبَّ هِبَِما مجَِ  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ه ُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحاِب السَُّنِن َوُهَو َعَلى شرطهمَهَذا َغرِيب من َهَذا المَوجم  .، َومل خُيمرِجم
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َماُم َأْحمَدُ : قـََتاَدُة بمُن ِدَعاَمَة السَُّدوِسيُّ َعنمهُ  ٌز َوَعبمُد الصََّمِد المَمعمىَن، َقااَل : قَاَل اْلمِ ثـََنا بـَهم َحدثَنا مهام بن ُيَي، َحدثَنا : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ : َسأَلمُت َأَنَس بمَن َماِلك  قـُلمتُ : قـََتاَدُة، قَالَ  ِحجًَّة َواِحَدًة َواعمَتَمَر َأرمَبَع : َكمم َحجَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َرتُُه ِمنَ  َرتُُه ِف ِذي المَقعمَدِة ِمَن المَمِديَنِة، َوُعمم َُديمِبَيِة، َوُعمم َرتُُه َزَمَن اْلم ، ُعمم ِعمَرانَِة ِف ِذي المَقعمَدِة َحيمُث َقَسَم َغِنيَمَة  َمرَّات  اْلم
ِتهِ  َرتُُه َمَع َحجَّ  .ُحنَـنيم ، َوُعمم

ِ ِمنم َحِديِث مَهَّاِم بمِن َُيمََي ِبهِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم
د: ُمصمَعُب بمُن ُسَليمم  الزُّبـَريمِيُّ َموماَلُهمم َعنهُ * * *  عمُت َأَنَس : قَاَل االمام َأْحم ، مسَِ َعُب بمُن ُسَليمم  َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا ُمصم

َرة  : بمَن َماِلك  يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حبَجَّة  َوُعمم  .َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 

ضمَرِميُّ َعنمهُ  َحاَق اْلَم َماُم : َُيمََي بمُن ِإسم َحاَق َوَعبمُد المَعزِيِز بمُن ُصَهيمب  َوُْحَيمٌد : َأْحمَدُ قَاَل اْلمِ َحدثَنا هشيم، َأنبَأََن ُيَي بن ِإسم
ُعوُه يـَُقولُ  ، َأنَـُّهمم مسَِ يًعا يـَقُ : الطَِّويُل، َعنم َأَنس  َرِة مجَِ جِ  َوالمُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُلِبِ  ِِبْلَم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَبـَّيمَك : ولُ مسَِ

َرًة َوَحجًّا َرًة َوَحجًّا، لَبـَّيمَك ُعمم  .ُعمم
ِلًما َرَواُه َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي، َعنم ُهَشيمم  ِبهِ  َم َأنَّ ُمسم  .َوَقدم تـََقدَّ

د َأيمضا ، قَالَ : َوقَاَل االمام َأْحم َعمَلى، َعنم َُيمََي، َعنم َأَنس  َنا َمعَ : َحدثَنا َعبمُد اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َخَرجم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرًة َوَحجًّا: َفَسِمعمُتُه يـَُقولُ : ِإََل َمكََّة، قَالَ   .لَبـَّيمَك ُعمم

د* * *  َقُل َعنمُه قَاَل االمام َأْحم َاَء الصَّيـم  .َحدثَنا حسن، َحدثَنا زَُهريم : َأبُو َأمسم
د بن عبد المملك، َحدثَنا  َوحدثَنا َأْحم
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، قَالَ  َقِل، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َاَء الصَّيـم َحاَق، َعنم َأيب َأمسم ٌر، َعنم َأيب ِإسم َة َأَمَرََن : زَُهيـم َنا َمكَّ جِ ، فـََلمَّا َقِدمم َنا َنصمُرُخ ِِبْلَم َخَرجم
َرةً  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم جَنمَعَلَها ُعمم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

جَّ ِبِ : قَالَ وَ  َي َوقـََرنمُت اْلَم َدم َرًة، َوَلِكينِ  ُسقمُت اهلم بـَرمُت َْلََعلمتـَُها ُعمم َتدم بَـلمُت ِمنم َأممِري َما اسم تَـقم َرةِ َلِو اسم  .لمُعمم
َاَء الصَّ  َحاَق، َعنم َأيب َأمسم َوِص، َعنم َأيب ِإسم َحم ، قَالَ َوَرَواُه النََّساِئيُّ، َعنم َهنَّاد ، َعنم َأيب اَأم َقِل، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  : يـم

ُ َعَليمِه َوسلم يـَُلِبِ  هِبَِما عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .مسَِ
ََنِفيُّ َويـَُقالُ * * *  َماُم َأْحمَدُ : ِإنَّ امسمَُه ُُمَمَُّد بمُن ُعبَـيمد ، َعنم َأَنس  : َأبُو ُقَداَمَة اْلم ثـََنا َرومحُ : قَاَل اْلمِ ثـََنا  َحدَّ بمُن ُعَباَدَة، َحدَّ

، قَالَ  ََنِفيِ  ُ َعَليمهِ : ُشعمَبُة، َعنم يُوُنَس بمِن ُعبَـيمد ، َعنم َأيب ُقَداَمَة اْلم  قلت النس بى شئ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرة  َوَحجَّة  : َوَسلََّم يلىب؟ فـََقالَ   .مسعته سبع َمرَّات يلىب ِبُعمم

َمةُ تـََفرََّد ِبِه ا ِفيُق َوالمِعصم ُد َوالمِمنَُّة َوِبِه التـَّوم َمم َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ َوَّلِلَِّ اْلم َماُم َأْحمَُد، َوُهَو ِإسم  .ْلمِ
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـََرَن بَـ : َوَرَوى ابمُن ِحبَّاَن ِف َصِحيِحِه، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َرِة َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جِ  َوالمُعمم َ اْلَم نيم

ُم َمَعهُ   .َوقـََرَن المَقوم



، مثَّ َشرََع يـَُعلِ ُل َذِلَك ِبكَ * * *  َهِقيُّ بـَعمَض َهِذِه الطُُّرِق َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َاِفُظ المبَـيـم  .ََلم  ِفيِه َنَظرٌ َوَقدم َأومَرَد اْلم
ِتَباُه َوَقعَ : َوَحاِصُلُه َأنَُّه قَالَ   َِأََنس  اَل ِلَمنم ُدونَُه، َوُُيمَتَمُل َأنم َيُكوَن مَسعه( 5) َوااِلشم

__________ 
 .رََجعَ : ا( 5)

)*( 

(7/111) 

 
 

ِسِه وَ  َرُه َكيمَف يُِهلُّ ِِبلمِقَراِن اَل َأنَُّه يُِهلُّ هِبَِما َعنم نـَفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُعلِ ُم َغيـم ُ َأعمَلمُ َصلَّى اَّللَّ  .اَّللَّ
 .َوَقدم ُرِوَي َذِلَك َعنم َغريمِ َأَنِس بمِن َماِلك  َوِف ثـُُبوتِِه َنَظرٌ  :قَالَ 

َا َأنه َكاَن تـَرمُك َهَذا المكَ : قـُلمتُ  ََل ِمنمُه، ِإذم ِفيِه َتَطرُُّق َواَل خَيمَفى َما ِف َهَذا المَكََلِم ِمَن النََّظِر الظَّاِهِر ِلَمنم أتََمََّلُه، َوُرمبَّ ََلِم َأوم
 .ري  ِتَمال  ِإََل ِحفمِظ الصََّحايبِ  َمَع تـََواتُرِِه َعنمُه، َكَما رََأيمَت آنًِفا، َوفـَتمُح َهَذا يـُفمِضي ِإََل َُممُذور  َكبِ احم 

ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
 .َحِديُث المبَـَراِء بمِن َعاِزب  ِف المِقَرانِ 

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َراَن، َأنـمَبَأََن َعِليُّ بمُن ُُمَمَّد  المِمصمِريُّ، َحدثَنا َأبُو َغسَّان َمالك بن أَ : قَاَل اْلم ِ بمُن ِبشم َُسنيم نـمَبَأََن َأبُو اْلم
َحاَق، َعِن المبَـَراِء بمِن  اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ : ، قَالَ َعاِزب  ُيَي، َحدثَنا يَزِيُد بمُن َهاُروَن، َأنـمَبَأََن زََكِرَيَّ بمِن َأيب زَائَِدَة، َعنم َأيب ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث ُعَمر  ُكلُُّهنَّ ِف ِذي المَقعمَدةِ   .َصلَّى اَّللَّ
َرتِِه الَِِّت َحجَّ َمَعَها: فـََقاَلتم َعاِئَشةُ   .َلَقدم َعِلَم َأنَُّه اعمَتَمَر َأرمَبَع ُعَمر  ِبُعمم
َهِقيُّ  ُفوظ   لَيمَس َهَذا: قَاَل المبَـيـم  .مبَحم

َناد  َصِحيح  ِإََل َعاِئَشَة ََنمُوهُ : قـُلمتُ   .َسَيأمِت إبِِسم
اَرُقطميِن   َاِفُظ َأبُو اْلمسن الدَّ ُهَما قَاَل اْلم ُ َعنـم ِر بمُن َأيب َداُودَ : ِرَوايَُة َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ  .أخربََن َأبُو َبكم

ُرُهمم، قَاُلواَوُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ا َاِعيَل َأبُو ُعبَـيمد  َوُعثمَماُن بمُن َجعمَفر  اللَّبَّاُن َوَغيـم ثـََنا َأْحمَُد بن : بمن رَُميمس  َوالمَقاِسُم بمُن ِإمسم َحدَّ
َيان الثَـّومري ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم  باب، َحدثَنا ُسفم ،  ُيَي الصوىف، َحدثَنا زيد بن اْلم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ

ِ قـَبمَل َأنم يـَُهاِجَر َوَحجٌَّة قـََرَن َمعَها : قَالَ  ، َحجَّتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث ِحَجج  َرةَحجَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .عمم

(7/119) 

 
 

َِديَث الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث  ِريِ  بِهِ َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم َياَن بمِن َسِعيد  الثَـّوم  .ُسفم
َياَن ِبِه مثَّ  َُباِب، َعنم ُسفم َياَن، اَل :  قَالَ َأمَّا الرتِ مِمِذيُّ فـََرَواُه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب زََِيد ، َعنم زَيمِد بمِن اْلم َغرِيٌب ِمنم َحِديِث ُسفم

َُبابِ نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِث زَيمِد بمِن ا  .ْلم



َِديَث ِف ُكُتِبِه َعنم َعبمِد اَّللَِّ  ، َرَوى َهَذا اْلم  بمِن َأيب زََِيد ، َوَسأَلمُت ُُمَمًَّدا َورََأيمُت عبد الرَّْحمَن بمَن َعبمِد الرَّْحمَِن، يـَعميِن الدَّارِِميَّ
ُه َُممُفوظًا ُتُه اَل يـَُعدُّ  .َعنم َهَذا فـََلمم يـَعمرِفمُه، َورََأيـم

َحاَق، َعنم جُمَاِهد  ُمرمَسًَل : قَالَ  ِريِ  َعنم َأيب ِإسم َا ُرِوَي َعِن الثَـّوم  .َوِإَّنَّ
َهِقيِ  قَاَل َأبُو ِعيَسى الرتِ مِمِذيُّ  َِديِث فـََقالَ : َوِف السَُّنِن المَكِبرِي ِللمبَـيـم َاِعيَل المُبَخاِريَّ َعنم َهَذا اْلم َهَذا : َسأَلمُت ُُمَمََّد بمَن ِإمسم

َا ُرِوَي َهَذا َعِن الثَـّومِريِ  ُمرمَسًَل َحدِ   .يٌث َخطَأٌ َوِإَّنَّ
َُباِب ِإَذا روى خطأ، ُرمبَا غلط ِف الشئ: قَاَل المُبَخاِريُّ   .وََكاَن زَيمُد بمُن اْلم

َُريمِبِ  َوَأمَّا ابمُن َماَجهم فـََرَواُه َعِن المَقاِسِم بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعبَّاد  المُمَهلَِّبِ ، َعنم َعبم  َياَن ِبهِ ( 5)ِد اَّللَِّ بمِن َداُوَد اْلم  .، َعنم ُسفم
َهِقيُّ،  َها الرتِ مِمِذيُّ َواَل المبَـيـم َا]َوَهِذِه َطرِيٌق ملَم يَِقفم َعَليـم َُباِب ظَاَنًّ َأنَُّه ( 1[ )َوُرمبَّ َواَل المُبَخاِريُّ َحيمُث َتَكلََّم ِف زَيمِد بمِن اْلم

 .لَيمَس َكَذِلكَ انـمَفَرَد ِبِه وَ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َرى َعنم َجاِبر  * * *  ، َعنم َأيب : قَاَل َأبُو ِعيَسى الرتِ مِمِذيُّ : َطرِيٌق ُأخم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َعنم َحجَّاج  ثـََنا ابمُن َأيب ُعَمَر، َحدَّ َحدَّ
َرَة، َوطَاف هَلما َطوافا َواِحًداالزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  جَّ َوالمُعمم  . َعَليمِه َوَسلََّم قـََرَن اْلَم

__________ 
َبة ِإََل اْلريبة، وهى ُمل ة ِِبلمَبصمَرةِ ( 5)  .ِنسم

 .155ثوىف سنة 
 .913/  5الل َباب 

 .لَيست ِف ا( 1)
)*( 
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 .َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ : مثَّ قَالَ 
خَ   .ة  َصِحيحٌ َوِف ُنسم

َرتِهِ : َوَرَواُه ابمُن ِحبَّاَن ِف َصِحيِحِه َعنم َجاِبر ، قَالَ  ِه َوِلُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإالَّ َطَوافًا َواِحًدا ِْلَجِ   .ملَم َيُطِف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُر : قـُلمتُ  َئِمَّةِ َحجَّاٌج َهَذا ُهَو ابمُن َأرمطَاَة، َوَقدم َتَكلََّم ِفيِه َغيـم  .َواِحد  ِمَن اَأم

ه  آَخَر، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َأيمًضا  .َوَلِكنم َقدم ُرِوَي ِمنم َوجم
َنِدهِ  ر  المبَـزَّاُر ِف ُمسم َاِفُظ َأبُو َبكم َثيِن َعمِ ي المقَ : َكَما قَاَل اْلم ُم بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ثـََنا ُمَقدَّ ، َعنم َعبمِد َحدَّ اِسم ابمن َُيمََي بمِن ُمَقدَّم 

ُ َعَليمهِ  ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جِ   الرَّْحمَِن بمُن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم  َ اْلَم َوَسلََّم َقِدَم فـََقَرَن بـَنيم
يَ  َدم َرِة َوَساَق اهلم  .َوالمُعمم

َرةً َوقَاَل  َعلمَها ُعمم َي فـَلمَيجم َدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم ملَم يـَُقلِ ِد اهلم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َنادِ : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ  ِه هِبََذا اْلمِسم  .َوَهَذا المَكََلُم اَل نـَعمَلُمُه يـُرمَوى َعنم َجاِبر  ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم
هِ انـمَفَرَد هِبَِذِه ا نده، وإسنادها َغرِيب جدا، َولَيمَست ِف شئ ِمَن المُكُتِب السِ تََّة ِمنم َهَذا المَوجم  .لطَّرِيِق المبَـزَّاُر ِف ُمسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ُ َعنمُه قَاَل اْلمِ َنمَصاِريِ  َرِضَي اَّللَّ ل  اَأم ثَـ : ِرَوايَُة َأيب طَلمَحَة زَيمِد بمِن َسهم ُهَو ابمن  -َنا َأبُو ُمَعاِويَة، َحدثَنا حجاج َحدَّ

، قَالَ  -َأرمطَاة  َ : َعن اْلمسن ابمن َسعمد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجََع بـَنيم بَـَرين َأبُو طَلمَحَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأخم
َرةِ  جِ  َوالمُعمم  .اْلَم

َناِدِه، َوَلفمظُهُ َوَرَواُه ابمُن َماَجهم  َ : َعنم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأيب ُمَعاِويََة إبِِسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـََرَن بـَنيم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرةِ  جِ  َوالمُعمم  .اْلَم

ُ َأعمَلمُ  جَّاُج بمُن َأرمطَاَة ِفيِه َضعمٌف َواَّللَّ  .اْلَم
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دِرَوايَُة ُسرَ  عمُت  -يعمىن ابمن ُسَويمد  -َحدثَنا مكى بن ِإبـمَراِهيم، َحدثَنا َداُود : اَقَة بمِن َماِلِك بمِن ُجعمُشم  قَاَل االمام َأْحم مسَِ
َرَة َصاِحَب َعِلي   يـَُقولُ : َعبمَد المَمِلِك الزَّرَّاَد، يـَُقولُ  عمُت النـَّزَّاَل بمَن َسبـم عمُت ُسَراَقَة يـَُقولُ : مسَِ عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  :مسَِ مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  ِم المِقَياَمةِ : اَّللَّ جِ  ِإََل يـَوم َرُة ِف اْلَم  .َدَخَلِت المُعمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداعِ : قَالَ   .َوقـََرَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرِة َوُهَو المِقَراُن قَاَل اْلمِ  ِرَوايَُة َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص   جِ  ِإََل المُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه مَتَتََّع ِِبْلَم َماُم َماِلٌك َعِن َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َأنَّ  َفِل بمِن اْلم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن نـَوم ، ابمِن ِشَهاب  َع َسعمَد بمَن َأيب َوقَّاص  ثَُه َأنَُّه مسَِ ُه َحدَّ

ج ِ  َرِة ِإََل اْلَم َياَن يَذمُكُر التََّمتَُّع ِِبلمُعمم  .َوالضَّحَّاَك بمَن قـَيمس  َعاَم َحجَّ ُمَعاِويَُة ابمن َأيب ُسفم
َنُع َذِلَك ِإالَّ َمنم َجِهَل َأممَر اَّللَِّ : فـََقاَل الضَّحَّاكُ   .اَل َيصم

َها: فـََقاَل الضَّحَّاكُ ! بِئمَس َما قلت ََيبمَن َأِخي: فـََقاَل َسعمدٌ  َهى َعنـم َطَّاِب َكاَن يـَنـم  .فَِإنَّ ُعَمَر بمَن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَصنَـعمَناَها َمَعهُ : فـََقاَل َسعمدٌ   .َقدم َصنَـَعَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَة، َعنم َماِلك  بِهِ َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنَّ  يًعا َعنم قـُتَـيـم  .َساِئيُّ مجَِ
 .َهَذا َحِديٌث َصِحيح: َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُسَليمَماُن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َحدَّ َثيِن غُنَـيمٌم، قَاَل َسأَلمُت ابمَن أَ  -يـَعميِن التـَّيمِميَّ  -َحدَّ يب َوقَّاص  َحدَّ
َعِة فـََقالَ   .َهَكَذا َرَواُه ُُممَتصرا -يـَعميِن ُمَعاِويََة  -فـََعلمَناَها َوَهَذا َكاِفٌر ِِبلمُعُرِش : َعِن المُمتـم

__________ 
 .زيد: ا( 5)

)*( 
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َياَن بمِن َسِعيد  الثَـّومِريِ   ِلٌم ِف َصِحيِحِه، ِمنم َحِديِث ُسفم َوُشعمَبَة َوَمرمَواَن المَفَزاِريِ  َوَُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن، َوَقدم َرَواُه ُمسم
َعةِ  ، َسأَلمُت َسعمَد بمَن َأيب َوقَّاص  َعِن المُمتـم عت غنيم ابمن قـَيمس  َقدم :  فـََقالَ َأرمبـََعتـُُهمم َعنم ُسَليمَماَن بن طرخان التيمى، مسَِ

َمِئذ  َكاِفٌر ِبِ   .-يـَعميِن ُمَعاِويََة  -لمُعُرِش قَاَل َُيمََي بمُن َسِعيد  ِف ِرَوايَِتِه فـََعلمَناَها َوَهَذا يـَوم
،  َوَرَواُه َعبمُد الرَّزَّاِق َعنم ُمعمَتِمِر بمِن ُسَليمَماَن َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك، ِكََلمُهَا َعنم ُسَليمَمانَ  ، َعنم ُغنَـيمِم بمِن قـَيمس  التـَّيمِميِ 

ج ِ َسأَلمُت سَ  َرِة ِإََل اْلَم  .عمًدا َعِن التََّمتُِّع ِِبلمُعمم
َمِئذ  َكاِفٌر ِِبلمُعُرِش : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَهَذا يـَوم  .-يـَعميِن َمكََّة َويـَعميِن ِبِه ُمَعاِويََة  -فـََعلمتـَُها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديُث الثَّاين َأَصحُّ إِ  َا ذََكرمََنُه اعمِتَضاًدا اَل اعمِتَماًدا، واالول َصِحيح االسناد، َوَهَذا َأصمَرُح ِف َوَهَذا اْلم َناًدا، َوِإَّنَّ سم
 .المَمقمُصوِد ِمنم َهَذا

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ىَف  ثـََنا َسِعيُد بمُن ُُمَمَِّد : قَاَل الطَّبَـَراينُّ ( 5)ِرَوايَُة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َأوم ثـََنا َسِعيُد بمُن ُسَليمَماَن، َحدَّ بمِن المُمِغريَِة المِمصمِريُّ، َحدَّ

ىَف، قَالَ  ثـََنا يَزِيُد بمُن َعطَاء ، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َأوم ُ َعَليمِه : َحدَّ َا مَجََع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَّنَّ
 َ َرِة َِأَنَُّه َعِلَم َأنَُّه ملَم َيُكنم َحاجًّا بـَعمَد َذِلَك المَعامِ َوَسلََّم بـَنيم جِ  َوالمُعمم  . اْلَم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َداُود : ِرَوايَُة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  ِف َذِلَك قَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ ر و، َعنم  -يعمىن المقطَّان  -َحدَّ  َعنم َعمم
، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبَع ُعَمر  : ِعكم َرَة المَقَضاِء : اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُديمِبَيِة، َوُعمم َرَة اْلم ُعمم

ِتهِ  ِعمَرانَِة، َوالرَّابَِعُة الَِِّت َمَع ِحجَّ  .َوالثَّالِثَُة ِمَن اْلم
 َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم طُُرق  َعنم َداُوَد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَعطَّار َوَقدم َرَواهُ 

__________ 
 .سقط من ا( 5)

)*( 

(7/117) 

 
 

رَِمَة َعِن ابمِن َعبَّاس  بِِه، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ  ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ِعكم ، َعنم َعمم  .َسٌن َغرِيبٌ حَ : المَمكِ يِ 
رَِمَة  ر و، َعنم ِعكم َنَة، َعنم َعمم َياَن بمِن ُعيَـيـم  .ُمرمَسًَل َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم ُسفم

َسِن َعِليِ  بمِن َعبمِد المَعزِيِز المبَـَغِوي ِ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب اْلَم َاِفُظ المبَـيـم َسِن بمِن الرَّبِيِع َوِشَهاِب بمِن َعبَّاد ،  َوَرَواُه اْلم ، َعِن اْلَم
 .ِكََلمُهَا َعنم َداُوَد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المَعطَّار

 .َفذكره
 .َوالرَّابَِعة الَّىِت قرن َمَع اْلمجَّة: َوقَالَ 

َسِن َعِليُّ بمُن َعبمِد المَعزِيزِ  َِديِث َعِن ابمِن َعبَّاس  ِإالَّ َداُوُد بمُن َعبمِد الرَّْحمَنِ لَيمَس َأَحٌد يـَقُ : مثَّ قَاَل َأبُو اْلَم  .وُل ِف َهَذا اْلم



َهِقيُّ َعِن المُبَخاِريِ  َأنَُّه قَالَ   .َداُوُد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن َصُدوٌق، ِإالَّ َأنه ُرمبَا يتهم ِف الشئ: مثَّ َحَكى المبَـيـم
َم َما َرَواُه المُبخَ  ، َعنم ُعَمَر َأنَُّه قَالَ َوَقدم تـََقدَّ ُ َعَليمِه َوسلم يـَُقول : اِريُّ ِمنم َطرِيِق ابمِن َعبَّاس  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ

َرًة ِف َحجَّة  : َصلِ  ِف َهَذا المَواِدي المُمَباَرِك َوُقلم : َأاَتين آت  ِمنم َريبِ  فـََقالَ : ِبَواِدي المَعِقيقِ   .ُعمم
ُ َأعمَلمُ فـََلعَ  تَـَنُد ابمِن َعبَّاس  ِفيَما َحَكاُه، َواَّللَّ  .لَّ َهَذا ُمسم

ِلٌم ِمنم َطرِ  َم ِفيَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم ُهَما َقدم تـََقدَّ ُ َعنـم ، َعِن ِرَوايَُة َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ يِق اللَّيمِث، َعنم ُعَقيمل 
ِريِ ، َعنم   الزُّهم

َي ِمنم ِذي :  َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَُّه قَالَ َساملِ   َدم َدى َفَساَق اهلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداِع َوَأهم مَتَتََّع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرِة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَهلَّ ِِبلمُعمم َفِة، َوبََدَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُليـم ََلِلِه بـَعمَد اْلم َِديِث ِف َعَدِم ِإحم جِ ، َوذََكَر مَتَاَم اْلم مثَّ َأَهلَّ ِِبْلَم

 .السَّعميِ 
َا َكاَن قَ  َاصَّ َوِإَّنَّ م مل ارَن، النه حكى َأنه َعَليمِه السَََّل فـَُعِلَم َكَما قـَرَّرمََنُه َأوال َأنه َعَليمِه السَََّلم ملَم َيُكنم ُمَتَمتِ ًعا التََّمتَُّع اْلم

َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َعنم حجه وعمرته تَـَفى ِبَطَواف  َواِحد  بـَنيم  .يكن ُمَتَمتِ عا، اكم
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ُهورِ  ُمم َهِب اْلم  .َوَهَذا َشأمُن المَقاِرِن َعَلى َمذم
 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ِصِليُّ  َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى المَموم ، َعِن : َوقَاَل اْلم ، َعنم ََنِفع  َياَن، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ، َعنم ُسفم َثَمة، َحدثَنا َُيمََي بمُن َُيَان  ثـََنا َأبُو َخيـم َحدَّ

َرانِِه، ملَم ُيُِلَّ بـَيـم  قـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم طَاَف َطَوافًا َواِحًدا ِْلِ تَـَرى ِمَن الطَّرِيِق نَـُهَما، َواابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَعميِن  -شم
َي  َدم ِلم  ِف  -اهلم َناٌد َجيِ ٌد رَِجالُُه ُكلُُّهمم ثَِقاٌت، ِإالَّ َأنَّ َُيمََي بمَن َُيَان  َوِإنم َكاَن ِمنم رَِجاِل ُمسم  أحايثه؟ َعِن الثَـّومِريِ  َوَهَذا ِإسم

 .َنَكارٌَة َشِديَدةٌ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َاصَّ الذى ُيِشريَومِمَّا يـَُرج ِ  َراَد اْلم فـم جِ ، اَل اْلمِ َعاِل اْلَم َراَد َأفـم َراِد الذى َرَواُه ِإفـم فـم  ِإلَيمِه َأصمَحاُب ُح َأنَّ ابمَن ُعَمَر َأرَاَد ِِبْلمِ

ُل الشَّاِفِعي ِ  جَِّة، قـَوم جُّ مثَّ ااِلعمِتَماُر بـَعمَدُه ِف بَِقيَِّة ِذي اْلِم ، َوُهَو اْلَم َأنـمَبَأََن َماِلٌك، َعنم َصَدَقَة بمِن َيَسار ، َعِن ابمِن : الشَّاِفِعيِ 
جَّةِ : ُعَمَر، َأنَُّه قَالَ  جِ  ِف ِذي اْلِم ِدَي َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم َأعمَتِمَر بـَعمَد اْلَم جِ  َوُأهم  .ََأَنم َأعمَتِمَر قـَبمَل اْلَم

ر و َرِضَي اَّللَُّ  َماُم َأْحمَدُ  ِرَوايَُة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ُهَما قَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو َأْحمََد : َعنـم ثـََنا يُوُنُس بمُن  -يـَعميِن الزُّبـَريمِيَّ  -َحدَّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم إِ  ِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  َاِرِث، َعنم َعمم َا قـََرَن خَ اْلم َيَة َأنم ُيَصدَّ َعِن َّنَّ شم

َرةٌ : المبَـيمِت َوقَالَ   .ِإنم مل يكن َحجٌَّة فـَُعمم
َماُم َأْحمَدُ  ًنا، تـََفرََّد ِبِرَوايَِتِه اْلمِ  .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َسَنًدا َوَمتـم

َاِرِث الثَـَّقِفيِ  َهَذا َطِرَب اْلمَ : َوَقدم قَاَل َأْحمَُد ِف يُوُنَس بمِن اْلم  .ِديثِ َكاَن ُمضم



 .َوَضعََّفُه وََكَذا َضعََّفُه َُيمََي بمُن َمِعني  ِف ِرَوايَة  َعنمُه َوالنََّساِئيُّ 
لُهُ  ِ فـََقوم َيَة َأنم ُيَصدَّ َعِن المبَـيمِت : " َوَأمَّا ِمنم َحيمُث المَمنتم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخشم َا قـََرَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِذي َكاَن َفَمِن الَّ " ِإَّنَّ

ُه َعَليمِه السَََّلم َعِن المبَـيمِت َوَقدم َأطََّد  ِسِم ( 5)َيُصدُّ َم المَموم ََراَم، َوَقدم نُوِدَي ِبرَِحاِب ِمىًن َأَيَّ ََلَم َوفـََتَح المبَـَلَد اْلم سم ُ َلُه اْلمِ اَّللَّ
 َأنم اَل ُيج  بعد المَعام: ِف المَعاِم المَماِضي

__________ 
 .بتثَ : أطد( 5)

)*( 
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ِرٌك َواَل َيطُوَفنَّ ِِبلمبَـيمِت ُعرمََيٌن َوَقدم َكاَن َمَعه َعَليمِه السَََّلم ِف َحجَِّة المَوَداِع َقرِيٌب ِمنم َأرم  خشَية َأن : " بَِعنَي َألمًفا، فـََقولهُمشم
 .َعِجيب" يصد َعن المبَـيمت 

ِل َأِمرِي الممُ  ِمِننَي ُعثمَماَن ِلَعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِحنَي قَاَل َلُه َعِليٌّ َوَما َهَذا بَِعمَجَب ِمنم قـَوم َت َأَنَّ مَتَتـَّعمَنا َمَع َرُسوِل : ؤم َلَقدم َعِلمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ   .َأَجلم َوَلِكنَّا ُكنَّا َخائِِفنيَ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوم  ُت َأدمِري َعََلَم ُيمل َهَذا اْلم ِإالَّ َأنَُّه َتَضمََّن ِرَوايََة الصََّحايبِ  ِلَما َرَواُه َوَْحََلُه َعَلى َمعمىًن ظَنَُّه، ! ف ِمنم َأيِ  ِجَهة  َكانَ َوَلسم
ُقوٌف َعَليمِه َولَيمَس حبُجَّة  َعلَ  ُبوٌل، َوَما اعمتَـَقَدُه لَيمَس مبَعمُصوم  ِفيِه، فـَُهَو َموم ِه، َواَل يـَلمَزُم ِمنمُه َردُّ ى َغريمِ َفَما َرَواُه َصِحيٌح َمقم

َِديِث الَِّذي َرَواهُ   .اْلم
ر و، َلوم َصحَّ السََّنُد ِإلَيمهِ  ُل َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم  .َوَهَكَذا قـَوم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ثـََنا ُمَُ  َماُم َأْحمَُد َحدَّ ُ َعنمُه قَاَل اْلمِ َراِن بمِن ُحَصنيم  َرِضَي اَّللَّ َحدثَنا ُشعمَبُة َعنم ُْحَيمِد : مَُّد بمُن َجعمَفر  َوَحجَّاٌج، قَااَل ِرَوايَُة ِعمم

عمُت ُمَطر ِفًا قَالَ  َراُن بمُن ُحَصنيم  : بمِن ِهََلل  مسَِ َفَعَك ِبِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَل يل ِعمم ُ َأنم يـَنـم ُثَك َحِديثًا َعَسى اَّللَّ ِإين ِ ُُمَدِ 
ُ َعَليمِه  َرة  مثَّ ملَم يـَنمَه َعنمُه َحىتَّ َماَت، َوملَم يـَنمِزلم قـُرمآٌن ِفيِه ُُيَر ِمُ َصلَّى اَّللَّ َ َحجَّة  َوُعمم ُه، َوِإنَُّه َكاَن ُيَسلِ ُم َوَسلََّم َقدم مَجََع بـَنيم

ُتُه َعاَد ِإيَلَّ  ، فـََلمَّا تـَرَكم تَـَويمُت َأممَسَك َعينِ   .َعَليَّ فـََلمَّا اكم
 ِلٌم َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ َوُُمَمَِّد بمِن َبشَّار ، َعنم ُغنمَدر ، َوَعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمنِ َوَقدم َرَواُه ُمسم 

َاِرِث، َثََلثـَتـُُهمم َعنم  َعمَلى َعنم َخاِلِد بمِن اْلم ،  ُشعمَبَة، َعنم ُْحَيمدِ  ُمَعاذ ، َعنم َأبِيِه، َوالنََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَأم بمِن ِهََلل 
َراَن بِهِ  ، َعنم ِعمم  .َعنم ُمَطرِ ف 

ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة َوَسِعيُد بمُن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة، َعِن ُمَطرِ ِف بمِن َعبمِد اَّللَِّ بم  َراَن بمِن َوَرَواُه ُمسم ِن الشِ خِ رِي، َعنم ِعمم
ِ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َصنيم َرة   اْلُم َ َحج   َوُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجََع بـَنيم  .اَّللَّ

َِديثَ   .اْلم
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اَرُقطميِنُّ  َسِن الدَّ َاِفُظ َأبُو اْلَم ، َعنم ُمَطرِ ف  َصِحيحٌ : قَاَل اْلم  .َحِديُث ُشعمَبَة، َعنم ُْحَيمِد بمِن ِهََلل 
َا َرَواُه َعنم ُشعمَبَة َكَذِلَك بَِقيَُّة بمُن المَولِيدِ َوَأمَّا َحِديثُُه َعنم قـََتاَدَة َعنم ُمَطرِ ف  فَإِ   .َّنَّ

ُرُه َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدةَ   .َوَقدم َرَواُه ُغنمَدٌر َوَغيـم
ِس، َعنم خَ : قـُلمتُ  ِرو بمِن َعِلي   المَفَلَّ َاِرِث، َعنم ُشعمَبةَ َوَقدم َرَواُه َأيمًضا النََّساِئيُّ ِف ُسَنِنِه، َعنم َعمم  .اِلِد بمِن اْلم

ِ َفذََكَرهُ  َصنيم َخة  َعنم َسِعيد  بََدَل ُشعمَبَة، َعن قـََتاَدة، َعن مطرف، َعن عمَران ابمن اْلُم  .َوِف ُنسم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ِ ِمنم َحِديِث مَهَّام  َعنم قـََتاَدَة َعنم ُمَطرِ ف  َعنم ِعمم  ِ َقالَ َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َصنيم ِد َرُسوُل اَّللَِّ : َراَن بمِن اْلُم مَتَتـَّعمَنا َعَلى َعهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َها َحىتَّ َماَت َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ مل ينزل قـُرمآن ُيرمه َومل ينمه َعنـم  .َصلَّى اَّللَّ

رمَماِس بمِن ِزََيد  المَباِهِليِ  قَاَل  َماِم َأْحمَدَ ِرَوايَُة اهلِم ِل : َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلمِ َراَن بمِن َعِلي   َأبُو ُُمَمَّد  ِمنم َأهم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِعمم َحدَّ
رَِمُة بمُن َعمَّار ، َعِن اهلمِ  ثـََنا ِعكم ثـََنا َُيمََي بمُن الضَُّريمِس، َحدَّ بَـَهانِيًّا، َحدَّ ُلُه َأصم ُكنمُت رِدمَف َأيب : ِس، قَالَ رمَماالرَّيِ ، وََكاَن َأصم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى بَِعري  َوُهَو يـَُقولُ  َرة  َمًعا : " فـََرَأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ".لَبـَّيمَك حبَجَّة  َوُعمم
 .َوَهَذا َعَلى َشرمِط السَُّنِن، َوملَم خُيمرُِجوهُ 

َصَة بِنمِت ُعَمَر ُأم ِ  َها ِرَوايَُة َحفم ُ َعنـم ِمِننَي َرِضَي اَّللَّ  المُمؤم
َماُم َأْحمَدُ  َصَة َأنَـَّها قَاَلتم لِلنَِّبِ  َصلَّ : قَاَل اْلمِ ، َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر، َعنم َحفم ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َعنم َماِلك  ُ َعَليمِه َحدَّ ى اَّللَّ

َرِتَك؟: َوَسلَّمَ  ِيي، َفََل أحل َحىتَّ أَنر : " قَالَ  َمالك ملَم حتُِلَّ ِمنم ُعمم ُت رَأمِسي وقلدت َهدم  ".ِإين ِ لَبَّدم
ِ ِمنم َحِديِث َماِلك  َوُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمرَ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَقدم َأخم

 زَاَد المُبَخاِريُّ 
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َبةَ   .َوُموَسى بمِن ُعقم
ِلمٌ  ، كُ : زَاَد ُمسم  .لُُّهمم َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر ِبهِ َوابمِن ُجَريمج 

ِظِهَما َأنَـَّها قَاَلتم  َرِتَك؟ فـََقالَ : َوِف َلفم َرِة َوملَم حتَِلَّ َأنمَت ِمنم ُعمم ُت : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما َشأمُن النَّاِس َحلُّوا ِمَن المُعمم ِإين ِ قـَلَّدم
ُت رَأمِسي، َفََل َأِحلُّ  ِيي َولَبَّدم  ".َحىتَّ َأَنمََر َهدم

د َأيمضا ثـََنا ُشَعيمُب بمُن َأيب َْحمَزَة، قَالَ : َوقَاَل االمام َأْحم َصَة : َكاَن عبد هللا ابمن ُعَمَر يـَُقولُ : قَاَل ََنِفع: َحدَّ َنا َحفم بَـَرتـم َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َأزمَواَجُه َأنم َُيمِللمَن َعاَم َحجَِّة المَوَداعِ َزومِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِيي : " َما َُيمنَـُعَك َأنم حتَِلَّ؟ قَالَ : فـََقاَلتم َلُه ُفََلنَةُ  ُت ُأِحلُّ َحىتَّ َأَنمََر َهدم ِيي، فـََلسم ُت َهدم ُت رَأمِسي َوقـَلَّدم  ".ِإين ِ لَبَّدم
َثيِن ََنِفٌع، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن عُ : يمًضاَوقَاَل َأْحمَُد أَ  َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأيب، َعنم َأىب ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ َمَر، َعنم َحدَّ

َصَة بِنمِت ُعَمَر، َأنَـَّها قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِنَساءَ : َحفم َرة، قـُلمنَ َلمَّا َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَما َُيمنَـُعَك ََي : ُه َأن ُيللن ِبُعمم



ِيي : " َرُسوَل اَّللَِّ َأنم حتَِلَّ َمَعَنا؟ قَالَ  ُت، َفََل َأِحلُّ َحىتَّ َأَنمََر َهدم َديمُت َولَبَّدم  ".ِإين ِ َأهم
، َعنم َجعمَفِر بمِن بـُرمقَاَن، َعنم  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َعنم َحفمَصةَ  مثَّ َرَواُه َأْحمَُد َعنم َكِثرِي بمِن ِهَشام   .ََنِفع 

 .َفذََكَرهُ 
َرة  َوملَم ُيَِلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ُمتَـَلبِ ًسا ِبُعمم َِديُث ِفيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِمنم  فـََهَذا اْلم َها، َوَقدم ُعِلَم مبَا تـََقدَّ ِمنـم

َراِد َأنَّ  فـم  .ِبَذِلكَ ُه َكاَن َقدم َأَهلَّ حبَج   َأيمًضا، َفَدلَّ جَممُموُع َذِلَك َأنَُّه قَاِرٌن، َمَع َما َسَلَف ِمنم ِرَوايَِة َمنم َصرََّح َأَحاِديِث اْلمِ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َها قَاَل المُبَخاِريُّ  ُ َعنـم ِمِننَي َرِضَي اَّللَّ ثـََنا َعبمدُ : ِرَوايَُة َعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم ، َعنم  َحدَّ ، َعِن ابمِن ِشَهاب  َلَمَة، َعنم َماِلك  اَّللَِّ بمُن َمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداِع : ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرجم

َللمَنا بِ  َرة  فََأهم  .ُعمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   َمنم َكاَن َمَعُه هدى: مثَّ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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يًعا، فـََقِدممُت َمكََّة َوَأََن َحاِئٌض، ُهَما مجَِ َرِة، مثَّ اَل ُيَِلُّ َحىتَّ ُيل ِمنـم جِ  َمَع المُعمم َ فـََلمم َأُطفم ِِبلمبَـيمِت َواَل  فـَلمُيِهلَّ ِِبْلَم  بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  ُت َذِلَك ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جِ  : الصََّفا َوالمَمرمَوِة، َفَشَكوم انـمُقِضي رَأمَسِك َواممَتِشِطي َوَأِهلِ ي ِِبْلَم

َرةَ   .َوَدِعي المُعمم
 .فـََفَعلمتُ 

جَّ َأرمَسَليِن َرُسوُل اَّللَِّ  ر  ِإََل التـَّنمِعيِم، َفاعمَتَمرمتُ  فـََلمَّا َقَضيمُت اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َبكم  .َصلَّى اَّللَّ
َرِتكِ : فـََقالَ   .َهِذِه َمَكاَن ُعمم
َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة، مثَّ : قَاَلتم  َرِة ِِبلمبَـيمِت َوبـَنيم َحلُّوا، مثَّ طَافُوا َطَوافًا آَخَر بـَعمَد َأنم َرَجُعوا ِمنم  َفطَاَف الَِّذيَن َكانُوا َأَهلُّوا ِِبلمُعمم

َا طَاُفوا َطَوافًا َواِحًدا َرَة فَِإَّنَّ جَّ َوالمُعمم  .ِمىًن، َوَأمَّا الَِّذيَن مَجَُعوا اْلَم
ِريِ  َفذََكَرهُ  ، َعِن الزُّهم ِلٌم ِمنم َحِديِث َماِلك   .وََكَذِلَك َرَواُه ُمسم

، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم مثَّ َرَواُه  ِريِ  َنا َمَع َرُسوِل : َعنم َعبمِد بمِن ُْحَيمد ، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم َخَرجم
َرة ، َوملَم َأُكنم سُ  َللمُت ِبُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعام َحجَِّة المَوَداِع، فََأهم ُ َعَليمِه اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم قمُت اهلم

يًعا: َوَسلَّمَ  ُهَما مجَِ َرتِِه اَل ُيَِلُّ َحىتَّ ُيَِلَّ ِمنـم جِ  َمَع ُعمم ٌي فـَلمُيِهلَّ ِِبْلَم  .َمنم َكاَن َمَعُه َهدم
َِديِث َكَما تـََقدَّمَ   .َوذََكَر مَتَاَم اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوالمَمقمُصوُد ِمنم ِإيَرا لُُه َصلَّى اَّللَّ َِديِث َهاُهَنا قـَوم ٌي فليهل حبَج  َوعمَرة : " ِد َهَذا اْلم  ".َمنم َكاَن َمَعُه َهدم
َتَمَر هِبََذا، َِأَنَّ  ََل َمِن ائـم ٌي، فـَُهَو َأوَُّل َوَأوم  َوَمعمُلوم َأنه َعَليمِه السَََّلم َقدم َكاَن َمَعُه َهدم

 .اِخٌل ِف ُعُموِم ُمتَـَعلَِّق ِخطَاِبِه َعَلى الصَِّحيحِ المُمَخاِطَب دَ 



َا طَاُفوا َطَوافًا َواِحًدا : " َوَأيمًضا فَِإنَـَّها قَاَلتم  َرَة فَِإَّنَّ جَّ َوالمُعمم َ الصََّفا َوالمَمرمَوةِ " َوَأمَّا الَِّذيَن مَجَُعوا اْلَم  .يـَعميِن بـَنيم
َها ِلٌم َعنـم َا َأنَّ : َوَقدم َرَوى ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَّنَّ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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جِ  َوالمُعمم  َ اْلَم ُعِلَم ِمنم َهَذا َأنَُّه َكاَن َقدم مَجََع بـَنيم َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َطَوافًا َواِحًدا، فـَ  .َرةِ طَاَف بـَنيم
ِلٌم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن زَيمد   ُي َمَع : ، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم َوَقدم َرَوى ُمسم َدم َفَكاَن اهلم

ر  َوُعَمَر َوَذِوي المَيَسارِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأيب َبكم  .النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِ، فـََلمم َيُكنم ُمَتَمتِ ًعا، َوذََكَرتم َأنَـَّها َسَأَلتم َوَأيمًضا فَِإنَـَّها ذََكَرتم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـََتَحلَّلم ِمَن النُُّسَكنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـُعمِمَرَها ِمَن التـَّنمِعيمِ   .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرة  : َوقَاَلت ر  فََأعمَمَرَها ِمَن ! َوَأنمطَِلُق حبَج    ََي َرُسول هللا ينطلقون حبَج   َوُعمم فـَبَـَعثـََها َمَع َأِخيَها َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َبكم
 .التـَّنمِعيم

ِرًدا، فـَُعِلَم َأنَُّه َكاَن َقارًَِن، َِأَنَّ  ِتِه، فـََلمم َيُكنم ُمفم ت َِفاِق النَّاِس َقِد اعمَتَمَر ُه َكاَن ِبِ َومل يذكر َأنه َعَليمِه السَََّلم اعمَتَمَر بـَعمَد َحجَّ
 .ِف َحجَِّة المَوَداعِ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق يَزِيَد بمِن َهاُروَن، َعنم زََكِرَيَّ بمِن َأيب زَاِئدَ * * *  َاِفُظ المبَـيـم َم َما َرَواُه اْلم َحاَق، َعِن َوَقدم تـََقدَّ َة َعنم َأيب ِإسم

، َأنَُّه قَالَ المبَـَراِء بمِن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلَث ُعَمر  ُكلُُّهنَّ ِف ِذي المَقعمَدِة، فـََقاَلتم َعاِئَشةُ : َعاِزب  : اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  َرتِِه الَِِّت َحجَّ َمَعَها َوقَاَل المبَـيـم ََلِفيَّاتِ  َلَقدم َعِلَم َأنَُّه اعمَتَمَر َأرمَبَع ُعَمر  بُِعمم َاِرِث المَفِقيُه، : ِف اْلِم ِر بمُن اْلم بَـَرََن َأبُو َبكم َأخم

، َأنـمَبَأََن َأْحمَُد بمُن يُو  َبَأََن ِإبـمَراِهيُم بمُن َشرِيك  بَـَهاينُّ، َأنـم َصم ثـََنا َأبُو َأنـمَبَأََن َأبُو ُُمَمَِّد ابمن حسان اَأم ٌر، َحدَّ ثـََنا زَُهيـم ُنَس، َحدَّ
َحاَق، ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقالَ : ُسِئَل ابمُن ُعَمرَ : َعنم جُمَاِهد ، قَالَ  ِإسم ِ : َكِم اعمَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َمرَّتـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقاَلتم َعاِئَشةُ   َلَقدم َعِلَم ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرِة الَِِّت قـََرنـََها َمَع َحجَِّة المَوَداعِ اعمَتَمَر َثََلًَث   .ِسَوى المُعمم

َهِقيُّ  َناٌد اَل بَمَس ِبِه، َلِكنم ِفيِه ِإرمَسالٌ : مثَّ قَاَل المبَـيـم  .َوَهَذا ِإسم
ِثنيَ  ِل بـَعمِض المُمَحدِ  َمعم ِمنم َعاِئَشَة ِف قـَوم  .جُمَاِهٌد ملَم َيسم
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بَـَتاهُ َكاَن ُشعمَبُة يُـ : قـُلمتُ  ِلٌم فَِإنَـُّهَما َأثـم  .نمِكُرُه، َوَأمَّا المُبَخاِريُّ َوُمسم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ر  َوُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َوَغريمِ َواِحد  عَ  ى نم َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ َوَقدم َرَوى ِمنم َحِديِث المَقاِسِم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َبكم



ُي َعاَم َحجَِّة المَوَداعِ  َدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َمَعُه اهلم  .اَّللَّ
َهِبطًا على أهل َمكَّة وبيتوته ِِبلمُمَحصَِّب َحىتَّ َصلَّى ال صُّبمَح مبَكََّة مثَّ رََجَع ِإََل َوِف ِإعمَمارَِها ِمَن التـَّنمِعيِم َوُمَصاَدفَِتَها َلُه ُمنـم

 .المَمِديَنةِ 
ِتِه تِلمَك، َوملَم َأعمَلمم َأَحًدا  .ِمَن الصََّحابَِة نـََقَلهُ  َوَهَذا ُكلُُّه ممَّا يَُدلُّ َعَلى َأنه َعَليمِه السَََّلم ملَم يـَعمَتِمرم بـَعمَد َحجَّ

ِ، َواَل َرَوى َأَحٌد َأنَُّه َعَليمِه السَََّل  َ النُُّسَكنيم َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َحَلَق َوَمعمُلوٌم َأنَُّه ملَم يـََتَحلَّلم بـَنيم م بـَعمَد َطَواِفِه ِِبلمبَـيمِت َوَسعمِيِه بـَنيم
َقلم َأنَُّه َأَهلَّ حبَج   َلمَّا  ، َوملَم يـُنـم َراِمِه ِِبت َِفاق  َتَمرَّ َعَلى ِإحم  .َمتِ ًعاَساَر ِإََل ِمىًن، فـَُعِلَم َأنَُّه ملَم َيُكنم ُمتَ َواَل َقصََّر َواَل حَتَلََّل، َبِل اسم

 ِ َ النُُّسَكنيم َراًما لِلمَحجِ  َواَل اعمَتَمَر  َوَقِد اتَـَّفُقوا َعَلى َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم اعمَتَمَر َعاَم َحجَِّة المَوَداِع فـََلمم يـََتَحلَّلم بـَنيم َواَل َأنمَشأَ ِإحم
جِ ، فـََلزَِم المِقَرانُ   .بـَعمَد اْلَم

ُ َأعمَلمُ َوَهَذا ممَّا يـَعمُسُر اْلمَ   .َواُب َعنمُه َواَّللَّ
َراَد َوالتََّمتَُّع، فَ  فـم َها، َكَما ُهَو ُمَقرٌَّر ِف َوَأيمًضا فَِإنَّ ِرَوايََة المِقَراِن ُمثمِبَتٌة ِلَما َسَكَت َعنمُه َأوم نـََفاُه َمنم َرَوى اْلمِ َمٌة َعَليـم ِهَي ُمَقدَّ

ُُصولِ   .ِعلمِم اَأم
َراَن َأنَّ  َرِة : فَأَتـَيمُت ُأمَّ َسَلَمَة فـَُقلمتُ : ُه َحجَّ َمَع َمَوالِيِه، قَالَ َوَعنم َأيب ِعمم ِمِننَي إىن مل أحج قط ، فَأَي هَما َأبمَدأُ ِِبلمُعمم ََي ُأمَّ المُمؤم

جِ ؟ قَاَلتم   .ابمَدأم ِبَيِ ِهَما ِشئمتَ : َأمم ِِبْلَم
ِمِننَي فس: قَالَ   ألتها فـََقاَلت َل مثل َما قَاَلت َل، مثَّ ِجئمُت ُأمَّ َسَلَمةَ مثَّ َأتـَيمُت َصِفيََّة ُأمَّ المُمؤم

ِل َصِفيََّة فـََقاَلتم يل ُأمُّ َسَلَمةَ  بَـرمتـَُها بَِقوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : فََأخم عمُت، َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي آَل ُُمَمَّد  َمنم َحجَّ : " مسَِ
 ".َرة  ِف َحجَّة  ِمنمُكمم فـَلمُيِهلَّ ِبُعمم 

، َرَواُه ابمُن ِحبَّاَن ِف َصِحيِحِه، َوَقدم َرَواُه ابمُن َحزمم  ِف َحجَِّة المَوَداِع ِمنم َحِديث اللَّيمث ابمن َسعمد ، عَ  نم يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيب 
َلَم،  َراَن، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة بِهِ ( 5[ )َعنم ]َعنم َأسم  .َأيب ِعمم

__________ 
 .لَيست ِف ا( 5)

)*( 
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جَّ، مثَّ َرَويـمُتمم َعنم َهُؤاَلِء بَِ : فصل ِإنم ِقيلَ  َرَد اْلَم عمَياهِنِمم َوَعنم َقدم َرَويـمُتمم َعنم مَجَاَعة  ِمَن الصََّحابَة َأنه َعَليمِه السَََّلم َأفـم
َرِة، َفَما جِ  َوالمُعمم َ اْلَم ِِهمم َأنَُّه مَجََع بـَنيم مع من َذِلك؟ فاْلوب َغريم جَّ َُممُموَلٌة َعَلى َأنَُّه : اْلم َرَد اْلَم َأنَّ ِرَوايََة َمنم َرَوى َأنَُّه َأفـم

ًتا َرُة ِفيِه نِيًَّة َوِفعمًَل َوَوقـم جِ ، َوَدَخَلِت المُعمم َعاَل اْلَم َرَد َأفـم  .َأفـم
جِ  َوَسعم  تَـَفى ِبَطَواِف اْلَم ُهوِر ِف المَقاِرِن ِخََلفًا َِأَيب َحِنيَفَة َرِْحَُه َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى َأنَُّه اكم ُمم َهُب اْلم َها، َكَما ُهَو َمذم ِيِه َعنمُه َوَعنـم

ِ، َواعمَتَمَد َعَلى َما ُرِوَي ِف َذلِ  َعى َسعميَـنيم ِ َوَيسم ُ، َحيمُث َذَهَب ِإََل َأنَّ المَقاِرَن َيطُوُف َطَوافـَنيم  طَاِلب  َك َعنم َعِليِ  بمِن َأيب اَّللَّ
َناِد ِإلَيمِه َنَظرٌ   .َوِف اْلمِسم



ََواَب َعنم َذِلَك، بَِنَّ التََّمتَُّع ِف كَ  َاصِ  َوَأمَّا َمنم َرَوى التََّمتَُّع مثَّ َرَوى المِقَراَن، فـََقدم َقدَّممَنا اْلم ََلِم السََّلِف َأَعمُّ ِمَن التََّمتُِّع اْلم
جِ  َوِإنم ملَم َيُكنم َمَعُه َحجٌّ َوالمِقَراِن، َبلم َويُطمِلُقونَ  ُهِر اْلَم  .ُه َعَلى ااِلعمِتَماِر ِف َأشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَهَذا : َكَما قَاَل َسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص   َمِئذ  َكاِفٌر ِِبلمُعُرِش  -يـَعميِن ُمَعاِويََة  -مَتَتـَّعمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَوم
 .يِن مبَكَّةَ يـَعم  -

ِعمَرانَِة  َرُة اْلم َُديمِبَيَة َأِو المَقَضاَء، فََأمَّا ُعمم ِ، ِإمَّا اْلم َرتـَنيم َدى المُعمم َا يُرِيُد هِبََذا ِإحم َلَم، َِأَنَـَّها َكاَنتم َوِإَّنَّ فـََقدم َكاَن ُمَعاِويَُة َقدم َأسم
ر ، َوَهَذا َبني َواضحبـَعمَد المَفتمِح، َوَحجَُّة المَوَداِع بـَعمَد َذِلَك َسنَ   .َة َعشم

 .َوهللا أعلم
 فصل

َنِدهِ : ِإنم ِقيلَ  َِديِث الَِّذي َرَواُه َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم ثـََنا ِهَشاٌم، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأيب َشيمخ  : َفَما َجَوابُُكمم َعِن اْلم َحدَّ
َُناِئيِ   َواُن بمُن خَ ( 5)اهلم ُُه َحيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ، َوامسم َأتـَعمَلُموَن َأنَّ : اِلد ، َأنَّ ُمَعاِويََة قَاَل لِنَـَفر  ِمنم َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم هنى  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .السبائى: 173/  5ِف املشتبه ( 5)
)*( 
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 .اللَُّهمَّ نـََعمم : النُُّموِر؟ قَاُلوا( 5)َعنم ُصَفِف 
َهدُ : قَالَ   .َوَأََن َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََهى َعنم لُبمِس الذََّهِب ِإالَّ ُمَقطًَّعا : قَالَ   .اللَُّهمَّ نـََعمم : ؟ قَاُلوا( 1)َأتـَعمَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرِة قَاُلوا َأتـَعمَلُموَن َأنَّ َرُسولَ : قَالَ  جِ  َوالمُعمم َ اْلَم َرَن بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََهى َأنم يـُقم  .اللَُّهمَّ اَل : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َواَّللَِّ ِإنَـَّها َلَمَعُهنَّ : قَالَ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا مَهَّاٌم، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأيب شَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ ، قَالَ َحدَّ َُناِئيِ  ُكنمُت ِف َمََل  ِمنم َأصمَحاِب : يمخ  اهلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد ُمَعاِويََة فـََقاَل ُمَعاِويَةُ  َأنمُشدُُكمم ِِبَّللَِّ َأتـَعمَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ نـََهى َعنم ُجُلوِد النُُّموِر : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها؟ قَاُلواَأنم يـُرمَكَب عَ   .اللَُّهمَّ نـََعمم : َليـم
 .اللَُّهمَّ نـََعمم : َوتـَعمَلُموَن َأنَُّه نـََهى َعنم لَِباِس الذََّهِب ِإالَّ ُمَقطًَّعا؟ قَاُلوا: قَالَ 
 .اللَُّهمَّ نـََعمم : َوتـَعمَلُموَن َأنَُّه نـََهى َعِن الشُّرمِب ِف آنَِيِة الذََّهِب َوالمِفضَِّة؟ قَاُلوا: قَالَ 
َعِة؟ : قَالَ  ج  -َوتـَعمَلُموَن َأنَُّه نـََهى َعِن المُمتـم َعة اْلَم  .اللَُّهمَّ اَل : قَاُلوا -يـَعميِن ُمتـم

، َأنَُّه َشِهَد ُمَعا: َوقَاَل َأْحمَدُ  َُناِئيِ  ثـََنا َسِعيٌد، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأيب َشيمخ  اهلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َحدَّ ِعنمَدُه مَجمٌع ِمنم ِويََة وَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل هَلُمم ُمَعاِويَة : أتعلمون َأن َرُسول هللا نـََهى َعنم رُُكوِب ُجُلوِد النُُّموِر؟ قَاُلوا: َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



 .نـََعمم 
َرِيِر؟ قَاُلوا: قَالَ   .اللَُّهمَّ نـََعمم : تعلُموَن َأن َرُسول هللا نـََهى َعنم لُبمِس اْلم
َهِب َوالمِفضَِّة؟ قَاُلوا: قَالَ  َرَب ِف آنَِيِة الذَّ  .اللَُّهمَّ نـََعمم : أتعلمون َأن َرُسول هللا نـََهى َأنم ُيشم
َرة ؟ قَاُلوا: قَالَ  َ َحج   َوُعمم  .اللَُّهمَّ اَل : َأتـَعمَلُموَن َأنَّ َرُسوَل هللا نـََهى َعنم مَجمع  بـَنيم
 .ِإنَـَّها َلَمَعُهنَّ  فو هللا: قَالَ 

 .َوَلِكنَُّكمم َنِسيُتمم : وََكَذا َرَواُه َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم قـََتاَدَة، َوزَادَ 
ِلِه َوَرَواُه مطر الموراق وهب َعث بن نزار َوَسِعيُد بمُن َأيب َعُروبََة َومَهَّاٌم َعنم قـََتاَدَة بَِصم َداَن،وََكَذا َرَواُه َأشم َعنم َأيب  يس بمُن فـَهم

ج َعِة اْلَم ، ِف ُمتـم  .َشيمخ 
* * * 

__________ 
 .مجع صفة، وهى َما يفرش حَتت السرج: الصفف( 5)
 .الشئ المَيِسري ِمنمُه كاْللقة: املقطع( 1)

 .131/  9النِ َهايَة 
)*( 
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َنادِ فـََقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم طُُرق  َعنم َأيب َشيمخ   َُناِئيِ  بِِه، َوُهَو َحِديٌث َجيِ ُد اْلمِسم  .اهلم
َرةِ  ، َوالمُعمم جِ  َ اْلَم ِع بـَنيم َمم َي َعِن اْلم ُ َعنمُه النـَّهم تَـغمَرُب ِمنمُه ِرَوايَُة ُمَعاِويََة َرِضَي اَّللَّ  .َوُيسم

َعِة، فَاعمتَـَقَد الرَّاوِ  ُي َعِن المُمتـم َِديِث النـَّهم َعُة النِ َساِء، َوملَم َيُكنم ِعنمَد ُأولَِئَك َوَلَعلَّ َأصمَل اْلم َا ِهَي ُمتـم جِ  َوِإَّنَّ َعُة اْلَم ي َأنَـَّها ُمتـم
َها ِي َعنـم  .الصََّحابَِة ِرَوايٌَة ِف النـَّهم

َراِن  قـم َي َعِن اْلمِ ِر، َكَما ِف َحِديِث ابمِن ُعَمَر، فَاعمتَـَقَد الرَّاِوي( 5)َأوم َلَعلَّ النـَّهم جِ ، َولَيمَس  ِف التَّمم َأنَّ المُمَراَد المِقَراُن ِف اْلَم
 .َكَذِلكَ 

َا قَالَ  ُ َعنمُه ِإَّنَّ َأتـَعمَلُموَن َأنَُّه هنى َعن َكَذا، فبناه مبَا ملَم ُيَسمَّ فَاِعُلُه، َفَصرََّح الرَّاِوي ِِبلرَّفمِع ِإََل : َأوم َلَعلَّ ُمَعاِويََة َرِضَي اَّللَّ
َا ُهَو ُعَمُر بمنُ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  جِ  ِإَّنَّ َعِة اْلَم َهى َعنم ُمتـم ُ   َعَليمِه َوَسلََّم، َوَوِهَم ِف َذِلَك، فَِإنَّ الَِّذي َكاَن يـَنـم َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ اْلم

َنا ِرمي واْلتم، َكَما َقدَّمم ُيُه َعنم َذِلَك على َوجه التَّحم  .َعنمُه، َوملَم َيُكنم نـَهم
َا كَ  ثـَُر ِزََيرَُة المبَـيمتِ َوِإَّنَّ جِ  ِبَسَفر  آَخَر، لَِتكم َرَد َعِن اْلَم َها لِتـُفم َهى َعنـم  .اَن يـَنـم

ُهمم يـََهابُونَُه َكِثريًا، َفََل يـََتَجاَسُروَن َعَلى ُُمَاَلَفِتِه َغالًِبا، وَ  ُ َعنـم ُه فـَيـَُقاُل َكاَن ابـمُنُه َعبمُد اَّللَِّ خُيَاِلفُ َوَقدم َكاَن الصََّحابَُة َرِضَي اَّللَّ
َها: َلهُ  َهى َعنـم  .ِإنَّ َأَِبَك َكاَن يـَنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأَفُسنَُّة َرُسوِل هللا ! َلَقدم َخِشيُت َأن تقع َعَليمُكمم ِحَجارٌَة ِمَن السََّماءِ : فـَيَـُقولُ  َقدم فـََعَلَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َطَّ   !اِب؟ تتبع َأو ُسنَُّة ُعَمَر بمِن اْلم
َها، َوَخاَلَفُه َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َكَما  َهى َعنـم ُ َعنمُه يـَنـم اَل َأدَُع ُسنََّة : تـََقدََّم، َوقَالَ وََكَذِلَك َكاَن ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ

ِل َأَحد  ِمَن النَّاسِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَقوم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َراُن بمُن ُحَصنيم  َوقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ ملَم ينزل قـُرمآن: اَل ِعمم  مَتَتـَّعمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
مع َبني التمرتني ِف االكل: االقران( 5)  .اْلم

)*( 
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 ُ َها َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َماتَ ُُيَر ُِمُه َوملَم يـَنمَه َعنـم
 ِ َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َأخم

َعَة َوقَالَ  ِلم  َعنم َسعمد ، َأنَُّه َأنمَكَر َعَلى ُمَعاِويََة ِإنمَكارَُه المُمتـم ُ َعَليمِه : َوِف َصِحيِح ُمسم َقدم فـََعلمَناَها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
مَ   .ِئذ  َكاِفٌر ِِبلمُعُرشِ َوَسلََّم َوَهَذا يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاِفًرا مبَكَّةَ  َعُلوَها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِئذ   يـَعميِن ُمَعاِويََة، َأنَُّه َكاَن ِحنَي فـَ  .يـَوم
ََحاِديِث ا: قلت َ َوقد تقدم َأنه َعَليمِه السَََّلم َحجَّ َقاِرًَن مبَا ذََكرمََنُه ِمَن اَأم َ َحجَِّة المَوَداِع َوبـَنيم لمَوارَِدِة ِف َذِلَك، َوملَم َيُكنم بـَنيم

ًما ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل َأَحٌد َومَثَانُوَن يـَوم  .َوفَاِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
جِ  الَِّذي َشِهَدُه َوَقدم َشِهَد اْلمجَّة َما ينيف َعن َأرمبَِعنَي َألمَف َصَحايب   قـَوماًل ِمنمُه َوِفعمًَل  ، فـََلوم َكاَن َقدم نـََهى َعِن المِقَراِن ِف اْلَم

َع ِمنمُه  ُهمم ممَّنم مسَِ َفِردم بِِه َواِحٌد ِمَن الصََّحابَِة َويـَُردَُّه َعَليمِه مَجَاَعٌة ِمنـم َمعم ِمنمُه النَّاُس ملَم يـَنـم  .َوَمنم ملَم َيسم
ُ َعنمهُ فـََهَذا ُكلُُّه ممَّا َيُدلُّ َعَلى   .َأنَّ َهَذا َهَكَذا لَيمَس َُممُفوظًا َعنم ُمَعاِويََة َرِضَي اَّللَّ

 .َوهللا أعلم
َُراَساينُّ، عَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ * * *  بَـَرين َأبُو ِعيَسى اْلم َوُة، َأخم بَـَرين َحيـم ، َأخم ثـََنا ابمُن َوهمب  ، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن َصاِلح  نم َحدَّ

، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َأنَّ رَُجًَل ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعبمِد  َُراَساين ِ  َعَليمِه َوَسلََّم َأَتى ُعَمَر بمَن اَّللَِّ بمِن المَقاِسِم اْلم
َع َرُسوَل اَّللَِّ  َطَّاِب َفَشِهَد َأنَُّه مسَِ  اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  ج ِ َصلَّى اَّللَّ َرِة قـَبمَل اْلَم َهى َعِن المُعمم  .َمَرِضِه الَِّذي قُِبَض ِفيِه يـَنـم
َناُد اَل خَيمُلو َعنم َنَظر    .َوَهَذا اْلمِسم

ِي َعنِ  َم المَكََلُم َعَلى َذِلَك، َوَلِكنم ِف َهَذا النـَّهم َعةِ مثَّ ِإن َكاَن َهَذا الصََّحايب  َعن ُمَعاِويََة، فـََقدم تـََقدَّ  .اَل المِقَرانِ   المُمتـم
َلِة، َلِكنم اَل َعَلى المِقَرانِ  ُمم ِكٌل ِف اْلم ِِه فـَُهَو ُمشم  .َوِإن َكاَن َعن َغريم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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م َحجًّا َواَل  َراَم َوملَم يـَُعنيِ  تَـَنِد َمنم قَاَل َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َأطمَلَق اْلمِحم ُر ُمسم َرًة َأوَّاًل، مثَّ بـَعمَد َذِلَك َصرمَفُه ِإََل ِذكم ُعمم
 .ُمَعنيَّ  

ٌل َضِعيفٌ  َفمَضُل، ِإالَّ َأنَُّه قـَوم  .َوَقدم ُحِكَي َعِن الشَّاِفِعيِ  َأنَُّه اَأم
َياُن، َأنـمَبَأََن ابمُن طَاُوس  َوِإبـمَراِهيُم بن م: قَاَل الشَّاِفِعيُّ َرِْحَُه اَّللَُّ  ، مسُعوا طَاُوًسا يـَُقولُ َأنـمَبَأََن ُسفم : يسَرة َوِهَشام ابمن ُحَجريم

َتِظُر المقَ  َرًة يـَنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَمِديَنِة اَل ُيَسمِ ي َحجًّا َواَل ُعمم َضاَء، فـَنَـَزَل َعَليمِه المَقَضاُء َوُهَو َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة، فَ  َرًة، َوقَالَ بـَنيم ٌي َأنم جَيمَعَلَها ُعمم جِ  َوملَم َيُكنم َمَعُه َهدم ُهمم َأَهلَّ ِِبْلَم َلِو : " َأَمَر َأصمَحابَُه َمنم َكاَن ِمنـم

ِيي فـََليمَس يل  ُت رَأمِسي َوُسقمُت َهدم َي، َوَلِكنم لَبَّدم َدم بـَرمُت َلَما ُسقمُت اهلم َتدم بَـلمُت ِمنم َأممِري َما اسم تَـقم ِيي ُمَِ  اسم لٌّ ِإالَّ ُمَِلَّ َهدم
." 

، فـََقالَ  َبَِد؟ : فـََقاَم ِإلَيمِه ُسَراَقُة بمُن َماِلك  َرتـَُنا َهِذِه ِلَعاِمَنا َهَذا َأمم ِلَلم َم، َأُعمم َا ُوِلُدوا الميَـوم ََي َرُسوَل اَّللَِّ اقمِض لنا َقَضاء، َكَأَّنَّ
ُ َعَليمِه وَ  ِم المِقَياَمِة : " َسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جِ  ِإََل يـَوم َرُة ِف اْلَم َبَِد، َدَخَلِت المُعمم  ".َبلم ِلَلم

ُ َعَليمِه َوسلم: قَالَ  ََلَل النَِّبِ  َصلَّى : َِِ َأهَللمت؟ فـََقاَل َأحدمَها: َفَدَخَل َعِليٌّ ِمَن المَيَمِن َفَسأََلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ لَبـَّيمَك ِإهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ا  .َّللَّ

َخرُ  ُ َعَليمِه َوسلم: َوقَاَل اْلم  .لَبـَّيمَك َحجََّة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َوَهَذا ُمرمسل َعن طَاُوس  َوِفيِه َغَرابَةٌ 

َبُل المُمرمَسُل مبَُجرَِّدِه َحىتَّ يـَعمَتضِ  ُ َأنَُّه اَل يـُقم ِِه، اللَُّهمَّ ِإالَّ َوقَاِعَدُة الشَّاِفِعيِ  َرِْحَُه اَّللَّ  َد ِبَغريم
 .رمِسُلوَن ِإالَّ َعِن الصََّحابَةِ َأنم َيُكوَن َعنم ِكَباِر التَّابِِعنَي َكَما ُعوِ َل َعَليمِه َكََلُمُه ِف الرِ َساَلِة، َِأَنَّ المَغاِلَب َأنَـُّهمم اَل يُـ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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َراِد َوَأَحاِديِث التََّمتُّ  َوَهَذا المُمرمَسُل لَيمَس ِمنم  فـم َمِة ُكلِ َها، َأَحاِديِث اْلمِ ََحاِديِث المُمتَـَقدِ  ِع َهَذا المَقِبيِل، َبلم ُهَو ُُمَاِلٌف ِلَلم
َمٌة َعَليمِه، َوَِأَنَـَّها ُمثمِبَتٌة أَ  َم، َفِهَي ُمَقدَّ َنَدٌة َصِحيَحٌة َكَما تـََقدَّ ممًرا نـََفاُه َهَذا المُمرمَسُل، َوالمُمثمِبُت َوَأَحاِديِث المِقَراِن، َوِهَي ُمسم

َنُد َصِحيٌح، َوالمُمرمَسُل من َحيمُث  ٌم َعَلى النَّاِف َلوم َتَكافَآ، َفَكيمَف َوالمُمسم ًة اِلنمِقطَاِع َسَنِدهِ [ ُهوَ ]ُمَقدَّ َهُض ُحجَّ  .اَل يـَنـم
ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َاِفُظ َأبُو بَ * * *  َهِقيُّ َوقَاَل اْلم ر  المبَـيـم ثـََنا المَعبَّاُس بمُن ُُمَمَّد  : كم ََصمُّ، َحدَّ َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو المَعبَّاِس اَأم َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
َوِد، َعنم َعاِئَشةَ  َسم َعمَمُش، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأم ثـََنا اَأم ثـََنا ُُمَاِضٌر، َحدَّ َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : ، قَاَلتم الدُّوِريُّ، َحدَّ َخَرجم
ا َقِدممَنا َأَمَرََن َأنم َنَِلَّ، فـََلمَّا َكاَنتم لَ  َرًة، فـََلمَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل نَذمُكُر َحجًّا َواَل ُعمم ِر َحاَضتم َصِفيَُّة بِنمُت ُحَيي   اَّللَّ َلُة النـَّفم  .يـم

 ".َما ُأرَاَها ِإالَّ َحاِبَسَتُكمم ( ! 5)َحلمَقى َعقمَرى : "  َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ 
ِر؟ قَاَلتم : قَالَ  َم النَّحم ِت يـَوم  .نـََعمم : َهلم ُكنمِت طُفم



 .فَانمِفِري: قَالَ 
َللمتُ : قـُلمتُ : قَاَلتم   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ ملَم َأُكنم َأهم

 .فـََلِقيَنا ُمدَِّْلًا: َفَخَرَج َمَعَها َأُخوَها، َقاَلتم : قَالَ " َن التـَّنمِعيِم َفاعمَتِمِري مِ : " قَالَ 
ِعُدَك َكَذا وََكَذا: فـََقالَ   .َموم

َهِقيُّ   .َهَكَذا َرَواُه المبَـيـم
، َعنم ُُمَاِضِر بمِن  ِليُّ  .المُمَور ِع بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُُمَمَّد ، ِقيَل ُهَو ابمُن َُيمََي الذُّهم

جَّ : ِإالَّ َأنه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل نَذمُكُر ِإالَّ اْلَم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َخَرجم
َمةِ  َبُه بََِحاِديِثَها المُمتَـَقدِ   .َوَهَذا َأشم

هِ  ِلٌم َعنم ُسَويمِد بمِن َسِعيد ، َعنم َعِليِ  بمِن ُمسم  ر ، َعن االعمش، َعنَلِكنم َرَوى ُمسم
__________ 

 .َأي تعقر َقومَها وحتلقهم: حلقى عقرى( 5)
َاِئض: والعقري  .اْلم

 .يضمرب للتشاؤم
)*( 
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َوِد، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل َنذمُكُر : ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرةً َخَرجم  .َحجًّا َواَل ُعمم
َها، قَاَلتم  َوِد َعنـم َسم ِلٌم ِمنم َحِديِث َمنمُصور ، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأم َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : َوَقدم َأخم َخَرجم

جُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل نـََرى ِإالَّ َأنَُّه اْلَم  .اَّللَّ
 .َصحُّ َوَأثـمَبتُ َوَهَذا أَ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
هِ  َرةً : َوِف ِرَوايَة  هَلَا ِمنم َهَذا المَوجم َنا نـَُلِبِ  َواَل نَذمُكُر َحجًّا َواَل ُعمم  .َخَرجم

َرامِ  ُه َحاَل اْلمِحم عمُت َرُسوَل : ، َكَما ِف َحِديِث َأَنس  َوُهَو َُممُموٌل َعَلى َأنَـُّهمم اَل يَذمُكُروَن َذِلَك َمَع التـَّلمِبَية، وََكانُوا َقدم مَسَّوم مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقول يًعا: َوقَاَل َأَنسٌ " لبيمك اللَُّهمَّ حجا َوعمَرة : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُرُخوَن هِبَِما مجَِ عمتـُُهمم َيصم  .َومسَِ

ِلٌم ِمنم َحِديِث َداُوَد  َِديُث الَِّذي َرَواُه ُمسم ِريِ ، قَااَل فََأمَّا اْلم ُدم َرَة، َعنم َجاِبر  َوَأيب َسِعيد  اْلم : بمِن َأيب ِهنمد ، َعنم َأيب َنضم
جِ  ُصَراًخا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن َنصمُرُخ ِِبْلَم  .َقِدممَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِكٌل َعَلى َهَذا  .فَِإنَُّه َحِديٌث ُمشم
 .َوهللا أعلم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُر تـَلمِبَيِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِذكم
ُ َعَليمِه وَ : قَاَل الشَّاِفِعيُّ  بَـَرََن َماِلٌك، َعنم ََنِفع  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ تـَلمِبَيَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ : " َسلَّمَ َأخم

َمد َوالنعمَمة َلك، َوالمملك َلك، اَل َشرِيَك َلَك لَبـَّيم   ".َك، لَبـَّيمَك اَل َشرِيَك َلَك لَبـَّيمَك، ِإن اْلم
ُر ِف يََديمَك، لَبـَّيمَك َوالرَّغمَباُء ِإلَيمَك َوالمَعَملُ : وََكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن عمر يزِيد ِفيَها َيـم  .لبيمك َلك َوَسعمَديمَك، َواْلم

ِلٌم َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي، ِكََلمُهَا َعنم َماِلك  ِبهِ  َوَرَواهُ   .المُبَخاِريُّ َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن يُوُسَف َوُمسم
ِلمٌ  َاِعيل، َعن ُموَسى بن عقَبة، َعنم َساملِِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن عُ : َوقَاَل ُمسم ثـََنا ُُمَمَُّد بن عباد، َحدثَنا َحاُِت بن ِإمسم َمَر، َحدَّ

ََل َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر َوَْحمَزَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، أَ [ و] ُ َعَليمِه َعن ََنِفع َموم نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجِد ذِ : َوَسلَّمَ  تَـَوتم ِبِه رَاِحَلُتُه قَاِئَمًة ِعنمَد َمسم َفِة َأَهلَّ فـََقالَ َكاَن ِإَذا اسم َُليـم لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيمَك، لَبـَّيمَك اَل َشرِيَك : " ي اْلم

َمد َوالنعمَمة َلك، َوالمملك َلك، اَل َشرِيَك َلَك   ".َلَك لبيمك، ِإن اْلم
 .تـَلمِبَية َرُسول هللا( 5)َهِذه : وََكاَن َعبمُد اَّللَِّ يـَُقول: قَاُلوا

ُر بَِيَديمَك َوالرَّغمَباُء ِإلَيمَك َوالمَعَملُ : اَن َعبمُد اَّللَِّ يَزِيُد َمَع َهَذاوَكَ : قَاَل ََنِفعٌ  َيـم  .لَبـَّيمَك لَبـَّيمَك، لَبـَّيمَك َوَسعمَديمَك َواْلم
بَـَرين ََنِفعٌ  ، َأخم ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المُمثـَىنَّ ُت التـَّلمِبَيَة ِمنم : ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ َحدَّ تـََلقَّفم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ [ ِف ]  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َفذََكَر مبِثمِل َحِديِثِهمم 

، قَالَ  َثيِن َحرمَمَلُة بن ُيَي، أخربََن ابمن وهب، أخربََن يُوُنُس، َعِن ابمِن ِشَهاب  ملَ بمَن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر َسا( 1)فَِإنَّ : َحدَّ
عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  بَـَرين َعنم َأبِيِه، قَاَل مسَِ  َأخم

__________ 
 .ِف تـَلمِبَية، َوَما أثمبته َعن ُمسلم: االصل( 5)
 .قَاَل، َوَما أثمبته َعن ُمسلم: االصل( 1)

)*( 
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َد َوالنِ عمَمَة َلَك َوالمُملمَك اَل : " بِ ًدا يـَُقولُ َعَليمِه َوَسلََّم يُِهلُّ ُملَ  َمم لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيمَك، لَبـَّيمَك اَل َشرِيَك َلَك لَبـَّيمَك، ِإنَّ اْلم
 .اَل يَزِيُد َعَلى َهُؤاَلِء المَكِلَماتِ " َشرِيَك َلَك 

تَـَوتم ِبِه َكاَن َرسُ : َوِإنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر َكاَن يـَُقولُ  ِ، فَِإذا اسم َعتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَرمَكُع بذى اْلليفة رَكم وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفِة َأَهلَّ هِبَُؤاَلِء المَكِلَماتِ  َُليـم ِجِد ِذي اْلم  .النَّاَقُة قَائَِمًة ِعنمَد َمسم

َطَّا: َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َهُؤاَلِء المَكِلَماِت، َوُهَو َكاَن ُعَمُر بمُن اْلم ََلِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِب يُِهلُّ إبِِهم
ُر ِف يََديمَك لَبـَّيمَك َوالرَّغمَباُء ِإلَيمَك َوالمَعَملُ : يـَُقولُ  َيـم  .لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيمَك، لَبـَّيمَك َوَسعمَديمَك َواْلم



لِ َهَذا َلفمُظ ُمسم  ، َوِف َحِديِث َجاِبر  ِمَن التـَّلمِبَيِة َكَما ِف َحِديِث ابمِن ُعَمَر، َوَسَيأمِت ُمَطوَّاًل َقرِيًبا، َرَواُه ُمسم َفرًِدا بِهِ ِلم   .ٌم ُمنـم
، َعِن ابمِن ُعَمَر َما تقدم* * *  ، َعنم ََنِفع  ثـََنا : َوقَاَل المُبَخاِريُّ بـَعمَد ِإيَراِدِه ِمنم َطرِيِق َماِلك  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن يُوُسَف، َحدَّ َحدَّ

َعمَمِش، َعنم ُعَمارََة، َعنم َأيب َعِطيََّة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  َياُن، َعِن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ُسفم ِإين ِ ََأَعمَلُم َكيمَف َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َد َوالنِ عمَمَة َلَك لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيم : " يـَُلِبِ   َمم  ".َك، لَبـَّيمَك اَل َشرِيَك َلَك لَبـَّيمَك، ِإنَّ اْلم

َعمَمشِ   .اَتبـََعُه َأبُو ُمَعاِويََة َعِن اَأم
عمُت َعاِئَشةَ : َوقَاَل ُشعمَبةُ  َثَمَة، َعنم َأيب َعِطيََّة، مسَِ عمُت َخيـم بَـَرََن ُسَليمَماُن، مسَِ  .َأخم

 .يُّ تـََفرََّد ِبِه المُبَخارِ 
َياَن الثَـّومري ، َعن ُسَليمَمان ابمن ِمهم  ، َعنم ُسفم ِدي   َماُم َأْحمَُد َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمهم َعمَمِش، َعنم ُعَمارََة َوَقدم َرَواُه اْلمِ َراَن اَأم

 .ُبَخاِريُّ َسَواءبمِن ُعَمريم ، َعنم َأىب َعِطيَّة المَوادي، َعنم َعاِئَشَة، َفذََكَر ِمثمَل َما َرَواُه الم 
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َعمَمِش، َكَما ذََكَرُه المُبَخاِريُّ َسوَ   .اءً َوَرَواُه َأْحمَُد َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َّنَُريم ، َعِن اَأم
َعمَمِش بِِه َكَما ذََكَرُه المُبَخاِريُّ َوَرَواُه َأيمًضا َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر  َوَرومِح بمِن ُعَباَدَة، َعنم ُشعمَبَة، َعنم ُسلَ  َراَن اَأم  .يمَماَن بمِن ِمهم

َنِدِه َعنم ُشعمَبَة َسَواءً   .وََكَذِلَك َرَواُه َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم
َماُم َأْحمَدُ  َعمَمُش، َعنم ُعمَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا اَأم ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُفَضيمل  : ارََة بمِن ُعَمريم ، َعنم َأيب َعِطيََّة، قَاَل قَاَلتم َعاِئَشةُ َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُلِبِ    .ِإين ِ ََأَعمَلُم َكيمَف َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
عمتـَُها تـَُلِبِ  فـََقاَلتم : قَالَ  َد َوالنِ عمَمَة َلَك َوالمُملمَك اَل َشرِيَك  لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيمَك، لَبـَّيمَك اَل َشرِيكَ : مثَّ مسَِ َمم َلَك لَبـَّيمَك، ِإنَّ اْلم
 .َلكَ 

َدهُ  َياِق َوحم  .َوالمُملمَك اَل َشرِيَك َلكَ : فـََزاَد ِف َهَذا السِ 
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمنُ : َوقَاَل البيهقى* * *  َاِكم، َأنبَأََن االصم، َحدَّ بَـَرين  أخربََن اْلم ، َأخم ََكِم َأنـمَبَأََن ابمُن َوهمب  َعبمِد اْلم

ثَُه، َعنم َعبمِد الرَّْحمَ  َعمَرِج، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَُّه َقالَ َعبمِد المَعزِيِز بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َسَلَمَة َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن المَفضمِل َحدَّ : ِن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َكاَن ِمنم تـَلمِبَيةِ  َقِ  : " َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".لَبـَّيمَك ِإَلَه اْلم

َبَة، َعنم ُْحَيمِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب َسَلمَ  ِر بمِن َأيب َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم  َة َوابمِن َماَجهم َعنم َأيب َبكم
، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بِهِ  َبَة، َوَعِليِ  بمِن ُُمَمَّد ، ِكََلمُهَا َعنم وَِكيع   .َشيـم

ِل ِإالَّ َعبمَد المَعزِيزِ : قَاَل النََّساِئيُّ  َنَدُه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن المَفضم  .َواَل َأعمَلُم َأَحًدا َأسم
َاِعيُل بمُن ُأَميََّة ُمرمَسًَل   .َوَرَواُه ِإمسم

َعمَرُج، َعنم جُمَاِهد ، َأنَُّه : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ  بَـَرين ُْحَيمٌد اَأم ، َأخم َكاَن النَِّبُّ : قَالَ َأنـمَبَأََن َسِعيُد بمُن َساملِ  المَقدَّاُح، َعِن ابمِن ُجَريمج 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُظمِهُر ِمَن التـَّلمِبَيةِ   .لَبـَّيمكَ لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ : َصلَّى اَّللَّ

 .َفذََكَر التـَّلمِبَيةَ 
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َرُفوَن َعنمُه َكأَنَُّه َأعمَجَبُه َما ُهَو ِفيِه، فـََزاَد ِفيَها: قَالَ  ِم َوالنَّاُس ُيصم ِخَرةِ : َحىتَّ ِإَذا َكاَن َذاَت يـَوم  .لَبـَّيمَك ِإنَّ المَعيمَش َعيمُش اْلم
َم َعَرَفةَ  َوَحِسبمُت َأنَّ َذِلكَ : قَاَل ابمُن ُجَريمج    .يـَوم

هِ   .َهَذا ُمرمَسٌل ِمنم َهَذا المَوجم
َهِقيُّ * * *  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم د يُوُسف ابمن ُُمَمَِّد بمِن ُُمَمَِّد بمِن : َوَقدم قَاَل اْلم َاِفظ، َأخمربين َأبُو َأْحم بَـَرََن َعبمُد هللا اْلم َأخم

حَ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ثـََنا نصر بن على اْلهضمى، َحدثَنا َُممُبوب بن اْلمسن، َحدثَنا َداُوُد، يُوُسَف، َحدَّ ََة، َحدَّ اَق بمِن ُخَزُيم
، َأنَّ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   َعنم ِعكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب ِبَعَرفَات  فـََلمَّا قَالَ   .لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيمكَ : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِخَرةِ : قَالَ  ُر اْلم ُر َخيـم َيـم َا اْلم  .ِإَّنَّ

َناُدُه َعَلى َشرمِط السَُّنِن َوملَم خُيمرُِجوهُ  َناٌد َغرِيٌب، َوِإسم  .َوَهَذا ِإسم
د َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب لَِبيد ، َعِن المُمطَّ : َوقَاَل االمام َأْحم ِلِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َحدثَنا روح، َحدثَنا ُأَساَمُة بمُن زَيمد ، َحدَّ

عمُت َأَِب ُهَريـمَرَة يـَُقولُ  ، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َحنمَطب  ََلِل فَِإنَُّه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هم َرائِيل ِبَرفمِع الصَّومِت ِف اْلمِ َأَمَرين ِجبـم
ج ِ   .ِمنم َشَعائِِر اْلَم

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
ََكِم، َعِن ابمنِ  َوَقدم  ََصمِ ، َعنم ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ، َعِن اْلم ، َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، َرَواُه المبَـيـم  َوهمب 

ِرو بمِن ُعثمَماَن َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب  لَِبيد ، َعِن المُمطَِّلِب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ

 .َفذََكَرهُ 
ِد بمِن : َوَقدم قَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  ، َعنم َخَلَّ بَـَرََن الثَـّومِريُّ، َعِن ابمِن َأيب لَِبيد ، َعِن المُمطَِّلِب بمِن َحنمَطب  السَّاِئِب، َعنم زَيمِد بمِن َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ : َخاِلد ، قَالَ  ِيُل ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َواتـَُهمم ِِبلتـَّلمِبَيِة فَِإنَـَّها ِشَعاُر : َجاَء ِجربم ُمرم َأصمَحاَبَك َأنم يـَرمفـَُعوا َأصم
ج ِ   .اْلَم
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، َعِن الثَـّومِريِ  ِبهِ وََكَذا َرَواُه ابمُن َماَجهم، عَ   .نم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد ، َعنم وَِكيع 
َبَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب لَِبيد  ِبهِ   .وََكَذِلَك َرَواُه ُشعمَبُة َوُموَسى بمُن ُعقم

َماُم َأْحمَدُ  َياُن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمنِ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُسفم ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ، َعنم  َحدَّ َأيب لَِبيد ، َعِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َحنمَطب 
َُهيِنِ ، قَالَ  ِد بمِن السَّاِئِب، َعنم زَيمِد بمِن َخاِلد  اْلم ُ َعَليمِه َوسلم: َخَلَّ َرائِيل فـََقالَ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي : َجاَءين ِجبـم

ج ِ ُُمَمَُّد ُمرم َأصمَحا َواتـَُهمم ِِبلتـَّلمِبَيِة فَِإنَـَّها ِشَعاُر اْلَم  .َبَك فـَلميَـرمفـَُعوا َأصم



جَّاِج المِمزِ يُّ ِف ِكَتاِبِه * * *  َطمَراِف " قَاَل َشيمُخَنا َأبُو اْلَم  َوَقدم َرَواُه ُمَعاِويَة َعن": اَأم
، َعنم َعبمِد  َياَن الثَـّومِريِ  ، َوقَِبيَصُة، َعنم ُسفم ِد بمِن السَّاِئِب، َعنم َأبِيِه، َعنم ِهَشام  اَّللَِّ بمِن َأيب لَِبيد ، َعِن المُمطَِّلِب، َعنم َخَلَّ

 .زَيمِد بن َخاِلد ِبهِ 
ِر بم : َوقَاَل َأْحمَدُ  ر ، َعنم َعبمِد المَمِلِك ابمن َأيب َبكم َنَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم َياُن بمُن ُعيَـيـم ثـََنا ُسفم ، َحدَّ َاِرِث بمِن ِهَشام  ِن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ  د ، َعنم َأبِيِه، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِد بمِن السَّاِئِب بمِن َخَلَّ َرائِيل فـََقالَ : َعنم َخَلَّ ُمرم َأصمَحاَبَك : أاتىن ِجبـم
ََللِ  َواتـَُهمم ِِبْلمِهم  .فـَلميَـرمفـَُعوا َأصم

، َعنم َعبمُد اَّللَِّ قـَرَ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ، َعن َمالك، َوحدثَنا روح، َحدثَنا َماِلٌك، يـَعميِن ابمَن َأَنس  ِدي    أمُت َعَلى َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمهم
َارِ  ِر بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم ِرو بمِن حزم، َعن عبد المملك ابمن َأيب َبكم ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم ، َعنم بمُن َأيب َبكم ِث بمِن ِهَشام 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنمَصاِريُّ، َعنم َأبِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِد بمِن السَّاِئِب اَأم  .َخَلَّ
َرائِيل َفَأَمَرين َأنم آُمَر َأصمَحايب : قَالَ  َواتـَُهمم ِِبلتـَّلمِبيَ  -َأوم َمنم َمِعي  -أاتىن ِجبـم ََلِل َأنم يـَرمفـَُعوا َأصم هم يُرِيُد  -ِة َأوم ِِبْلمِ

 .َأَحَدمُهَا
 .وََكَذِلَك َرَواُه الشَّاِفِعيُّ َعنم َماِلك  

َماُم َأْحمَُد َأيمًضا ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريم  ، َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعِن المَقعمَنِبِ ، َعنم َماِلك  ِبِه َوَرَواُه اْلمِ َوابمُن  ج 
 َماَجهم 
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ر  بِهِ  َنَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم َياَن بمِن ُعيَـيـم  .ِمنم َحِديِث ُسفم
 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ، قَالَ : َوقَاَل اْلم ر  َفذََكَرهُ َكَتَب ِإيَلَّ َعبمُد ا: َوَرَواُه ابمُن ُجَريمج   .َّللَِّ بمُن َأيب َبكم
َناِدهِ  د  ِف ِإسم  .َوملَم يَذمُكرم َأَِب َخَلَّ

ر ، َعنم َعبمِد المَمِلِك، َعن: قَالَ  َنَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم َياَن بمِن ُعيَـيـم َخَلد بن السَّاِئب،  َوالصَِّحيُح ِرَوايَُة َماِلك  َوُسفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَذِلكَ  َعنم َأبِيِه، َعنِ   .النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُرهُ   .قَاَلُه المُبَخاِريُّ َوَغيـم
 .َكَذا قَالَ 

ند السَّاِئب ابمن َخَلد بن ُسَويمد َأىب سهلة االنصاري د ِف ُمسم َماُم َأْحم َحدثَنا ُُمَمَّد بن بكر، َأنبَأََن ابمن : َوَقدم قَاَل اْلمِ
 جريج،

، قَالَ  َوحدثَنا روح، ، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن َأيب : َحدثَنا ابمُن ُجَريمج  رو ابمن َحزمم  َكَتَب ِإيَلَّ َعبمُد اَّللَِّ بن َأىب بكر ُُمَمَّد بن َعمم
َنمَصاِريِ ، َعنم َأبِيِه  ، َعن َخَلد ابمن السَّاِئِب اَأم َاِرِث بمِن ِهَشام  ِر بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم َع َبكم د ، َأنَُّه مسَِ السَّاِئِب بمِن َخَلَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  َرائِيل فـََقالَ : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواتـَُهمم : أاتىن ِجبـم ِإنَّ اَّللََّ َيَمُمُرَك َأنم أتَمُمَر َأصمَحاَبَك َأنم يـَرمفـَُعوا َأصم



ََللِ  هم  .ِِبلتـَّلمِبَيِة َواْلمِ
 .ِِبلتـَّلمِبَيِة َأو االهَلل: َوقَاَل َرومحٌ 

ََلِل َأِو التـَّلمِبَيةِ : قَالَ  هم ٌد ِف اْلمِ  .اَل َأدمِري َأيُـَّنا، َوِهَل َأََن َأوم َعبمُد اَّللَِّ َأوم َخَلَّ
َنِدهِ   .َهَذا َلفمُظ َأْحمََد ِف ُمسم

َنةَ  وََكَذِلَك ذََكَرُه َشيمُخَنا ِف َأطمَراِفِه َعِن ابمِن ُجَريمج  َكِرَوايَةِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم  .َماِلك  َوُسفم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
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ُ َعلَ  ُ َعنمُه ِف َحجَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدُه َمنمَسٌك َفصمٌل ِف ِإيَراِد َحِديِث َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ يمِه َوَسلََّم َوُهَو َوحم
َنا َتِقلٌّ، رََأيـم  .َأنَّ ِإيَراَدُه َهاُهَنا َأنمَسُب، لَتَضم نه التـَّلمِبَية َوَغريَها، َكَما َسَلَف َوَما َسَيأمِت  ُمسم

ََحاِديِث المَوارَِدِة ِف َمعمَناهُ   .فـَُنوِرُد طُُرَقُه َوَألمَفاظَُه، مثَّ نـُتمِبُعُه ِبَشَواِهِدِه ِمَن اَأم
تَـَعانُ   .َوِِبَّللَِّ المُمسم

َمامُ  َثيِن َأيب، قَالَ : َأْحمَدُ  قَاَل اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َحدثَنا َجعمَفُر بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ َنا َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ َوُهَو ِف َبيِن : َحدَّ َأتـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َسَلَمَة، َفَسأَلمَناُه َعنم َحجَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ثـَنَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَكَث ِف المَمِديَنِة تسع ِسِنني مل ُيج ، مثَّ أذن ِف النَّاِس أَ َفَحدَّ نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحاج ِف َهَذا المَعامَ   .اَّللَّ

ُ َعَليمهِ فـَنَـَزَل المَمِديَنَة َبَشٌر َكِثرٌي، ُكلُّ : قَالَ   ُهمم يـَلمَتِمُس َأنم َيَمَُتَّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَل َما يـَفمَعلُ   .َوَسلََّم َويـَفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ْلمس  َُليـم ( 5)َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َمَعُه َحىتَّ ِإَذا َأَتى َذا اْلم َفِة نَِفَستم بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة، َوَخَرجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر ، فََأرمَسَلتم ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاُء بِنمُت ُعَميمس  مبَُحمَِّد بمِن َأيب َبكم َنُع؟ قَالَ : َأمسم اغمَتِسِلي مثَّ : َكيمَف َأصم

تَـثمِفِري  ، مثَّ أهلى( 1)اسم  .بِثـَومب 
__________ 

 .لعشر: ا( 5)
خل إزَاره َبني َفخذيِه ملوَي: فاراالستث( 1)  .َأن يدم

)*( 

(7/153) 

 
 



تَـَوتم ِبِه ََنقـَُتُه َعَلى المبَـيمَداِء َأَهلَّ ِبِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا اسم لَبـَّيمَك اللَُّهمَّ لَبـَّيمَك، : لتـَّومِحيدِ َفَخَرَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َد َوالنِ عمَمَة َلَك َوالمُملمَك اَل َشرِيَك َلكَ لَبـَّيمَك اَل َشرِيَك َلَك لَ  َمم  .بـَّيمَك، ِإنَّ اْلم

َمُع فـََلمم يـَُقلم هَلُمم َشيـم : َوَلىبَّ النَّاُس، َوالنَّاُس يَزِيُدونَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم  .ًئاَذا المَمَعارِِج َوََنمَوُه ِمَن المَكََلِم، َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم رَاكب وماش، َومن َخلفه َكَذِلك، َوَعنم فـََنَظرم  َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُيِيِنِه ِمثمُل ُت َمدَّ َبَصِري بـَنيم

 .َذِلَك، َوَعنم مِشَاِلِه ِمثمُل َذِلكَ 
َ : قَاَل َجاِبرٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم َأظمُهرََِن، َعَليمِه يـَنمِزُل المُقرمآُن َوُهَو يـَعمِرُف أتَمِويَلُه، َوَما َعِمَل ِبِه ِمنم شئ َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعِملمَناهُ 
ُ َعَليم  تَـَلَم َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا المَكعمَبَة فَاسم جَّ، َحىتَّ ِإَذا َأتـَيـم َنا اَل نـَنمِوي ِإالَّ اْلَم َجرَ َفَخَرجم َوَد، مثَّ َرَمَل َثََلثًَة  ِه َوَسلََّم اْلَم َسم اَأم
ِ، مثَّ قـََرأَ  َعتَـنيم ُذوا من مَقام ِإبـمَراِهيم مصلى : " َوَمَشى َأرمبـََعًة، َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ َعَمَد ِإََل َمَقاِم ِإبـمَراِهيَم َفَصلَّى َخلمَفُه رَكم " َواختَّ

(5. ) 
 .فـََقَرَأ ِفيِهَما ِِبلتـَّومِحيِد َوُقلم ََي َأيُـَّها المَكاِفُرونَ : -يِن َجعمَفر يـَعم  -َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ : قَاَل َأْحمَدُ 

َجَر َوَخَرَج ِإََل الصََّفا مثَّ قـََرأَ  تَـَلَم اْلَم  ( .1" )ِإنَّ الصََّفا َوالمَمرمَوَة ِمنم َشَعائِِر اَّللَِّ : " مثَّ اسم
ُ بِهِ : مثَّ قَالَ   .نـَبمَدأُ مبَا بََدَأ اَّللَّ

 :فـََرِقَي َعَلى الصََّفا، َحىتَّ ِإَذا َنَظَر ِإََل المبَـيمِت َكبـََّر، مثَّ قَالَ 
ُد َوُهَو َعَلى كل شئ َقِديٌر، اَل ِإَلَه إِ "  َمم َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه المُملمُك َوَلُه اْلم ُ َوحم َدُه َأجنمََز وعده اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُ َوحم الَّ اَّللَّ

َدُه  -َأوم َغَلَب  -وعده َوَهَزَم َوصدق  َزاَب َوحم َحم  .مثَّ َدَعا" اَأم
 .مثَّ رََجَع ِإََل َهَذا المَكََلمِ 

َها َحىتَّ َنَظَر ِإََل  مثَّ نـََزَل َحىتَّ ِإذا انصبت قدماه ِف المَوادي رمل، َحىتَّ ِإَذا َصِعَد َمَشى، َحىتَّ َأَتى المَمرمَوَة فـََرِقَي َعَليـم
َها َكَما قَاَل َعَلى الصََّفا، فـََلمَّا َكاَن السَّاِبع ِعنمدالمبَـيم   ِت، فـََقاَل َعَليـم

__________ 
 .511ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)
 .515ُسورَة المبَـَقَرة ( 1)

)*( 
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بـَرم : المَمرمَوِة قَالَ  َتدم بَـلمُت ِمنم َأممِري َما اسم تَـقم َرًة، َفَمنم ملَم َيُكنم َمَعُه ََي َأيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َلِو اسم َي َوَْلََعلمتـَُها ُعمم َدم ُت ملَم َأُسِق اهلم
َرةً  َعلمَها ُعمم ٌي فـَلمَيِحلَّ َولمَيجم  .َهدم

 .َفَحلَّ النَّاُس ُكلُُّهمم 
َفِل المَواِدي ، َأِلَعامِ : فـََقاَل ُسَراَقُة بمُن َماِلِك بمِن ُجعمُشم  َوُهَو ِف َأسم َبَِد؟ َفَشبََّك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ََي َرُسوَل اَّللَِّ َنا َهَذا َأمم ِلَلم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَصاِبَعُه فـََقالَ  َبَدِ : اَّللَّ  .ِلَلم
 .َثََلَث َمرَّات  

ِم المِقَياَمِة : " مثَّ قَالَ  جِ  ِإََل يـَوم َرُة ِف اْلَم  ".َدَخَلِت المُعمم
ًَي، فَِإَذا َوَقِدَم َعِليٌّ ِمَن الميَ : قَالَ * * *  ِي المَمِديَنِة َهدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَعُه ِمنم َهدم ي  َوَساَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمِن هِبَدم

َها، فـََقاَلت  .أمرىن ِبِه َأىب: فَاِطَمُة َقدم َحلَّتم َولَِبَستم ثَِياًِب َصِبيًغا واكتحلت، فَأنمكر َذِلك َعَليـم
َرمُف ملَم يَذمُكرمُه َجاِبرٌ " قَاَل " قَاَل َجعمَفر : على ِِبلمُكوَفةِ : قَالَ   .َأي َهَذا اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الَِّذي ذََكَرتم فَاِطَمُة، قـُلمتُ ( 5)َفَذَهبمُت ُُمَرِ ًشا  ِِت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـفم ِإنَّ فَاِطَمَة لبست ثياًِب : َأسم
 . َأىبأمرىن: صبيغا واكتحلت َوقَاَلت

، َأََن َأَمرمتـَُها بِهِ : قَالَ   .َصَدَقتم َصَدَقتم
َلَلَت؟ قَالَ : َوقَاَل ِلَعِلي   : َوقَاَل َجاِبرٌ   .اللَُّهمَّ ِإين ِ ُأِهلُّ مبَا َأَهلَّ بِِه َرُسوُلكَ : قـُلمتُ : َِِ َأهم

يُ : قَالَ  َدم  .َوَمِعي اهلم
 .َفََل حتَِلَّ : قَالَ 
ِي الَِّذي َأَتى ِبِه َعِليٌّ ِمَن المَيَمِن َوالَِّذي ُأِتَ بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّىوََكاَن مَجَاَعُة ا: قَالَ  َدم  هلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدِه َثََلًَث َوِستِ نَي مثَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمائًَة، فـََنَحَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رََكُه ِف  َأعمَطى َعِليًّا فـََنَحَر َما اَّللَّ َغبَـَر، َوَأشم
َعة   يِِه، مثَّ َأَمَر ِمنم ُكلِ  بََدنَة  بَِبضم ر ، َفَأَكََل ِمنم ْلَمِمَها َوَشِرَِب ِمنم َمَرِقَها( 1)َهدم  .َفُجِعَلتم ِف ِقدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .منحرَقدم ََنَرمُت َهاُهَنا، َومىن كلَها : مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ووقف

__________ 
 .مغرَي الرَُّسول مبؤاخذهتا: ُمرشا( 5)
َعة( 1) م: المبضم  .المقطَعة من اللَّحم
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ِقفٌ : بَِعَرَفَة فـََقالَ  ُت َهاُهَنا، َوَعَرَفُة ُكلَُّها َموم  .َوقـَفم
ُت َهاُهَنا، َوالمُمزمَدِلَفُة ُكلُّ : َوَوَقَف ِِبلمُمزمَدِلَفِة َوقَالَ  ِقفٌ َوقـَفم  .َها َموم

َتَصَر آِخَرُه ِجدًّا َِديَث، َوَقِد اخم َماُم َأْحمَُد َهَذا اْلم  .َهَكَذا َأومَرَد اْلمِ
َبَة َوِإسمحَ  ِر بمِن َأيب َشيـم جَّاِج ِف المَمَناِسِك ِمنم َصِحيِحِه، َعنم َأيب َبكم ِلُم بمُن اْلَم َماُم ُمسم مُهَا َعنم اَق بمِن ِإبـمَراِهيَم، ِكََل َوَرَواُه اْلمِ

، َعنم أَ  ِ ابمن َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َُسنيم َاِعيَل، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن اْلم بِيِه، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َحاُتِِ بمِن ِإمسم
 .َفذََكَرهُ 



َنا ِف الز ََِيَداِت المُمتَـَفاِوتَِة ِمنم ِسَياقِ  له َعَليمِه السَََّلم ِلَعِلي    َوَقدم َأعمَلمم ، ِإََل قـَوم ِلم  ، َماَذا قـُلمَت : َأْحمََد َوُمسم َصَدَقتم َصَدَقتم
جَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قـُلمتُ : قَالَ ; ِحنَي فـََرضمَت اْلَم  .اللَُّهمَّ ِإين ِ ُأِهلُّ مبَا َأَهلَّ ِبِه َرُسوُلَك َصلَّى اَّللَّ

دى: قَالَ   .فَِإن معى اهلم
 .َفََل حتَِلَّ : الَ قَ 

ُ عَ : قَالَ  ِي الَِّذي َقِدَم ِبِه َعِليٌّ ِمَن المَيَمِن َوالَِّذي ُأِتَ بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم  .َليمِه َوَسلََّم ِمائَةً َفَكاَن مَجَاَعُة اهلم
يٌ َفَحلَّ النَّاُس ُكلُُّهمم َوَقصَُّروا ِإالَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ   . َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنم َكاَن َمَعُه َهدم

ُ عَ  جِ ، َورَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم التـَّرمِويَِة تـََوجَُّهوا ِإََل ِمىًن فََأَهلُّوا ِِبْلَم َر فـََلمَّا َكاَن يـَوم َر َوالمَعصم َليمِه َوَسلََّم َفَصلَّى هِبَا الظُّهم
َر، مثَّ َمَكَث َقِليًَل َحىتَّ طََلَعتِ  َوالمَمغمِرَب َوالمِعَشاءَ   َوالمَفجم

ُس َوَأَمَر ِبُقبَّة  َلُه ِمنم َشعمر  َفُضرَِبتم َلُه بَِنِمَرَة   ( .5)الشَّمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل َتُشكُّ قـَُريمٌش ِإالَّ َأنَُّه  َعرِ ( 1)َفَساَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََراِم َكَما َكاَنتم قـَُريمٌش  َواِقٌف ِعنمَد المَمشم اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأَتى َعَرَفَة فـََوَجَد المقُ  َاِهِليَِّة، فََأَجاَز َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .بََّة َقدم ُضرَِبتم َلُه بَِنِمَرَة، فَنزل هبَاَتصمَنُع ِف اْلم
__________ 

َهاَموِضع جبنب َعَرفَات، وَ : َّنرة( 5)  .لَيمَس ِمنـم
 .ِف َأنه: ِإالَّ َأنه( 1)

َار َقاط اْلم  .فإال زَائَِدة، َوِإن ِف َموِضع نصب على ِإسم
ََرام  .جبل ِف الممزمَدِلَفة يـَُقال َلُه قَزح: واملشعر اْلم
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َواِء فـَُرِحَلتم َلُه، فَأََتى( 5)َحىتَّ ِإَذا زَاَغِت  ُس َأَمَر ِِبلمَقصم ِإنَّ ِدَماءَُكمم : " َبطمَن المَواِدي َفَخَطَب النَّاَس َوقَالَ  الشَّمم
رُِكمم َهَذا ِف بـََلدُِكمم َهَذا ِمُكمم َهَذا ِف َشهم  .َوَأممَواَلُكمم َحَراٌم َعَليمُكمم َكُحرمَمِة يـَوم
َاِهِليَِّة َمومضُ  َاِهِليَّة حَتت قدمي َمومُضوع، َوِدَماء اْلم وَعٌة، َوِإنَّ َأوََّل َدم  َأَضُع ِمنم ِدَمائَِنا َدُم ابمِن رَبِيَعَة َأال كل شئ من َأمر اْلم

َاِرِث  َاِهِليَّة َمومُضوع، َوأول َرِبًّ َأَضعُه من ِرَِبَنَ ( 1)بمِن اْلم تَـرمِضًعا ِف َبيِن َسعمد  فـََقتَـَلتمُه ُهَذيمٌل، َورَِِب اْلم ِرَِب المَعبَّاِس  َكاَن ُمسم
 .ِلِب فَِإنَُّه َمومُضوع ُكلهبمِن َعبمِد المُمطَّ 

َللمُتمم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ  َتحم مُتُوُهنَّ بََِمانَِة اَّللَِّ َواسم ، َوَلُكمم َعَليمِهنَّ َأالَّ يُوِطئمَن فـُُرَشُكمم َواتَّقوا هللا ِف النِ َساء، فَِإنَُّكم َأَخذم
َرُهونَُه، فَِإنم فـََعلمَن َذِلَك فَ  َوتـُُهنَّ ِِبلمَمعمُروفِ َأَحًدا َتكم ، َوهَلُنَّ َعَليمُكمم ِرزمقـُُهنَّ وَِكسم َر ُمبَـر ِح   .اضمرِبُوُهنَّ َضرمًِب َغيـم

ُتمم بِِه ِكَتاَب اَّللَِّ  ُت ِفيُكم َما مل َتِضلُّوا بـَعمَدُه ِإِن اعمَتَصمم  .َوَقدم تـَرَكم
، َفَما َأنـمُتمم قَائُِلوَن؟ قَا أَُلوَن َعينِ  َت َوَأدَّيمتَ : ُلواَوَأنـمُتمم ُتسم َهُد َأنََّك َقدم بـَلَّغمَت َوَنَصحم  .َنشم

َهدم َثََلَث َمرَّات  : على النَّاسِ ( 9)فـََقاَل إبصبعه السبابَة يرفعها ِإََل السََّماء وينكتها  َهدم اللَُّهمَّ اشم  .اللَُّهمَّ اشم



َر مثَّ َأقَاَم َفصَ  ًئامثَّ َأذََّن مثَّ َأقَاَم، َفَصلَّى الظُّهم نَـُهَما َشيـم  .لَّى المَعصمَر َوملَم ُيَصلِ  بـَيـم
َواءِ  ِقَف َفَجَعَل َبطمَن ََنقَِتِه المَقصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأَتى المَموم  مثَّ رَِكَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَ ( 7)ِإََل الصََّخَراِت، َوَجَعَل َجَبَل المُمَشاِة  تَـقم َ يََديمِه َواسم ُس َوَذَهَبِت بـَنيم َلَة، فـََلمم يـََزلم َواِقًفا َحىتَّ َغَرَبِت الشَّمم َل المِقبـم
َرُة َقِليًَل َحىتَّ َغاَب المُقرمُص، َوَأرمَدَف ُأَساَمَة بمَن زَيمد  َخلمَفُه، َوَدَفَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ( 1) َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم شنق الصُّفم

 (1)َحىتَّ ِإن رَأسَها لتصيب مورك  للقصواء الز َِمام
__________ 

 .َماَلتم : زاغت( 5)
ه آدم، َوقيل مَتام( 1)  .قيل امسم

 .1الرَّومض االنف 
َاء وِبْليم: جبل املشاة( 7.. )ِإََل النَّاس: يقلبها ويرددها ُمِشريا ِإََل النَّاس وىف ُمسلم: ينكتها( 9)  .يرموى ِِبْلم

ِيم ال  .طَّرِيقَوَمعمَناُه ِِبْلم
َاِء جُممَتمع املشاة  .َوِِبْلم

 .ضيق: شنق( 1)
 .المموضع الذى جَيمَعل َعَليمِه الرَّاِكب رجله: املورك( 1)
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ىَن  له َويـَُقول بَِيِدِه المُيمم  .َأيَها النَّاس السكيَنة السَِّكيَنةَ : رَحم
َِباِل َأرمَخى هَلَا َقلِ  َعدَ ُكلََّما َأَتى َجَبًَل ِمَن اْلم  .يًَل َحىتَّ َتصم

نَـُهَما شَ  ِ َوملَم ُيَسبِ حم بـَيـم ًئا، مثَّ اضمَطَجَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َحىتَّ َأَتى المُمزمَدِلَفَة َفَصلَّى هِبَا المَمغمِرَب َوالمِعَشاَء بََِذان  َوِإقَاَمتَـنيم يـم
ُر، َفَصلَّى  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ طََلَع المَفجم َعَر اَّللَّ َواَء َحىتَّ َأَتى المَمشم َر َحىتَّ تـَبَـنيََّ َلُه الصُّبمُح بََِذان  َوِإقَاَمة  مثَّ رَِكَب المَقصم المَفجم

ف َدُه، فـََلمم يـََزلم َواِقًفا َحىتَّ َأسم َلة َفَدَعا َفَحمَد هللا وََكبـََّرُه َوَهلََّلُه َوَوحَّ تقمبل المقبـم ََرام، فَاسم  .ر جدااْلم
َل بمَن المَعبَّاِس، وََكاَن رَُجًَل َحَسَن الشَّعمِر َأبـمَيَض َوِسيًما، فـََلمَّ َفدفع قـَبم  ُس، َوَأرمَدَف المَفضم ا َدَفَع َرُسوُل َل َأنم َتطمُلَع الشَّمم

ُل يـَنمُظُر ِإلَيمِهنَّ، فـَوَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمرَّتم ظُُعٌن جَيمرِيَن، َفَطِفَق المَفضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَدُه اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َضَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِه المَفضمِل، َفَحوََّل المَفضمُل يَده ِإََل الشق اْلخر، َفَحوََّل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخِر َعَلى َوجم  يََدُه ِمَن الشِ قِ  اْلم

ِه المَفضمِل، َفَصَرَف َوجم  َخِر يـَنمظُرُ َعَلى َوجم  .َهُه ِمَن الشِ قِ  اْلم
َرى َحىتَّ َأَتى َرِة المُكبـم َمم َطى الَِِّت خَتمُرُج َعَلى اْلم َرَة الَِِّت ِعنمَد  َحىتَّ َأَتى بطن ُمسر فحرك َقِليَل، مثَّ سلك الطَّرِيَق المُوسم َمم اْلم

َها الشََّجَرِة، فـََرَماَها ِبَسبمِع َحَصَيات  يَُكربِ ُ َمَع ُكلِ   ِف [ ِمثملَ ]َحَصاة  ِمنـم َذم  .، رََمى ِمنم َبطمِن المَواِدي( 5)َحَصى اْلم
رَ  يِِه، مثَّ َأَمَر ِمنم ُكلِ  بََدنَة  مثَّ انمَصَرَف ِإََل المَمنمَحِر فـََنَحَر َثََلًَث َوِستِ نَي بَِيِدِه، مثَّ َأعمَطى َعِليًّا فـََنَحَر َما َغبَـَر، َوَأشم َكُه ِف َهدم



، فََأَكََل ِمنم ْلَمِمَها َوَشِرَِب ِمنم َمَرِقَهابِبَ  ر  َفطُِبَختم َعة  َفُجِعَلتم ِف ِقدم  .ضم
َر، فَأَتَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأفَاَض ِإََل المبَـيمِت، َفَصلَّى مبَكََّة الظُّهم ُقوَن ى َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب َوُهمم يَ مثَّ رَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سم

 انزعوا بىن عبد الممطلب، فلوال َأن: َعَلى َزممَزَم، فـََقالَ 
__________ 

ذف( 5)  .َحصى صَغار يرممى ِبصبعني: اْلم
 .َوُهَو مصدر مسى بِهِ 
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 .يـَغمِلَبُكُم النَّاُس َعَلى ِسَقايَِتُكمم لَنَـَزعمُت َمَعُكمم 
 .فـََناَوُلوُه َدلمًوا َفَشِرَب ِمنمهُ 

، َعنم َأبِيِه، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبر  َفذََكَرُه بِ  مثَّ  ِلٌم َعنم ُعَمَر بمِن َحفمص  ِوهِ َرَواُه ُمسم  .َنحم
َاِهِليَِّة َعَلى ِْحَار  ُعرمي  ( 5)َوذََكَر ِقصََّة َأيب َسيَّارََة  ِل اْلم َفُع بَِهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ ( 1)، َوَأنَُّه َكاَن يَدم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ََنَرمُت َهاُهَنا َوِمىًن ُكلَُّها َمنمَحٌر، فَاَنمَُروا ِف رَِحاِلُكمم : قَالَ 
ُت َهاُهَنا َومَجمٌع  ِقٌف، َوَوقـَفم ِقفٌ ( 9)َوَوقـَفمُت َهاُهَنا َوَعَرَفُة ُكلَُّها َموم  .ُكلَُّها َموم

 .بُو َداُوَد ِبطُوِلِه َعِن النـَُّفيمِليِ  َوُعثمَماَن بمِن َأيب شيَبة، َوِهَشام بن عمار َوسليَمان ابمن َعبمِد الرَّْحمَنِ َوَقدم َرَواُه أَ 
َاِعيَل، َعنم َجعمَفر ، بِنَ  َا زَاَد بـَعمُضُهمم َعَلى بـَعمض  المَكِلَمة والشئ، َأرمبـََعتـُُهمم َعنم َحاُتِِ بمِن ِإمسم و  مِ َوُرمبَّ ِلم  حم  .نم ِرَوايَِة ُمسم

 .َوَقدم رََمزمََن لِبَـعمِض زََِيَداتِِه َعَليمهِ 
 . َجعمَفر  بِهِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َأيمًضا َوالنََّساِئيُّ، َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن، َعنم 

، َعنم َحاُتِِ بمِن َوَرَواُه النََّساِئيُّ َأيمًضا َعنم ُُمَمَّ  ، َعنم َُيمََي بن سعيد بِبَـعمِضه، َعن ِإبـمَراِهيَم بمِن َهاُروَن المبَـلمِخيِ  ِد بمِن المُمثـَىنَّ
َاِعيل بِبَـعمِضه  .ِإمسم

__________ 
 .َماال سرج َعَليمهِ : العرى( 1)االصل َأىب ِسَنان، َوُهَو حَتمرِيف ( 5)
 .الممزمَدِلَفة: مجع( 9)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َذاِهبٌ  ََماِكِن الَِِّت َصلَّى ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر اَأم  ِذكم
َرتِِه َوَحجَِّتِه قَاَل الُبَخاِري   ِِت َصلَّى َِبب المَمَساِجد الَّىِت على َطرِيق المَمِديَنِة، َوالمَمَواِضِع الَّ : ِمَن المَمِديَنِة ِإََل َمكََّة ِف ُعمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِفيَها النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب بكر املقدمى، قَالَ  َبَة، قَالَ : َحدثَنا ُفَضيمل بن ُسَليمَمان، قَالَ : َحدَّ رََأيمُت َساملَ بمَن : َحدثَنا ُموَسى بمُن ُعقم

ُ َعَليم َعبمِد اَّللَِّ يـََتَحرَّى َأَماِكَن ِمَن  ُث َأنَّ َأَِبُه َكاَن ُيَصلِ ي ِفيَها، َوَأنَُّه رََأى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم الطَّرِيِق فـَُيَصلِ ي ِفيَها َوُُيَدِ 
َممِكَنةِ   .ُيَصلِ ي ِف تِلمَك اَأم

ُهَما، َأنَُّه َكاَن يُ  ُ َعنـم ، َعِن ابمِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ َثيِن ََنِفع  ِكَنِة، َوَسأَلمُت َساِلًما َفََل َأعمَلُمُه ِإالَّ َواَفَق َوَحدَّ َمم َصلِ ي ِف تِلمَك اَأم
ِجد  ِبَشَرِف الرَّومَحاءِ  تَـَلَفا ِف َمسم َممِكَنِة ُكلِ َها، ِإالَّ َأنَـُّهَما اخم  .ََنِفًعا ِف اَأم

ثـََنا َأَنُس بم : قَالَ  ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر، َحدَّ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر : ُن ِعَياض، قَالَ َحدَّ َبَة، َعنم ََنِفع  َحدثَنا ُموَسى بمُن ُعقم
َفِة ِحنَي يـَعمَتِمُر َوِف  َُليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَنمِزُل ِبِذي اْلم بَـَرُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِتِه ِحنَي َحجَّ حَتمَت مَسَُرة  َأخم ِف  َحجَّ

َفِة، وََكاَن ِإَذا رََجَع ِمنم َغزمو  َكاَن ِف تِلمَك الطَّرِيِق َأو ِف َحج    َُليـم ِجِد الَِّذي ِبِذي اْلم ِضِع المَمسم َرة  َهَبَط ِمنم َبطمِن َموم َأوم ُعمم
ِبَح لَيمَس ِعنمَد ( 5)ي الشَّرمِقيَِّة فـََعرََّس َواد ، فَِإَذا َظَهَر ِمنم َبطمِن َواد  َأََنَخ ِِبلمَبطمَحاِء الَِِّت َعَلى َشِفرِي المَوادِ  مثَّ َحىتَّ ُيصم

َها املسحد، َكاَن مثَّ َخِليٌج  ِجِد الَِّذي حبَِجارَة  َواَل على االكمة الَّىِت َعَليـم ُيَصلِ ي َعبمُد اَّللَِّ ِعنمَدُه ِف َبطمِنِه ُكُثٌب  ( 1)المَمسم
 ُ السَّيمُل ِفيِه ِِبلمَبطمَحاِء َحىتَّ َدَفَن َذِلَك المَمَكاَن الَِّذي َكاَن ( 9)َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ ُيَصلِ ي، َفَدَحا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .عبد هللا يصلى ِفيهِ 
__________ 

 .نزل ليسرتيح: عرس( 5)
 .دفع: دحا( 9)َواد َلُه عمق : اْلليج( 1)
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ِجُد الصَِّغرُي الَِّذي ُدوَن الم َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى َحيمُث المَمسم ثَُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد الَِّذي َن ُعَمَر َحدَّ َمسم
ُ َعَليمِه َوسلم يـَُقولِبَشَرِف الرَّومَحاِء، َوَقدم َكاَن َعبمُد اَّللَِّ يـُعمِلُم المَمَكاَن الَِّذي َكاَن َصلَّى ِفيِه النَِّبُّ َصلَّ  مثَّ َعن َُيِينك : ى اَّللَّ

ىَن َوَأنمَت َذاِهٌب ِإََل َمكَّ  ِجُد َعَلى َحافَِّة الطَّرِيِق المُيمم ِجِد ُتَصلِ ي، َوَذِلَك المَمسم ِجِد َحىن تـَُقوُم ِف المَمسم َ المَمسم َنُه َوبـَنيم َة، بـَيـم
رَبِ َرممَيةٌ  َكم  اَأم

 .كَ حبََجر  َأوم ََنمُو َذلِ 
ِفِه َعَلى َحافَِّة الطَّرِيِق ُدوَن َوَأنَّ ابمَن ُعَمَر َكاَن ُيَصلِ ي ِإََل المِعرمِق الَِّذي ِعنمَد ُمنمَصَرِف الرَّومَحاِء، َوَذِلَك المِعرمُق انمِتَهاُء َطرَ 

َة، َوَقدِ  َ المُمنمَصَرِف َوَأنمَت َذاِهٌب ِإََل َمكَّ َنُه َوبـَنيم ِجِد الَِّذي بـَيـم ِجٌد، فـََلمم َيُكنم َعبمُد اَّللَِّ ُيَصلِ ي ِف َذِلَك  المَمسم ابـمُتيِنَ مثَّ َمسم
ِسِه، وََكاَن َعبمُد اَّللَِّ  رُُكُه َعنم َيَسارِِه َوَورَاَءُه َوُيَصلِ ي َأَماَمُه ِإََل المِعرمِق نـَفم ِجِد، َكاَن يـَتـم  يـَُروُح ِمَن الرَّومَحاِء َفََل ُيَصلِ ي المَمسم



َر حَ  َبَل ِمنم َمكََّة فَِإنم َمرَّ بِِه قـَبمَل الصُّبمحِ الظُّهم َر، َوِإَذا َأقـم ِبَساَعة  َأوم ِمنم آِخِر  ىتَّ َيَمِتَ َذِلَك المَمَكاَن فـَُيَصلِ َي ِفيِه الظُّهم
 .السََّحِر َعرََّس َحىتَّ ُيَصلِ َي هِبَا الصُّبمحَ 

ثَُه َأنَّ النَِّبَّ صَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَنمِزُل حَتمَت َسرمَحة  َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ َحدَّ َمة  ُدوَن الرَُّويـمثَِة ( 5)لَّى اَّللَّ َعنم ُيَِنِي ( 1)َضخم
ِ، َوَقدِ ( 9)الطَّرِيِق َوُوَجاَه الطَّرِيِق ِف َمَكان  َبطمح   ، َحىتَّ يـُفمِضَي ِمنم َأَكَمة  ُدَويمَن بَرِيِد الرَُّويـمَثِة مبِيَلنيم ل  انمَكَسَر َأعمََلَها  َسهم

ِفَها، َوِهَي قَاِئَمٌة َعَلى َساق  َوِف َساِقَها ُكُثٌب َكِثريَةٌ   .فَانـمثـَىَن ِف َجوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى ِف َطَرِف تـَلمَعة   ثَُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ رمِج َوَأنمَت َذاِهٌب ِإََل ِمنم َورَاِء المعَ ( 7)َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر َحدَّ

َراِن َأوم َثََلثٌَة، َعَلى المُقُبوِر َرضمٌم ِمنم ِحَجارَة  َعنم ُيَِنِي الطَّرِيِق  ِجِد قـَبـم َبة ، ِعنمَد َذِلَك المَمسم الطَّرِيِق ( 1)ِعنمَد َسِلَماِت َهضم
 َبني ُأولَِئَك السلمات َكانَ 

__________ 
 .املراصد: منهل من املناهل َبني َمكَّة َوالمَمديَنة: الرَُّويـمثَة( 1)ِفيَها الشََّجَرة اَل شوك : السرحة( 5)
 .َما ارمَتفع من االرض، َوَما اُنفض: التلعة( 7)املسيل المَواِسع : الصُّلمح( 9)
 .َأشَجار لسلم: السلمات( 1)
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ِجدِ َعبمُد اَّللَِّ يـَُروُح ِمَن المَعرمِج بـَعمَد َأنم مَتِيَل الشَّ  َر ِف َذِلَك المَمسم َاِجَرِة، فـَُيَصلِ ي الظُّهم ُس ِِبهلم  .مم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََزَل ِعنمَد َسَرَحات   ثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعنم َيَساِر الطَّرِيِق ِف َمِسيل  ُدوَن َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر َحدَّ

َ َذِلَك ; ( 5)َهرمَشى  َنُه َوبـَنيم  المَمِسيُل اَلِصٌق ِبُكَراِع َهرمَشى، بـَيـم
َرُب السََّرَحاِت ِإََل الطَّرِيِق، َوَهى َأطمَوهُلُنَّ ( 1)الطَّرِيِق َقرِيٌب ِمنم َغلمَوة    .وََكاَن َعبمُد اَّللَِّ ُيَصلِ ي ِإََل َسرمَحة  ِهَي َأقـم

ثَُه َأنَّ  َراِن قـَبملَ  َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَنمِزُل ِف المَمِسيِل الَِّذي ِف َأدمىَن َمرِ  الظَّهم  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َراَواِت، يـَنمِزُل ِف َبطمِن َذِلَك المَمِسيِل َعنم َيَساِر الطَّرِيِق َوَأنمَت َذاهِ  ِبُط ِمَن الصَّفم َ ٌب المَمِديَنِة ِحنَي يـَهم ِإََل َمكََّة، لَيمَس بـَنيم

َيٌة حبََجر   َ الطَّرِيِق ِإالَّ رَمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوبـَنيم  .َمنمِزِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَنمِزُل ِبِذي  ثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبَح ُيَصلِ ي َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر َحدَّ طًُوى َويَِبيُت َحىتَّ ُيصم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذِلَك على أكمة َغِليَظة، َولَ  َدُم َمكََّة، َوُمَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد الَِّذي الصُّبمَح ِحنَي يـَقم يمَس ِف المَمسم
َفَل ِمنم َذِلَك َعَلى َأَكَمة  غَ   .ِليظَة  ُبيِنَ مثَّ، َوَلِكنم َأسم

ََبِل الَّ  َبَل فـُرمَضِتَِ اْلم تَـقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم ثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََبِل الطَِّويِل ََنمَو َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ َحدَّ َ اْلم َنُه َوبـَنيم ِذي بـَيـم
ِجَد الَِّذي ُبيِنَ مثَّ َيَساَر المَمسمجِ  َفَل ِمنمُه المَكعمَبِة، َفَجَعَل المَمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأسم ََكَمِة، مصلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِد ِبَطَرِف اَأم

ِبَل المُفرم  تَـقم ََكَمِة َعَشَرَة َأذمرُع  َأوم ََنمَوَها، مثَّ ُتَصلِ ي ُمسم َداِء، َتدَُع ِمَن اَأم ََكَمِة السَّوم ََبل الذى بـَيمنك َعَلى اَأم ِ من اْلم َضتَـنيم
 .المَكعمَبة َوَبني



* * * 
__________ 

َفة : هرشى( 5) حم م: الغلوة( 1)ثنية ِف َطرِيق َمكَّة قريَبة من اْلم  .قدر مرماة السهم
)*( 
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ِلًما َرَوى ِمنمُه ِعنمدَ  َِديِث ِبطُوِلِه َوِسَياِقِه، ِإالَّ َأنَّ ُمسم ُ هِبََذا اْلم َوَأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن : " ِلِه ِف آِخرِهِ قـَوم  تـََفرََّد المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَنمِزُل ِبِذي طًُوى  ثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحاَق " ُعَمَر َحدَّ َِديِث، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِإََل آِخِر اْلم

، َعنم ُموَسى بم  ، َعِن ابمِن ُعَمَر َفذََكَرهُ المُمَسيَِّبِ ، َعن أنس َعن ِعَياض  َبَة، َعنم ََنِفع   .ِن ُعقم
َماُم َأْحمَُد ِبطُوِلِه َعنم   َوَقدم َرَواُه اْلمِ

، َعِن ابمِن ُعَمَر ِبِه ََنمَوهُ  َبَة، َعنم ََنِفع  ، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم  .َأيب قـُرََّة ُموَسى بمِن طَاِرق 
ََماِكُن اَل يـُعمَرُف الميَـ  َم ِعنمَد َهُؤاَلءِ َوَهِذِه اَأم َثِر َهِذِه المِبَقاِع الميَـوم َاُء َأكم ثـَُرَها، َِأَنَُّه َقدم ُغريِ َ َأمسم َها َأوم َأكم َم َكِثرٌي ِمنـم َعمَراِب  وم اَأم

َثرِِهمم  َل َقدم َغَلَب َعَلى َأكم َهم  .الَِّذيَن ُهَناَك، فَِإنَّ اْلم
َا َأومَرَدَها الُبَخاِري  َرَْحه هللا  ثـََرَها َأوم  َوِإَّنَّ َها ِِبلتََّأمُِّل َوالتـََّفرُِّس َوالتـََّوسُِّم، َأوم َلَعلَّ َأكم َتِدي ِإلَيـم َكِثريًا ِف ِكَتابه َلَعلَّه َأَحًدا يـَهم

َها َكاَن َمعمُلوًما ِف زََماِن المُبَخاِري ِ   .ِمنـم
ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َمكَّة شرفها هللا عز َوجل َِبُب ُدُخوِل النَِّبِ  َصلَّى  اَّللَّ
َثيِن ََنِفٌع، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ : قَاَل الُبَخاِري   ، َحدَّ ُ َعَليمِه : َحدثَنا ُمَسد د، َحدثَنا ُيَي بن عبد اَّللَِّ َِبَت النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .َدَخَل َمكَّةَ  َوَسلََّم ِبِذي طًُوى َحىتَّ َأصمَبَح، مثَّ 
َعُلهُ   .وََكاَن ابمُن ُعَمَر يـَفم

ِلٌم ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن بِِه، َوزَادَ   ".َحىتَّ َأصمَبَح : َحىتَّ َصلَّى الصُّبمَح، َأوم قَالَ : " َوَرَواُه ُمسم
َراين، َحدثَنا َْحَّاد، عَ : َوقَاَل ُمسلم َدُم َمكََّة ِإالَّ َِبَت َحدثَنا َأبُو الر بيع الزهم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َكاَن اَل يـَقم نم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع 

ُ َعَليمهِ  ُخُل َمكََّة نـََهارًا، َوَيذمُكُر َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِبَح َويـَغمَتِسَل، مثَّ يَدم  .َوَسلََّم َأنَُّه فـََعَلهُ  ِبِذي طًُوى َحىتَّ ُيصم
 .َخاِريُّ ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب بِهِ َوَرَواُه المبُ 

ََرِم َأممَسكَ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َكاَن ِإَذا َدَخَل َأدمىَن اْلم َرى، َعنم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع  َعِن التـَّلمِبَيِة مثَّ يَِبيُت  َوهَلَُما ِمنم َطرِيق  ُأخم
 .ِبِذي طًُوى



 .َوذََكَرهُ 
، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسولَ َوتـََقدَّ  َبَة، َعنم ََنِفع  َرَجاُه ِمنم َطرِيِق ُموَسى بمِن ُعقم  َم آنًِفا َما َأخم

َدُم َمكَّ  ِبَح، فـَُيَصلِ َي الصُّبمَح ِحنَي يـَقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يَِبيُت ِبِذي ُطًوى َحىتَّ ُيصم ِل اَّللَِّ َة، َوُمَصلَّى َرُسو اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـقم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد َأَكَمة  َغِليَظة ، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َصلَّى اَّللَّ َنُه َوبـَنيم ََبِل الَِّذي بـَيـم َبَل فـُرمَضِتَِ اْلم

ِجَد الَّذِ  ََبِل الطَِّويِل ََنمَو المَكعمَبِة، َفَجَعَل المَمسم ُ اْلم ََكَمِة، َوُمَصلَّى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد ِبَطَرِف اَأم ي ُبيِنَ مثَّ َيَساَر المَمسم
ََكَمِة َعَشَرَة َأذمرُع  َأوم ََنمَوَها، مثَّ يصلى  َداء، يدع ِمَن اَأم َفَل ِمنمُه على االكمة السَّوم ِ مِ َعَليمِه َوَسلََّم َأسم ِبَل المُفرمَضتَـنيم تَـقم َن ُمسم

َ المَكعمَبة َنَك َوبـَنيم ََبِل الَِّذي بـَيـم  .اْلم
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 ِ َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َأخم
َة ُمَتاِخٌم لِلمَحَرِم، : َوَحاِصُل َهَذا ُكلِ هِ * * *  َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َلمَّا انـمتَـَهى ِف َمِسريِِه ِإََل ِذي طًُوى؟ َوُهَو َقرِيٌب ِمنم َمكَّ
َبَح، َفَصلَّى ُهَناِلكَ  َأممَسكَ  الصُّبمَح ِف المَمَكاِن  َعِن التـَّلمِبَيِة، َِأَنَُّه َقدم َوَصَل ِإََل المَمقمُصوِد، َوَِبَت ِبَذِلَك المَمَكاِن َحىتَّ َأصم

ََبِل الطَِّويِل ُهَناِلكَ  َ فـُرمَضِتَِ اْلم  .الَِّذي َوَصُفوُه بـَنيم
ََماِكنَ  ِ المَبِصريَِة َعَرفـََها َمعمرَِفًة َجيِ َدًة َوتـََعنيََّ َلُه المَمَكاُن الَِّذي َصلَّى ِفيِه رَ  َوَمنم أتََمََّل َهِذِه اَأم َها بَِعنيم ُسوُل اَّللَِّ المُمَشاَر ِإلَيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ
ِل ُدُخوِل َمكََّة،  َرًة َعََلنَِيًة ِمَن الثَِّنيَِّة المُعلمَيا الَِِّت مثَّ اغمَتَسَل َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َِأَجم مثَّ رَِكَب َوَدَخَلَها نـََهارًا َجهم

 .ِِبلمَبطمَحاءِ 
َم المَفتمِح َكَما ذََكرمََنهُ  َها يـَوم ِرَف َعَليمِهمم، وََكَذِلَك َدَخَل ِمنـم  .َويـَُقاُل َكَداٌء لِيَـَراُه النَّاُس َوُيشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم دخل َمكَّة من ِمَن الثَِّنيَِّة المُعلمَيا َوَخرَ قَاَل َماِلك  َعنم ََنِفع   َج ِمَن ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .الثَِّنيَِّة السُّفمَلى

ِ ِمنم َحِديِثِه َوهَلَُما ِمنم َطرِيِق ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمرَ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم ُ َأخم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم ََنِفع 
لَ   .ىَعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة ِمَن الثَِّنيَِّة المُعلمَيا الَِِّت ِف المَبطمَحاِء، َوَخَرَج ِمَن الثَِّنيَِّة السُّفم

 .نم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة ِمثمُل َذِلكَ َوهَلَُما َأيمًضا ِمنم َحِديِث ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، عَ 
َنِدهِ * * *  ، َعِن ابمِن : َوملا َوقع َبَصره َعَليمِه السَََّلم َعَلى المبَـيمِت قَاَل َما َرَواُه الشَّاِفِعيُّ ِف ُمسم بَـَرََن َسِعيُد بمُن َساملِ  َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم كَ  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ رِيًفا َوتـَعمِظيًما : " اَن ِإَذا رََأى المبَـيمَت رََفَع يََديمِه َوقَالَ ُجَريمج  اللَُّهمَّ ِزدم َهَذا المبَـيمَت َتشم
ِرُيًا َوتـَعمِظيًما َوِبرًّا  رِيًفا َوَتكم ِرُيًا ومهابة، وزد من شرفه وََكرمه، َومن َحجَُّه َواعمَتَمَرُه َتشم  ".َوَتكم
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َاِفُظ ا َهِقيُّ قَاَل اْلم ، قَالَ : لمبَـيـم ُحول  ، َعنم َمكم ، َعنم َأيب َسِعيد  الشَّاِميِ  ِريِ  َياَن الثَـّوم َقِطٌع، َوَلُه َشاِهٌد ُمرمَسٌل َعنم ُسفم : َهَذا ُمنـم
َة فـََرَأى المبَـيمَت رََفَع يََديمِه وََكبـَّرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل َمكَّ اللَُّهمَّ َأنمَت السَََّلُم َوِمنمَك السَََّلُم : " َوقَالَ  َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِرُيًا َوَمَهابًَة َوبرا، َوزِ  رِيًفا َوتـَعمِظيًما َوَتكم ِرُيًا َفَحيِ َنا رَبَـَّنا ِِبلسَََّلِم، اللَُّهمَّ ِزدم َهَذا المبَـيمَت َتشم ُه َأِو اعمَتَمَرُه َتكم دم َمنم َحجَّ
رِيًفا َوتـَعمِظيًما  ".َوِبرًّا  َوَتشم

، قَالَ : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ  ، َعِن ابمِن ُجَريمج  ُ : َأنـمَبَأََن َسِعيُد بمُن َساملِ  ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ثمُت َعنم ِمقمَسم  ُحدِ 
َيمِدي ِف الصَََّلِة َوِإَذا رََأى الم : " َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ  ، َوِعنمَد تـُرمَفُع اَأم ع  بَـيمَت، َوَعَلى الصََّفا َوالمَمرمَوِة، َوَعِشيََّة َعَرَفَة َوجبَمم

ِ َوَعَلى المَميِ ِت  َرتـَنيم َمم  ".اْلم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ، َعنِ : قَاَل اْلم ََكِم، َعنم ِمقمَسم  َلى، َعِن اْلم ، َوَعنم ََنِفع   َوَقدم َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم ابمِن َعبَّاس 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُدو  ُقوفًا َعَليمِهَما َوَمرًَّة َمرمُفوًعا ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِر المَميِ تِ َعِن ابمِن ُعَمَر، َمرًَّة َموم  .َن ِذكم
َلى َهَذا غري قوى: قَالَ   .َوابمُن َأيب لَيـم

َبةَ مثَّ ِإنَّه َعَليمِه السَّ * * *  ِجَد ِمنم َِبِب َبيِن َشيـم  .ََلم َدَخَل المَمسم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ، قَالَ : قَاَل اْلم ، َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح  ُخلُ : ُروِ يَنا َعِن ابمِن ُجَريمج   يَدم

رُِم ِمنم َحيمُث َشاءَ   .المُمحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَالَ  َبَة َوَخَرَج ِمنم َِبِب َبيِن َُممُزوم  ِإََل الصََّفاَوَدَخَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .ِمنم َِبِب َبيِن َشيـم

َهِقيُّ   .َوَهَذا ُمرمَسٌل َجيِ دٌ : مثَّ قَاَل المبَـيـم
َبَة، مبَا َرَواُه ِمنم َطرِيقِ  ِجِد ِمنم َِبِب َبيِن َشيـم َباِب ُدُخوِل المَمسم ِتحم َهِقيُّ َعَلى اسم َتَدلَّ المبَـيـم ،  َوَقِد اسم َأىب دواد الطََّياِلِسي 

 َحدثَنا َْحَّاد بن َسلَمة، َوقيس بن َسَلم، ُكلُُّهمم َعنم مِسَاِك بمِن َحرمب  
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ُ َعنمُه، قَاَل، َلمَّا انـمَهَدَم المبَـيمُت بـَعمَد ُجرمُهم  بـَنَـتمُه  ا َأرَاُدوا َوضمَع قـَُريمٌش، فـََلمَّ َعنم َخاِلِد بمِن ُعرمُعَرَة، َعنم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ
ُخُل ِمنم َهَذا المَباِب، َفَدَخَل َرُسوُل ا َجِر َتَشاَجُروا َمنم َيَضُعُه، َفاتَـَّفُقوا َأنم َيَضَعُه َأوَُّل َمنم يَدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلَم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ  َبَة فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ذ  َأنم َيَمُخُذوا ِمنم َِبِب َبيِن َشيـم َجَر ِف َوَسِطِه، َوَأَمَر ُكلَّ َفخم يمِه َوَسلََّم بِثـَومب  فـََوَضَع اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَضَعهُ  ِب، فـََرفـَُعوُه َوَأَخَذُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِبطَائَِفة  ِمَن الثَـّوم

 .بـَنَّاِء المَكعمَبِة قـَبمَل المِبعمَثةِ  َهَذا َمبمُسوطًا ِف َِببِ ( 5)َوَقدم ذََكرمََن 
َباِب الدُُّخوِل ِمنم َِبِب َبيِن شيَبة هِبََذا نظر ِتحم اَلِل َعَلى اسم ِتدم  .َوِف ااِلسم

 .َوهللا أعلم
__________ 

ُزمء االول( 5)  .تقدم َذِلك ِف اْلم
)*( 
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رو بن ُُمَمَّد، : ِه قَاَل المُبَخاِريُّ ِصَفُة َطَواِفِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليم  َبُغ بمُن المَفَرِج، َعِن ابمِن وهب، َأخمربين َعمم ثـََنا َأصم َحدَّ
رَبتيِن َعاِئَشة: َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، قَاَل ذََكرمُت لعروة قَالَ  َعَليمِه  َأن أول شئ بََدَأ ِبِه ِحنَي َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ : َأخم

ر  َوُعَمُر ِمثـمَلُه، مثَّ َحَججمتُ  َرٌة، مثَّ َحجَّ َأبُو َبكم  َمَع َأيب الزُّبـَريمِ، فَأول شئ بََدَأ ِبِه َوَسلََّم َأنَُّه تـََوضَّأَ مثَّ طَاَف مثَّ ملَم َتُكنم ُعمم
َعُلونَُه،  َنمَصاَر يـَفم ُر َوُفََلٌن َوُفََلٌن الطََّواُف، مثَّ رََأيمُت المُمَهاِجرِيَن َواَأم تُـَها َوالزُّبـَيـم بَـَرتميِن أُمِ ي َأنَـَّها َأَهلَّتم ِهَي َوُأخم َوَقدم َأخم

َرة ،  بُِعمم
َن َحلُّوا  .فـََلمَّا َمَسُحوا الرُّكم

 .َهَذا َلفمظُهُ 
، َعنم َهاُروَن بمِن سَ  ِلم  ِضع  آَخَر َعنم َأْحمََد بمِن ِعيَسى، َوُمسم  .ِعيد ، َثََلثـَتـُُهمم َعِن ابمِن َوهمب  بِهِ َوَقدم َرَواُه ِف َموم

هُلَا َرٌة : " َوقـَوم ِ " مثَّ ملَم َتُكنم ُعمم َ النُُّسَكنيم  .يدل على َأنه َعَليمِه السَََّلم ملَم يـََتَحلَّلم بـَنيم
َودِ * * *  َسم َجِر اَأم ِتََلُم اْلَم َتَدَأ ِبِه َعَليمِه السَََّلم اسم َنا المبَـيمَت : قـَبمَل الطََّواِف، َكَما قَاَل َجاِبرٌ  مثَّ َكاَن َأوََّل َما ابـم َحىتَّ ِإَذا َأتـَيـم

َن فـََرَمَل َثََلًَث َوَمَشى َأرمبـًَعا تَـَلَم الرُّكم  .َمَعُه اسم
َعمَمِش، َعنم ِإبـمَراِهيَم، : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َياُن، َعِن اَأم ثـََنا ُسفم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َكِثري ، َحدَّ َعنم َعاِبِس بمِن رَبِيَعَة، َعنم ُعَمَر، َأنَُّه َحدَّ

َجِر فـََقبـََّلُه َوقَالَ  ُ َعَليمهِ : َجاَء ِإََل اْلَم َفُع، َوَلوماَل َأين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم ِإين ِ ََأَعمَلُم َأنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـم
 .يـَُقبِ ُلَك َما قـَبـَّلمُتكَ 

َبَة َوزَُهريمِ بمِن َحرمب  َوابمن َأىب َُّنريم ،  ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي َوَأيب َبكم يًعا َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َعِن َوَرَواُه ُمسم مجَِ
َعمَمِش، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعنم َعاِبِس بمِن رَبِيَعَة، قَالَ  َجَر َويـَُقولُ رََأيمُت ُعَمَر يـَُقب ِ : اَأم َأنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ ( 5)ِإين ِ ََأَعمَلُم : ُل اْلَم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يقبلك َما قبلتك َفُع، َوَلوماَل ِإين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َواَل تـَنـم
__________ 

 .إىن القبلك َوأعلم: ُمسلم( 5)
)*( 
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َعمَمُش، َعنم ِإبـمَراِهيَم بن َعاِبِس بمِن رَبِيَعَة، قَالَ : َحدثَنا ُُمَمَّد بن ُعبَـيمَدة َوَأبُو ُمَعاِويََة، َقااَل : دَوقَاَل االمام َأْحم  ثـََنا اَأم : َحدَّ
َفُع، َوَلوماَل َأىن: رََأيمُت ُعَمَر َأَتى اْلمجر فـََقالَ   رََأيمت َرُسول هللا قـَبـََّلَك َما أما َوهللا ََأَعمَلُم َأنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـم

 .قـَبـَّلمُتكَ 
 .مثَّ َدََن فـََقبـََّلهُ 

َتِضي َأنَُّه قَاَل َما قَاَل مثَّ قـَبـََّلُه بـَعمَد َذِلَك، ِبََِلِف ِسَياِق َصاِحِبَِ الصَِّحيحِ  َياُق يـَقم  .فـََهَذا السِ 



 .فَاهلل أعلم
د َجَر فـََقالَ َحدثَنا وَِكيٌع َوَُيمََي َوا: َوقَاَل َأْحم َطَّاِب َأَتى اْلَم ، َعنم َأبِيِه، َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم ، َعنم ِهَشام  ِإين ِ ََأَعمَلُم : للَّفمُظ ِلوَِكيع 

َفُع، َوَلوماَل َأين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ يـَُقبِ ُلَك َما قـَبـَّلمُتكَ   .َأنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـم
 .هُ مثَّ قـَبـَّلَ : َوقَالَ 

َ ُعَمرَ  َ ُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ َوبـَنيم َقِطٌع بـَنيم  .َوَهَذا ُمنـم
لَ : َوقَاَل الُبَخاِري  َأيمضا بَـَرين زَيمُد بمُن َأسم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفِر بمِن َأيب َكِثري ، َأخم ثـََنا َسِعيِد بمِن َأيب َمرممَيَ، َحدَّ َم، َعنم َأبِيِه، َحدَّ

نِ  َأنَّ ُعَمرَ  َطَّاِب قَاَل لِلرُّكم َفُع، َوَلوماَل َأين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى: بمَن اْلم ُ  َأَما َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَعمَلُم َأنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـم اَّللَّ
ُتكَ  تَـَلمم تَـَلَمَك َما اسم  .َعَليمِه َوَسلََّم اسم

تَـَلَمهُ   .فَاسم
رِِكنَي َوَلَقدم َأَهَلَكُهُم هللاَوَما ل: مثَّ قَالَ  َا ُكنَّا رَاَءيـمَنا ِبِه المُمشم  .نا والرمل، ِإَّنَّ
رَُكهُ : مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفََل َنُِبُّ َأنم نـَتـم  .شئ َصنَـَعُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

لِ  ِتََلَم أتََخََّر َعِن المَقوم  .َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى َأنَّ ااِلسم
َلَم، َعنم َأبِي: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا يَزِيُد بمُن َهاُرون، َحدثَنا َورمقَاء، َحدثَنا زَيمُد بمُن َأسم ، َحدَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن ِسَنان  : ِه، قَالَ َحدَّ

َجَر َوقَالَ  َطَّاِب قـَبََّل اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقبِ ُلَك َما قـَبـَّلمُتكَ َلوماَل ِإين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ : رََأيمُت ُعَمَر بمَن اْلم  . َصلَّى اَّللَّ
ِلُم بمُن اْلمجَّاج بَـَرين يُوُنُس، ُهَو ابمنُ : َوقَاَل ُمسم ، َأخم  َحدثَنا َحرمَمَلة، َحدثَنا ابمُن َوهمب 
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رو، َوُهَو ابمُن ِديَنار    .يزِيد االيلى، َوَعمم
 .ح

ثـََنا َهاُرونُ  ، َأنَّ َأَِبُه َحدَّ  َوَحدَّ ، َعنم َساملِ  ٌرو، َعِن ابمِن ِشَهاب  بَـَرين َعمم ، َأخم ، َأنـمَبَأََن ابمُن َوهمب  َيمِليُّ : ثَُه َأنَُّه قَالَ بمُن َسِعيد  اَأم
َجَر مثَّ قَالَ  َطَّاِب اْلَم ُت َأنََّك َحَجٌر، َوَلوم : قـَبََّل ُعَمُر بمُن اْلم ُ َعَليمِه َأَما َواَّللَِّ َلَقدم َعِلمم اَل َأين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلََّم يـَُقبِ ُلَك َما قـَبـَّلمُتكَ 
ٌرو: زَاَد َهاُروُن ِف ِرَوايَِتهِ  َلَم : قَاَل َعمم َلَم، َعنم َأبِيِه َأسم َثيِن مبِثمِلَها زَيمُد بمُن َأسم  .بِهِ  -يـَعميِن َعنم ُعَمَر  -َوَحدَّ

لِ َوَهَذا صَ  َم َعَلى المَقوم ِبيَل تـََقدَّ  .رِيٌح ِف َأنَّ التـَّقم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  َجَر مثَّ : َوقَاَل اْلمِ ، َعِن ابمِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر قـَبََّل اْلَم ، َعنم ََنِفع  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ َقدم :  قَالَ َحدَّ
ُت أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبـََّلَك َما قـَبـَّلمُتكَ َعِلمم  .نََّك َحَجٌر، َوَلوماَل ِإين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ   .َهَكَذا َرَواُه اْلمِ
، َعنم َْحَّ  ِميِ  ر  المُمَقدِ  ِلٌم ِف َصِحيِحِه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب َبكم َرَجُه ُمسم ، َعِن ابمِن َوَقدم َأخم اِد بمِن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع 



َجَر َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر، قـَبََّل اْلَم  ِإين ِ ََأُقـَبِ ُلَك َوِإين ِ ََأَعمَلُم َأنََّك َحَجٌر، َوَلِكينِ  رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .يقبلك

َبُة، كلهم َعن َْحَّاد َقاَل خلف: مثَّ قَاَل ُمسلم َحدثَنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، : َحدثَنا َخَلُف بمُن ِهَشام  َوالمُمَقدَِّميُّ َوَأبُو َكاِمل  َوقـُتَـيـم
َوِل، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسرمِجَس، قَالَ  َحم َصمَلَع : َعنم َعاِصم  اَأم َواَّللَِّ ِإين ِ : َجَر َويـَُقولُ يـَُقبِ ُل اْلمَ  -يـَعميِن ُعَمَر  -رََأيمُت اَأم

َفُع، َوَلوماَل َأين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقبِ ُلَك َما ََأُقـَبِ ُلَك َوِإين ِ ََأَعمَلُم َأنََّك َحَجٌر، َوَأنََّك اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـم  َصلَّى اَّللَّ
 .قـَبـَّلمُتكَ 

َُصيمِلعَ : يِ  َوَأيب َكاِمل  َوِف ِرَوايَِة المُمَقدَّمِ   .رََأيمُت اَأم
ِلم  ُدوَن المُبَخاِري ِ  َراِد ُمسم  .َوَهَذا ِمنم َأفـم
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َوِل، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسرمِجَس بِهِ  َحم َماُم َأْحمَُد َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َعنم َعاِصم  اَأم  .َوَقدم َرَواُه اْلمِ
َوِل بِهِ َوَرَواُه َأْحمَُد َأيم  َحم  .ًضا َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َعاِصم  اَأم

َماُم َأْحمَدُ * * *  َعمَلى، َعنم ُسَويمِد بمِن : َوقَاَل اْلمِ َياَن، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد اَأم ، َعنم ُسفم ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َمهم َحدَّ
َجَر َويـَُقولُ  رََأيمُت ُعَمرَ : َغَفَلَة، قَالَ  َفُع، َوَلِكينِ  رََأيمُت َأَِب المَقاِسِم َصلَّى : يـَُقبِ ُل اْلَم ِإين ِ ََأَعمَلُم َأنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَك َحِفيًّا  .اَّللَّ
ِريِ  ِبهِ  َياَن الثَـّوم ، َعنم ُسفم  .مثَّ َرَواُه َأْحمَُد َعنم وَِكيع 

 .فـََقبـََّلُه َوالمتَـَزَمهُ : َوزَادَ 
ِدي   ِبََل ِزََيَدة ، َوِمنم َحِديِث وَِكيع  هِبَِذِه ال ِلٌم ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمهم َجَر َوالمتَـَزَمُه : ز ََِيَدةِ َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم قـَبََّل اْلَم

ُ َعَليمهِ : َوقَالَ   .َوَسلََّم ِبَك َحِفيًّا رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ،: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم  ثـََنا ُوَهيمٌب، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َعِن ابمِن  َحدَّ

ِن  َطَّاِب َأَكبَّ َعَلى الرُّكم ، َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َوقَالَ َعبَّاس  ِإين ِ ََأَعمَلُم َأنََّك َحَجٌر، َوَلوم ملَم َأَر َحِبيِب َصلَّى اَّللَّ
ُتَك َواَل قـَبـَّلمُتَك  تَـَلمم تَـَلَمَك َما اسم َوٌة َحَسَنة " قـَبـََّلَك َواسم  ".َلَقدم َكاَن َلُكمم ِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأسم

َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ   .، َوملَم خُيمرُِجوهُ َوَهَذا ِإسم
ثـََنا َجعمَفُر بمِن ُعثمَماَن المُقَرِشيُّ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ِل َمكََّة، قَالَ ; َحدَّ رََأيمُت ُُمَمََّد بمَن َعبَّاِد بمِن َجعمَفر  قـَبََّل : ِمنم َأهم

َجَر َوَسَجَد َعَليمِه مثَّ قَالَ  َطَّاِب قـَبـََّلُه : َن َعبَّاس  قـَبـََّلُه َوَسَجَد َعَليمِه، َوقَاَل ابمُن َعبَّاس  رََأيمُت َخاَلَك ابم : اْلَم رََأيمُت ُعَمَر بمَن اْلم
 .َوَسَجَد َعَليمهِ 
َلُه َما قـَبـَّلمُتهُ : مثَّ قَاَل ُعَمرُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبـَّ  .َلوم ملَم َأَر النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

نَ  ِرو بمِن ُعثمَماَن، َعنِ َوَهَذا َأيمًضا ِإسم ُه ِإالَّ النََّساِئيُّ، َعنم َعمم  اٌد َحَسٌن، َوملَم خُيمرِجم
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، َعنم ُعَمَر َفذََكَر ََنموَ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َياَن، َعنم طَاُوس  ، َعنم َحنمظََلَة بمِن َأيب ُسفم ِلم   .هُ المَولِيِد بمِن ُمسم
َِديثَ  ند َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم ِصِليُّ ِف ُمسم َماُم َأْحمَُد َأيمًضا ِمنم َحِديِث يـَعمَلى بمِن ُأَميََّة َعنمُه، َوَأبُو يـَعمَلى المَموم ه من َعنم ُعَمَر اْلمِ

 .َعنم ُعَمرَ ; َطرِيق ِهَشام بن حشيش بن االشقر 
َطَّاِب َوَقدم َأومَردمََن َذِلَك ُكلَُّه ِبُطُرِقِه َوَألمَفاِظِه َوَعزمِوِه َوِعَللِ  ِمِننَي ُعَمَر بمِن اْلم َنِد َأِمرِي المُمؤم ِه ِف المِكَتاِب الَِّذي مَجَعمَناُه ِف ُمسم

ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

ِمنِ * * *  َدة  َعنم َأِمرِي المُمؤم َِديُث َمرمِويٌّ ِمنم طُُرق  ُمتَـَعدِ  َلِة فـََهَذا اْلم ُمم َطَّابِ َوِِبْلم  نَي ُعَمَر بمِن اْلم
ُ َعنمهُ   .َرِضَي اَّللَّ

 .َوِهَي تُِفيُد المَقطمَع ِعنمَد َكِثري  ِمنم َأِئمَّة َهَذا الشَّأمن
َعَر ِبِه ِرَوايَُة َأيب َداوُ  َجِر، ِإالَّ َما َأشم ، َعنم َجعمَفِر بمِن َد الطَّيَ َولَيمَس ِف َهِذه الرِ َوايَة َأنه َعَليمِه السَََّلم َسَجَد َعَلى اْلَم اِلِسيِ 

 .ُعثمَماَن، َولَيمَستم َصِرَُيًة ِف الرَّفمعِ 
، قَالَ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َأيب َعاِصم  النَِّبيِل، َحدثَنا َجعمَفُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ َاِفُظ المبَـيـم رََأيمُت ُُمَمََّد بمَن َعبَّاِد بمِن : َوَلِكنم َرَواُه اْلم

َجَر َوَسَجَد َعَليمِه مثَّ قَالَ  َجعمَفر  قـَبَّلَ   .رََأيمُت َخاَلَك ابمَن َعبَّاس  قـَبـََّلُه َوَسَجَد َعَليمهِ : اْلَم
 .رََأيمُت ُعَمَر قـَبـََّلُه َوَسَجَد َعَليمهِ : َوقَاَل ابمُن َعبَّاس  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعَل َهكَ : مثَّ قَالَ   .َذا َففعلترََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َسِن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن َعبمَداَن، َأنـمَبَأََن الطَّبَـَراينُّ، َأنـمَبَأََن أبوالزنباع، َحدثنَ : قَاَل اْلم ا ُيَي بن َأنـمَبَأََن َأبُو اْلَم

َيان بن َأيب ُحسَ  عمِفي ، َحدثَنا ُيَي بن ُيَان، َحدثَنا ُسفم ، قَالَ ُسَليمَمان اْلم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  رََأيمُت َرُسوَل : نيم ، َعنم ِعكم
َجرِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم سجد َعَلى اْلَم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياَن ِإالَّ َُيمََي بمُن َُيَان  : قَاَل الطَّبَـَراينُّ   .ملَم يـَرمِوِه َعنم ُسفم
، قَالَ َحدثَنا ُمَسد د، َحدث: َوقَاَل المُبَخاِريُّ   َسَأَل رجل: َنا َْحَّاٌد، َعِن الزُّبـَريمِ بمِن َعَريب  
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 .ابمن عمر َعن استَلم اْلمجر
َتِلُمُه َويـَُقبِ ُلهُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم  .رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعلم َأرََأيمَت ِِبلمَيَمِن : الَ َأرََأيمَت ِإنم ُزِْحمُت َأرََأيمَت ِإنم ُغِلبمُت؟ قَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ( ! 5)اجم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .يستلمه ويقبله
 .َوتفرد بِِه دون ُمسلم

، َعِن ابمِن ُعمَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم ََنِفع  ثـََنا َُيمََي، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ٌد، َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ ِتََلَم َهَذيمِن : َر قَالَ َحدَّ ُت اسم َما تـَرَكم



َتِلُمُهَما ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم ِ ِف ِشدَّة  َواَل رََخاء  ُمنمُذ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـنيم  .الرُّكم
ِ؟ قَالَ : فـَُقلمُت لَِناِفع   نَـنيم َ الرُّكم َا كَ : َأَكاَن ابمُن ُعَمَر َُيمِشي بـَنيم ِتََلِمهِ ِإَّنَّ  .اَن َُيمِشي لَِيُكوَن َأيمَسَر اِلسم

، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َوَرَوى َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب َروَّا د ، َعنم ََنِفع 
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َن المَيَماينَ َواْلمجر ِف كل طوفة " َم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َتِلَم الرُّكم  ".َكاَن اَل َيدَُع َأنم َيسم

، َعنم َأبِيِه، قَالَ : َوقَاَل الُبَخاِري  * * *  ملَم َأَر : َحدثَنا َأبُو المَولِيد، َحدثَنا لَيمث، َعن ابمن شَهاب، َعن َسامل ابمن َعبمِد اَّللَِّ
ِ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  ِ المَيَمانِيَـنيم نَـنيم َتِلُم ِمَن المبَـيمِت ِإالَّ الرُّكم  .َعَليمِه َوَسلََّم َيسم

َبَة، َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد  بِهِ  ِلٌم َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي َوقـُتَـيـم  .َوَرَواُه ُمسم
ُ َعَليم : َوِف ِرَوايَة  َعنمُه َأنَُّه قَالَ  ِ ِإالَّ َأنَـُّهَما ملَم يـَُتمََّما َعَلى َما َأَرى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِ الشَّاِميـَّنيم نَـنيم ِتََلَم الرُّكم ِه َوَسلََّم تـََرَك اسم

 .قـََواِعِد ِإبـمَراِهيمَ 
ُرو بمُن ِديَنار ، َعنم َأيب ال: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  بَـَرين َعمم ، َأخم ر ، َأنـمَبَأََن ابمُن ُجَريمج  َومن يتقى : شَّعمثَاِء، َأنَُّه قَالَ َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َبكم

 !َشيمئا من المبَـيمت
__________ 

 )*(َأي اتركها بَعيدا َعنمك ( 5)
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َرمَكاَن فـََقاَل َلُه ابمُن َعبَّاس   َتِلُم اَأم َنانِ : وََكاَن ُمَعاِويَُة َيسم تَـَلُم َهَذاَن الرُّكم  .ِإنَُّه اَل ُيسم
 .يمت شئ مهجورلَيمَس من المبَـ : فـََقاَل َلهُ 

َتِلُمُهنَّ ُكلُُّهنَّ   .وََكاَن ابمُن الزُّبـَريمِ َيسم
ُ تـََعاََل   .انـمَفَرَد ِبِرَوايَِتِه المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَّ

ِلٌم ِف َصِحيحه َاِرِث، َأنَّ : َوقَاَل ُمسم ُرو بمُن اْلم بَـَرين َعمم ، َأخم ثـََنا ابمُن َوهمب  َثىن َأبُو الطَّاِهر، َحدَّ ثَُه،  َحدَّ قـََتاَدَة بمَن ِدَعاَمَة َحدَّ
َع ابمَن َعبَّاس  يـَُقولُ  ثَُه، َأنَُّه مسَِ ِريَّ َحدَّ ِ : َأنَّ َأَِب الطَُّفيمِل المَبكم نَـنيم َر الرُّكم َتِلُم َغيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم ملَم َأَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

لِ  ِ انـمَفَرَد ِبِه ُمسم  .مٌ المَيَمانِيَـنيم
َناِن الشاميان، تَـَلُم الرُّكم ، َأنَُّه اَل ُيسم  فَالَِّذي َرَواُه ابمُن ُعَمَر ُمَواِفٌق ِلَما قَاَلُه ابمُن َعبَّاس 

َجَر ِمنَ  َرُجوا اْلَم هُ   المبَـيمتِ الهنا ملَم يـَُتمََّما َعَلى قـََواِعِد ِإبـمَراِهيَم، َِأَنَّ قـَُريمًشا َقَصَرتم هِبُِم النـََّفَقُة، فََأخم  .ِحنَي بـَنَـوم
َم بـََيانُُه   ( .5)َكَما تـََقدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َلوم بـََناُه فـََتمََّمُه َعَلى قـََواِعِد ِإبـمَراِهيَم، َوَلِكنم َخشِ  َاِهِليَِّة، َوَودَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِد النَّاِس ِِبْلم َي ِمنم َحَداثَِة َعهم
 .فـَتـُنمِكُرُه قـُُلوبـُُهمم 

بَـَرتمُه َخالَُتُه ُأمُّ َلمَّا َكاَنتم ِإممَرُة َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ َهَدَم المَكعمَبَة َوبـََناَها َعَلى َما َأَشاَر ِإلَيمِه َصلَّى اَّللَُّ فَـ   َعَليمِه َوَسلََّم َكَما َأخم
يقِ  ِمِننَي َعاِئَشُة بِنمُت الصِ دِ   .المُمؤم



ا َوُهَو َواَّللَِّ افَِإنم َكاَن ابمُن الزُّبـَريمِ  َها َعَلى قـََواِعِد ِإبـمَراِهيَم َفَحَسٌن ِجدًّ َرمَكاَن ُكلََّها بـَعمَد بَِنائِِه ِإَيَّ تَـَلَم اَأم ! * * * ملظنون ِبهِ  اسم
َكاَن َرُسوُل : ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ َحدثَنا ُمَسد د، َحدثَنا َُيمََي، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب َروَّاد ، َعنم ََنِفع  : َوقَاَل َأبُو َداُود

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َجَر ِف كل طوفة " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن المَيَماينَ َواْلَم َتِلَم الرُّكم  ".اَل يَدَُع َأنم َيسم
__________ 

ُزمء االول ( 5)  )*(تقدم َذِلك ِف اْلم
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 .ِد بمِن المُمثـَىنَّ َعنم ُيَيَوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَّ 
َحدثَنا يـَعمُقوب بن ِإبـمَراِهيم الدورقى، َحدثَنا ُيَي بن سعيد المقطَّان، َعن ابمن جريج، َعنم َُيمََي بمِن ُعبَـيمد ، : َوقَاَل النََّساِئي  

عمُت َرُسوَل اَّللَِّ صَ : َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن السَّاِئِب، قَالَ  َجرِ مسَِ ِن المَيَماين َواْلَم َ الرُّكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل بـَنيم : " لَّى اَّللَّ
ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  نـمَيا َحَسَنًة َوِف اْلم  ( ".5)رَبَـَّنا آتَِنا ِف الدُّ

 .ِن ُجَريمج  ِبهِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد، َعنم ُمَسدَّد ، َعنم ِعيَسى بمِن يُوُنَس، َعِن ابم 
َياُن، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه عَ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ  ثـََنا ُيَي بن آدم، َحدثَنا ُسفم ثـََنا َُممُموُد بمُن َغيمََلَن، َحدَّ نم َجاِبر ، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكََّة دَ : قَالَ   َخلَ َلمَّا َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َجَر، مثَّ َمَضى َعَلى َُيِيِنِه فـََرَمَل َثََلًَث َوَمَشى َأرمبـًَعا، مثَّ َأَتى المَمَقاَم فَـ  تَـَلَم اْلَم ِجَد فَاسم ُذوا ِمنم َمَقاِم : " َقالَ المَمسم َواختَِّ

َ المبَـيمِت،( " 1)ِإبـمَراِهيَم ُمَصلًّى  َنُه َوبـَنيم ِ َوالمَمَقاُم بـَيـم َعتَـنيم تَـَلَمُه، مثَّ َخَرَج ِإََل  َفَصلَّى رَكم ِ فَاسم َعتَـنيم َجَر بـَعمَد الرَّكم مثَّ َأَتى اْلَم
 ".ِإنَّ الصََّفا َوالمَمرمَوَة ِمنم َشَعائِِر اَّللَِّ : " الصََّفا، َأظُنُُّه قَالَ 

 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 
ِل المِعلممِ   .َوالمَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنمَد َأهم

َحاُق بمُن رَاَهَويمِه، َعنم َُيمََي بمِن آَدمَ َوَهَكَذا َروَ   .اُه ِإسم
، َعن ُيَي بن آدم ِبهِ  َعمَلى بمِن َواِصل  ِِه، َعنم َعبمِد اَأم  .َوَرَواُه الطَّبَـَراينُّ َعِن النََّساِئيِ  َوَغريم

__________ 
 )*( 511ُسورَة المبَـَقَرة ( 1) 105ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)
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رُ  ِطَباِعهِ  ِذكم  َرَمِلِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِف َطَواِفِه َواضم
، َعنم َساملِ  َعنم َأبِيِه، قَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم يُوُنَس، َعِن ابمِن ِشَهاب  بَـَرين ابمُن َوهمب  َبُغ بمُن المَفَرِج، َأخم ثـََنا َأصم رََأيمُت : الَ َحدَّ

َوَد َأوََّل َما َيطُوُف خَيُبُّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  َسم َن اَأم تَـَلَم الرُّكم َة ِإَذا اسم َدُم َمكَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحني يـَقم َواط  ِمَن ( 5)اَّللَّ َثََلثََة َأشم



 .السَّبمعِ 
ِلٌم َعنم َأيب الطَّاِهِر بمِن السَّرمِح، َوَحرمَمَلَة، ِكََلمُهَا َعِن ابمِن َوهمب  بِ   .هِ َوَرَواُه ُمسم

، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ : َوقَاَل الُبَخاِري   َسَعى : َحدثَنا ُُمَمَّد بن َسَلم، َحدثَنا ُشَريمح بن النـُّعمَمان، َحدثَنا فـَُليمٌح، َعنم ََنِفع 
رَ  جِ  َوالمُعمم َواط  َوَمَشى َأرمبـََعًة ِف اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلثََة َأشم  .ةِ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اَتبـََعُه اللَّيمثُ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َثيِن َكِثرُي بمُن فـَرمَقد ، َعنم ََنِفع   .َحدَّ
 .انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ 

ََكِم، ِكََلمُهَا َعنم ُشَعيمِب بمِن اللَّيمِث، َعنم َأبِيِه اللَّيمِث َوَقدم َرَوى النََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَّد  َوَعبمِد الرَّْحمَِن ابـميَنم َعبمِد اَّللَِّ   بمِن َعبمِد اْلم
، َعنِ   بمِن َسعمد ، َعنم َكِثرِي بمِن فـَرمَقد ، َعنم ََنِفع 

 .ابمن عمر ِبهِ 
، َعنم  َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن المُمنمذر، َحدثَنا َأبُو َضمَرة أنس بن ِعَياض،: َوقَاَل الُبَخاِري   َبَة، َعنم ََنِفع  َحدثَنا ُموَسى بمُن ُعقم

جِ  َأِو المعُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا طَاَف ِف اْلَم َدُم، َسَعى َثََلثََة َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِة َأوََّل َما يـَقم مم
ِ مثَّ يطوف َبني الصََّفا واملروةَأطمَواف  َوَمَشى َأرمبـََعًة مثَّ سَ  َدتـَنيم  .َجَد َسجم

__________ 
 .يسمرع، َوُهَو ضرب من الرمل: خيب( 5)
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َبةَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعقم  .َوَرَواُه ُمسم
ثـََنا َأَنٌس، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر، َحدَّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل  َحدَّ ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ََنِفع 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َعى: " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوََّل خَيُبُّ َثََلثََة َأطمَواف  َوَُيمِشي َأرمبـََعًة، َوَأنَُّه َكاَن َيسم  َكاَن ِإَذا طَاَف ِِبلمبَـيمِت الطََّواَف اَأم
َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َبطمَن   ".المَمِسيِل ِإَذا طَاَف بـَنيم

ِلٌم ِمنم َحِديِث ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمرَ   .َوَرَواُه ُمسم
ِلمٌ  ، َأنـمَبَأََن ابمُن المُمَباَرِك، َأنـمَبَأََن ُعبَـيمِد ا: َوقَاَل ُمسم ُعمِفيُّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر بمِن َأَِبَن اْلم ، َعنم ََنِفع  َّللَِّ

َجِر َثََلًَث َوَمَشى َأرمبـًَعا: قَالَ  َجِر ِإََل اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم اْلَم  .َرَمَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِوِه َوقَاَل  َضَر، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بَِنحم ِلٌم َأيمًضامثَّ َرَواُه ِمنم َحِديِث ُسَليمِم بمِن َأخم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن : ُمسم َثيِن َأبُو الطَّاِهِر، َحدَّ َحدَّ

، أَ  ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ بَـَرين َماِلٌك َوابمُن ُجَريمج  ، َأخم ُ َعَليمِه َوهمب  نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َجرِ ( 5)رمل َثََلثَة : َوَسلَّمَ  َجِر ِإََل اْلَم  .َأطمَواف  ِمَن اْلَم

َطَّابِ  ُرُك : َوقَاَل ُعَمُر بمُن اْلم ُف َعِن المَمَناِكِب، َوقد أطد هللا االسَلم َونفى المكفمر؟ َوَمَع َذِلَك اَل نـَتـم ِفيَم الرََّمََلُن َوالمَكشم
َعُلُه َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ًئا ُكنَّا نـَفم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َشيـم  .َصلَّى اَّللَّ



َهِقيُّ، ِمنم َحِديِث ِهَشاِم بمِن َسِعيد ، َعنم زَيمدِ   َرَواُه َأْحمَُد َوَأبُو َداُوَد َوابمُن َماَجهم َوالمبَـيـم
َلَم، َعنم َأبِيِه َعنمُه  َا َوَهَذا ُكلُُّه َردٌّ َعَلى ابمِن َعبَّاس  َوَمنم اَتبـََعُه ِمنم أَ * * * ابمن َأسم نَّ الرمل لَيمَس ِبسنة، اَلن َرُسول هللا ِإَّنَّ

َرِة المَقَضاِء  -فـََعَلُه َلمَّا َقِدَم ُهَو َوَأصمَحابُُه َصِبيَحَة رَابَِعة   رُِكونَ  -يـَعميِن ِف ُعمم ُهمم : َوقَاَل المُمشم ُدُم َعَليمُكمم َوفمٌد َوَهنَـتـم ِإنَُّه يـَقم
 .ُْحَّى يـَثمِربَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ يرملوافََأَمَرُهمم َرُسو   ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 )*(الثَََّلثَة : ُمسلم( 5)
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َواَط ُكلََّها َشم ِ، َوملَم َُيمنَـعمُهمم َأنم يـَرمُمُلوا اَأم نَـنيم َ الرُّكم َواَط الثَََّلثََة َوَأنم َُيمُشوا َما بـَنيم َشم بـمَقاُء َعلَ  اَأم  .يمِهمم ِإالَّ اْلمِ
ر َسببه ِف َصِحيح ُمسلم أظهر ِ، وتصرُيه بُِعذم  .َوَهَذا ََثبت ِف الصَِّحيَحنيم

ِة المَوَداعِ   .َفَكاَن ابمُن َعبَّاس  يـُنمِكُر ُوُقوَع الرََّمِل ِف َحجَّ
ِميل  الرََّمُل مِ  َم، َبلم ِفيِه ِزََيَدُة َتكم ِل الثَّاِبِت َكَما تـََقدَّ ِ َوَقدم َصحَّ ِِبلنـَّقم ِ المَيَمانِيَـنيم نَـنيم َن اْلمجر ِإََل اْلمجر، َومل ُيش مابني الرُّكم

َها َوِهَي الضَّعمفُ   .ِلَزَواِل تِلمَك المِعلَِّة المُمَشاِر ِإلَيـم
ِعمَرانَِة َواضمطَبَـعُ  َرِة اْلم ، َأنَـُّهمم َرَمُلوا ِف ُعمم َِديِث الصَِّحيِح َعِن ابمِن َعبَّاس   ( .5)وا َوَقدم َوَرَد ِف اْلم

ٌف، َِأَنَـَّها بـَعمَد المَفتمِح َكَما  ِمَها َخوم عمَرانَِة ملَم يـَبمَق ِف َأَيَّ َرَة اْلِم  .تـََقدَّمَ َوُهَو َردٌّ َعَليمِه، فَِإنَّ ُعمم
، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ،  ُ َرَواُه َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعثمَماَن بمِن ُخثـَيمم  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِن ابمِن َعبَّاس 

ِعمَرانَِة فـََرَمُلوا ِِبلمبَـيمِت َواضمطَبَـُعوا َوَوَضُعوا َأرمِديـَتَـهُ   .مم حَتمَت آَِبِطِهمم َوَعَلى َعَواتِِقِهمم َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابَُه اعمَتَمُروا ِمَن اْلم
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِبهِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم  ِوِه، َوِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُخثـَيمم   .َحِديِث َْحَّاد  بَِنحم

، َعِن ابم  َياَن الثَـّومِريِ  َِميِد بمِن ُن ُجرَ فََأمَّا ااِلضمِطَباُع ِف َحجَِّة المَوَداِع فـََقدم قَاَل قَِبيَصُة َوالمِفرمََييبُّ، َعنم ُسفم ، َعنم َعبمِد اْلم يمج 
َبَة، َعن يعلى بن أُميَّة، َعن أُميَّة، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيطُوُف ِِبلمبَـيمِت ُمضمطَِبًعا: ُجبَـريم  بمِن َشيـم  .رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِريِ ، َوقَالَ   .َصِحيحٌ  َحَسنٌ : َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث الثَـّوم
__________ 

خل الرِ َداء من حَتت إبطه االُين َويرد طرفه على يَساره، ويبدى َمنمِكبه االُين ويغطى االيسر، : االضطباع( 5) َأن يدم
 .مسى ِبِه البداء أحد الضبعني

)*( 
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َياُن، َعِن ابمِن جُ : َوقَاَل َأبُو َداُود ، َعِن ابمِن يـَعمَلى، َعن َأبِيه، قَالَ َحدثَنا ُُمَمَّد بن كثري، َحدثَنا ُسفم طَاف َرُسول هللا : َريمج 
َضرَ   .مضطبعا ِبربد َأخم

، َعِن ابمِن يـَعمَلى، َعنم َأبِيهِ  ِريِ ، َعِن ابمِن ُجَريمج  ، َعِن الثَـّوم َماُم َأْحمَُد، َعنم وَِكيع  ُ َعَليمِه َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َرِمي     .َوَسلََّم َلمَّا َقِدَم طَاَف ِِبلمبَـيمِت َوُهَو ُمضمطَِبٌع بِبـُرمد  َلُه َحضم

مِ  َن فـََرَمَل َثََلًَث َوَمَشى َأرمبـًَعا، مثَّ تقدم ِإََل َمَقاِم : َوقَاَل َجاِبٌر ِف َحِديِثِه المُمتَـَقدِ  تَـَلَم الرُّكم َنا المبَـيمَت َمَعُه اسم َحىتَّ ِإَذا َأتـَيـم
ُذوا ِمنم َمَقاِم ِإبـمَراِهيَم ُمَصلًّى : " بـمَراِهيَم فـََقَرأَ إِ  َ المبَـيمتِ " َواختَِّ َنُه َوبـَنيم  .َفَجَعَل المَمَقاَم بـَيـم

ِ قـََرَأ ِفيِهَما َعتَـنيم  ".ُقلم ُهَو هللا أحد : " َفذََكَر َأنَُّه َصلَّى رَكم
 ".قل ََي َأيَها المَكاِفُروَن " و

ََوابُ فـَهَ : فَِإن قيل* * *  ََلِن، َقدم يَُظنُّ َأنَـُّهَما : ل َكاَن َعَليمِه السَََّلم ِف َهَذا الطََّواِف رَاِكًبا َأوم َماِشًيا؟ فَاْلم َأنَُّه َقدم َوَرَد نـَقم
نَـُهَما َورَفمِع اللَّبمِس ِعنمَد َمنم يـَتَـ  ِفيِق بـَيـم  .َوهَُّم ِفيِهَما تـََعاُرًضاُمتَـَعاِرَضاِن، َوََنمُن نَذمُكُرمُهَا َوُنِشرُي ِإََل التـَّوم

بـَُنا َونَِعَم الموَِكيلُ  ِتَعانَُة َوُهَو َحسم ِفيُق َوَعَليمِه ااِلسم  .َوِِبَّللَِّ التـَّوم
ثـََنا َأْحمَُد بن َصاحل َوُيَي بن ُسَليمَمان، قَااَل : قَاَل المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَُّ  بَـَرين يُو : َحدَّ ، َأخم ثـََنا ابمُن َوهمب  ُنُس، َعِن ابمِن َحدَّ

، َعنِ  ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ  ِشَهاب 
، قَالَ  َجن  : ابمِن َعبَّاس  َن مبِحم َتِلُم الرُّكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى بَِعريِِه ِف َحجَِّة المَوَداِع َيسم  ( .5)طَاَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ََما َرَجُه بَِقيَُّة اْلم  .َعِة، ِإالَّ الرتِ مِمِذيَّ، ِمنم طُُرق  َعِن ابمِن َوهمب  َوَأخم
هِ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ِريِ ، َعنم َعمِ   .اَتبـََعُه الدَّرَاَورمِديُّ، َعِن ابمِن َأِخي الزُّهم

ا  .َوَهِذِه المُمَتابـََعُة َغرِيَبٌة ِجدًّ
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المُمثـَىنَّ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ذاء،َحدَّ ثـََنا عبد المَوهَّاب، َحدثَنا َخاِلد اْلم  ، َحدَّ

__________ 
 .المَعَصا املعوجة: احملجن( 5)
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، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  نَ : َعنم ِعكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمبَـيمِت َعَلى بَِعري ، ُكلََّما َأَتى الرُّكم  .َأَشاَر ِإلَيمهِ  طَاَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
اِء، َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد المَوهَّاِب بمِن َعبمِد المَمِجيِد الثَـَّقِفيِ  َوَعبمِد المَواِرِث، ِكََلمهَُ  َذَّ َراَن اْلم ا َعنم َخاِلِد بمِن ِمهم

، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِن َأَشاَر  طَاَف َرُسوُل اَّللَِّ : َعنم ِعكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلِتِه، َفِإَذا انـمتَـَهى ِإََل الرُّكم َصلَّى اَّللَّ
 .ِإلَيمهِ 

 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَالَ 
رَِمَة، َعِن : مثَّ قَاَل الُبَخاِري   اِء، َعنم ِعكم َذَّ ، َعنم َخاِلد  اْلم ، قَالَ َحدثَنا ُمَسد د، َحدثَنا َخاِلُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ طَاَف : ابمِن َعبَّاس 



ن َأَشاَر ِإلَيمِه بشئ َكاَن ِعنمدَ  ا َأَتى الرُّكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمبَـيمِت َعَلى بعري، فـََلمَّ  .ُه وََكبـَّرَ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َذَّاءِ  َماَن، َعنم َخاِلد  اْلم  .اَتبـََعُه ِإبـمَراِهيُم بمُن َطهم

َنَد َهَذا  مَ َوَقدم َأسم  .اَن بِهِ التـَّعمِليَق َهاُهَنا ِف كتاب الط واف، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأيب َعاِمر ، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َطهم
َحاَق، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم  ََكِم بمِن ُموَسى، َعنم ُشَعيمِب بمِن ِإسم ِلٌم َعِن اْلم َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َوَرَوى ُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم طَاَف ِف َحجَِّة المَوَداِع حول  َصلَّى اَّللَّ
ِرَب َعنمُه النَّاسُ  َن، َكَراِهَيَة َأنم ُيضم َتِلُم الرُّكم  .المَكعمَبة على بعري َيسم

َوَُّل : َعَلى بَِعري ، َوَلِكنم َحجَُّة المَوَداِع َكاَن ِفيَها َثََلثَُة َأطمَواف  فـََهَذا ِإثـمَبات َأنه َعَليمِه السَََّلم طَاَف ِف َحجَِّة المَوَداِع  اَأم
ِر، َوالثَّاِلُث َطَواُف  َم النَّحم فَاَضِة َوُهَو َطَواُف المَفرمِض وََكاَن يـَوم  .المَوَداعِ َطَواُف المُقُدوِم، َوالثَّاين َطَواُف اْلمِ

َوَُّل َوُهَو َطَواُف المُقُدوِم َفَكاَن َماشِ فـََلَعلَّ رُُكوبَُه َصلَّى اَّللَُّ  ًيا  َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِف أحد اْلخرين َأوم ِف ِكَليمِهَما، فََأمَّا اَأم
 .ِفيهِ 

 .َوَقدم َنصَّ الشَّاِفِعيُّ َعَلى َهَذا ُكلِ هِ 
َكمُ  ُ َأعمَلُم َوَأحم  .َواَّللَّ

لِيُل َعَلى َذِلَك َما قَاَل اْلمَ  َهِقيُّ ِف ِكَتاِبِه السَُّنِن المَكِبريِ َوالدَّ ر  المبَـيـم بَـَرَنَ : اِفُظ َأبُو َبكم  َأخم
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َسِن بمِن ِعيَسى، َحدثَنا الم  ر  ُُمَمَُّد بمُن المُمَؤمَِّل بمِن اْلَم بَـَرين َأبُو َبكم َاِفُظ، َأخم فضل ابمن ُُمَمَّد بن الممسيب، َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
َحاَق ُهَو َحدثَنا  ُ  -نعيم بن َْحَّاد، َحدثَنا ِعيَسى بمُن يُوُنَس، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َعنم َأيب َجعمَفر ، َوُهَو  -ابمُن َيَسار  َرِْحَُه اَّللَّ

، قَالَ  ِ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َُسنيم ُ َعَليمِه َدَخلمَنا َمكََّة ِعنمَد ارمتِ : ُُمَمَُّد بمُن َعِليِ  بمِن اْلم َفاِع الضَُّحى، فَأََتى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَلَمُه َوفَاَضتم َعيـم  َجِر فَاسم ِجَد فـََبَدَأ ِِبْلَم ِجِد فََأََنَخ رَاِحَلَتُه، مثَّ َدَخَل المَمسم َناُه ِِبلمُبَكاِء، مثَّ َرَمَل َثََلًَث َوَسلََّم َِبَب المَمسم

 .غَ َوَمَشى َأرمبـًَعا، َحىتَّ فـَرَ 
َههُ  َجَر َوَوَضَع يَده َعَليمِه َوَمَسَح هِبَِما َوجم  .فـََلمَّا فـَرََغ قـَبََّل اْلَم

َناٌد َجيِ دٌ   .َوَهَذا ِإسم
رَِمَة، َعنِ : فََأمَّا َما َرَواُه َأبُو َداُودَ * * *  ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدثَنا َخاِلد بن عبد هللا، َحدثَنا يزِيد بن أيب ِزََيد، َعنم ِعكم ابمِن  َحدَّ

َتِكي، َفطَاَف َعَلى رَاِحَلِتِه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِدَم َمكََّة َوُهَو َيشم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَلَمُه َعبَّاس  ِن اسم ا َأَتى َعَلى الرُّكم فـََلمَّ
 ِ َعتَـنيم ، فـََلمَّا فـَرََغ ِمنم َطَواِفِه َأََنَخ َفَصلَّى رَكم َجن   .مبِحم

 .َد ِبِه يَزِيُد بمُن َأيب ِزََيد  َوُهَو َضِعيفٌ تـََفرَّ 
َوَِّل ِمنم َحجَِّة المَوَداعِ   .مثَّ ملَم يَذمُكرم َأنَُّه ِف َحجَِّة المَوَداِع، َواَل ذََكَر َأنَُّه ِف الطََّواِف اَأم

، ِلم  َِديِث الصَِّحيِح َعنمُه ِعنمَد ُمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَِكَب ِف َطَواِفِه  َوملَم يَذمُكِر ابمُن َعبَّاس  ِف اْلم وََكَذا َجاِبٌر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َ يََديمهِ  َربُوا بـَنيم َيانـَُهمم َلُه، وََكاَن اَل ُيُِبُّ َأنم ُيضم َرَة النَّاِس َوِغشم َا ذََكَرا َكثـم  .ِلَضعمِفِه، َوِإَّنَّ



رِيُرُه َقرِيًبا ِإنم   .َشاَء اَّللَُّ َكَما َسَيأمِت تـَقم
َحاَق  ِبيُل الثَّاين الَِّذي ذََكَرُه ابمُن ِإسم َعتَـيمِه َأيمًضا، ََثِبٌت ِف َصِحيِح ( 5[ )ِف ِرَوايَِتهِ ]مثَّ َهَذا التـَّقم بـَعمَد الطََّواِف َوبـَعمَد رَكم

ِلم  ِمنم َحِديِث َجاِبر    .ُمسم
َعِِتِ الطَّ  ِر َصََلِة رَكم تَـَلَمهُ : َوافِ قَاَل ِفيِه، بـَعمَد ِذكم ِن فَاسم  .مثَّ رََجَع ِإََل الرُّكم

جَّاِج ِف َصِحيِحهِ  ِلُم بمُن اْلَم يًعا،: َوَقدم قَاَل ُمسم ِر بمُن َأيب شيَبة َوابمن َّنري مجَِ ثـََنا َأبُو َبكم  َحدَّ
__________ 

 .لَيست ِف ا( 5)
)*( 
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ر   ثَـ : َعنم َأيب َخاِلد ، قَاَل َأبُو َبكم ، قَالَ َحدَّ ، َعنم ََنِفع  َْحمَُر، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َجَر : َنا َأبُو َخاِلد  اَأم َتِلُم اْلَم رََأيمُت ابمَن ُعَمَر َيسم
 .بَِيِدِه مثَّ قبل يَده

َعُلهُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَفم ُتُه ُمنمُذ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَما تـَرَكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بعض الطوافات، َأو ِف آخر استَلم فعل مثل َهَذافـََهَذا َُيم   .َتِمُل َأنَُّه رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرُه فـََيحم  َجِر ِلَضعمف  َكاَن ِبِه، َأوم لَِئَلَّ يـَُزاِحَم َغيـم ِِه َأًذى بِهِ ُصُل لِ ملا ذََكرمََن َأوم َأنَّ ابمَن ُعَمَر ملَم َيِصلم ِإََل اْلَم  .َغريم
َنِدهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَواِلِدِه، َما َرَواُه َأْحمَُد ِف ُمسم َياُن، َعنم َأيب يـَعمُفور  : َوَقدم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََنا وَِكيع، َحدثَنا ُسفم َحدَّ

، قَالَ  عمُت َشيمًخا مبَكََّة ِف ِإَمارَِة : المَعبمِديِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مسَِ َطَّاِب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُث َعنم ُعَمُر بمُن اْلم جَّاِج ُُيَدِ  اْلَم
ُه : قَاَل َلهُ  َتِلمم َت َخلمَوًة فَاسم ِذَي الضَِّعيَف، ِإنم َوَجدم َجِر فـَتُـؤم بلُه َوِإالَّ فَ ََي ُعَمُر ِإنََّك رَُجٌل َقِويٌّ، اَل تـَُزاِحمم َعَلى اْلَم تَـقم اسم

 .وََكربِ م 
َهٌم ملَم ُيَسمَّ  َناٌد َجيِ ٌد، َلِكنَّ رَاِويَُه َعنم ُعَمَر ُمبـم  .َوَهَذا ِإسم

َنَة، َعنم َأيب يـَعمُفور   َياَن بمِن ُعيَـيـم  َوالظَّاِهُر َأنَُّه ثَِقٌة َجِليٌل، فـََقدم َرَواُه الشَّاِفِعيُّ َعنم ُسفم
ُُه َوقمَداُن،  عمُت رَُجًَل ِمنم ُخَزاَعَة ِحنَي قُِتَل ابمُن الزُّبـَريمِ وََكاَن َأِمريًا َعَلى َمكََّة يـَُقولُ المَعبمِديِ  َوامسم : قَاَل َرُسول هللا ِلُعَمرَ : مسَِ

تَ  ِذي الضَِّعيَف، َوَلِكنم ِإنم َوَجدم ِن، فَِإنََّك تـُؤم ُه َوِإالَّ ََي َأَِب َحفمص  ِإنََّك رَُجٌل َقِويٌّ، َفََل تـَُزاِحمم َعَلى الرُّكم َتِلمم  َخلمَوًة فَاسم
 .َفَكربِ م َواممضِ 

َنةَ  َياُن بمُن ُعيَـيـم َها ِحنَي قُِتَل ابمُن ال: قَاَل ُسفم َها ُمنمَصَرَفُه ِمنـم تَـعمَمَلُه َعَليـم جَّاُج اسم َاِرِث، َكاَن اْلَم  .زُّبـَريمِ ُهَو َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن اْلم
َرمبـََعِة الَِّذيَن نََدبـَُهمم ُعثمَماُن بمُن عَ َوَقدم َكاَن َعبمُد الرَّْحمَ : قـُلمتُ  ِر، وََكاَن َأَحَد النـََّفِر اَأم فَّاَن ِف  ِن َهَذا َجِليًَل نَِبيًَل َكِبرَي المَقدم

فَاِق َوَوَقَع َعَلى َما فعله االمجاع واالتفاق  .ِكَتابَِة المَمَصاِحِف الَِِّت نـَفََّذَها ِإََل اْلم
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َ الصََّفا َوالمَمرمَوةِ ذكر َطَوا  فه َعَليمِه السَََّلم بـَنيم
ِم، بـَعمَد ذكره َطَوافه َعَليمِه السَََّلم ِبِ  ِلٌم ِف َصِحيِحِه َعنم َجاِبر ، ِف َحِديِثِه الطَِّويِل المُمتَـَقدِ  ًعا َوَصََلَتُه َرَوى ُمسم لمبَـيمِت َسبـم

 ِ َعتَـنيم  .ِعنمَد المَمَقاِم رَكم
تَـَلَمُه، مثَّ َخَرَج ِمَن المَباِب ِإََل الصََّفا، فـََلمَّا َدََن ِمَن الصََّفا قـََرأَ مثَّ رَجَ : قَالَ  ِن فَاسم ِإنَّ الصََّفا َوالمَمرمَوَة ِمنم : " َع ِإََل الرُّكم

ُ ِبهِ " َشَعائِِر هللا   .َأبمَدأُ مبَا بََدَأ اَّللَّ
َلَة فـََوحََّد اَّللََّ وََكبـََّرُه َوقَالَ فـََبَدَأ ِِبلصََّفا فـََرِقَي َعَليمِه َحىتَّ رََأى الم  َبَل المِقبـم تَـقم َدُه اَل َشرِيَك َلُه، : بَـيمَت، فَاسم ُ َوحم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُد َوُهَو َعَلى كل شئ قدير َمم  .َلُه المُملمُك َوَلُه اْلم
َدهُ اَل ِإَله ِإالَّ هللا َأجنمََز َوعمَدُه َوَنَصَر َعبمَدُه َوَهَزَم اَأمَ  َزاَب َوحم  .حم
َ َذِلَك فـََقاَل ِمثمَل َهَذا َثََلَث َمرَّات    .مثَّ َدَعا بـَنيم

هَ  ا َحىتَّ َنَظَر ِإََل مثَّ نـََزَل، َحىتَّ ِإَذا انمَصبَّتم قدماه ِف المَوادي رمل، َحىتَّ ِإذا صعد َمَشى َحىتَّ َأَتى المَمرمَوَة فـََرِقَي َعَليـم
هَ   .ا َكَما قَاَل على الصََّفاالمبَـيمِت فـََقاَل َعَليـم
د ، َعنم بـَعمِض َبيِن يـَعمَلى بمِن ُأَميََّة، َعنم : َوقَاَل االمام َأْحم َحدثَنا عمر بن َهاُرون البلخى، َأبُو َحفمص، َحدثَنا ابمُن ُجَريمج 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َأبِيِه، قَالَ   رََأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َ  .الصََّفا َوالمَمرمَوِة ِبربد َلُه جنراىنُمضمطَِبًعا بـَنيم

د  َحدثَنا يُوُنس، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَؤمَِّل، َعنم ُعَمَر بمِن عبد الرَّْحمَن، َحدثَنا َعِطيَّة، َعن َحِبيَبة بنت: َوقَاَل االمام َأْحم
َوة  ِمنم قـَُريم : قَاَلت( 5)َأىب جنراة  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة، دخلت َدار ُحَصنيم ِف ِنسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيطُوُف بـَنيم ش  َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِة السَّعمِي َوُهَو يـَُقوُل َِأَصمَحابِهِ : قَاَلتم  َعى يَُدوُر ِبِه ِإزَارُُه ِمنم ِشدَّ  .َوُهَو َيسم
َ كتب َعَليمُكم السَّعمي "  ا ِإنَّ اَّللَّ َعوم  ".اسم

__________ 
 .الصل غري منقوطةا( 5)

 )*( 551/  5َوَما أثمبته َعن َهاِمش املشتبه للذهِب 
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د َأيمضا َبَة، َعنم : َوقَاَل َأْحم ، َعنم َصِفيََّة بِنمِت َشيـم َحدثَنا ُشَريمح، َحدثَنا عبد هللا بن املؤمل، َحدثَنا َعطَاُء بمُن َأيب َرَِبح 
َ يََديمِه َوُهوَ : تم َحِبيَبَة بِنمِت َأيب َِتمَراَة قَالَ  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َوالنَّاُس بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيطُوُف بـَنيم  رََأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ِة السَّعمِي َيُدوُر ِبِه ِإزَارُُه َوُهَو يـَُقولُ  بَـتَـيمِه ِمنم ِشدَّ َعى َحىتَّ َأَرى رُكم َعوم : " َورَاَءُهمم، َوُهَو َيسم َ َكَتَب َعَليمُكُم اسم ا فَِإنَّ اَّللَّ
 .السَّعميَ 

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
َنَة، َعنم ُموَسى بم  ََل َأيب ُعيَـيـم ِن ُعبَـيمَدَة، َعنم َصِفيََّة بِنمِت َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم َواِصل  َموم



َبَة، َأنَّ اممَرأَ  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة يـَُقولُ َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم َعِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َها َأنَـَّها مسَِ بَـَرتـم ُكِتَب َعَليمُكُم السَّعمُي : " ًة َأخم
ا  َعوم  ".فَاسم

رَِها ِف اْلمِ  ِ َوَهِذِه المَمرمَأُة ِهَي َحِبيَبُة بِنمُت َأيب َِتمَراَة المُمَصرَُّح ِبذِكم َوََّلنيم َناَديمِن اَأم  .سم
َعى  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َيسم َبَة بمِن ُعثمَماَن، َأنَـَّها َأبمَصَرِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َوُهَو يـَُقولُ َوَعنم ُأمِ  َوَلِد َشيـم : " بـَنيم

َبمَطُح ِإالَّ َشدًّا  َطُع اَأم  ".اَل يـُقم
َها، َولَيمَس الم َرَواُه النَّ  َها ِإلَيـم ُمَراُد ِِبلسَّعمِي َهاُهَنا َساِئيُّ، َوالمُمَراُد ِِبلسَّعمِي َهاُهَنا ُهَو الذََّهاُب ِمَن الصََّفا ِإََل المَمرمَوِة َوِمنـم

َنا َحتمًما، َبلم َلو َمشى تـُبمُه َعَليـم َ ملَم َيكم َراَع، فَِإنَّ اَّللَّ َرمَوَلَة َواْلمِسم  اهلم
َزَأُه َذِلَك ِعنمد مجَاَعة المعلَماء اَل نَـ االنسا نَـُهَما َوملَم يـَرمُملم ِف المَمِسيِل، َأجم عمِرف بَينهم ن على َهيئته ِف السَّبع الطوافات بـَيـم

ِتََلفا ِف َذِلكَ   .اخم
ُ َعن أهل المعلم  .َوَقدم نـََقَلُه الرتِ مِمِذيُّ َرِْحَُه اَّللَّ

ثـََنا يُوُسفُ : مثَّ قَالَ  ، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، َعنم كثري بن جهمان، قَالَ  َحدَّ ثـََنا ابمُن ُفَضيمل  رََأيمُت ابمَن : بمُن ِعيَسى، َحدَّ
َعى فـَُقلمتُ  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة؟ فـََقالَ : ُعَمَر َُيمِشي ِف المَمسم  َصلَّى لَِئن سعيت فـََقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ : َأمتَمِشي ِف السَّعمِي بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َُيمشِ  َعى، َولَِئنم َمَشيمُت َلَقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم  .ي، َوَأََن شيخ َكِبرياَّللَّ
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 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : مثَّ قَالَ 
 .ََنمَو َهَذاَوَقدم روى سعيد بن ُجَبري َعن ابمن َعبَّاس 

يِ  المُكوِفِ ، َعِن ابمِن َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، َعن كثري بن جهمان السَُّلمِ 
 .ُعَمرَ 

ُل ابمِن ُعَمرَ  ُ َعَليم : فـََقوم ِ ِمنمُه َصلَّى اَّللَّ َاَلنيم ِ َأنَُّه َشاَهَد اْلم ئَـنيم َعى ِف َوقمت  َماِشًيا ملَم : َأَحُدمُهَا: ِه َوَسلََّم َُيمَتِمُل َشيـم َأنَُّه رَآُه َيسم
ُه ِبَرَمل  ِفيِه ِِبلمُكلِ يَّةِ   .َُيمُزجم

َعى ِف بـَعمِض الطَّرِيِق َوَُيمِشي ِف بـَعمِضهِ : َوالثَّاين   .َأنَُّه رَآُه َيسم
ٌة، َِأَنَُّه َقدم  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ  َوَهَذا َلُه قـُوَّ ، َعنم ََنِفع  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر المُعَمِريِ   َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم

َ الصََّفا َوالمَمرمَوةِ  َعى َبطمَن المَمِسيِل ِإَذا طَاَف بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َيسم  .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـََزَل ِمَن الصََّفا فـََلمَّا انمَصبَّتم َقَدَماُه ِف المَواِدي رََمَل، َحىتَّ ِإَذا َصِعَد َمَشى : َقدََّم ِف َحِديث َجابر َأنه َعَليمِه السَََّلمَوتَـ 

 .َحىتَّ َأَتى المَمرمَوةَ 
َ الصَّ  َتِحبُُّه المُعَلَماُء قاطبة، َأن السَّاِعي بـَنيم َم ِف َحِديِث َجاِبر   -َفا َوالمَمرمَوِة َوَهَذا ُهَو الَِّذي َتسم َتَحبُّ َلُه َأنم  -َوتـََقدَّ ُيسم

َفة  ِف َبطمِن المَمِسيِل الَِّذي  يـَرمُمَل ِف َبطمِن المَواِدي ِف ُكلِ  َطوم
َرٌد ِمنم ََنِحَيةِ  َممَياِل اْلمُضمِر، فـََواِحٌد ُمفم َ اَأم نَـُهَما، َوَحدَُّدوا َذِلَك مبَا بـَنيم ِجَد، َواثـمَناِن جُممَتِمَعاِن ِمنم  بـَيـم الصََّفا ممَّا يَِلي المَمسم



ِجَد َأيمًضا  .ََنِحَيِة المَمرمَوِة ممَّا يَِلي المَمسم
َسُع ِمنم َبطمِن المَمِسيِل الَِّذي َرَمَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل بـَعمُض المُعَلَماءِ  َم َأوم َياِل الميَـوم َمم َ َهِذِه اَأم ُ َعَليمِه َما بـَنيم  َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلَّمَ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ُل ُُمَمَِّد بمِن َحزمم  ِف المِكَتاِب الَِّذي مَجََعُه ِف حجَّة المَوَداع* * *  ِإنَّ : " مثَّ خرج َعَليمِه السَََّلم ِإََل الصََّفا فـََقَرأَ : َوَأمَّا قـَوم
ُ بِِه، َفطَافَ " هللا الصََّفا َوالمَمرمَوَة ِمنم َشَعائِر   َأبمَدأُ مبَا بََدَأ اَّللَّ
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ًعا رَاِكًبا َعَلى بَِعري  خَيُبُّ َثََلًَث َوَُيمِشي َأرمبـًَعا َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َأيمًضا َسبـم  .بـَنيم
هم بِِه أحد قبله، من َأنه ِل َوملَم يـَتَـَفوَّ َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة  فَِإنَُّه ملَم يـَُتاِبعم َعَلى َهَذا المَقوم َواط  بـَنيم َعَليمِه السَََّلم َخبَّ َثََلثََة َأشم

 .َوَمَشى َأرمبـًَعا
ِضِع ااِل  اَلِل َعَليمِه قَالَ مثَّ َمَع َهَذا المَغَلِط المَفاِحِش ملَم يَذمُكرم َعَليمِه َدلِيًَل ِِبلمُكلِ يَِّة، َبلم َلمَّا انـمتَـَهى ِإََل َموم ِتدم جنَِدم َعَدَد  َوملَم : سم

َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َمنمُصوًصا، َوَلِكنَُّه ُمتَّفق َعَليمهِ   .الرََّمِل بـَنيم
 .َهَذا َلفظه

، َبلم ملَم  َُوِل، َعَلى َما ذََكَر، ُمتـََّفٌق َعَليمِه، فـََليمَس ِبَصِحيح   . يـَُقلمُه َأَحدٌ فَِإن َأرَاَد بَِن الرمل ِف الثَََّلث الطوفات اَأم
ًئا َواَل ُيَُ وَ  َلِة ُمتـََّفٌق َعَليمِه، َفََل جُيمِدي َلُه َشيـم ُمم َُوِل ِف اْلم صِ ُل َلُه َمقمُصوًدا، فَِإنَـُّهمم َكَما ِإنم َأرَاَد َأنَّ الرََّمَل ِف الثَََّلِث اَأم

َُوِل ِف بـَعمِضَها، َعَلى َما ذََكرمََنهُ  َُخِر َأيمًضااتَـَّفُقوا َعَلى الرََّمِل ِف الثَََّلِث اَأم َرمَبِع اَأم َبابِِه ِف اَأم ِتحم  .، َكَذِلَك اتَـَّفُقوا َعَلى اسم
َباِب الرََّمِل ِفيَها ُُمَاِلٌف ِلَما ذََكَرُه المُعَلَماءُ  ِتحم َُوَل ِِبسم ِصيُص ابمِن َحزمم  الثَََّلَث اَأم  .فـََتخم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُل ابمِن َحزمم  ِإنَّه َعَليم  َم َعِن ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َوَأمَّا قـَوم َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة، فـََقدم تـََقدَّ  ِه السَََّلم َكاَن رَاِكًبا بـَنيم

َعى َبطمَن المَمِسيلِ   .َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َيسم
َرَجاهُ   .َأخم

َعى فـََقدم رََأيمُت َرسُ : َولِلرتِ مِمِذيِ  َعنمهُ  َعى، َوِإنم َمَشيمُت فـََقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َُيمِشيِإنم َأسم  .ول هللا َيسم
 .فـََلمَّا انمَصبَّتم َقَدَماُه ِف المَواِدي رََمَل، َحىتَّ ِإَذا َصِعَد َمَشى: َوقَاَل َجاِبرٌ 
 .َرَواُه ُمسلم
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َعى يَُدوُر بِ : َوقَاَلتم َحِبيَبُة بِنمُت َأيب َِتمَراةَ  ِة السَّعميِ َيسم  .ِه ِإزَارُُه ِمنم ِشدَّ
 .َرَواُه َأْحمَدُ 

َم َأنَُّه رَِقَي َعَلى الصََّفا َحىتَّ رََأى المبَـيمتَ  ِلم  َعنم َجاِبر  َكَما تـََقدَّ  .َوِف َصِحيِح ُمسم
 .وََكَذِلَك َعَلى المَمرمَوةِ 

َحاَق، َعنم أَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأََنَخ َوَقدم َقدَّممَنا ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم يب َجعمَفر  المَباِقِر، َعنم َجاِبر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِجِد، يـَعميِن َحىتَّ طَاَف، مثَّ ملَم يَذمُكرم َأنَُّه رَِكَبُه َحاَل َما َخَرَج ِإََل الصََّفا  .بَِعريَُه َعَلى َِبِب المَمسم

َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َماِشًياَوَهَذا ُكله ممَّا يقتضى   .َأنه َعَليمِه السَََّلم َسَعى بـَنيم
بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، َأنَُّه  -يعمىن ابمن بكر  -َحدثَنا عبد بن ْحيد، َحدثَنا ُُمَمَّد : َوَلِكنم قَاَل ُمسلم ، َأخم أخربََن ابمُن ُجَريمج 

َع َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداِع على رَاِحَلته ِِبلمبَـيمِت َوَبني الصََّفا : مسَِ طَاَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُه َوملَم َيُطِف النَِّبُّ َصلَّى  أَُلوُه، فَِإنَّ النَّاَس َغَشوم ِرَف َولَِيسم ُ َعَليمهِ واملروة على بعري، لِيَـَراُه النَّاُس َولُِيشم َوَسلََّم َواَل َأصمَحابُُه  اَّللَّ

َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة ِإالَّ َطَوافًا َواِحًدا  .بـَنيم
 ، َرم  ِهر ، َوَعنم َعِليِ  بمِن َخشم َبَة، َعنم َعِليِ  بمِن ُمسم ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم َأيمًضا، َعنم َأيب َبكم َعنم ِعيَسى بمِن يُوُنَس، َوَعنم َوَرَواُه ُمسم

، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، ُكلُُّهمم َعِن ابمنِ ُُمَمَِّد بم   ِن َحاُتِ 
 .ُجَريمج  بِهِ 

َ الصََّفا َوالمَمرمَوةِ : َولَيمَس ِف بـَعمِضَها  .َوبـَنيم
بَـ  ، َأخم ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن، َعِن ابمُن ُجَريمج  َبل  َع َجاِبَر َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد، َعنم َأْحمَُد بمُن َحنـم َرين َأبُو الزُّبـَريمِ، َأنَُّه مسَِ

َ الصََّفا َوا: بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة المَوَداِع َعَلى رَاِحَلِتِه ِِبلمبَـيمِت َوبـَنيم  .لمَمرمَوةِ طَاَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِس  َحاَق، ِكََلمُهَا َعِن ابمِن ُجَريمج  بِهِ َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعِن المَفَلَّ َراَن بمِن يزِيد، َعن سعيد بمِن ِإسم  .َعنم َُيمََي، َوَعنم ِعمم

* * * 
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 .فـََهَذا َُممُفوٌظ ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  
ِكٌل ِجدًّا، َِأَنَّ بَِقيََّة الرِ َواََيِت َعنم َجاِبر  َوَغريه تدل على َأن َ الصََّفا َوالمَمرمَوةِ َوُهَو ُمشم  .ه َعَليمِه السَََّلم َكاَن َماِشًيا بـَنيم

لُهُ  رََجًة ممَّنم بـَعمَد : َوَقدم َتُكوُن ِرَوايَة َأىب الزبري َعن َجابر هلَِذِه الز ََِيَدِة َوِهَي قـَوم َحَمًة َأوم ُمدم َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة ُمقم َوبـَنيم
 .الصََّحايب ِ 
ُ َأعملَ   .مُ َواَّللَّ

َدَحَم النَّاُس َعَليمِه َأو َأنه َعَليمِه السَََّلم طَاف َبني الصََّفا واملروة بعض الطوفان َعَلى َقَدَميمِه، َوُشوِهَد ِمنمُه َما ذُِكَر، فـََلمَّا ازم 
ِت َقرِيًبا  .وََكثـُُروا رَِكَب، َكَما يَُدلُّ َعَليمِه َحِديُث ابمِن َعبَّاس  اْلم

َوََّل ِِبلمبَـيمِت َكاَن َماِشًيا، َوَْحََل رُُكوبَُه ِف الطََّواِف َعَلى َما بـَعمَد َذِلكَ َوَقدم َسلََّم ابم   .ُن َحزمم  َأنَّ َطَواَفُه اَأم



َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة قَالَ  نَـُهَما ِإالَّ َمرَّةً : َوادََّعى َأنَُّه َكاَن رَاِكًبا ِف السَّعمِي بـَنيم َل َجاِبر   َِأَنَُّه ملَم َيُطفم بـَيـم : َواِحَدًة، مثَّ أتََوََّل قـَوم
 .َحىتَّ ِإَذا انمَصبَّتم َقدََّماُه ِف المَواِدي َرَملَ 

ُق َذِلَك َوِإنم َكاَن رَاِكًبا، فَِإنَُّه ِإَذا انمَصبَّ بِِعريُُه فـََقِد انمَصبَّ ُكلُُّه َوانمَصبَّتم َقدَ   .َماُه َمَع َسائِِر َجَسِدهِ ِبَنَُّه ُيَصدِ 
ابَِّة ِبَراِكِبَها: قَالَ  ُر الرََّمِل يـَعميِن بِِه َرَمَل الدَّ  .وََكَذِلَك ِذكم

 .َوَهَذا التَّأمِويُل بَِعيٌد ِجدًّا
ُ أعلم  .َواَّللَّ

َبَأََن َأبُو َعاِصم  المغََنِويُّ،: َوقَاَل َأبُو َداُود  َحدثَنا َأبُو َسلَمة ُموَسى، َحدثَنا َْحَّاٌد، َأنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قد رمل ِِبلمبَـيمِت َوَأن َذِلك : قـُلمُت اِلبمِن َعبَّاس  : طَُّفيمِل، قَالَ َعنم َأيب ال ُمَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَزمُعُم قـَوم
 ( .5)من سنته 

 .َصَدُقوا وََكَذبُوا: قَالَ 
َُديمِبَيةِ َصَدُقوا، َرَمَل َرسُ : َما َصَدُقوا َوَما َكَذبُوا؟ قَالَ : فـَُقلمتُ  َدُعوا : ول هللا، وََكَذبُوا لَيمَس ِبُسنَّة ، ِإنَّ قـَُريمًشا قَاَلتم َزَمَن اْلم

َت النـََّغِف  ِبِل فـَُيِقيُموا مبَكََّة َثََلثََة ( 1)ُُمَمًَّدا َوَأصمَحابَُه َحىتَّ َُيُوتُوا َموم ، فـََلمَّا صاْلوه على َأن ُيجوا ِمَن المَعاِم المُمقم
، م  رُِكوَن ِمنم ِقَبِل قـَُعيمِقَعاَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َأَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمشم ارملوا ِِبلمبَـيمِت :  الصحابهفـََقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َثََلَثً 

 .َولَيمَس ِبسنة
__________ 

 .َوَأن َذِلك سنة: ا( 5)
 .نالدُّود َوُهَو يضمرب للمستحق: النغف( 1)

)*( 
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َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َعَلى بَِعري ، َوَأنَّ َذِلَك ُسنَّةٌ : قلت  .يزمعم قـَوممك َأن َرُسول هللا طَاَف بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َما صدُقوا وكذبوا؟ قَالَ : َصَدُقوا وََكَذبُوا قـُلمتُ : قَالَ  َ الصََّفا  َصَدُقوا، َقدم طَاَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـَنيم

فـَُعوَن َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َرُفوَن َوالمَمرمَوِة َعَلى بَِعري ، وََكَذبُوا لَيمَستم ِبُسنَّة ، َكاَن النَّاُس اَل يُدم  َعَليمِه َوَسلََّم َواَل ُيصم
ا َمَكانَهُ  َمُعوا َكََلَمُه َولِيَـَروم  .َواَل تـََناَلُه َأيمِديِهمم  َعنمُه، َفطَاَف َعَلى بَِعري  لَِيسم

 .َهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُودَ 
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، َُريمِريِ  ، َعنم َعبمِد المَواِحِد بمِن ِزََيد ، َعِن اْلم ِلٌم َعنم َأيب َكاِمل  َعِن ابمن َعبَّاس، َفذكر فضل  َوَقدم َرَواُه ُمسم

َم مثَّ  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة رَاِكًبا، َأُسنٌَّة ُهَو؟ :  قَالَ الط واف ِِبلمبَـيمِت كنحو َما تـََقدَّ رِبمين َعِن الطََّواِف بـَنيم قـُلمُت اِلبمِن َعبَّاس  َأخم
َمَك يـَزمُعُموَن َأنَُّه ُسنَّةٌ   .فَِإنَّ قـَوم



 .صدُقوا وكذبوا: قَالَ 
ُلَك َصَدُقوا وََكَذبُوا؟ قَالَ : قلت َهَذا ُُمَمٌَّد َهَذا ُُمَمٌَّد َحىتَّ َخَرَج : َكثـَُر َعَليمِه النَّاُس يـَُقوُلونَ   ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َفَما قـَوم

َ يََديمِه، فـََلمَّا َكثـَُر َعَليمِه النَّاُس َر  َرُب النَّاُس بـَنيم ُي : ِكَب قَاَل ابمُن َعبَّاس  المَعَواِتُق ِمَن المبـُُيوِت، وََكاَن َرُسول هللا اَل ُيضم َوالمَمشم
 .عمُي َأفمَضلُ َوالسَّ 

ِلم    .َهَذا َلفمُظ ُمسم
َالِ  َا رَِكَب ِف َأثـمَناِء اْلم َتِضي َأنَُّه ِإَّنَّ  .َوُهَو يـَقم

ََحاِديثِ  َ اَأم ُع بـَنيم َمم  َوبِِه َُيمُصُل اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ِلٌم ِف َصِحيِحِه َحيمُث قَالَ * * *  ٌر، َعنم َعبمِد َحدثَنا ُُمَمَّد بن رَ : َوَأمَّا َما َرَواُه ُمسم افع، َحدثَنا ُيَي بن آدم، َحدثَنا زَُهيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قـُلمُت اِلبمِن َعبَّاس  : المَمِلِك بمِن َسِعيد ، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، قَالَ   .ُأرَاين َقدم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُه يل : قَالَ   .َفِصفم
ُتُه ِعنمدَ : قـُلمتُ   .المَمرمَوِة َعَلى ََنَقة  َوَقدم َكثـَُر النَّاُس َعَليمهِ  رََأيـم

َرُهونَ : فـََقاَل ابمُن َعبَّاس   ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأنَـُّهمم َكانُوا اَل يضمربُوَن َعنمُه َواَل يُكم  .َذاَك َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ِلٌم، َولَيمَس ِفيِه  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة رَاِكًبا، ِإذم ملَم يـَُقيَّدم َذِلَك حبَجَِّة فـََقدم تـََفرََّد ِبِه ُمسم َداَلَلٌة على َأنه َعَليمِه السَََّلم َسَعى بـَنيم
َِها  .المَوَداِع َواَل َغريم

َائِز َأنه َعَليمِه السَََّلم بـَعمَد فَـ  ِديِر َأنم َيُكوَن َذِلَك ِف َحجَِّة المَوَداِع َفِمَن اْلم َراِغِه ِمَن السَّعمِي َوُجُلوِسِه َعَلى المَمرمَوِة َوبِتَـقم
َرِة، َفحَ  جَّ ِإََل المُعمم َسَخ اْلَم ُهمم َأنم يـَفم َي ِمنـم َدم ُهمم َمنم ملَم َيُسِق اهلم لَّ النَّاُس ُكلُُّهمم ِإالَّ َمنم َساَق َوُخطمَبِتِه النَّاَس َوَأممرِِه ِإَيَّ

َم ِف َحِدي َي، َكَما تـََقدَّ َدم  .ِث َجاِبر  اهلم
َبمَطِح، َكَما َسَنذمُكُرُه َقرِيًبا ، َوِحيَنِئذ  رَآُه َأبُو الطَُّفيمِل َعاِمُر بمُن َواثَِلَة مثَّ بـَعمَد َهَذا ُكلِ ِه ُأِتَ بَِناقَِتِه فـَرَِكبَـَها َوَساَر ِإََل َمنمزِِلِه ِِبَأم

ِريُّ، َوُهَو َمعمُدود ِف صَغار الصََّحابَة  .المِبكم
، َوُهَو َقدم َذَهَب طَائَِفٌة ِمَن المِعَراِقيِ نَي َكَأيب َحِنيَفَة َوَأصمَحابِِه َوالثَـّومِريِ  ِإََل َأنَّ المَقاِرَن َيطُوُف َطوَ : قـُلمتُ  ِ َعى َسعميَـنيم ِ َوَيسم افـَنيم

ُعود  َوجُمَاِهد  َوالشَّعمِب ِ   .َمرمِويٌّ َعنم َعِلي   َوابمِن َمسم
َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َماِشًيا، َوَحِديثُُه َهَذا َأنَّ النَِّبَّ َوهَلُمم َأنم َُيمَتجُّ   َصلَّى وا حبَِديث َجابر الطَِّويل، وداللته على َأنه َسَعى بـَنيم

نَـُهَما َمرًَّة َماِشًيا َوَمرًَّة  نَـُهَما رَاِكًبا َعَلى تـَعمَداِد الطََّواِف بـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسَعى بـَيـم  .رَاِكًبااَّللَّ
َرة ، فَـ  ُ َعنمُه، َأنَُّه َأَهلَّ حبَجَّة  َوُعمم ا َقِدَم َمكََّة طَاَف ِِبلمبَـيمِت َوَقدم َرَوى َسِعيُد بمُن َمنمُصور  ِف ُسَنِنِه َعنم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ َلمَّ

َرتِِه، مثَّ َعاَد َفطَاَف ِِبلمبَـيمِت َوِِبلصَّ   َفا َوالمَمرمَوةِ َوِِبلصََّفا َوالمَمرمَوِة ِلُعمم
رِ  ِم النَّحم  .ِْلَجَِّتِه، مثَّ َأقَاَم َحَراًما ِإََل يـَوم



ظُهُ   .َهَذا َلفم
َرِة َفطَاَف هَلَُما جِ  َوالمُعمم َ اْلَم ، َأنَُّه مَجََع بـَنيم ََرِويُّ ِف َمَناِسِكِه َعنم َعِلي   ِ  َوَرَواُه َأبُو َذر   اهلم ِ َوَسَعى هَلَُما َسعميَـنيم :  َوقَالَ َطَوافـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََعلَ   .َهَكَذا رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اَرُقطميِنُّ َوالنََّساِئيُّ ِف َخَصاِئِص َعِلي    َهِقيُّ َوالدَّ  .وََكَذِلَك َرَواُه المبَـيـم

َهِقيُّ ِف ُسَنِنهِ  َارِ : فـََقاَل المبَـيـم ِر بمُن اْلم َاِفظ، َأنبَأََن َأبُو ُُمَمَّد بن صاعد، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم ِث المَفِقيُه، َأنـمَبَأََن َعِليُّ بن ُعَمريم اْلم
، َعنم َمنمُصور ، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعن َمالك  َحدثَنا ُُمَمَّد بن زنبور، َحدثَنا ُفَضيمُل بمُن ِعَياض 
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َاِرِث، َأوم َمنمُصور  َعنم َماِلِك بمِن اْلمَ  جِ  : اِرِث، َعنم َأيب َنصمر ، قَالَ ابمن اْلم جِ  َوَأَهلَّ ُهَو ِِبْلَم َللمُت ِِبْلَم َلِقيُت َعِليًّا َوَقدم َأهم
َرِة، فـَُقلمتُ  َعَل َكَما فـََعلمَت؟ قَالَ : َوالمُعمم َتِطيُع َأنم َأفـم َرةِ : َهلم َأسم  .َذِلَك َلوم ُكنمَت بََدأمَت ِِبلمُعمم

َعُل إِ : قـُلمتُ  يًعا مثَّ َتطُوُف هَلَُما : َذا َأَردمُت َذِلَك؟ قَالَ َكيمَف َأفـم أتَمُخُذ ِإَداَوًة ِمنم َماء  فـَُتِفيُضَها َعَليمَك، مثَّ هتُِلُّ هِبَِما مجَِ
رِ  ِم النَّحم ِ َواَل ُيَِلُّ َلَك َحَراٌم ُدوَن يـَوم َعى هَلَُما َسعميَـنيم ِ َوَتسم  .َطَوافـَنيم

َعلُ : ِلَك ِلُمَجاِهد  قَالَ َفذََكرمُت ذَ : قَاَل َمنمُصورٌ  َن َفََل نـَفم  .َما ُكنَّا نبىن ِإالَّ ِبَطَواف  َواِحد ، فََأمَّا اْلم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َياُن الثَـّومِريُّ َوُشعمَبُة َعنم َمنمُصور ، فـََلمم يَذمُكرم ِفيِه السَّعميَ : قَاَل اْلم َنَة َوُسفم َياُن بمُن ُعيَـيـم  .َوَقدم َرَواُه ُسفم

 .َوَأبُو َنصمر  َهَذا جَممُهولٌ : قَالَ 
َتِمُل َأنَُّه َأرَاَد َطَواَف المُقُدوِم َوَطَواَف الز ََِيرَةِ   .َوِإنم َصحَّ فـََيحم

َسِن بمِن ُعَمارََة َوَحفمصِ : قَالَ  ُقوفًا، َوَمَدارَُها َعَلى اْلَم بمِن َأيب َداُوَد َوِعيَسى  َوَقدم ُرِوَي بََِسانِيَد ُأَخَر َعنم َعِلي   َمرمُفوًعا َوَموم
ُه ِف َذِلكَ   .بمِن َعبمِد اَّللَِّ َوَْحَّاِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَن، وَكلهمم َضِعيف اَل ُيمَتج بشئ ممَّا َرَووم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
* * * 
ََحاِديِث الصِ َحاِح ِخََلُف َذِلَك : قـُلمتُ  ُقوُل ِف اَأم  ( .5)َوالمَمنـم

جَّ، َفَصاَر قَاِرًَن، َوطَ فـََقدم َقدَّممنَ  َها اْلَم َرة  َوَأدمَخَل َعَليـم اَف هَلَُما َطَوافًا ا َعِن ابمِن ُعَمَر ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َأنَُّه َأَهلَّ ِبُعمم
َرةِ  جِ  َوالمُعمم َ اْلَم  .َواِحًدا بـَنيم

ُ َعَليمِه َوسَ : َوقَالَ   .لَّمَ َهَكَذا فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم ََنفِ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث الدَّرَاَورمِديِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ َوَقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم َوالمبَـيـم قَاَل : ع 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  جِ  َوالمعُ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ اْلَم َرِة طَاَف هَلَُما َطوافا َواِحًدا وسعى هَلما سعيا َواِحًدا َمنم مَجََع بـَنيم  ".مم
__________ 

 .ِخََلفه: ا( 5)
)*( 
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 .َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ : قَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
ِلم  : قـُلمتُ  َناُدُه َعَلى َشرمِط ُمسم  .ِإسم

ِمِننَي، فَ  ِي َمَعَها، فـََلمَّا َحاَضتم َأَمَرَها َرُسوُل اَّللَِّ َوَهَكَذا َجَرى ِلَعاِئَشَة ُأمِ  المُمؤم َدم ِق اهلم َرة  ِلَعَدِم َسوم ِإنَـَّها َكاَنتم ممَّنم َأَهلَّ ِبُعمم
َرهِتَا، َفَصاَرتم َقارِنًَة، فـََلمَّا رََجُعوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ تـَغمَتِسَل َوهتُِلَّ حبَج   َمَع ُعمم  طََلَبتم َأنم يـُعمِمَرَها ِمنم بـَعمِد ِمنم ِمىًن  َصلَّى اَّللَّ

َِديثِ  جِ ، فََأعمَمَرَها َتطمِييًبا ِلَقلمِبَها، َكَما َجاَء ُمَصرًَّحا ِبِه ِف اْلم  .اْلَم
َماُم َأبُو َعبمِد اَّللَِّ الشَّاِفِعيُّ  ِلٌم : َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َعنم َعطَاء  َأن َرُسول الزَّجنمِيُّ، َعِن  -ُهَو ابمُن َخاِلد   -َأنـمَبَأََن ُمسم ابمِن ُجَريمج 

َرِتكِ : هللا قَاَل ِلَعاِئَشةَ  ِفيِك ِْلَجِ ِك َوُعمم َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َيكم  .َطَواُفِك ِِبلمبَـيمِت َوبـَنيم
َنٌد ِف المَمعمىَن، ِبَدلِيِل َما َقاَل الشَّاِفِعيُّ َأيمضً  رمَساُل، َوُهَو ُمسم ، َعنم : اَوَهَذا ظَاِهُرُه اْلمِ َنَة، َعِن ابمِن َأيب جنَِيح  بَـَرََن ابمُن ُعيَـيـم َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل الشَّاِفِعيُّ  َيانُ : َعطَاء ، َعنم َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َا قَاَل ُسفم َا َقالَ : َوُرمبَّ : َعنم َعطَاء ، َعنم َعاِئَشَة َوُرمبَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعاِئَشةَ َعنم َعطَاء  َأنَّ ال  .نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .َفذََكَرهُ 
َاِفُظ البيهقى ُصواًل : قَاَل اْلم َنَة َموم َياَن بمِن ُعيَـيـم  .َوَرَواُه ابمِن َأيب ُعَمَر، َعنم ُسفم

، َعنم َأبِيِه، عَ  ، َعِن ابمِن طَاُوس  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُوَهيمب   .نم َعاِئَشَة مبِثمِلهِ َوَقدم َرَواُه ُمسم
َع َجاِبًرا يـَُقولُ  بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، َأنَُّه مسَِ ، َأخم ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمُن ُجَريمج  دخل َرُسول هللا َعَلى َعاِئَشَة َوِهَي : َوَرَوى ُمسم

جُّ َقدم َحَضرَ  َأبمِكي َأنَّ النَّاَس َحلُّوا َوملَم : َماَلِك تـَبمِكنَي؟ قَاَلتم : تـَبمِكي، فـََقالَ  ، َوَهَذا اْلَم  .َأِحلَّ َوطَاُفوا ِِبلمبَـيمِت َوملَم َأُطفم
ُ َعَلى بـََناِت آَدَم، فَاغمَتِسِلي َوَأِهلِ ي حبَج   : قَالَ   .ِإنَّ َهَذا َأممٌر َقدم َكتَـَبُه اَّللَّ

 ني الصََّفا واملرة مثَّ َقدم َحِللمِت ِمنم َحجِ كِ طُوِف ِِبلمبَـيمِت َوبَ : " فـََفَعلمُت َذِلَك، فـََلمَّا َطَهرمُت قَالَ : قَاَلتم 
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ُت قَالَ : قَاَلتم " َوُعَمَرِتِك  َرِت َأين ِ ملَم َأُكنم طُفمُت َحىتَّ َحَججم اذمَهبم هِبَا ََي : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َأِجُد ِف نـَفمِسي ِمنم ُعمم
 ".لتـَّنمِعيِم َعبمَد الرَّْحمَِن فََأعمِمرمَها ِمَن ا

عمُت َجاِبًرا قَالَ : َوَلُه ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  َأيمًضا بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه : َأخم ملَم َيُطِف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة ِإالَّ َطَوافًا َواِحًدا  .بـَنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابَُه الَِّذيَن َساُقوا اهلمَ َوِعنمَد َأصمحَ  َ اِب َأيب َحِنيَفَة َرِْحَُه اَّللَِّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َي َكانُوا َقدم قـََرنُوا بـَنيم دم
َمةُ  ََحاِديُث المُمتَـَقدِ  َرِة، َكَما َدلَّ َعَليمِه اَأم جِ  َوالمُعمم  .اْلَم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
، قَاَل ِف المَقاِرنِ : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ  ِ : َأنـمَبَأََن ِإبـمَراِهيُم بمُن ُُمَمَّد ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعِلي   َيطُوُف َطَوافـَنيم



َعى َسعمًيا  .َوَيسم
 .َطَوافَاِن َوَسعمَيانِ : َوقَاَل بـَعمُض النَّاسِ : قَاَل الشَّاِفِعيُّ 

، قَاَل َجعمَفرٌ وَ  َتجَّ ِفيِه ِبِرَوايَة  َضِعيَفة  َعنم َعِلي   ُ َعَليمِه َوسلم: احم لََنا، َوُروِ يَناُه َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .يـَرمِوي َعنم َعِلي   قـَوم
، قَ : َلِكن قَاَل َأبُو َداُودَ  ، َوُُمَمَُّد بمُن رَاِفع  ثـََنا َهاُروُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ ، َعنم َمعمُروف  : ااَل َحدَّ يـَعميِن ابمَن  -َحدثَنا َأبُو َعاِصم 

ثـََنا َأبُو الطَُّفيمِل، قَالَ  -َخرَّبُوَذ المَمكِ يَّ  ن : َحدَّ َتلم الرُّكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيطُوُف ِِبلمبَـيمِت َعَلى رَاِحَلته يسم رََأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .مبحجن مثَّ يـَُقبِ ُلهُ 

ًعا َعَلى رَاِحَلِتهِ : اَد ُُمَمَُّد بمُن رَاِفع  زَ   .مثَّ َخَرَج ِإََل الصََّفا َوالمَمرمَوِة َفطَاَف َسبـم
، َعنم َمعمُروِف بمِن َخرَّبُوَذ بِهِ  ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِ   .َوَقدم َرَواُه ُمسم

 .َرَها ُُمَمَُّد بمُن رَاِفع  ِبُدوِن الز ََِيَدِة الَِِّت ذَكَ 
 .وََكَذِلَك َرَواُه ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى َعنم َمعمُروف  ِبُدوهِنَا

 ، ََصمِ ، َعنم َُيمََي بمِن َأيب طَاِلب  ر و، َعِن اَأم َهِقيُّ َعنم َأيب َسِعيِد بمِن َأيب َعمم َاِفُظ المبَـيـم ، َعنم َعنم يَزِيَد بمِن َأيب حَ َوَرَواُه اْلم ِكيم 
 .يَزِيَد بمِن َمالك، َعنم َأيب الطَُّفيمِل ِبُدوهِنَا

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َحاَق، قَااَل : َوقَاَل اْلم َسِن َوَأبُو زََكِرَيَّ بمُن َأيب ِإسم ِر بمُن اْلَم  :َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم
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ثـََنا َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَّدُ  ن   َحدَّ ، َأنـمَبَأََن ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى َوَجعمَفُر بمُن َعوم ثـََنا َأْحمَُد بمُن َحازِم  ، َحدَّ : ، قَااَل بمُن َعِليِ  بمِن ُدَحيمم 
، َعنم ُقَداَمَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمَّار  قَالَ  َُن بمُن ََنِبل  َ الصََّفا رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ : َأنـمَبَأََن َأُيم َعى بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيسم ى اَّللَّ

 .َوالمَمرمَوِة َعَلى بَِعري  اَل َضرمٌب َواَل َطرمٌد َواَل ِإلَيمَك ِإلَيمكَ 
َهِقيُّ   .َكَذا قَااَل : َوقَاَل المبَـيـم

ََن فـََقاُلوا رِ : َوَقدم َرَواُه مجَاَعة غري َأُيم َم النَّحم َرَة يـَوم َمم  .يـَرمِمي اْلم
ِ : الَ قَ   .َوَُيمَتِمُل َأنم َيُكوََن َصِحيَحنيم

ِل الم : قـُلمتُ  َنِدِه، َعنم وَِكيع  َوقـُرَّاَن بمِن مَتام، وأىب قـُرَّة ُموَسى ابمن طارف قَاِضي َأهم َماُم َأْحمَُد ِف ُمسم َيَمِن، َوَأيب َرَواُه اْلمِ
ََل َأْحمََد ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ الزُّبـَريمِيِ  َوُمعم  َقََلَن َموم َراَن المَمكِ يِ  نَزِيِل َعسم ََبِشيِ  َأيب ِعمم ََن بمِن ََنِبل  اْلم َتِمِر بمِن ُسَليمَماَن، َعنم َأُيم

، َعنم ُقَداَمَة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمَّار   يِق، َوُهَو ثَِقٌة َجِليٌل ِمنم رَِجاِل المُبَخاِريِ  ر  الصِ دِ  ، َأنَُّه رََأى َرُسوُل اَّللَِّ المِكََليب ِ َأيب َبكم
َباَء اَل َضرم  ِر ِمنم َبطمِن المَواِدي َعَلى ََنَقة  َصهم َم النَّحم َرَة يـَوم َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَرمِمي اْلم  .ٌب َواَل َطرمٌد َواَل ِإلَيمَك ِإلَيمكَ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َمرمَواَن بمِن ُمَعاِويَةَ َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ، َعنم َأْحمََد بمِن مَ   .ِنيع 
َحاَق بمِن رَاَهَويمهِ  َرَجُه النََّساِئيُّ َعنم ِإسم  .َوَأخم

َبَة، ِكََلمُهَا َعنم  ِر بمِن َأيب َشيـم  َوابمِن َماَجهم َعنم َأيب َبكم



، َعنم ُقَداَمةَ  ََن بمِن ََنِبل  ، ِكََلمُهَا َعنم َأُيم  .وَِكيع 
مَ   .اُم َأْحمَدُ َكَما َرَواُه اْلمِ
 .حسن َصِحيح: َوقَاَل الرتِ مِمِذي  

بـَرمُت ملَم : " َحىتَّ ِإَذا َكاَن آِخُر َطَواِفِه ِعنمَد المَمرمَوِة قَالَ : فصل قَاَل َجاِبٌر ِف َحِديِثهِ  َتدم بَـلمُت ِمنم َأممِري َما اسم تَـقم ِإين ِ َلِو اسم
َي  َدم  ".َأُسِق اهلم
ِلمٌ   .َرَواُه ُمسم
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َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َأرمبـََعَة َعَشَر، ُكلُّ َذَهاب  َوِإَيَ فَ   .ب  ُُيمَسُب َمرَّةً ِفيِه َداَلَلٌة َعَلى َمنم َذَهَب ِإََل َأنَّ السَّعمَي بـَنيم

 .قَاَلُه مَجَاَعٌة ِمنم َأَكاِبِر الشَّاِفِعيَّةِ 
َِديُث َردٌّ َعَليمِهمم، َِأَنَّ آخر الط واف عَ  هلِِمم َيُكوُن ِعنمَد الصََّفا اَل ِعنمَد المَمرمَوةِ َوَهَذا اْلم  .ن قـَوم

بَـلمُت ِمنم : " فـََلمَّا َكاَن السَّاِبُع ِعنمَد المَمرمَوِة قَالَ : َوهِلََذا قَاَل َأْحمَُد ِف ِرَوايَِتِه ِف َحِديِث َجاِبر   تَـقم َأيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َلِو اسم
بـَرمُت ملَم  َتدم َرًة  َأممِري َما اسم َعلمَها ُعمم ٌي فـَلمَيِحلَّ َولمَيجم َرًة، َفَمنم ملَم َيُكنم َمَعُه َهدم َي َوَجَعلمتـَُها ُعمم َدم  .َفَحلَّ النَّاُس ُكلُُّهمم " َأُسِق اهلم

ِلمٌ  ُ َعَليمِه َوسلم َومن َكا: َوقَاَل ُمسم  .َن َمَعه هدىَفَحلَّ النَّاُس ُكلُُّهمم َوَقصَُّروا ِإالَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َرِة َخلمٌق ِمَن الصََّحابَِة َيطُ  جِ  ِإََل المُعمم ِخ اْلَم َي بَِفسم َدم ُرََن هَلُمم َهاُهَنا، فصل روى أمره َعَليمِه السَََّلم ِلَمنم ملَم َيُسِق اهلم وُل ِذكم

َكاِم المَكِبريِ  َحم ِضُع َسرمِد َذِلَك ِكَتاُب اَأم  .َوَموم
 .ِإنم َشاَء اَّللَُّ 

تَـَلَف المُعَلَماُء ِف َذِلَك فـََقاَل َماِلٌك َوَأبُو َحِنيَفَة َوالشَّاِفِعيُّ َوَقِد  َكاَن َذِلَك ِمنم َخَصاِئِص الصََّحابَِة، مثَّ ُنِسَخ َجَواُز : اخم
ِِهمم  ِخ ِلَغريم  .المَفسم

ُ َعنمهُ  ِل َأيب َذر   َرِضَي اَّللَّ  :َومتََسَُّكوا بَِقوم
ج ِ  ُخ اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ملَم َيُكنم َفسم َرِة ِإالَّ َِأَصمَحاِب ُُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ  .ِإََل المُعمم

ِلمٌ   .َرَواُه ُمسم
َماُم َأْحمَُد فـََردَّ َذِلَك، َوقَالَ  ُ ِإََل َقدم َرَواُه َأَحَد َعَشَر َصَحابِيًّا، فَأَيمَن تـََقُع َهِذِه الرِ َوايَُة ِمنم َذِلَك؟ َوَذَهَب رَ : َوَأمَّا اْلمِ ِْحَُه اَّللَّ

ِخ ِلَغريمِ الصََّحابَةِ   .َجَواِز المَفسم
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َي، َبلم ِعنمَدُه َأنَّ  َدم ِخ َعَلى ُكلِ  َمنم ملَم َيُسِق اهلم ُهَما ِبُوُجوِب المَفسم ُ َعنـم ُه ُيَِلُّ َشرمًعا ِإَذا طَاَف َوقَاَل ابمُن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ
َي َأِو التَّمَ  ِِبلمبَـيمِت، َوملَم َيُكنم  َدم ًَي َصاَر َحََلاًل مبَُجرَّد َذِلك، َولَيمَس َعنُه النُُّسُك ِإالَّ المِقَراُن ِلَمنم َساَق اهلم تُُّع ِلَمنم ملَم َساَق َهدم



 .َيُسقم 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

، َعنم َعطَاء ، َعنم َجاِبر  َحدثَنا َأبُو النـُّعمَمان، َحدثَنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َعبم : قَاَل الُبَخاِري    .ِد المَمِلِك بمِن ُجَريمج 
، قَااَل  جِ  : َوَعنم طَاُوس  َعِن ابمِن َعبَّاس  جَّة يهلون ِِبْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه ُصبمَح رَاِبَعة  ِمنم ذى اْلم َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َنا َأَمرَ  َرًة َوَأنَّ َنَِلَّ ِإََل نسائنا، ففشت ِف َذِلك اَل خيلطه شئ، فـََلمَّا َقِدمم  .الممَقالة( 1)ََن َفَجَعلمَناَها ُعمم
ُطُر َمِنيًّا: قَاَل َجاِبرٌ : قَاَل َعطَاءٌ  ُ َعَليمِه َوَسلَّ  -ِبَكفِ ِه  -قَاَل َجاِبٌر ! فـَيَـُروُح َأَحُدََن ِإََل ِمىًن َوذََكُرُه يـَقم َم فَبلغ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ًما يـَُقوُلوَن َكَذا وََكَذا: فـََقالَ   .بـََلَغيِن َأنَّ قـَوم
َديم  بـَرمُت َما َأهم َتدم بَـلمُت ِمنم َأممِري َما اسم تَـقم ُهمم، َوَلوم َأين ِ اسم َللمتُ َواَّللَِّ ََأَََن َأبـَرُّ َوَأتـمَقى َّلِلَِّ ِمنـم َي ََأَحم َدم  .ُت، َوَلوماَل َأنَّ َمِعَي اهلم

 .بل لَلبد: ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِهَي لََنا َأو لَلبد؟ فـََقالَ : بمُن ُجعمُشم  فـََقالَ  فـََقاَم ُسَراَقةُ 
َبة، َحدثَنا اللَّيمُث، ُهَو ابمُن َسعمد ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، َأنَُّه َقالَ : َوقَاَل ُمسلم بَـلمَنا ُمِهلِ نَي َمَع َرُسول : َحدثَنا قـُتَـيـم َأقـم

َرة ، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِبَسِرف  َعرََكتم  هللا حبَج    بَـَلتم َعاِئَشُة ِبُعمم َرد ، َوَأقـم َنا ِِبلمَكعمَبِة َوالصََّفا َوالمَمرمَوِة، ( 5)ُمفم َنا طُفم َحىتَّ ِإَذا َقِدمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم ُيَِلَّ ِمنَّا َمنم ملَم َيكُ  يٌ َوَأَمَرََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نم َمَعُه َهدم

َ : ِحلُّ َماَذا؟ قَالَ : فـَُقلمَنا: قَالَ  نَـَنا َوبـَنيم َنا ِبلطيب ولبسنا ثياًِب َولَيمَس بـَيـم لُّ ُكلُُّه فـََواقـَعمَنا النِ َساَء َوَتطَيـَّبـم  اْلِم
 .َعَرَفَة ِإالَّ َأرمَبُع لََيال  

* * * 
__________ 

 .ففشت تِلمكَ : غري ا( 5)
 .َحاَضت: عركت( 1)
()* 
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َم  فهذان اْلديثان فيهَما التَّصمرِيح ِبَنَُّه َعَليمِه السَََّلم َقِدَم َمكََّة َعاَم َحجَِّة المَوَداِع ِلُصبمِح رَاِبَعِة ِذي جَِّة، َوَذِلَك يـَوم اْلِم
جَِّة تِلمَك ا ََحِد ِحنَي ارمتـََفَع النـََّهار َوقت الضَُّحى َِأَنَّ َأوََّل ِذي اْلِم َم َعَرَفَة اَأم ، َِأَنَّ يـَوم َِميِس ِبََل ِخََلف  َم اْلم لسََّنَة َكاَن يـَوم

 ِ َطَّاِب الثَّاِبِت ِف الصَِّحيَحنيم ُُمَعِة بَِنصِ  َحِديِث ُعَمَر بمِن اْلم َم اْلم  .ِمنمُه َكاَن يـَوم
رِ  ََحِد رَاِبَع الشَّهم َم اَأم َ الصََّفا َكَما َسَيأمِت فـََلمَّا قدم َعَليمِه السَََّلم يـَوم ، بََدَأ َكَما ذََكرمََن ِِبلطََّواِف ِِبلمبَـيمِت مثَّ ِِبلسَّعمِي بـَنيم

ٌي َأنم ُيَِلَّ  نَـُهَما ِعنمَد المَمرمَوِة َأَمَر َمنم ملَم َيُكنم َمَعُه َهدم َراِمِه َحتمًما، فـََوَجَب َذِلَك َوالمَمرمَوِة، فـََلمَّا انـمتَـَهى َطَوافُُه بـَيـم ِمنم ِإحم
َراِمِه َِأَ َعلَ  ِل َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم ملَم ُيَِلَّ ِمنم ِإحم َي، وََكانُوا ُيبوَن يمِهمم اَل َُمَاَلَة فـََفَعُلوُه َوبـَعمُضُهمم ُمَتَأسِ ٌف َِأَجم َدم ِقِه اهلم ِل َسوم جم

َي بِِه، فـََلمَّا رََأى َما ِعنمَدُهمم ِمنم  بـَرمُت َلَما : َذِلَك قَاَل هَلُمم  ُمَوافـََقته َعَليمِه السَََّلم َوالتََّأسِ  َتدم بَـلمُت ِمنم َأممِري َما اسم تَـقم َلِو اسم
َرةً  َي َوَْلََعلمتـَُها ُعمم َدم  .ُسقمُت اهلم



َللمُتمم  ِي َحىتَّ َأِحلَّ َكَما َأحم َدم َق اهلم ُت َسوم  .َأيم َلوم َأعمَلُم َأنَّ َهَذا َيُشقُّ َعَليمُكمم َلُكنمُت تـَرَكم
ًذا ِمنم َهَذا، فَِإنَّ  َوِمنم َهاُهَنا َماُم َأْحمَُد، َأخم اَلَلُة َعَلى َأفمَضِليَِّة التََّمتُِّع، َكَما َذَهَب ِإلَيمِه اْلمِ اَل َأُشكُّ َأنَّ : ُه قَالَ تـَتَِّضُح الدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن قَارًَِن، َوَلِكنَّ التََّمتَُّع َأفمَضُل لِ   .َتَأسُِّفِه َعَليمهِ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يَ : َوَجَوابُهُ  َدم نِِه َأفمَضَل ِمَن المِقَراِن ِف َحقِ  َمنم َساَق اهلم َا أتََسََّف َعَليمِه َأنه َعَليمِه السَََّلم ملَم يـََتَأسَّفم َعَلى التََّمتُِّع ِلَكوم ، َوِإَّنَّ

َرامِ  ََللِ لَِئَلَّ َيُشقَّ َعَلى َأصمَحابِِه ِف بـََقائِِه َعَلى ِإحم حم  .ِه َوَأممرِِه هَلُمم ِِبْلمِ
ُ َأعمَلُم  -َوهِلََذا  َرى َعنمُه َعَلى َأنَّ التََّمتَُّع َأفمَضُل ِف  -َواَّللَّ َماُم َأْحمَُد َهَذا السِ رَّ َنصَّ ِف ِرَوايَة  ُأخم َحقِ  َمنم ملَم َلمَّا أتََمََّل اْلمِ

دى، المره َعَليمِه السَََّلم َمنم ملَم  دى،  يسق اهلم َي ِمنم َأصمَحابِِه ِِبلتََّمتُِّع، َوَأنَّ المِقَراَن َأفمَضُل ِف َحقِ  َمنم َساَق اهلم َدم  َيُسِق اهلم
َتار هللا  َكَما اخم
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ِة المَوَداِع َوَأممرِِه َلُه ِبَذِلَك َكَما تـََقدَّ   .مَ عزوجل لَِنِبيِ ِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه ِف َحجَّ
ُ أعلم  .َواَّللَّ

َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َوَأممرِ  َي، فصل مثَّ َساَر َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه بـَعمَد فـََراِغِه ِمنم َطَواِفِه بـَنيم َدم ِخ ِلَمنم ملَم َيُسِق اهلم ِه ِِبلمَفسم
َبمَطِح َشرمِقيَّ َمكََّة فَ  َرمبَِعاِء َحىتَّ صلى َوالنَّاُس َمَعُه َحىتَّ نـََزَل ِِبَأم ِ َوالثََُّلََثِء َواَأم َم ااِلثـمنَـنيم ََحِد َويـَوم ِم اَأم َأقَاَم ُهَناِلَك بَِقيََّة يـَوم

ََيَّ  َِميس، كل َذِلَك ُيَصلِ ي بَِصمَحابِِه ُهَناِلَك َوملَم يـَُعدم ِإََل المَكعمَبِة ِمنم تِلمَك اَأم م اْلم  .ِم ُكلِ َهاالصُّبمح من يـَوم
َرِب المَكعمَبَة َوملَم َيُطفم َحىتَّ خَيمُرَج ِإََل َعَرَفَة َويـَرمِجَع بـَعمَد الطََّواِف االول: المُبَخاِريُّ قَاَل  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب : َِبُب َمنم ملَم يـَقم َحدَّ

بَـَرين   َبَة، قَاَل َأخم ثـََنا ُفَضيمُل بن ُسَليمَمان، َحدثَنا ُموَسى بمُن ُعقم ر ، َحدَّ ، قَالَ َبكم َقِدَم النَِّبُّ : ُكَريمٌب، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس 
َرِب المَكعمَبَة  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة، َوملَم يـَقم ًعا َوَسَعى بـَنيم َة َفطَاَف َسبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمكَّ بـَعمَد َطَواِفِه هِبَا َحىتَّ رََجَع ِمنم َصلَّى اَّللَّ

 .َعَرَفةَ 
 .ِه الُبَخاِري  انـمَفرد بِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمِنيٌخ ِِبلمَبطمَحاِء َخارَِج َمكََّة  -فصل َوَقِدَم   .َعِليٌّ ِمَن المَيَمنِ  -ِف َهَذا المَوقمِت َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم بـََعَثُه  ُهَما -َكَما َقدَّممَنا   -وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .ِإََل المَيَمِن َأِمريًا بـَعمَد َخاِلِد بمِن المَولِيِد َرِضَي هللا َعنـم
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، َكَما َحلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َحلَّتم   َأزمَواِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ فـََلمَّا َقِدَم َوَجَد َزومَجِتِه فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتَحَلتم َولَِبَستم ثَِياًِب َصِبيًغا فـََقالَ  َي، َواكم َدم  .َأيب : َمنم َأَمَرِك هِبََذا؟ قَاَلتم : َعَليمِه َوَسلََّم َوالَِّذيَن ملَم َيُسوُقوا اهلم

بَـَرُه َأنَـّهَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأخم َها ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَزَعَمتم َفَذَهَب ُُمَرِ ًشا َعَليـم َتَحَلتم ا َحلَّتم َولَِبَستم ثَِياًِب َصِبيًغا َواكم
 .َأنََّك َأَمرمتـََها ِبَذِلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ 



 .َصَدَقتم َصَدَقتم َصَدَقتم : فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َللمَت ِحنَي َأومَجبمَت اْلمَ : مثَّ قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلِل النَِّبِ  َصلَّى هللا َعَليمِه : جَّ؟ قَالَ َِِ َأهم ََلل  َكِإهم إبِِهم

 .َوسلم
ي َفََل حتَِلَّ : قَالَ  َدم  .فَِإن معي اهلم

ُ عَ  ِي الَِّذي َجاَء بِِه َعِليٌّ ِمَن المَيَمِن َوالَِّذي ُأِتَ بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم تَـَراُه َليمِه َوَسلَّ َفَكاَن مَجَاَعُة اهلم َم َمنم المَمِديَنِة َواشم
يًعا ِي مجَِ َدم تَـرََكا ِف اهلم ِبِل، َواشم  .ِف الطَّرِيِق ِماَئًة ِمَن اْلمِ

ِلم  َرِْحَُه اَّللَُّ  َم َهَذا ُكلُُّه ِف َصِحيِح ُمسم  .َوَقدم تـََقدَّ
َاِفُظ َأبُ  رِيُر يـَُردُّ الرِ َوايََة الَِِّت ذََكَرَها اْلم ، َأنَّ َوَهَذا التـَّقم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ ِمنم َحِديِث ِعكم و المَقاِسِم الطَّبَـَراينُّ َرِْحَُه اَّللَّ

َفةِ  ُحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل اْلم  .َعِليًّا تـََلقَّى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِنم ُيَِلَّ بـَعمَد وََكاَن َأبُو ُموَسى ِف مُجمَلِة َمنم َقِدَم َمَع َعلِ  ًَي، فََأَمَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَلِكنَُّه ملَم َيُسقم َهدم ي  
ِِت ِبَذِلَك ِف َأثـمَنا َرِة َوَصاَر ُمَتَمتِ ًعا، َفَكاَن يـُفم َرِة َوَسَعى، فـََفَسَخ َحجَُّه ِإََل المُعمم َطَّابِ ِء ِخََلفَ َما طَاَف ِللمُعمم  .ِة ُعَمَر بمِن اْلم

مِ  َياُه َمَهابًَة َِأَِمرِي المُمؤم َرِة تـََرَك فـُتـم جَّ َعِن المُعمم رَِد اْلَم َطَّاِب َأنم يـُفم ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ فـََلمَّا رََأى ُعَمُر بمُن اْلم  .ِننَي ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّ : َوقَاَل اْلمِ َفَة، َعنم َأبِيه، قَالَ َحدَّ ِن بمِن َأيب ُجَحيـم َياُن، َعنم َعوم رََأيمت ِبََلاًل يُؤذن : اِق، َأنـمَبَأََن ُسفم

بُـَعاُه ِف ُأُذنـَيمهِ   .ويدور َويتبع فَاُه َهاُهَنا َوَهاُهَنا َوُأصم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف قـُبَّة  َلُه َْحمرَ : قَالَ   .اَء َأرَاَها َمنم َأَدم  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َفخرج ِبََلل: قَالَ 
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َ يََديمِه ِِبلمَعنَـَزِة  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ( 5)بـَنيم  .فـَرََكَزَها َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ يََديمِه المَكلمُب َوالم : ومسعته مبَكَّة قَالَ : قَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  َماُر َوَعَليمِه ُحلٌَّة َْحمَراُء، َكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل ِبلبطحاء ُير بـَنيم َمرمَأُة َواْلِم

 .بَرِيِق َساقـَيمهِ 
َيان نَراَها حربَة: قَالَ   .ُسفم

د َفَة، َعنم َأبِيِه، قَالَ : َوقَاَل َأْحم ِن بمِن َأيب ُجَحيـم َياُن، َعنم َعوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّ : َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا ُسفم ى اَّللَّ
َبمَطِح َوُهَو ِف قـُبَّة  َلُه َْحمَراَء، َفَخَرَج ِبََلٌل ِبَفضمِل َوُضوئِِه، َفِمنم ََنِضح  َوََنِئل    .ِِبَأم

رََكزمُت َلُه عنزة َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ  مثَّ : قَالَ  -يـَعميِن َُيِيًنا َومِشَااًل  -فََأذََّن ِبََلٌل، َفُكنمُت َأتـَتَـبَُّع فَاُه َهَكَذا َوَهَكَذا : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعَليمِه ُجبٌَّة َلُه َْحمَراُء َأوم ُحلٌَّة َْحمَراُء، وََكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل بَرِيقِ  َر َأِو  َصلَّى اَّللَّ َساقـَيمِه، َفَصلَّى بَِنا ِإََل َعنَـَزة  الظُّهم

ِ، متَُ  َعتَـنيم ِ َحىتَّ َأَتى المَمِديَنةَ المَعصمَر رَكم َعتَـنيم َماُر اَل َُيمَنُع، مثَّ ملَم يـََزلم ُيَصلِ ي رَكم  .رُّ المَمرمَأُة َوالمَكلمُب َواْلِم
ِ : َوقَاَل َمرَّةً  َعتَـنيم ِ َوالمَعصمَر رَكم َعتَـنيم َر رَكم  .َفَصلَّى الظُّهم



َياَن ال ِ ِمنم َحِديِث ُسفم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم ِري ِ َوَأخم  .ثَـّوم
د َأيمضا َفة قَالَ ; َحدثَنا ُُمَمَّد بن َجعمَفر : َوقَاَل َأْحم عت َأَِب ُجَحيـم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ : َحدثَنا ُشعمَبة وحجاج، َعن اْلكم، مسَِ

َر رَكم  َاِجَرِة ِإََل المَبطمَحاِء، فـَتَـَوضَّأَ َوَصلَّى الظُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبهلم َ يََديمِه َعنَـَزةٌ َصلَّى اَّللَّ ِ َوبـَنيم  .َعتَـنيم
َفة ٌن َعنم َأبِيِه، َعن َأىب ُجَحيـم َماُر َوالمَمرمَأةُ : َوزَاَد ِفيِه َعوم  .وََكاَن ُير من َورَائَِنا اْلِم

َِديثِ  َسُحوَن هِبَا ُوُجوَهُهمم : قَاَل َحجَّاٌج ِف اْلم ُت يََدُه فـََوَضعمتـَُها َعَلى : قَالَ  مثَّ قَاَم النَّاُس َفَجَعُلوا َيَمُخُذوَن يََدُه فـََيمم فََأَخذم
ِهي فَِإَذا ِهَي َأبـمَرُد ِمَن الثَـّلمِج َوَأطمَيُب ِرًُيا ِمَن المِمسمكِ   .َوجم

َرَجُه َصاِحَبا الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة بَِتَماِمهِ   .َوَقدم َأخم
__________ 

 .ِه زجرَُميمح َبني المَعَصا َوالرممح ِفي: العنزة( 5)
)*( 
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َبمَطِح  َنا   -فصل فََأقَاَم َعَليمِه السَََّلم ِِبَأم َرمبَِعاءَ  -َكَما َقدَّمم َم اَأم َم الثََُّلََثَء َويـَوم ِ َويـَوم َم ااِلثـمنَـنيم ََحِد َويـَوم َم اَأم  .يـَوم
يَ  َدم  .َوَقدم َحلَّ النَّاُس ِإالَّ َمنم َساَق اهلم

ََيَّ  ِلِمنَي َوَما َمَعُه ِمَن االموال، َومل يعد َعَليمِه اَوَقِدَم ِف َهِذِه اَأم لسَََّلم ِم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِمَن المَيَمِن مبَنم َمَعُه ِمَن المُمسم
 .ِإََل المَكعمَبة بعد َما طَاف هبَا

َبمَطِح الصُّبمَح ِمنم  َِميِس َصلَّى ِِبَأم َم اْلم ُم ِمىًن َِأَنَُّه  فـََلمَّا أصبح َعَليمِه السَََّلم يـَوم ُم التـَّرمِويَِة، َويـَُقاُل َلُه يـَوم َمِئذ ، َوُهَو يـَوم يـَوم
َها  .ُيَساُر ِفيِه ِإلَيـم

َلُه فِ  ِم، َويـَُقاُل ِللَِّذي قـَبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب قـَبمَل َهَذا الميَـوم م يَما رََأيـمُتُه ِف بعض اَوَقدم ُرِوَي َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ لتـََّعالِيق يـَوم
ََلِل  ُن ِِبْلِم ُ َأعمَلمُ ( 5)الز ِيَنة، النه يزين ِفيِه المُبدم  .َوََنمِوَها فَاَّللَّ

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ُُلوِديُّ، َحدثَنا ُمَُ : قَاَل اْلم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأْحمَُد بمُن ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفر  اْلم َاِعيل بن َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم مَّد بن ِإمسم
، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  َبَة، َعنم ََنِفع  َران، َحدثَنا ُُمَمَّد بن يُوُسف، َحدثَنا َأبُو قـُرََّة، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : مهم

ِم التـَّرمِويَِة َخَطَب النَّاَس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا خطب يـَوم بَـَرُهمم مبََناِسِكِهمم َصلَّى اَّللَّ  .فََأخم
َرَم الَِّذيَن َكانُوا َقدم َحلُّ  َبمَطِح ِحنَي فـَرَِكَب َعَليمِه السَََّلم قَاِصًدا ِإََل ِمىًن قـَبمَل الزََّواِل، َوِقيَل بـَعمَدُه، َوَأحم جِ  ِمَن اَأم وا ِِبْلَم

 .تـََوجَُّهوا ِإََل ِمىًن، َوانـمبَـَعَثتم َرَواِحُلُهمم ََنمَوَها
ُ َعَليمهِ  ، َقِدممَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم قَاَل َعبمُد المَمِلِك، َعنم َعطَاء ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َللمَنا، َحىتَّ َكاَن يـَوم  َوَسلََّم فََأحم

ج ِ  ر ، لبينا ِِبْلَم  .التـَّرمِويَِة َوَجَعلمَنا َمكََّة ِمنَّا ِبَظهم
 .ي  تـَعمِليقا جَممُزوًماذكره الُبَخارِ 

__________ 



ََلل( 5) ابَّة لتصان بِهِ : اْلم  .مجع جل ، َوُهَو َما تلبسه الدَّ
)*( 
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بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ َعنم َجاِبر ، قَ : َوقَاَل ُمسلم ، َأخم َأَمَرََن : الَ َحدثَنا ُُمَمَّد بن َحاُِت، َحدثَنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َعِن ابمِن ُجَريمج 
َنا ِإََل ِمىًن  َللمَنا َأنم َُنمرَِم ِإَذا تـََوجَّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َأحم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبمَطحِ : قَالَ  َللمَنا ِمَن اَأم  .َوَأهم
َة َأَهلَّ : َوقَاَل ُعبَـيمُد بمُن ُجَريمج  اِلبمِن ُعَمرَ  ِم التـَّرمِويَِة؟ رََأيـمُتَك ِإَذا ُكنمَت مبَكَّ ََلَل َوملَم هتُِلَّ َأنمَت َحىتَّ يـَوم النَّاُس ِإَذا رََأُوا اهلِم

َبِعَث بِِه رَاِحَلُتهُ : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُِهلُّ َحىتَّ تـَنـم  .ملَم َأَر النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ( .5)َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف مُجمَلِة َحِديث  َطِويل  

ج ِ : المُبَخاِريُّ قَاَل   .َوُسِئَل َعطَاٌء َعِن المُمَجاِوِر ِمىًن يـَُلِبِ  ِِبْلَم
تَـَوى َعَلى رَاِحَلِتهِ : فـََقالَ  َر َواسم َم التـَّرمِويَِة ِإَذا َصلَّى الظُّهم  .َكاَن ابمُن ُعَمَر يـَُلِبِ  يـَوم
َنُع ِإَذا َحجَّ ُمعمَتِمًرا،: قـُلمتُ  َبِعَث بِِه  َهَكَذا َكاَن ابمُن ُعَمَر َيصم ُم التـَّرمِويَِة اَل يـَُلِبِ  َحىتَّ تـَنـم َرِة، فَِإَذا َكاَن يـَوم ُيَِلُّ ِمَن المُعمم

َفةِ  َُليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ِذي اْلم َرَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًها ِإََل ِمىًن، َكَما َأحم َر َوانـم  رَاِحَلُتُه ُمتَـَوجِ  بَـَعَثتم ِبِه بـَعمَد َما َصلَّى الظُّهم
 .رَاِحَلُتهُ 

َا َصَلَّ  َبمَطِح، َوِإَّنَّ َر ِِبَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الظُّهم َم التـَّرمِويَِة ملَم ُيَصلِ  النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َمِئذ  مبِىًن، َوَهَذا ممَّا اَل نَِزاَع ِفيهِ َلِكنم يـَوم  .َها يـَوم
َم التـَّرمِويَةِ َِبُب َأيمَن يُ : قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  َر يـَوم  .َصلِ ي الظُّهم

، قَالَ  َياُن، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن رُفـَيمع  َحاق االزرق، َحدثَنا ُسفم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بن ُُمَمَّد، َحدثَنا ِإسم َسأَلت أنس بن َمالك : َحدَّ
ُ عَ : قلت: قَالَ  َم التـَّرمِويَِة؟ قَالَ َأخمربين بشئ عقلت ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر يـَوم َر َوالمَعصم : َليمِه َوَسلََّم، َأيمَن َصلَّى الظُّهم
 .مبِىًن 

ِر؟ قَالَ : قـُلمتُ  َم النـَّفم َر يـَوم َبمَطحِ : فَأَيمَن َصلَّى المَعصم  .ِِبَأم
َعُل أمراؤك: مثَّ قَالَ   !افـمَعلم َكَما يـَفم

__________ 
 .َِبب النِ َعال السبتية؟ َوَغريَها: لُبَخاِري  ِف كتاب اللَباساْلَِديث ِبطُوِلِه ِف َصِحيح ا( 5)
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َزمَرِق، َعنم ُسفم  َحاَق بمِن يُوُسَف اَأم ، َعنم ِإسم ََماَعِة ِإالَّ ابمَن َماَجهم ِمنم طُُرق  َرَجُه بَِقيَُّة اْلم ِريِ  ِبهِ َوَقدم َأخم  .َياَن الثَـّوم
َزمَرِق ِبهِ  وََكَذِلكَ  َحاَق بمِن يُوُسَف اَأم َماُم َأْحمَُد َعنم ِإسم  .َرَواُه اْلمِ

تَـغمَرُب ِمنم َحِديِث االزرق، َعن الثَـّومري  : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َحَسٌن َصِحيٌح ُيسم
، قَالَ َأنبَأََن على، مسع َأَِب بكر بن َعيَّاش، َحدثَنا َعبمُد المَعزِيِز بم : مثَّ قَاَل الُبَخاِري    .َلِقيُت َأَنَس بن َمالك: ُن رُفـَيمع 

، َعنم َعبمِد المَعزِيِز، قَالَ  ِر بمُن َعيَّاش  َاِعيل بن أِبن، َحدثَنا َأبُو َبكم َم التـَّرمِويَِة فـََلِقيُت َأَنًسا : وَحدثين ِإمسم ُت ِإََل ِمىًن يـَوم َخَرجم
َر؟ فـََقالَ َأيمَن َصلَّى النَِّبُّ : َذاِهًبا َعَلى ِْحَار ، فـَُقلمتُ  َم الظُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهَذا الميَـوم انمظُرم َحيمُث ُيَصلِ ي أَُمَراُؤَك :  َصلَّى اَّللَّ

 .َفَصل ِ 
، َعِن ا: َوقَاَل َأْحمَدُ  ََكِم، َعنم ِمقمَسم  َعمَمِش، َعِن اْلم َنَة، َعِن اَأم ثـََنا َأبُو ُكَديـم َوُد بمُن َعاِمر ، َحدَّ ثـََنا َأسم َأنَّ ]بمِن َعبَّاس  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى مَخمَس َصَلَوات  مبِىًن   .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََكِم، : َوقَاَل َأْحمَُد َأيمًضا َعمَمش، َعِن اْلم َوُد بمُن َعامر، َحدثَنا َأبُو ُُمَيَّاَة َُيمََي بمُن يـَعمَلى التـَّيمِميُّ، َعِن اَأم ثـََنا َأسم نم عَ َحدَّ

، َعِن ابمِن َعبَّاس   مَ ( 5[ )ِمقمَسم  َم التـَّرمِويَِة مبِىًن َوَصلَّى المَغَداَة يـَوم َر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّهم َعَرَفَة  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .هِبَا

 ، َعمَمِش َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َعن زَُهريم بن َحرمب، َعن أحوص، َعن َجوَّاب  َراَن اَأم ، َعنم ُسَليمَماَن بمِن ِمهم َعنم َعمَّاِر بمِن ُرزَيمق 
 .بِهِ 

َم َعَرَفَة مبِىًن : َوَلفمظُهُ  َر يـَوم َم التـَّرمِويَِة َوالمَفجم َر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الظُّهم  .َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َشَ  َرَجُه الرتِ مِمِذيُّ َعِن اَأم َعمَمِش مبَعمَناهُ َوَأخم َلِح، َعِن اَأم َجم  .جِ ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اَأم

ََكُم َعنم ِمقمَسم  : َوقَالَ  َعُه اْلم ُه ُشعمَبُة ِفيَما مسَِ  .لَيمَس َهَذا ممَّا َعدَّ
َلِح، َعنم إِ : َوقَاَل الرتِ مِمِذي   َجم ، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َحدثَنا َأبُو سعيد االشج، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن اَأم ِلم  َاِعيَل بمِن ُمسم مسم

، قَالَ  َر مثَّ َغَدا ِإََل َعَرَفات  : َعبَّاس  َر َوالمَمغمِرَب َوالمِعَشاَء َوالمَفجم َر َوالمَعصم  .صلى بَِنا َرُسول هللا مبِىًن الظُّهم
 .َوِإمسمَاِعيُل بمُن ُمسلم قد تكلم ِفيهِ : مثَّ قَالَ 

__________ 
 .سقط من ا( 5)

)*( 
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 .َوِف المَباِب َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ َوأنس بن َمالك
د َم التـَّرمِويَِة َوِإََل َجانِبِ : َوقَاَل االمام َأْحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه رَاَح ِإََل ِمىًن يـَوم َيِدِه ُعوٌد ِه ِبََلٌل بِ َحدثَنا َمنم رََأى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ٌب يُظَلِ ُل ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِ   -َعَليمِه ثـَوم  .-يـَعميِن ِمَن اْلم
 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 



َبمَطِح ِإََل ِمىًن بـَعمَد الزََّواِل، وَ  َر مبِىًن، فـََقدم َوَقدم َنصَّ الشَّاِفِعي على َأنه َعَليمِه السَََّلم رَِكَب ِمَن اَأم َا َصلَّى الظُّهم َلِكنَُّه ِإَّنَّ
َِديثِ  َتَدلُّ َلُه هِبََذا اْلم  .ُيسم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُ َفَحلَّ النَّاُس ُكلُُّهمم َوَقصَُّروا ِإالَّ النَِّبَّ صَ : َوتـََقدََّم ِف َحِديث َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبِر، قَالَ * * *  لَّى اَّللَّ

ُم التـَّرمِويَِة تـََوجَُّهوا ِإََل ِمىًن فََأَهلُّوا ِِبْلمَ  ٌي، فـََلمَّا َكاَن يـَوم ُ َعَليمِه َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنم َكاَن َمَعُه َهدم جِ ، َورَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َر َوالمَمغمِرَب وَ  َر َوالمَعصم ُس، َوَأَمَر ِبُقبَّة  َلُه ِمنم َوَسلََّم َفَصلَّى هِبَا الظُّهم َر، مثَّ َمَكَث َقِليًَل َحىتَّ طََلَعِت الشَّمم المِعَشاَء َوالمَفجم

 .َشعمر  َفُضرَِبتم َلُه بَِنِمَرةَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل َتُشكُّ قـَُريمٌش ِإالَّ َأنَُّه َواِقٌف ِعنمَد المَمشم  ََراِم، َكَما َكاَنتم قـَُريمٌش َتصمَنُع ِف َفَساَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِر اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأَتى َعَرَفَة فـََوَجَد المُقبََّة َقدم ضُ  َاِهِليَِّة فََأَجاَز َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَِبتم َلُه بَِنِمَرَة، فـَنَـَزَل هِبَا َحىتَّ ِإَذا اْلم
ُس َأَمَر ِبِ  َواِء فـَُرِحَلتم َلُه، فَأََتى َبطمَن المَواِدي َفَخَطَب النَّاسَ زَاَغِت الشَّمم  .لمَقصم

رُِكمم َهَذا ِف بلدكم َهَذا، َأال ك: َوقَالَ  ِمُكمم َهَذا ِف َشهم ل شئ من َأمر ِإنَّ ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َحَراٌم َعَليمُكمم َكُحرمَمِة يـَوم
َاِهِليَّة َمومُضوع حَتت قدمى، َاِرِث، وََكا اْلم ُضوَعٌة َوِإنَّ َأوََّل َدم  َأَضُع ِمنم ِدَمائَِنا َدُم ابمِن رَبِيَعَة بمِن اْلم َاِهِليَِّة َموم َن َوِدَماُء اْلم

تَـرمِضًعا ِف َبيِن َسعمد  فـََقتَـَلتمُه ُهَذيملٌ   .ُمسم
َاِهِليَّة َمومُضوع َوأول َرِبًّ َأَضع من ِرَِبََن ِرَِب المعَ  ُضوعَوِرَِب اْلم  بَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب فَِإنَُّه َموم
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َللمُتمم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة  َتحم مُتُوُهنَّ بََِمانَِة اَّللَِّ َواسم ، َوَلُكمم َعَليمِهنَّ َأنم اَل يُوِطئمَن ُكله، َواتَّقوا هللا ِف النِ َساء فَِإنَُّكم َأَخذم اَّللَِّ
َوتـُُهنَّ فـُُرَشُكمم َأَحًدا تَ  ، َوهَلُنَّ َعَليمُكمم ِرزمقـُُهنَّ وَِكسم َر ُمبَـر ِح  َرُهونَُه، فَِإنم فـََعلمَن َذِلَك فَاضمرِبُوُهنَّ َضرمًِب َغيـم  . ِِبلمَمعمُروفِ كم

أَلُ  ، َوَأنـمُتمم ُتسم ُتمم بِِه، ِكَتاَب اَّللَِّ ُت ِفيُكمم َما َلنم َتِضلُّوا بـَعمِدي ِإِن اعمَتَصمم َهُد : وَن َعينِ  َفَما َأنـمُتمم قَائُِلوَن؟ قَاُلواَوَقدم تـَرَكم َنشم
 .َأنََّك َقدم بـَلَّغمَت َوَأدَّيمَت َوَنَصحمتَ 

ُبِعِه السَّبَّابَِة يـَرمفـَُعَها ِإََل السََّماء وينكتها على النَّاسِ : فـََقالَ  َهدم : بُِصم َهدم اللَُّهمَّ اشم َهدم اللَُّهمَّ اشم  .اللَُّهمَّ اشم
 .رَّات  َثََلَث مَ 

، َعنم : َوقَاَل َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن النََّساِئيُّ  ر و السَّعمِديِ  ميَِ بمِن َعمم َأنبَأََن على بن حجر، َعنم ُمِغريََة، َعنم ُموَسى بمِن زََِيِد بمِن ِحذم
ِه، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَـ : َأبِيِه، َعنم َجدِ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َعَرَفَة ِف َحجَِّة المَوَداعِ مسَِ اعمَلُموا َأنَّ : " ُقوُل ِف ُخطمَبِتِه يـَوم

رُِكمم َهَذا َكُحرم  ِمُكمم َهَذا َكُحرمَمِة َشهم  .َمِة بـََلدُِكمم َهَذاِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َوَأعمَراَضُكمم َحَراٌم َعَليمُكمم َكُحرمَمِة يـَوم
رَبِ ِبَعَرَفةَ  َِببُ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ُطمَبِة َعَلى المِمنـم َنَة، َعنم زَيمِد بمِن : اْلم َياَن بمِن ُعيَـيـم ثـََنا هناد، َعن ابمن َأىب زَائَِدة، َحدثَنا ُسفم َحدَّ

ِه، قَالَ  َرَة، َعنم َأبِيِه َأوم َعمِ  َلَم، َعنم رَُجل  ِمنم َبيِن َضمم ُ َعلَ : َأسم رَبِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى المِمنـم
 .بَِعَرَفةَ 

َهًما َناُد َضِعيٌف، َِأَنَّ ِفيِه َرُجًَل ُمبـم  .َوَهَذا اْلمِسم



َواءِ   .مثَّ تـََقدََّم ِف َحِديِث َجاِبر  الطَِّويِل َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َخَطَب َعَلى ََنقَِتِه المَقصم
، َعنم َأبِ حَ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  َيِ  ، َعنم َرُجل  ِمَن اْلم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َداُوَد، َعنم َسَلَمَة بمِن نـُبَـيمط  ٌد، َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ ، دَّ يِه نـُبَـيمط 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِقًفا بَِعَرَفَة َعَلى بَِعري  َأْحمََر خَيمُطبُ   .َأنَُّه رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهٌم َأيمًضا، َوَلِكنَّ َحِديَث َجاِبر  َشاِهٌد َلهُ   .َوَهَذا ِفيِه ُمبـم

ثـََنا َهنَّاُد بمُن السَِّريِ  َوُعثمَماُن بمُن َأيب شيَبة، قَااَل : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  ر و، : َحدَّ َحدثَنا وَِكيع، َعن عبد الممِجيد بن َأيب َعمم
اُء بم : قَالَ  َثيِن المَعدَّ َذةَ َحدَّ  .ُن َخاِلِد بمِن َهوم

 َعنم : َوقَاَل َهنَّادٌ 
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َذَة، قَالَ  اِء بمِن َهوم َثيِن َخاِلُد بمُن المَعدَّ َم َعَرَفَة : َعبمِد المَمِجيِد، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب النَّاَس يـَوم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َعَلى بَِعري  قَائًِما ِف   .الر َِكابـَنيم

 .َرَواُه ابمُن المَعََلِء َعنم وَِكيع  َكَما قَاَل هناد: قَاَل َأبُو َداُودَ 
اِء بمِن خَ  ر و، َعِن المَعدَّ  .اِلد  مبَعمَناهُ َوحدثَنا َعبَّاس بن عبد المَعِظيم، َحدثَنا ُعثمَمان بن عمر، َحدثَنا َعبمُد المَمِجيِد َأبُو َعمم

 ِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب بَِعَرفَات  : َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َوِف الصَِّحيَحنيم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ : " مسَِ َمنم ملَم جيَِدم نـَعمَلنيم
رِِم  ِ، َوَمنم ملَم جيَِدم ِإزَارًا فـَلميَـلمَبِس السََّراِويَل لِلمُمحم ُفَّنيم  ".فـَلميَـلمَبِس اْلم

َحاقَ َوقَاَل ُمَُ * * *  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه َعبَّاد ، قَالَ : مَُّد بمُن ِإسم َكاَن الرَُّجُل الَِّذي : َحدَّ
، قَاَل  ِل َرُسوِل اَّللَِّ َوُهَو بَِعَرَفَة رَبِيَعَة بمَن أَُميََّة بمِن َخَلف  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َيصمُرُخ ِف النَّاِس ِبَقوم قل َأيَها : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُروَن َأي شهرا َهَذا؟ فـَيَـُقولُونَ : النَّاس ِإن َرُسول هللا يـَُقول ََرامُ : َهل َتدم ُر اْلم  .الشَّهم
رُِكمم َهَذاِإنَّ اَّللََّ َقدم َحرََّم َعَليمُكمم ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َكُحرممَ : ُقلم هَلُمم : فـَيَـُقولُ   .ِة َشهم

ُروَن َأيُّ بـََلد  َهَذا: مثَّ يـَُقولُ   .ُقلم َأيُـَّها النَّاس ِإن َرُسول هللا يـَُقوُل َهلم َتدم
َِديثِ   .َوذََكَر مَتَاَم اْلم

َحاقَ  ، َعنم َعمم : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِر بمِن َحومَشب  ، َعنم َشهم َثيِن لَيمُث بمُن َأيب ُسَليمم  بـََعَثيِن َعتَّاُب : ِرو بمِن َخارَِجَة، قَالَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َواِقٌف ِبَعَرَفَة ِف َحاَجة ، فـَبَـَلغمُتُه مثَّ   َوقـَفمُت حَتمَت ََنقَِتِه َوِإنَّ لَُعابـََها بمُن َأِسيد  ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأيُـَّها النَّاس ِإن هللا َأدَّى ِإََل ُكلِ  ِذي َحق   َحقَُّه، َوِإنَُّه اَل ََتُوُز َوِصيٌَّة ِلَواِرث  : " ُقولُ لِيَـَقُع َعَلى رَأمِسي، َفَسِمعمُتُه يَـ 
َعَليم  َر َمَوالِيِه فـَ َجُر، َوَمِن ادََّعى ِإََل َغريمِ َأبِيِه َأوم تـََوَلَّ َغيـم  َوالمَمََلِئَكِة َوالنَّاِس َأمجمَِعنَي ِه َلعمَنُة اَّللَِّ َوالمَوَلُد لِلمِفَراِش َوِللمَعاِهِر اْلَم

اًل  َبُل هللا َلُه َصرمفًا َواَل َعدم  ".اَل يـَقم
، َعنم َعبمِد الرَّ  ِر بمِن َحومَشب  ِرو بمنِ َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث قـََتاَدَة، َعنم َشهم ، َعنم َعمم  ْحمَِن بمِن غُنمم 

 .َخارَِجَة بِهِ 
 .َحَسٌن َصِحيح: َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
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ِتََلٌف َعَلى قـََتاَدةَ : قـُلمتُ   .َوِفيِه اخم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َكِم  ِر، َوَما ِفيَها ِمَن اْلِم َم النَّحم ُطمَبِة يـَوم طمَبة الَّىِت خطبَها َعَليمِه السَََّلم بـَعمَد َهِذِه اْلم المَمَواِعِظ َوالتـََّفاِصيِل وَ َوَسنذكر اْلم
َداِب النـََّبِويَِّة ِإنم َشاَء هللا  .َواْلم

ِبرِي ِإَذا َغَدا ِمنم ِمىًن ِإََل َعَرَفةَ : قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  بَـَرََن َماِلٌك، َعنم : َِبُب التـَّلمِبَيِة َوالتَّكم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َأخم َحدَّ
، َأنَُّه َسَأَل َأَنَس بمَن َماِلك  َومُهَا َغاِدََيِن ِمنم ِمىًن ِإََل َعَرَفةَ ُُمَمَِّد بمِن  ر  الثَـَّقِفيِ  ِم : َأيب َبكم نَـُعوَن ِف َهَذا الميَـوم ُتمم َتصم َكيمَف ُكنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقالَ   . يـُنمِكُر َعَليمِه َويَُكربِ ُ المُمَكربِ ُ ِمنَّا َفََل يـُنمِكُر َعَليمهِ َكاَن يُِهلُّ ِمنَّا المُمِهلُّ َفََل : َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَة، ِكََلمُهَا َعنم ُُمَمَِّد بن َأىب بكر بن َعومف بن َرَِبح ا ِلٌم ِمنم َحِديِث َماِلك  َوُموَسى بمِن ُعقم َرَجُه ُمسم ، َوَأخم َجاِزيِ  لثَـَّقِفيِ  اْلِم

 .َعنم َأَنس  بِهِ 
، َأنَّ َعبمَد الم : المُبَخاِريُّ َوقَاَل  ، َعنم َساملِِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن مسلمة، َحدثَنا َماِلٌك، َعِن ابمِن ِشَهاب  َمِلِك بمَن َحدَّ

ج ِ  جَّاِج بمِن يُوُسَف َأنم َيَمَُتَّ بَِعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر ِف اْلَم ُم َعَرَفَة َجاَء ابمُن ُعَمَر َوَأََن َمَعُه ِحنَي َمرمَواَن َكَتَب ِإََل اْلَم ، فـََلمَّا َكاَن يـَوم
ُس  ُس  -زَاَغِت الشَّمم طَاِطهِ  -َأوم زَاَلِت الشَّمم  .َأيمَن َهَذا؟ َفَخَرَج ِإلَيمهِ : َفَصاَح ِعنمَد ُفسم
 .الرََّواحُ : فـََقاَل ابمُن ُعَمرَ 

َن؟ قَالَ : فـََقالَ   .نـََعمم : اْلم
 .نمِظرمين َحىتَّ أُِفيَض َعَليَّ َماءً أَ : فـََقالَ 

َ َأيب فـَُقلمُت  ُطمَبَة ( : 5)فـَنَـَزَل ابمُن ُعَمَر َحىتَّ َخَرَج، َفَساَر بـَيميِن َوبـَنيم َم فَاقمُصِر اْلم ِإنم ُكنمَت تُرِيُد َأنم ُتِصيَب السُّنََّة الميَـوم
ِل المُوُقوَف فـََقاَل ابمُن ُعَمرَ   .َصَدقَ : َوَعجِ 

 .اُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َعن القعنىب َعن َمالكَوَروَ 
، َعنم َماِلك   َهَب َوابمِن َوهمب  َرَجُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َأشم  .َوَأخم

َِديثَ  َثيِن ُعَقيمٌل، َعِن ابمن: َوقَاَل اللَّيمثُ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ، بـَعمَد ِرَوايَِتِه َهَذا اْلم  َحدَّ
__________ 

 .َسامل بن عبد هللا للحجاج بن يُوُسف: المَقاِئل (5)
)*( 
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جَّاَج َعاَم نـََزَل ِِببمِن الزُّبـَريمِ َسَأَل َعبمَد اَّللَِّ  ، َأنَّ اْلَم ، َعنم َساملِ  َنُع ِف َهَذا المموقف؟ فـََقالَ : ِشَهاب  ِإنم ُكنمَت تُرِيُد : َكيمَف َتصم
رم ِِبلصَََّلةِ  َم َعَرَفةَ  السُّنََّة فـََهجِ   .يـَوم



ِر َوالمَعصمِر ِف السُّنَّةِ : فـََقاَل ابمُن ُعَمرَ  َ الظُّهم  .َصَدَق، ِإنَـُّهمم َكانُوا جَيمَمُعوَن بـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقالَ : فـَُقلمُت ِلَساملِ   تَـُغوَن بذلك ِإالَّ سنة؟ : َأفـََعَل َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : قَاَل َأبُو َداُودَ وَ ! َهل يـَبـم

، َعِن ابمِن ُعَمرَ  َحاَق، َعنم ََنِفع  ، َحدثَنا يـَعمُقوب، َحدثَنا َأىب َعومف، َعِن ابمِن ِإسم َبل  ثـََنا َأْحمَُد بمُن َحنـم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَدا ِمنم ِمىًن ِحنَي َصلَّى الصُّبمَح َصِبيَحَة يَـ  َماِم الَِّذي يـَنمِزُل ِبِه َصلَّى اَّللَّ ِم َعَرَفَة فـَنَـَزَل بَِنِمَرَة َوِهَي َمنمِزُل اْلمِ وم

ًرا، فَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمَهجِ  ِر رَاَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر َوالمَعصمرِ بَِعَرَفَة، َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِعنمَد َصََلِة الظُّهم َ الظُّهم  .َجَمَع بـَنيم
َمَة قَالَ  َوَهَكَذا ُطمَبَة المُمتَـَقدِ  َر مثَّ َأقَاَم َفَصلَّى : ذََكَر َجاِبٌر ِف َحِديِثِه بـَعمَد َما َأومَرَد اْلم مثَّ َأذََّن ِبََلٌل مثَّ َأقَاَم، َفَصلَّى الظُّهم

ًئا نَـُهَما َشيـم  .المَعصمَر َوملَم ُيَصلِ  بـَيـم
 .َأوَّاًل مثَّ أُِقيَمِت الصَََّلُة، َوملَم يـَتَـَعرَّضم ِللمُخطمَبِة الثَّانَِيةِ َوَهَذا يقتضى َأنه َعَليمِه السَََّلم َخَطَب 

ُرُه، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعن َأبِيه َوَعن َجابر ِف حجَّة المَوَداع : َوَقدم قَاَل الشَّاِفِعيُّ  ، ( 5)َأنـمَبَأََن ِإبـمَراِهيُم بمُن ُُمَمَّد  َوَغيـم
ُوََل مثَّ َأذَّ  فـََراحَ : قَالَ  ُطمَبَة اَأم ِقِف بَِعَرَفَة َفَخَطَب النَّاَس اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَموم َن ِبََلٌل مثَّ َأَخَذ النَِّبُّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُطمَبِة َوِبََل  ُطمَبِة الثَّانَِيِة فـََفرََغ ِمَن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اْلم َر مثَّ َأقَاَم َفَصلَّى َصلَّى اَّللَّ ََذاِن، مثَّ َأقَاَم ِبََلٌل َفَصلَّى الظُّهم ٌل ِمَن اَأم
 .المَعصمرَ 

َهِقيُّ   .تـََفرََّد ِبِه ِإبـمَراِهيُم بمُن ُُمَمَِّد بمِن َأيب َُيمََي : قَاَل المبَـيـم
ِلمٌ  ُ عَ : َعنم َجاِبر  : قَاَل ُمسم َواِء ِإََل مثَّ رَِكَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِقَف َفَجَعَل َبطمَن ََنقَِتِه المَقصم َليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأَتى المَموم

َلة َ يََديمِه، واستقبل المقبـم  .الصََّخَراِت، َوَجَعَل َجَبَل المُمَشاِة بـَنيم
رُ : َوقَاَل الُبَخاِري   بَـَرين َعمم ، َأخم َاِرثِ َحدثَنا َُيمََي بمُن ُسَليمَماَن، َعِن ابمُن َوهمب   و بمُن اْلم

، َعنم َميمُمونََة، َأنَّ النَّاَس َشكُّوا ِف ِصَياِم النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم  َعنم بَُكريم ، َعنم ُكَريمب 
__________ 

 .حجَّة االسَلم: ا( 5)
)*( 
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ِقِف، َفَشرِ ( 5)فََأرمَسلمُت ِإلَيمِه حبََِلب    .َب ِمنمُه َوالنَّاُس يـَنمظُُرونَ َوُهَو َواِقٌف ِف المَموم
، َعِن ابمِن َوهمب  بِهِ  َيمِليِ  ِلٌم َعنم َهاُروَن بمِن َسِعيِد اَأم َرَجُه ُمسم  .َوَأخم

ََل ُعَمَر بمِن ُعبَـيمِد : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ِر َموم ََل ابمِن َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َأنـمَبَأََن َماِلٌك، َعنم َأيب النَّضم ، َعنم ُعَمريم  َموم اَّللَِّ
ِم النَِّبِ  َصلَّ  َم َعَرَفَة ِف َصوم ا ِعنمَدَها يـَوم َاِرِث، َأنَّ ََنًسا مَتَاَروم ِل بِنمِت اْلم ، َعنم ُأمِ  المَفضم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َعبَّاس  ى اَّللَّ

 .ُهَو َصائِمٌ : بـَعمُضُهمم 
 .َصائِم  لَيمَس بِ : َوقَاَل بـَعمُضُهمم 

 .فََأرمَسلمُت ِإلَيمِه بَِقَدِح َلَُب  َوُهَو َواِقٌف َعَلى بَِعريِِه َفَشرِبَهُ 



ِلٌم ِمنم َحِديِث َماِلك  َأيمًضا  .َوَرَواُه ُمسم
ِر ِبهِ  َرَجاُه ِمنم ُطُرق  ُأَخَر َعنم َأيب النَّضم  .َوَأخم

ُت َميمُمونََة بِنمِت اْلمَ : قـُلمتُ  ُهَما َواِحَدةٌ ُأمُّ المَفضمِل ِهَي ُأخم ِمِننَي، َوِقصَّتـُ  .اِرِث ُأمِ  المُمؤم
 .َوهللا أعلم

رمَسالُ  َد اْلمِ َها، النه من ِعنمدَها، اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم َيُكوَن بـَعمَد َذِلَك َأوم تـََعدَّ َناد االرسال ِإلَيـم  . ِمنم َهِذِه َوِمنم َهِذهِ َوَصحَّ ِإسم
ُ أعلم  .َواَّللَّ
َما ثـََنا َأيُّوُب، قَالَ : ُم َأْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِإمسمَاِعيُل، َحدَّ عمُتُه ِمنم َسِعيِد ابمن ُجَبري أم َعن بنيه َعنُه، قَالَ : َحدَّ : اَل َأدمِري َأمسَِ

َعَليمِه َوَسلََّم بَِعَرَفَة َوبـََعَثتم ِإلَيمِه ُأمُّ  َأفمَطَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : أتيت على ابمن َعبَّاس َوُهَو ِبَعَرَفَة َوُهَو َيَمُكُل رُمَّاًَن، َوقَالَ 
 .المَفضمِل بَِلَُب  َفَشرِبَهُ 

َأَمة، َعِن ابمِن َعبَّاس  : َوقَاَل َأْحمَدُ  ِم النَِّبِ  : َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا ابمن أيب ِذئمب، َعن َصاحل موَل التـَّوم َأنَـُّهمم مَتَاَروما ِف َصوم
ُ عَ  َم َعَرَفَة َفأرمسلت أم فضل ِإََل َرُسول هللا بَِلُب فشربهَصلَّى اَّللَّ  .َليمِه َوَسلََّم يـَوم

د ر ، قَااَل : َوقَاَل االمام َأْحم ، قَالَ : َحدثَنا عبد الرَّزَّاق َوَأبُو َبكم َدَعا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّاس  : قَاَل َعطَاءٌ : َأنـمَبَأََن ابمُن ُجَريمج 
َم َعَرَفَة، فـََقالَ المَفضمَل بمَن َعبَّ   .ِإين ِ َصائِمٌ : اس  ِإََل الطََّعاِم يـَوم
َم َعَرَفَة َفَشِرَب ِمنمُه، َفََل َتُصمم : فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ   اَل َتُصمم فَِإن َرُسول هللا قـُرِ َب ِإلَيمِه ِحََلٌب ِفيِه َلَُبٌ يـَوم

تَـنُّوَن ِبُكمم   .فَِإنَّ النَّاَس ُمسم
 .ِإنَّ النَّاَس يستنون بكم: ريم  َوَرومحٌ َوقَاَل ابمُن بُكَ 

__________ 
 .ِإََنء ُيلب ِفيهِ : اْلَلب( 5)

)*( 
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ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن عَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  : الَ قَ : بَّاس  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعَرَفَة ِإذم َوَقَع َعنم رَاِحَلِتِه فـََوَقَصتمهُ  َنا رَُجٌل َواِقٌف َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َقَصتمُه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى  بـَيـم َأوم َقاَل فََأوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  وََكفِ ُنوُه : " اَّللَّ َعثُُه اغمِسُلوُه مبَاء  َوِسدم ُروا رَأمَسُه َواَل حُتَنِ طُوُه، فَِإنَّ اَّللََّ يـَبـم ِ َواَل متُِسُّوُه ِطيًبا َواَل خُتَمِ  بـَنيم ِف ثـَوم
َم المِقَياَمِة ُمَلبِ ًيا   ".يـَوم

َراين ِ َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد   ِلٌم َعنم َأيب الرَّبِيِع الزَّهم  .َوَرَواُه ُمسم
َياُن الثَـّومِريُّ، َعنم أَ : َوقَاَل النََّساِئيُّ  َبَأََن ُسفم بَـَرََن وَِكيٌع، َأنـم َحاُق بمُن ِإبـمَراِهيَم، ُهَو ابمُن رَاَهَويمِه، َأخم بَُكريمِ بمِن َعطَاء ، نـمَبَأََن ِإسم

، قَالَ  يِليِ  ُ َعَليمِه وَ : َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن يـَعمَمَر الدِ  ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل جَنمد  َشِهدم َسلََّم بَِعَرَفة، َوَأاَتُه أََنس ِمنم َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  جِ ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر ِمنم : " َفَسأَُلوُه َعِن اْلَم َلَة َعَرَفَة قـَبمَل طُُلوِع المَفجم ج َعَرَفُة، َفَمنم َأدمَرَك لَيـم اْلَم



َلِة مَجمع  فـََقدم َُتَّ َحجُّ   ".ُه لَيـم
ِري ِ  َياَن الثَـّوم  .َوَقدم َرَواُه بَِقيَُّة َأصمَحاِب السَُّنِن ِمنم َحِديِث ُسفم

 .زَاَد النََّساِئيُّ َوُشعمَبُة َعنم بَُكريمِ ابمن َعطَاء  ِبهِ 
ِرو بمِن ِديَنار ، َأخم : َوقَاَل النََّساِئيُّ  َياُن، َعنم َعمم َبُة، َأنـمَبَأََن ُسفم َواَن َأنَّ يَزِيَد بمَن َأنـمَبَأََن قـُتَـيـم ُرو بن عبد هللا ابمن َصفم بَـَرين َعمم

َباَن قَالَ  َنمَصاِريُّ فـََقالَ : َشيـم ِقِف، فََأاَتََن ابمُن ِمرمَبع  اَأم ِإين ِ َرُسوُل َرُسوِل اَّللَِّ ِإلَيمُكمم : ُكنَّا ُوُقوفًا بَِعَرَفَة َمَكاًَن بَِعيًدا ِمَن المَموم
 ".ونُوا َعَلى َمَشاِعرُِكمم فَِإنَُّكمم َعَلى ِإرمث  ِمنم ِإرمِث َأبِيُكمم ِإبـمَراِهيَم كُ : " يـَُقوُل، َلُكمم 

َنَة ِبِه، َوقَاَل الرتِ ممِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َواَل : ِذيُّ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث ُسفم
ِرو بمِن ِديَنارنـَعمرِفُ  َنَة َعنم َعمم  .ُه ِإالَّ ِمنم َحِديِث ابمِن ُعيَـيـم

َِديُث المَواِحدُ  َا يـُعمَرُف َلُه َهَذا اْلم َنمَصاِريُّ، َوِإَّنَّ ه زيد بمُن ِمرمَبع  اَأم  .َوابمن مربع امسم
 .ِد بمِن ُسَويمد  َوِف المَباِب َعنم َعِلي   َوَعاِئَشَة َوُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  َوالشَّرِي: قَالَ 

 َوقد تقدم
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ُ َعَليم  ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلم  َوقـَفمُت َهاُهَنا : ِه َوَسلََّم قَالَ ِمنم ِرَوايَِة ُمسم
ِقفٌ   .َوارمفـَُعوا َعن بطن َعَرَفة: ِئهِ زَاَد َماِلٌك ِف ُمَوطَّ : َوَعَرَفُة ُكلَُّها َموم

َم َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َأفمَطَر يَـ  َم َعَرَفَة، َفَدلَّ َعَلى َأنَّ فصل ِفيَما حفظ من ُدَعائِِه َعَليمِه السَََّلم َوُهَو َواِقٌف بَِعَرَفَة َقدم تـََقدَّ وم
فمطَاَر ُهَناَك َأفمَضُل ِمَن الصِ َياِم، ِلَما ِفيِه  ََهمُّ ُهَناكَ اْلمِ َوى َعَلى الدَُّعاِء، َِأَنَُّه المَمقمُصوُد اَأم  .ِمَن التـَّقم

 .َوهِلََذا وقف َعَليمِه السَََّلم َوُهَو رَاِكٌب َعَلى الرَّاِحَلِة ِمنم َلُدِن الزََّواِل ِإََل َأنم َغَرَبِت الشَّممسُ 
َنِدِه، رَِمة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َعنم  َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم َشِب بمِن عقيل، َعن مهمدي اهلجري، َعن ِعكم َعنم َحوم

ِم َعَرَفَة ِبَعَرَفةَ  ِم يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه نـََهى َعنم َصوم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن مَ : َوقَاَل اْلمِ رَِمُة َحدَّ َثيِن ِعكم ِديٌّ المُمَحاِريبُّ، َحدَّ َثيِن َمهم ، َحدَّ َشُب بمُن ُعَقيمل  ثـََنا َحوم ، َحدَّ ِدي   هم

، قَالَ  ََل ابمِن َعبَّاس  م َعَرَفة بَِعَرفَات، فـََقالَ : َموم ِم يـَوم صلى هنى َرُسول هلل : َدَخلمُت َعَلى َأيب ُهَريـمَرَة ِف بـَيمِتِه َفَسأَلمُتُه َعنم َصوم
م َعَرَفَة بَِعَرفَات    .هللا َعَليمِه َوسلم َعن َصوم

ِدي   المَعبمِدي ِ : َوقَاَل َعبمُد الرَّْحمَِن َمرَّةً   .َعنم َمهم
ِدي   المَعبمِديِ  َفذََكَرهُ  ، َعنم َمهم ، َعنم َحومَشب   .وََكَذِلَك َرَواُه َأْحمَُد َعنم وَِكيع 

، َوالنََّساِئيُّ َعنم ُسَليمَماَن بمِن َمعمَبد ، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َحرمب  بِهِ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم ُسلَ  ، َعنم َحومَشب   .يمَماَن بمِن َحرمب 
ِدي   بِهِ  ِس َعِن ابمِن َمهم  .َوَعِن المَفَلَّ

ِر بمنِ   َوابمِن َماَجهم َعنم َأيب َبكم
َبَة َوَعِليِ  بمِن ُُمَمَّد ، ِكََلمُهَا  ، َعنم َحومَشب  َأيب َشيـم  .َعنم وَِكيع 
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َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ر و، قَااَل : َوقَاَل اْلم َاِفُظ َوَأبُو َسِعيِد بمُن َأيب َعمم ثـََنا َأبُو المَعبَّاِس ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، : َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َحدَّ
ثـََنا َأبُو ُأَساَمة الكلىب، َحدثنَ  ِدي   َحدَّ ، َعنم َمهم َشِب بمِن ُعَقيمل  َاِرُث بمُن ُعبَـيمد ، َعنم َحوم ا حسن بن الر بيع، َحدثَنا اْلم

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ََجِريِ ، َعنم ِعكم ِم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ : اهلم ِم يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َصوم  .نـََهى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ قَاَل المبَـ  ُفوظُ : يـم َاِرُث بمُن ُعبَـيمد ، َوالمَمحم رَِمَة َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َوَرَوى َأبُو َحاُتِ  ُُمَمَُّد بمُن ِحبَّاَن : َكَذا قَاَل اْلم َعنم ِعكم

ِم َعَرَفَة فَـ  ِم يـَوم ِرو، َأنَُّه ُسِئَل َعنم َصوم ِِتُّ، ِف َصِحيِحِه َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ُه، : َقالَ المُبسم حججمت َمَع َرُسول هللا فـََلمم َيُصمم
ُه، َوَأََن َفََل َأُصوُمُه َواَل آُمُر بِِه َواَل َأنـمَهى عَ  ُه، َوَمَع ُعَمَر فـََلمم َيُصمم ر  فـََلمم َيُصمم  .نمهُ َوَمَع َأيب َبكم

َماُم َماِلٌك َعنم ِزََيِد بمِن َأيب زََِيد  موَل ابمن َعبَّ * * *  اس، َعنم طَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َكرِيز ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى قَاَل اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َم َعَرَفَة، َوَأفمَضُل َما قـُلمُت َأََن َوالنَِّبيُّوَن ِمنم قـَبمِلي: " اَّللَّ َدُه اَل : َأفمَضُل الدَُّعاِء يـَوم ُ َوحم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 ".رِيَك َلُه شَ 
َهِقيُّ   .َهَذا ُمرمَسلٌ : قَاَل المبَـيـم

َناُدُه َضِعيفٌ  ُصواًل، َوِإسم َناد  آَخَر َموم  .َوَقدم ُرِوَي َعنم َماِلك  إبِِسم
ِه، َأنَّ َرسُ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  َماُم َأْحمَُد َوالرتِ مِمِذيُّ، ِمنم َحِديِث َعمم ُ َعَليمِه َوَقدم َرَوى اْلمِ وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

دَ : " َوَسلََّم قَالَ  ُ َوحم ُر َما قـُلمُت َأََن َوالنَِّبيُّوَن ِمنم قـَبمِلي، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َم َعَرَفَة، َوَخيـم ُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه َأفمَضُل الدَُّعاِء يـَوم
ُد، َوُهَو َعَلى ُكلِ  شئ َمم  ".َقِديٌر  المُملمُك َوَلُه اْلم

ِه، قَالَ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  َماِم َأْحمََد َأيمًضا َعنم َعمم ثـَرَ : َوِلْلمِ  َكاَن َأكم
َم َعَرَفةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َدُه اَل َشرِيَك َلُه،: " ُدَعاِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َوحم  اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
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ُد، َوُهَو َعَلى ُكلِ  شئ َقِديٌر  َمم  ".َلُه المُملمُك َوَلُه اْلم
َحاَق بمِن َأيُّوَب النـَّيمَسابُوِريُّ، َحدثَنا َأْحم  د بن َداُود بن َجابر االْحسي، َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمُن َمنمَدهم، َأنـمَبَأََن َأْحمَُد بمُن ِإسم

د بن ِإبـمَراِهيم الم  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ َحدثَنا َأْحم قَاَل : موِصِلي، َحدثَنا فرج ابمن َفَضاَلَة، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم ََنِفع 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنمِبَياِء قـَبمِلي َعِشيََّة َعَرَفةَ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ دَ : ُدَعاِئي َوُدَعاُء اَأم ُ َوحم ُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُد َوُهَو َعَلى كل شئ قدير  َمم  ".المُملمُك َوَلُه اْلم
د ، : َوقَاَل االمام َأْحم ر و المُقَرِشيُّ ُر بمُن َعمم َثيِن ُجبَـيـم َحدثَنا يزِيد، يعمىن ابمن عبد ربه اْلرجى، َحدثَنا بَِقيَُّة بمُن المَولِيِد، َحدَّ

َنمصَ  ُ َعنمُه، قَالَ َعنم َأيب َسِعيد  اَأم ُر بمُن المَعوَّاِم َرِضَي اَّللَّ ، َعنم َأيب ُيَي موَل آل الزبري ابمن المَعوَّاِم، َعِن الزُّبـَيـم عمُت : اِريِ  مسَِ
يَةَ  َرأُ َهِذِه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو بَِعَرَفَة يـَقم ُ َأنَُّه اَل ِإلَ : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َه ِإالَّ ُهَو َوالمَمََلِئَكُة َوُأوُلوا المِعلمِم قَائًِما َشِهَد اَّللَّ

َِكيم  ِط اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو المَعزِيز اْلم  .َوَأََن َعَلى َذِلَك ِمَن الشَّاِهِديَن ََي َرب ِ " ِِبلمِقسم



َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم الطَّبَـَراينُّ ِف َمَناِسِكهِ * * *  رَبي َحدثَنا َعفَّان بن ُمسلم، َحدثَنا اْلم : َوقَاَل اْلم سن بن مثىن بن مَعاذ المَعنـم
، قَالَ  ََغرِ  بمِن الصَّبَّاِح، َعنم َخِليَفَة، َعنم َعِلي   ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َحدثَنا قـَيمُس بمُن الرَّبِيِع، َعِن اَأم : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنم  ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  : ِبَياُء قـَبمِلي َعِشيََّة َعَرَفةَ َأفمَضُل َما قـُلمُت َأََن َواَأم َمم َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه المُملمُك َوَلُه اْلم ُ َوحم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 ".شئ قدير 

ا قـَيمُس بمُن الرَّبِيِع، وََكاَن ِمنم َحدثَنا ُُمَمَّد بن َحاُِت المُمَؤدب، َحدثَنا على بن ََثبت، َحدثنَ : َوقَاَل الرتِ مِمِذي  ِف الدَّعمَوات
ُ َعنمُه، قَالَ  ََغرِ  بمِن الصَّبَّاِح، َعنم َخِليَفَة بمِن ُحَصنيم ، َعنم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ ثـََر َما َدَعا ِبِه َرُسوُل : َبيِن َأَسد ، َعِن اَأم َكاَن َأكم

ُ َعَليمهِ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم َعَرَفَة  ِقفِ َوَسلََّم يـَوم ًرا ممَّا نـَُقوُل، اللَُّهمَّ َلكَ : " ِف المَموم ُد َكالَِّذي نـَُقوُل َوَخيـم َمم  اللَُّهمَّ َلَك اْلم
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ِر وَ  َوَسِة الصَّدم َمم َصََلِت َوُنُسِكي َوَُممَياَي َومَمَاِت َوَلَك َربِ  تـَُراِثي، َأُعوُذ ِبَك ِمنم َعَذاِب المَقربمِ َوَوسم ِر، اللَُّهمَّ ِإين ِ َشَتاِت اَأم
 ".َأُعوُذ ِبَك ِمنم َشرِ  َما تـَُهبُّ ِبِه الر ِيُح 

َناُدُه ِِبلمَقِوي ِ : مثَّ قَالَ  ِه، َولَيمَس ِإسم  .َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُموَسى بمِن ُعبَـيمَدَة، َعنم َأِخيِه َعبمِد اَّللَِّ  َاِفُظ المبَـيـم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ :  بمِن ُعبَـيمَدَة، َعنم َعِلي   قَالَ َوَقدم َرَواُه اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َم َعَرَفَة َأنم َأُقولَ : " َصلَّى اَّللَّ ثـََر ُدَعاِء َمنم َكاَن قـَبمِلي َوُدَعاِئي يـَوم َدُه اَل َشرِيَك َلُه، : ِإنَّ َأكم ُ َوحم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َعلم ِف َبَصِري نُورًا َوِف مَسمِعي نُورًا َوِف قـَلمِب نُورًا َلُه المُملمُك َوَلهُ  ُد َوُهَو َعَلى كل شئ َقِديٌر، اللَُّهمَّ اجم َمم  .اْلم

ِر َوَشَتاِت اَأمَ  َواِس الصَّدم ِري َوَيسِ رم يل َأممِري، اللَُّهمَّ ِإين ِ َأُعوُذ ِبَك ِمنم َوسم َرحم يل َصدم َنِة المَقربمِ َوَشرِ  َما  ممِر َوَشر ِ اللَُّهمَّ اشم ِفتـم
ِر   ".يَِلُج ِف اللَّيمِل َوَشرِ  َما يَِلُج ِف النـََّهاِر َوَشرِ  َما تـَُهبُّ بِِه الرِ ََيُح َوَشرِ  بـََواِئِق الدَّهم

 .ِركم َعِليًّاتـََفرََّد بِِه ُموَسى بمُن ُعبَـيمَدَة، َوُهَو َضِعيٌف َوَأُخوُه َعبمُد اَّللَِّ ملَم يُدم : مثَّ قَالَ 
، َعنم : َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ ِف َمَناِسِكهِ  َيمِليُّ ثـََنا َُيمََي بن ُعثمَمان النصرى، َحدثَنا ُيَي بن بكري، َحدثَنا َُيمََي بمُن َصاِلح  اَأم َحدَّ

، َعِن ابمِن َعبَّاس  َقالَ  َاِعيَل بمِن ُأَميََّة، َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف كَ : ِإمسم اَن ِفيَما َدَعا ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمُع َكََلِمي َوتـََرى َمَكاين َوتـَعمَلُم ِسرِ ي َوَعََلنَِيِِت، َواَل خَيمَفى َعَليمَك شئ ِمنم َأممرِ : " َحجَِّة المَوَداعِ  ي، َأََن اللَُّهمَّ ِإنََّك َتسم

ِكني وأبتهالمَباِئُس المَفِقرُي الم  َأَلَة المِمسم أَُلَك َمسم ِفُق المُمِقرُّ المُمعمرَتُِف ِبَذنمِبِه، َأسم َتِجرُي المَوِجُل المُمشم َتِغيُث المُمسم ل ِإلَيمك ُمسم
َرتُُه، وَ  َاِئِف الضَّرِيِر، َمنم َخَضَعتم َلَك َرقـَبَـُتُه َوفَاَضتم َلَك َعبـم لِيِل، َوَأدمُعوَك ُدَعاَء اْلم َذلَّ َلَك َجَسُدُه َوَرِغَم ابتهال الذَّ

 ".َلَك َأنـمُفُه، اللَُّهمَّ اَل ََتمَعلميِن بدعائك رب شقيا وَكن ىب رؤوفا رِحيما، َيخري املسئولني وَيخري المُمعمِطنَي 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُهَشيمٌم، َأنـمَبَأََن عبد المملك، َحدثَنا َعطَاٌء، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ  قَالَ : َحدَّ

ُعو،: اَمُة بمُن زَيمد  ُأسَ  ، فـََرَفَع يََديمِه َيدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَعَرفَات   ُكنمُت َرِديَف النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
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 .َفَماَلتم ِبِه ََنقـَُتُه َفَسَقَط ِخطَاُمَها
َرى: قَالَ  ُخم َدى يََديمِه َوُهَو رَاِفٌع يََدُه اَأم طَاَم إبِِحم  .فـَتَـَناَوَل اْلِم

 .َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم يـَعمُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعن هشيم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا على بن اْلم : َوقَاَل اْلم ثـََنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ َاِفُظ، َحدَّ سن، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َحدثَنا عبد الم  ، َعنم ِعكم َامِشِيِ  ، مِجيد بن عبد المَعزِيز، َحدثَنا ابمن جريج، َعن ُحَسنيم ابمن َعبمِد اَّللَِّ اهلم
ِتطمَعاِم الممِ : قَالَ  رِِه َكاسم ُعو بَِعَرَفَة َيَداُه ِإََل َصدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يَدم ِكنيِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .سم

َنِدهِ * * *  ، : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم َثيِن ابمٌن ِلِكَنانََة بمِن المَعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد المَقاِهِر بمُن السَِّريِ  َحدَّ
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ِه َعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَعا َعِشيََّة َعَرَفَة َِأُمَِّتِه ِِبلمَمغمِفَرِة َوالرَّْحمَِة َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ى اَّللَّ

ُ ِإلَيمهِ  َعاَء، فََأومَحى اَّللَّ ثـََر الدُّ نَـُهمم فـَقَ : فََأكم  .دم َغَفرمتـَُهاِإين ِ َقدم فـََعلمُت ِإالَّ ظُلمَم بـَعمِضِهمم بـَعمًضا، َوَأمَّا ُذنُوبـُُهمم ِفيَما بـَيميِن َوبـَيـم
، فـَلَ : فـََقالَ  ًرا ِمنم َمظمَلَمِتِه َوتـَغمِفَر هِلََذا الظَّاملِِ  .مم جيُِبمُه تِلمَك المَعِشيَّةَ ََي َربِ  ِإنََّك قَاِدٌر َعَلى َأنَّ تُِثيَب َهَذا المَمظمُلوَم َخيـم

ُ تـََعاََل فـََلمَّا َكاَن َغَداَة المُمزمَدِلَفِة َأَعاَد الدَُّعاَء، فََأَجابَُه ا  ( .5)ِإين ِ َقدم َغَفرمُت هَلُمم : َّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه بـَعمُض َأصمَحابِهِ  َت ِف َساَعة  ملَم َتُكنم تـَتَـَبسَُّم : فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ تـََبسَّمم

ُت ِمنم َعُدوِ  ا: ِفيَها؟ قَالَ  ُعو ِِبلمَويمِل تـََبسَّمم َوى يَدم َتَجاَب يل ِف أُمَِِّت َأهم َّللَِّ ِإبمِليَس، ِإنَُّه َلمَّا علم َأن هللا عزوجل َقِد اسم
 .َوالثُـُّبور وُيثو التـَُّراب على رَأسه

__________ 
 قـُوَّة: " اهُ َأن ابمن حجر صنف ِف َهَذا اْلَِديث كراسا مَسَّ  553/  5ذكر الز رمقَاين  ِف شرح المَمَواِهب ( 5)

 .َوأوردُه ابمن اْلوزى ِف املوضوعات من َحِديث ابمن مرداس: مثَّ قَالَ " اْلمجَّاج ِف ُعُموم ملغفرة للحجاج 
َبِة ِإََل المَمظَامل على من اَتَب َوعجز َعن وفائها: َوقَاَل الطَّرَبِي    .ِإنَّه َُممُمول ِِبلنِ سم

)*( 
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، ِكََلمهَُ َوَرَواُه َأبُو دَ  َتاينُّ ِف ُسَنِنِه، َعنم ِعيَسى بمِن ِإبـمَراِهيَم المرِبَِكيِ  َوَأيب المَولِيِد الطََّياِلِسيِ  ا َعنم َعبمِد المَقاِهِر بمِن اُوَد السِ ِجسم
هِ  ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ   .السَِّريِ ، َعِن ابمن  ِلِكَنانََة بمِن َعبَّاِس بمِن ِمرمَداس 

 .ًراُُممَتصَ 
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  يِ  بمِن َعبمِد المَقاِهِر بمِن السَِّريِ  َامِشِ ، َعنم َأبِيِه َعنم َوَرَواُه ابمُن َماَجهم، َعنم َأيُّوَب بمِن ُُمَمَّد  اهلم  بمِن ِكَنانََة بمِن َعبَّاس 

ِه بِهِ   .َجدِ 
 .ُمَطوَّاًل 

اِعيَل بن سيف العجلى، َعن عبد القاهر ابمن السرى، َعن ابمن لكنانة، يـَُقال َلُه َأبُو َوَرَواُه ابمُن َجرِير  ِف تـَفمِسريِِه َعنم ِإمسمَ 
ِه المَعبَّاِس بمِن ِمرمَداس  َفذكره  .لَبابَة، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ 



َاِفظ َأبُو المَقاِسم الطَّبَـَراين   َحاق بن ِإبـمَراِهيم الدبرى : َوقَاَل اْلم ا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َعمَّنم ، َحدثنَ ( 5)َحدثَنا ِإسم
َع قـََتاَدَة يـَُقول رو، َعن عَباَدة ابمن الصَّاِمِت، قَالَ : مسَِ َم : َحدثَنا جَلس بن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنُكمم، َوَوَهَب ُمِسيَئُكمم حملسنكمَأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ اَّللََّ َتَطوََّل عَ : " َعَرَفةَ  َغَفَر َلُكمم ِإالَّ التَِّبَعاِت ِفيَما بـَيـم ِم فـَ  .َليمُكمم ِف َهَذا الميَـوم
 ".َوأعمطى ُمسنكم َما َسَأَل، فادفعوا ِبسم هللا 

، تـَنمِزُل الرَّْحمَُة فـَتَـُعمُُّهمم مثَّ تـََفرَُّق الرَّْحمَُة ِإن هللا قد غفر لصاْلكم َوَشفََّع َصاِْلِيُكمم ِف طَاِْلِيكُ : " فـََلمَّا َكانُوا جبمع قَالَ  مم
َرمِض فـَتَـَقُع َعَلى ُكلِ  اَتِئب  ممَّنم َحِفَظ ِلَسانَُه َويََدهُ   .ِف اَأم

ُ هِبِمم  َنُع اَّللَّ ْحمَُة َدَعا ُهَو َوُجُنوده ِِبلمَويمِل َوالثُـُّبور،  فَِإَذا نـََزَلِت الرَّ ; َوِإبمِليُس َوُجُنوُدُه َعَلى ِجَباِل َعَرفَات  يـَنمظُُروَن َما َيصم
ر   .المَمغمِفَرة فغشيتهم( 1[ )خوف]كنت أستفزهم حقبا من الدَّهم
 .فـَيَـتَـَفرَُّقوَن يدعوَن ِِبلمَويمِل َوالثُـُّبور

__________ 
َبة ِإََل دبر( 5)  .قـَرميَة ِِبلميمن: ِنسم
 .بـََياض ِبالصل( 1)
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ِقِف الشَّرِيفِ  ذكر َما ِي المُمِنيِف ِف َهَذا المَموم  نزل على َرُسول هللا ِمَن المَوحم
د ، قَالَ : قَاَل االمام َأْحم ، َعنم طَاِرِق بمِن ِشَهاب  ِلم  َجاَء : َحدثَنا َجعمَفر بن عون، َحدثَنا َأبُو المُعَميمِس، َعنم قـَيمِس بمِن ُمسم

َطَّاِب فـََقالَ رَُجٌل ِمَن الميَـُهوِد ِإََل ُعَمَر بم  َنا َمعمَشَر الميَـُهوِد : ِن اْلم َرُءوَن آيًَة ِف ِكَتاِبُكمم َلوم َعَليـم ِمِننَي ِإنَُّكمم تـَقم ََي َأِمرَي المُمؤم
َم ِعيًدا ََن َذِلَك الميَـوم  .نـََزَلتم اَلختََّذم

لُُه تـََعاََل : َوَأيُّ آيَة  ِهَي؟ قَالَ : قَالَ  َملمُت لَ : " قـَوم َم َأكم ُت َعَليمُكمم نِعمَمِِت ورضيت لكم االسَلم دينا الميَـوم َمم ُكمم ِديَنُكمم َوَأمتم
." 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوالسَّاَعَة : فـََقاَل ُعَمرُ  َم الَِّذي نـََزَلتم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الَِِّت نـََزَلتم ِفيَها َعَلى َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَعمَلُم الميَـوم
ِم مُجَُعة  َرُسوِل ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِشيََّة َعَرَفَة ِف يـَوم  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ن   َسِن بمِن الصَّبَّاِح، َعنم َجعمَفِر بمِن َعوم  .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعِن اْلَم
ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم طُُرق  َعنم قـَيمِس بم  َرَجُه َأيمًضا َوُمسم ِلم  بِهِ َوَأخم  .ِن ُمسم
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ََرامِ  َعِر اْلم  ذكر إفاضته َعَليمِه السَََّلم ِمنم َعَرفَات  ِإََل المَمشم
َرة َقِليَل َقِليًَل ِحنَي َغاَب المُقرمُص، : قَاَل َجاِبٌر ِف َحِديِثِه الطَِّويلِ  فـََلمم يـََزلم َواِقًفا َحىتَّ غربت الشَّممس َوَذَهبت الصُّفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم شنق لناقته المَقصمَواء الز َِمام َحىتَّ  فََأرمَدفَ  ِإن رَأسَها ليصيب  ُأَساَمَة َخلمَفُه، َوَدَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ىَن   .َأيَها النَّاس السكيَنة السكيَنة: مورك رجله، َويـَُقول بَِيِدِه المُيمم

َِبا َعَد، َحىتَّ َأَتى المُمزمَدِلَفَة، َفَصلَّى هِبَا المَمغمِرَب َوالمِعَشاَء بََِذان  وَ ُكلََّما َأَتى َجَبًَل ِمَن اْلم ِ ِل َأرمَخى هَلَا َقِليًَل َحىتَّ َتصم ِإقَاَمتَـنيم
 .َوملَم ُيَسبِ حم بَينهَما َشيمئا

ِلمٌ   .َوَرَواُه ُمسم
 .ةَ َِبُب السَّريمِ ِإَذا َدَفَع ِمنم َعَرفَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ 

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َأنـمَبَأََن َماِلٌك، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، قَالَ  َكيمَف َكاَن النَِّبُّ : ُسِئَل ُأَساَمُة َوَأََن َجاِلسٌ : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيِسرُي ِف َحجَِّة المَوَداِع ِحنَي َدَفَع؟ قَالَ  َوًة َنصَّ ( 5)َكاَن َيِسرُي المَعَنَق : َصلَّى اَّللَّ  .فَِإَذا َوَجَد َفجم

َق المَعَنقِ  -َوالنَّصُّ  -: قَاَل ِهَشامٌ   .فـَوم
ََماَعِة ِإالَّ الرتِ مِمِذيَّ ِمنم ُطُرق  ِعدَّة ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َماُم َأْحمَُد َوبَِقيَُّة اْلم  .اَمَة بمِن زَيمد  بِهِ َعنم َأبِيِه َعنم ُأسَ  َوَرَواُه اْلمِ

َماُم َأْحمَدُ  َحاَق، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم ُأَساَمَة بمِن زَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأيب، َعِن ابمِن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ يمد ، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ   .َعِشيََّة َعَرَفةَ  ُكنمُت َرِديِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َع َحطمَمَة : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّا مسَِ ُس َدَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُرَويمًدا َأيُـَّها : النَّاِس َخلمَفُه قَالَ ( 1)فـََلمَّا َوقـََعِت الشَّمم

 ( .9)النَّاُس، َعَليمُكُم السكيَنة ِإن المرب لَيمَس ِباليضاع 
__________ 

 .نوع من سري االبل ِفيِه إسراع: المُعُنق( 5)
 .ازدحام النَّاس َودفع بَعضهم بـَعمًضا: اْلطمة( 1)
 .االسراع: االيضاع( 9)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا المَتَحَم َعَليمِه النَّاُس َأعمَنَق َوِإَذا وجد فُـ : قَالَ  رمَجة َنص، َحىتَّ َأَتى الممزمَدِلَفة َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِخَرةِ  ِ المَمغمِرِب َوالمِعَشاِء اْلم َ الصَََّلتـَنيم  .َفجمع ِفيَها بـَنيم

َبَة، َعنم ُكَريمب   َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن ُعقم َحاَق، َحدَّ َماُم َأْحمَُد ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َلهُ  ، َعنم ُأَساَمَة بمنِ مثَّ َرَواُه اْلمِ  .زَيمد ، َفذََكَر ِمثـم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم ُأَساَمَة بمنِ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َْحَّاٌد، َعنم قـَيمِس بمِن َسعمد ، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َحدَّ ثـََنا َأبُو َكاِمل   زَيمد ، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َبُح رَاِحَلته َحىتَّ ِإن ذفراها  َأفَاَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ليكاد( 5)ِمنم َعَرَفَة َوَأََن َرِديُفُه، َفَجَعَل َيكم
لِ   .ُيِصيب قَاِدَمَة الرَّحم



ِبِل : " َويـَُقولُ   ".ََي َأيُـَّها النَّاُس َعَليمُكُم السَِّكيَنَة َوالمَوقَاَر، فَِإنَّ المرِبَّ لَيمَس ِف ِإيَضاِع اْلمِ
 .َعنم َعفَّاَن، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِِه، َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِهِ  وََكَذا َرَواهُ 

، َعنم يَزِيَد بمِن َهاُروَن، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن َأيب ُسَليمَماَن، َعنم  ِلٌم َعنم زَُهريمِ بمِن َحرمب  ، َعطَاء ، َعِن اَوَرَواُه ُمسم بمِن َعبَّاس 
ِوهِ   .َعنم ُأَساَمَة بَِنحم

 .َفَما زَاَل َيِسرُي َعَلى َهيئته َحىتَّ َأَتى مَجمًعا: َوقَاَل ُأَساَمةُ : قَالَ 
َماُم َأْحمَدُ * * *  ، َعنم ُشعمبَ : َوقَاَل اْلمِ ، َعِن ابمِن َأيب ِذئمب  جَّاج، َحدثَنا ابمُن َأيب ُفَديمك  د بن اْلم ثـََنا َأْحم َة، َعِن ابمِن َحدَّ

َم َعَرَفَة َحىتَّ َدَخَل الش ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ، َعنم ُأَساَمَة بن زيد، َأنه ردف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراَق المَماَء َعبَّاس  عمَب، مثَّ َأهم
 .َوتـََوضََّأ، مثَّ رَِكَب َوملَم ُيَصل ِ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا عَ : َوقَاَل اْلمِ ثَُه َحدَّ ثـََنا مهام، َعن قـََتاَدة، َعن ُعرمَوة، َعن الشعىب، َعن ُأَساَمة بن زيد، َأنَُّه َحدَّ بمُد الصََّمِد، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َأَفاَض ِمنم َعَرفَات، َفلم ترفع رَاِحَلته رجلَها غادي: قَالَ   ة َحىتَّ بلغُكنمُت َرِديِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .مجعا

__________ 
 .المعظم الشاخص خلف االذن: الذفرى( 5)

)*( 
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َماُم َأْحمَدُ  بَـَرين ُأَساَمَة بمِن زَيمد  : َوقَاَل اْلمِ ، َأخم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َبَة، َعنم ُكَريمب  َياُن، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُعقم ثـََنا ُسفم َأنَّ النَِّبَّ : َحدَّ
 ُ َراَق المَماَء، َفَصبَـ َصلَّى اَّللَّ ا َأَتى الشِ عمَب نـََزَل فـََباَل، َوملَم يـَُقلم َأهم بمُت َعَليمِه فـَتَـَوضََّأ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَدَفُه ِمنم َعَرَفَة، فـََلمَّ

 .الصَََّلُة َأَماَمكَ : الصَََّلَة؟ فـََقالَ : َوُضوًءا َخِفيًفا فـَُقلمتُ 
ُتُه مثَّ َصلَّى المِعَشاءَ  مثَّ َأَتى المُمزمَدِلَفةَ : قَالَ   .َفَصلَّى المَمغمِرَب، مثَّ َحلُّوا رَِحاهَلُمم َوَأَعنـم

، َعِن ابمِن َعبَّاس  َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، َفذََكَرهُ  َماُم َأْحمَُد َعنم ُكَريمب   .َكَذا َرَواُه اْلمِ
ِ بمِن ُحَريمث   َُسنيم َبَة َوُُمَمَِّد ابمن َأيب َحرمَمَلَة، ِكََلمُهَا ( 5)َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعِن اْلم َنَة، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُعقم َياَن بمِن ُعيَـيـم ، َعنم ُسفم
، َعنم ُأَساَمةَ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس   .َعنم ُكَريمب 

جَّاِج المِمزِ يُّ ِف َأطمَراِفهِ   .َساَمةَ ُكَريمٌب َعنم أُ : َوالصَِّحيحُ : قَاَل َشيمُخَنا َأبُو اْلَم
، َعِن ُأَساَمَة بمِن زَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َبَة، َعنم ُكَريمب  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسَف، َأنـمَبَأََن َماِلٌك، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم َعُه َحدَّ يمد ، َأنَُّه مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َعرَ : يـَُقولُ  ِبِغ المُوُضوَء، فـَُقلمُت َلهُ َدَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َفَة، فـَنَـَزَل الشِ عمَب فـََباَل مثَّ تـََوضَّأَ فـََلمم ُيسم
 .الصَََّلُة َأَماَمكَ : الصَََّلَة؟ فـََقالَ 

َبَغ، مثَّ ُأِقيَمِت الصَََّلُة َفَصلَّى المَمغمِرَب، مثَّ َأََنَخ ُكلُّ ِإنم  َسان  ِبِعريَُه ِف َمنمزِِلِه، مثَّ أُِقيَمِت َفَجاَء المُمزمَدِلَفَة فـَتَـَوضَّأَ فََأسم
نَـُهَما  .الصَََّلُة َفَصلَّى المِعَشاَء َوملَم ُيَصلِ  بـَيـم



ِلٌم َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي، َوالنََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم  ، َعنم َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َعِن المَقعمَنِبِ ، َوُمسم ُموَسى بمِن  َبَة َعنم َماِلك 
َبَة بِهِ   .ُعقم

َبَة َأيمًضا ، َعنم ُموَسى بمِن ُعقم َنمَصاِريِ  َرَجاُه ِمنم َحِديِث َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم  .َوَأخم
ِو ِرَوايَِة َأِخي ، َكَنحم َبَة، َعنم ُكَريمب  َبَة َوُُمَمَِّد بمِن ُعقم ِلٌم ِمنم َحِديِث ِإبـمَراِهيَم بمِن ُعقم  .ا ُموَسى بمِن عقَبة َعنهُ ِهمَ َوَرَواُه ُمسم

، َعنم ُأَسا: َوقَاَل الُبَخاِري  َأيمضا ثـََنا ِإمسمَاِعيُل بمُن َجعمَفر ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َأيب َحرمَمَلَة، َعنم ُكَريمب  َبُة، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم َمَة بمِن َحدَّ
ُ عَ : زَيمد ، َأنَُّه قَالَ   َليمِه َوَسلََّم، فـََلمَّاَرَدفمُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
َيان: 71/  1اْلَِديث ِف سَنن النََّساِئي  ( 5)  .َحدثَنا وَِكيع قَاَل َحدثَنا ُسفم

)*( 
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َيمَسَر الَِّذي ُدوَن المُمزمَدِلَفَة َأََنَخ فـََبا ُ َعَليمِه َوَسلََّم الشِ عمَب اَأم مثَّ َجاَء َفَصبَـبمُت َعَليمِه المَوُضوَء ; َل بـََلَغ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فـَتَـَوضَّأَ ُوُضوًءا َخِفيًفا

؟ قَالَ : فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأَتى المُمزمَدِلَفَة ; الصَََّلُة َأَماَمَك : الصَََّلَة ََي َرُسوَل اَّللَِّ ; فـَرَِكَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَداَة مَجمع  َفَصلَّى مثَّ  ُل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َرِدَف المَفضم
بَـَرين َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّاس  َعِن المَفضمِل : قَاَل ُكَريمبٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـََزلم يـَُلِبِ  َحىتَّ بـََلَغ ; فََأخم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمم   .َرةَ اْلم
َبَة َوَُيمََي بمِن َُيمََي  ِلٌم َعنم قـُتَـيـم  .َوَرَواُه ُمسم

ر  ; َوَُيمََي بمِن َأيُّوَب  َاِعيَل بمِن َجعمَفر بِهِ ; َوَعِليِ  بمِن ُحجم  .َأرمبـََعتـُُهمم َعنم ِإمسم
د* * *  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َأرمَدَفُه ِمنم ; َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد  َعنم جُمَاِهد  ; َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا ُعَمُر بمُن َذر   : َوقَاَل االمام َأْحم

 .َعَرَفةَ 
رِبََُن َصاِحبـَُنا َما َصَنعَ : فـََقاَل النَّاسُ : قَالَ   .َسُيخم
ِل َأوم َكاَد ُيِصيُبُه، ُيِشرُي َلمَّا َدَفَع ِمنم َعَرَفَة فـََوَقَف َكفَّ رَأمَس رَاِحَلِتِه َحىتَّ َأَصاَب رَأمُسَها َواسِ : فـََقاَل ُأَساَمةُ : قَالَ  َطَة الرَّحم

 .السَِّكيَنَة السَِّكيَنَة السَِّكيَنةَ : ِإََل النَّاِس بَِيِدهِ 
، قَاَل فـََقاَل النَّاسُ  َل بمَن َعبَّاس  رِبََُن َصاِحبـَُنا مبَا صنع َرُسول هللا: َحىتَّ َأَتى مَجمًعا مثَّ َأرمَدَف المَفضم  .َسُيخم

تَـوَ : ضملُ فـََقاَل المفَ  َممِس، َحىتَّ َأَتى َعَلى َواِدي ُُمَسِ ر  َفَدَفَع ِفيِه َحىتَّ اسم ِِه ِِبَأم ًرا لَيِ ًنا َكَسريم َرمضُ ملَم يـََزلم َيِسرُي َسيـم  .تم ِبِه اَأم
ثَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ِإبـمَراِهيم بن ُسَويمد، َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بمُن َأيب َمرممَيَ، َحدَّ ََل المُمطَِّلِب، َحدَّ ر و َموم رو ابمن َأيب َعمم ىن َعمم

َثيِن ابمُن َعبَّاس  َأنه دفع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  ََل َوالَِبَة المُكوِفِ ، َحدَّ بَـَرين َسِعيُد بمُن ُجبَـريم  َموم َم َعَرَفَة، َفَسِمَع  َأخم َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم
ُ َعَليمهِ  ِطِه ِإلَيمِهمم َوقَالَ  النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِبِل فََأَشاَر ِبَسوم َأيُـَّها النَّاُس َعَليمُكمم ِِبلسَِّكيَنِة : " َوَسلََّم َورَاَءُه زجزا َشِديًدا َوَضرمًِب ِلْلمِ



يَضاِع   ".فَِإنَّ المرِبَّ لَيمَس ِِبْلمِ
هِ   .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ ِمنم َهَذا المَوجم

َم ِروَ  ِلم  َوالنََّساِئي ِ َوَقدم تـََقدَّ َماِم َأْحمََد َوُمسم  ايَُة اْلمِ
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، َعنم ُأَساَمَة بمِن زَيمد   ، َعِن ابمِن َعبَّاس   .َهَذا ِمنم َطرِيِق َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِإمسمَاِعيُل بمُن ُعَمَر، َحدَّ ، قَالَ  َحدَّ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ََكِم، َعنم ِمقمَسم  ُعوِدي ، َعِن اْلم ملا : املَسم
َيمِل َواَل : َأفَاَض َرُسول هللا ِمنم َعَرفَات  َأومَضَع النَّاُس، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ ُمَناِدًَي يـَُناِدي َأيُـَّها النَّاُس لَيمَس المرِبُّ إبِِيَضاِع اْلم

 .الر َِكابِ 
 .َفَما رََأيمُت ِمنم رَاِفَعة يَديَها غادية َحىتَّ نزل مجعا: قَالَ 

د ، قَالَ : َحدثَنا ُحَسنيم َوَأبُو نعيم، قَااَل : َوقَاَل االمام َأْحم َرائِيل، َعن عبد المَعزِيز ابمن رُفـَيمع  َع ابمَن : َحدثَنا ِإسم َثيِن َمنم مسَِ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم َعَرفَات َومجع ِإالَّ أريق املَاءملَم يـَنمِزلم َرُسوُل اَّللَِّ : َعبَّاس  يـَُقولُ   . َصلَّى اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  بَـَرََن َعبمُد المَمِلِك، َعنم َأَنِس بمِن ِسريِيَن، َقالَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا يَزِيُد بمُن َهاُروَن، َأخم ُكنمُت َمَع ابمِن ُعَمَر : َحدَّ
، فـََلمَّا كَ  ُوََل َوالمَعصمَر، مثَّ َوَقَف َوَأََن َوَأصمَحاٌب يل َحىتَّ بَِعَرفَات  َماَم، َفَصلَّى َمَعُه اَأم  اَن ِحني رَاح رحت َمَعه َحىتَّ اْلمِ

 ِ َنا ِإََل المَمِضيِق ُدوَن المَمأمزَِمنيم َنا َمَعُه، َحىتَّ انـمتَـَهيـم َماُم فََأَفضم ُن ََنمَسُب َأنَُّه يُرِيُد َأنم ُيَصلِ َي، فََأََنَخ َوَأَُنمَنا، َوََنم ( 5)َأفَاَض اْلمِ
ا انـمتَـَهى ِإََل : فـََقاَل ُغََلُمُه الَِّذي ُُيمِسُك رَاِحَلَتهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّ  ِإنَُّه لَيمَس يُرِيُد الصَََّلَة، َوَلِكنَُّه ذََكَر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .ُهَو ُيُِبُّ َأنم يقمضى َحاجتهَهَذا المَمَكاِن َقَضى َحاَجَتُه، فَـ 
، َقالَ : َوقَاَل الُبَخاِري   َ المَمغمِرِب َوالمِعَشاِء : َحدثَنا ُموَسى، َحدثَنا ُجَويمرِيَُة، َعنم ََنِفع  َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر جَيمَمُع بـَنيم

َر َأنَُّه َُيُرُّ ِِبلشِ عمِب الَِّذي َأَخَذُه َرُسوُل  ، َغيـم ع  َتِفُض َويتَـَوضَّأ َواَل يصلى َحىتَّ جبَمم ُخُل فـَيَـنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََيدم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .جِيئ مَجمًعا

ه ُ ِمنم َهَذا المَوجم  .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَّ
ِريِ ، َعنم َساملِِ : َوقَاَل الُبَخاِري   ، َعِن الزُّهم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ َحدثَنا آدم بن َأيب ِذئمب  ُ :  بمِن َعبمِد اَّللَِّ مَجََع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُهَما  َعَليمِه َوَسلََّم المَمغمِرَب َوالمِعَشاَء جبمع، كل َواِحَدة ِمنـم
__________ 

 .املأزمان مضيق َبني مجع وعرفة، َوآخر َبني َمكَّة َومىن( 5)
)*( 
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ُهَماإبِِقَاَمة ، وَ  نَـُهَما َواَل َعَلى ِإثمِر َواِحَدة  ِمنـم  .ملَم ُيَسبِ حم بـَيـم
، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسولَ  ِريِ ، َعنم َساملِ  ، َعِن الزُّهم ِلٌم َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي، َعنم َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َوَرَواُه ُمسم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يًعاَصلَّى المَمغمِرَب وَ   .المِعَشاَء ِِبلمُمزمَدِلَفِة مجَِ
ِلمٌ  بَـَرين يُوُنُس، َعِن ابمِن ِشَهاب  َأنَّ ُعبَـيمَد اَّللَِّ بمَن َعبمِد اَّللَِّ : مثَّ قَاَل ُمسم ، َأخم َثيِن ابمُن َوهمب  َثيِن َحرمَمَلُة، َحدَّ  بمِن ُعَمَر َحدَّ

بَـَرُه َأنَّ َأَِبُه قَالَ  َ المَمغمِرِب َوالمِعَشاءِ مَجََع َرُسوُل هللا : َأخم  بـَنيم
 ِ َعتَـنيم َدٌة، َفَصلَّى المَمغمِرَب َثََلَث رََكَعات  َوَصلَّى المِعَشاَء رَكم نَـُهَما َسجم ع  لَيمَس بـَيـم  .جبَمم

ع  َكَذِلَك َحىتَّ ْلََِق ِِبَّللَِّ   .َفَكاَن َعبمُد اَّللَِّ ُيَصلِ ي جبَمم
ِلٌم ِمنم َحِديِث ُشعم  ع  َوالمِعَشاَء مثَّ َرَوى ُمسم ، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َأنَُّه َصلَّى المَمغمِرَب جبَمم ََكِم، َوَسَلَمَة بمِن ُكَهيمل  َبَة َعِن اْلم

 .إبِِقَاَمة  َواِحَدة  
 .مثَّ َحدََّث َعِن ابمِن ُعَمَر َأنَُّه َصلَّى ِمثمَل َذِلكَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصَنَع ِمثمَل َذِلكَ َوَحدََّث ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ   .لَّى اَّللَّ
، َعنم َسَلَمَة، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : مثَّ َرَواُه ِمنم َطرِيِق الثَـّومِريِ  مَجََع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ المَمغمِرِب َوالمِعَشاِء جبَ  ِ إبِِقَاَمة َواِحَدةبـَنيم َعتَـنيم ، َصلَّى المَمغمِرَب َثََلًَث َوالمِعَشاَء رَكم ع   .مم
َحاَق، : مثَّ قَاَل ُمسلم َحدثَنا َأبُو بكر ابمن َأىب شيَبة، َحدثَنا عبد هللا بن ُجَبري، َحدثَنا ِإمسمَاِعيل ابمن َأيب َخاِلد ، َعنم َأيب ِإسم

َنا مَجمًعا َفَصلَّى بَِنا المَمغمِرَب َوالمِعَشاَء إبِِقَاَمة  َواِحَدة ، مثَّ انم : قَاَل َسِعيُد بمُن ُجبَـريم  : قَالَ  َنا َمَع ابمِن ُعَمَر، َحىتَّ َأتـَيـم َصَرَف َأَفضم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهَذا المَمَكان: فـََقالَ   .َهَكَذا َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َثيِن َعِديُّ بم : يُّ َوقَاَل المُبَخارِ  َثيِن َُيمََي بمُن َسِعيد ، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن ِبََلل  ثـََنا َخاِلُد بمُن َُممَلد ، َحدَّ ، َحدَّ ُن ََثِبت 
َنمَصاِريُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بن يزِيد اْلطمى، َحدََّثىن َأبُو يزِيد اَأم  َعَليمِه َوَسلََّم مجع ِف حجَّة المَوَداع َحدَّ

 .َبني المَمغمِرَب َوالمِعَشاَء ِِبلمُمزمَدِلَفةِ 
ِلم  ِمنم َحِديث ُسَليمَمان ، َوُمسم  َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا ِف المَمَغاِزي َعِن المَقعمَنِبِ ، َعنم َماِلك 
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َنمَصاِريِ ، َعنم َعِديِ  بمِن ََثِبت  ابمن ِبََلل  َواللَّيمِث بمِن سَ   .عمد ، َثََلثـَتـُُهمم َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم
ِس َعنم َُيمََي المَقطَّاِن َعنم ُشعمَبَة َعنم َعِديِ  بمِن ََثِبت  ِبهِ   .َوَرَواُه النََّساِئيُّ َأيمًضا َعِن المَفَلَّ

ُهَماَِبُب َمنم َأذََّن : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ُرو بمُن َخاِلد، َحدثَنا زَُهريم بن َحرمب، َحدثَنا َأبُو : َوَأقَاَم ِلُكلِ  َواِحَدة  ِمنـم ثـََنا َعمم َحدَّ
َحاق، مسَِعت عبد الرَّْحمَن  ِإسم

ََذاِن ِِبلمَعَتَمِة َأوم َقرِيبً : ابمن يَزِيَد يـَُقولُ  َنا المُمزمَدِلَفَة ِحنَي اَأم ا ِمنم َذِلَك، فََأَمَر َرُجًَل فََأذََّن َوَأقَاَم مثَّ َصلَّى َحجَّ َعبمُد اَّللَِّ فَأَتـَيـم
ِ، مثَّ َدَعا بَِعَشائِِه فـَتَـَعشَّى مثَّ َأمر أرى َرُجًَل فََأذََّن َوَأقَامَ  َعتَـنيم  .المَمغمِرَب َوَصلَّى بـَعمَدَها رَكم

ٌرو  .اَل َأعمَلُم الشَّكَّ ِإالَّ ِمنم زَُهريم  : قَاَل َعمم



ُر قَالَ مثَّ صَ  ِ فـََلمَّا طََلَع المَفجم َعتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن اَل ُيَصلِ ي َهِذِه السَّاَعَة ِإالَّ َهِذِه : لَّى المِعَشاَء رَكم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
مِ   .الصَََّلَة ِف َهَذا المَمَكاِن ِمنم َهَذا الميَـوم

رُ : حُتَوَّاَلِن َعنم َوقمِتِهَما مُهَا َصََلاَتنِ : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ  زُُغ المَفجم ِر ِحنَي يـَبـم  .َصََلُة المَمغمِرِب بـَعمَد َما َيَمِت النَّاُس المُمزمَدِلَفَة، َوالمَفجم
َعُلهُ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَفم  .رََأيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

لُهُ  ُظ َوُهَو قـَوم رِ : " َوَهَذا اللَّفم ُر  َوالمَفجم زُُغ المَفجم َخِر الَِّذي َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َحفمِص " ِحنَي يـَبـم َِديِث اْلم َأبـمنَيُ َوَأظمَهُر ِمَن اْلم
َعمَمِش، َعنم ُعَمارََة َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم  ، َعنم َأبِيِه، َعِن اَأم ا رََأيمُت َرُسوَل مَ : ُعود  قَالَ بمِن ُعَمَر بمِن ِغَياث 

 ِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم صلى َصََلة بَِغريم ِميَقاهِتَا ِإالَّ َصََلتـَنيم َر قـَبمَل ِميَقاهِتَا: اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ المَمغمِرِب َوالمِعَشاِء َوَصََلة المَفجم  .مَجََع بـَنيم
ِلٌم ِمنم َحِديِث َأيب ُمَعاِويََة َوَجرِير  َعِن ا َعمَمِش بِهِ َوَرَواُه ُمسم  .َأم

َ : َوقَاَل َجاِبٌر ِف َحِديِثهِ  َر ِحنَي تـَبَـنيَّ ُر، َفَصلَّى المَفجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ طََلَع المَفجم َطَجَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُه  مثَّ اضم
 .الصُّبمُح بََِذان  َوِإقَاَمة  

ِس بمِن َحارِثََة بمِن اَلم الطائىَوَقدم َشِهَد َمَعُه َهِذِه الصَََّلَة ُعرموَ   .ُة بمُن ُمَضرِ ِس بمِن َأوم
د بَـَرين : قَاَل االمام َأْحم ، َعِن الشَّعمِبِ ، َأخم  َحدثَنا هشيم، َحدثَنا ابمُن َأيب َخاِلد  َوزََكِرَيَّ
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، قَالَ  ُ َعَليمهِ : ُعرمَوُة بمُن ُمَضرِ س  ع  فـَُقلمتُ  َأتـَيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُتك من جبلى طَيئ : َوَسلََّم َوُهَو جبَمم ََي َرُسول هللا جئـم
؟ فـََقالَ  ُت ِمنم َجَبل  ِإالَّ َوقـَفمُت َعَليمِه، فـََهلم يل ِمنم َحج   َمنم َشِهَد َمَعَنا َهِذِه : َأتعبت نَفِسي وأنضيت رَاِحَلِِت، َواَّللَِّ َما تـَرَكم

ر جبمع ووقف َمعنا َحىتَّ يِفيض ِمنمُه، َوَقدم َأفَاَض قـَبمَل َذِلَك ِمنم َعَرفَات  لَيمًَل َأوم نـََهارًا، فـََقدم َُتَّ الصَََّلَة يـَعميِن َصََلَة الم  فجم
 ( .5)َحجُُّه َوَقَضى تـََفَثُه 

، َعِن الشَّعم  َرمبـََعُة ِمنم طُُرق  ُل السَُّنِن اَأم َماُم َأْحمَُد َأيمًضا َوَأهم  .ِبِ ، َعنم ُعرمَوة ابمن ُمضرسَوَقدم َرَواُه اْلمِ
 .حسن َصِحيح: َوقَاَل الرتِ مِمِذي  

َ يََديمِه ِمَن اللَّ  ِلِه بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدََّم طَائَِفًة ِمنم َأهم يمِل قـَبمَل َحطمَمِة النَّاِس ِمَن فصل َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .المُمزمَدِلَفِة ِإََل ِمىًن 

ُم ِإَذا َغاَب المَقَمرُ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ُعوَن َويـَُقدِ  ِلِه ِِبللَّيمِل، فـََيِقُفوَن ِِبلمُمزمَدِلَفِة َويَدم َم َضَعَفَة َأهم  .َِبُب َمنم َقدَّ
ثـََنا اللَّيمُث، َعنم يُوُنَس، َعِن ابمِن ِشَهاب  قَالَ  ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ ُم َضَعَفَة : قَاَل َساملٌِ : َحدَّ َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر يـَُقدِ 

فـَُعوَن قـَبملَ  ، فـََيذمُكُروَن اَّللََّ َما بََدا هَلُمم، مثَّ يَدم ََراِم بَِليمل  َعِر اْلم ِلِه فـََيِقُفوَن ِعنمَد المَمشم َفَع،  َأهم َماُم َوقـَبمَل َأنم يَدم َأنم يَِقَف اْلمِ
َدُم ِمىًن  ُهمم َمنم يـَقم َرةَ َفِمنـم َمم َدُم بـَعمَد َذِلَك، فَِإَذا َقِدُموا َرَمُوا اْلم ُهمم َمنم يـَقم ِر َوِمنـم  . ِلَصََلِة المَفجم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : وََكاَن ابمُن ُعَمَر يـَُقولُ   .َأرمَخَص ِف ُأولَِئَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ثـََنا َْحَّ  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  َحدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َقالَ َحدَّ بـََعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : اُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ِعكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم مجع بَليمل  .اَّللَّ



__________ 
 .الشعث، َوَما َكاَن من ََنمو قص  االظفار والشارب َوحلق المَعانَة َوغري َذِلك: التفث( 5)

)*( 
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َع ابمَن َعبَّاس  : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َيان، َأخمربين عبد اَّللَِّ بمُن َأيب يَزِيَد، مسَِ ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َأََن ممَّنم : يـَُقولُ َحدَّ
َلَة المُمزمَدِلفَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم َم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِلهِ َقدَّ  .ِة ِف َضَعَفِة َأهم

، قَالَ  بَـَرين َعطَاٌء، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َأخم ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنم : َوَرَوى ُمسم بـََعَث يب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .مَجمع  ِبَسَحر  َمَع ثـََقِلهِ 

َماُم َأْحمَدُ  َيان الثَـّومري ، َحدثَنا َسلَمة بن كهيل، َعنَحدثَنا ر : َوقَاَل اْلمِ  وح َحدثَنا ُسفم
( 1)قدمَنا َرُسول هللا أغيلمة بىن عبد الممطلب على حراثنا َفَجَعَل يـَلمَطُح : َعن ابمن َعبَّاس، قَالَ ( 5)اْلمسن العرين، 

َرَة َحىتَّ تَ : َأفمَخاَذََن بَِيِدِه َويـَُقولُ  َمم سُ َأَبيِنَّ اَل تـَرمُموا اْلم  .طمُلَع الشَّمم
َرَة َحىتَّ َتطمُلَع الشَّممسُ : قَاَل ابمُن َعبَّاس   َمم  .َما ِإَخاُل َأَحًدا يـَرمِمي اْلم

َياَن الثَـّومِريِ  َفذََكَرهُ  ، َعنم ُسفم ِدي    .َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمهم
 .مَِّد بمِن َكِثري ، َعِن الثَـّومِريِ  بِهِ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد، َعنم ُمَُ 

َياَن الثَـّومِريِ   َنَة، َعنم ُسفم َياَن بمِن ُعيَـيـم  .بِهِ َوالنََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن يَزِيَد، َعنم ُسفم
َبَة، َوَعِليِ  بمِن ُُمَمَّ  ِر بمِن َأيب َشيـم ِريِ ، ِكََلمُهَا َوأخرجه بن َماَجهم َعنم َأيب َبكم َياَن الثَـّوم َعر  َوُسفم ، َعنم ِمسم د ، ِكََلمُهَا َعنم وَِكيع 

 .َعنم َسَلَمَة بمِن كهيل بِهِ 
د ، َعِن ابمِن : َوقَاَل َأْحم َنة، َعنم ِمقمَسم  َوص، َعن االعمش، َعن اْلكم ابمن ُعيَـيـم َحم َحدثَنا ُيَي بن آدم، َحدثَنا َأبُو اَأم

، قَالَ  ِرُب أفخاذَن َويـَُقولمَ : َعبَّاس  َنا َسَواٌد ِمَن اللَّيمِل، َفَجَعَل َيضم ِر َوَعَليـم أبىن أفيضوا اَل تـَرمُموا : رَّ بَِنا َرُسول هللا لية النَّحم
َرَة َحىتَّ َتطمُلَع الشَّممسُ  َمم  .اْلم

ََكِم، َعنم  ، َعِن اْلم ُعوِديِ  َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث المَمسم ، مثَّ َرَواُه اْلمِ ، َعِن ابمِن َعبَّاس   ِمقمَسم 
__________ 

 .بطن من جبيلة..نسب ِإََل عرينة بن نَِذير( 5)
 .599/  1الل َباب 

 .يضمرب بَِبطن َكفه: يلطح( 1)
)*( 

(7/911) 

 
 



ِلِه ِمَن المُمزمَدِلَفِة بِلَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َضَعَفَة َأهم ، َفَجَعَل يوصيهم َأن اَل يـَرمُموا مَجمَرَة المَعَقَبِة َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمل 
 .َحىتَّ َتطمُلَع الشَّممسُ 

، َعنم َعطَاء ، َعِن : َوقَاَل َأبُو َداُود َحدثَنا ُعثمَمان ابمن َأىب شيَبة، َحدثَنا المَولِيد بن عقَبة، َحدثَنا َْحمَزة الزَيت بن َحِبيب 
، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يقدم ضعفة َأهله ِبَغَلس َكاَن رَ : ابمِن َعبَّاس  يعمىن َأن اَل يـَرمُموا  -َوَيَمُمرُهمم ( 5)ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُس  َرَة َحىتَّ َتطمُلَع الشَّمم َمم  .-اْلم
ِر بمِن السَِّريِ ، َعنم ُسفم   َياَن، َعنم وََكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم َُممُموِد بمِن َغيمََلَن، َعنم ِبشم

 .َحِبيب  
 .َوُهَو ابمُن َأيب ََثِبت  : قَاَل الطَّبَـَراينُّ 

 .َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  
َِديثِ  َناُد اْلم َدتِِه َوَجاَد ِإسم ُت ِمنم ُعهم  .َفَخَرَج َْحمَزُة الزََّيَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َاَء، َأنَـَّها نـََزَلتم َحدثَنا ُمَسد د، َعن : َوَقدم قَاَل الُبَخاِري  * * *  َاَء، َعنم َأمسم ََل َأمسم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ َموم ُيَي، َعن ابمن جريج، َحدَّ

َلَة مَجمع  ِعنمَد المُمزمَدِلَفِة، فـََقاَمتم ُتَصلِ ي َفَصلَّتم َساَعًة مثَّ قَاَلتم   .اَل : ََي بـُيَنَّ َهلم َغاَب المَقَمُر؟ قـُلمتُ : لَيـم
 .نـََعمم : َهلم َغاَب المَقَمُر؟ قـُلمتُ : مثَّ قَاَلتم  َفَصلَّتم َساَعةً 

 .فَارمحتَُِلوا: قَاَلتم 
َرَة، مثَّ رََجَعتم َفَصلَِّت الصُّبمَح ِف َمنمزهِِلَا، فـَُقلمُت هَلَا َمم َنا َحىتَّ َرَمِت اْلم َنا: فَارمحَتَلمَنا َفَمَضيـم  .َيهنتاه َما ُأرَاََن ِإالَّ َقدم َغلَّسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأِذَن ِللظُُّعنِ : فـََقاَلتم   .ََي بـُيَنَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  بِهِ   .َوَرَواُه ُمسم

ِس، َكَما ذُِكَر َهاُهَنا، َعنم  َماَر قـَبمَل طُُلوِع الشَّمم يِق رََمِت اْلِم َاُء بِنمُت الصِ دِ  َمٌة َعَلى فَِإنم َكاَنتم َأمسم ِقيف  َفِرَوايـَتـَُها ُمَقدَّ تـَوم
َناِد َحِديِثِه، اللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم يـَُقالَ  َناَد َحِديِثَها َأَصحُّ ِمنم ِإسم ، َِأَنَّ ِإسم ِإنَّ المِغلمَماَن َأَخفُّ َحااًل ِمَن النِ َساِء : ِرَوايَِة ابمِن َعبَّاس 

ِس، َِأَنَـُّهمم َأثـمَقُل َوَأنمَشُط، فَلَهَذا َأمر الغلمان بَِن اَل  ِس َوُأِذَن لِلظُُّعِن ِف الرَّممِي قـَبمَل طُُلوِع الشَّمم  يـَرمُموا قـَبمَل طُُلوِع الشَّمم
 .َحااًل وأبلغ ِف التسرت

 .َوهللا أعلم
__________ 

 .ظلَمة آخر اللَّيمل: المَغَلس( 5)
)*( 
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َعلمُه عَ  َاُء ملَم تـَفم ٌم َعَلى ِفعمِلَهاَوِإنم َكاَنتم َأمسم ، َفَحِديُث ابمِن َعبَّاس  ُمَقدَّ ِقيف   .نم تـَوم
بَـَرين : َلِكنم يقوى االول َقول َأىب َداُودَ  بَـَرين َعطَاٌء، َأخم ، َأخم ثـََنا َُيمََي، َعِن ابمِن ُجَريمج  د  المَباِهِليُّ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َخَلَّ َحدَّ

َاَء، َأنَـّ  َرَة بَِليمل  ُُممرِبٌ َعنم َأمسم َمم  .َها رََمِت اْلم
َرَة بَِليمل  : قـُلمتُ  َمم َنا اْلم  .ِإَنَّ َرَميـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم  ِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َنُع َهَذا َعَلى َعهم  .ِإَنَّ ُكنَّا َنصم

َلُح بمُن ُْحَيمد ، َعنِ : َوقَاَل الُبَخاِري    المَقاِسِم، َعنم ُُمَمَّد ، َحدثَنا َأبُو نعيم، َحدثَنا َأفـم
َفَع قـَبمَل َحطمَمةِ : َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  َدُة َأنم َتدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسوم َتأمَذَنِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ النَّاِس، وََكاَنِت  نـََزلمَنا المُمزمَدِلَفَة فَاسم

َتأمَذنمُت اممَرَأًة َبِطيَئًة، فََأِذَن هَلَا َفَدفـََعتم قـَبمَل حَ  َنا، مثَّ َدفـَعمَنا ِبَدفمِعِه َفََلَنم َأُكوَن اسم َبحم َنا ََنمُن َحىتَّ َأصم طمَمِة النَّاِس، َوَأَقمم
َدُة َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َمفمُروح  بِهِ  َتأمَذَنتم َسوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما اسم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلٌم َعنِ  َرَجُه ُمسم َلَح بمِن ُْحَيمد  بِهِ  َوَأخم  .المَقعمَنِبِ  َعنم َأفـم
ِريِ  َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم َعنم َأبِيِه َعنم  َياَن الثَـّوم ِ ِمنم َحِديِث ُسفم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  . َعاِئَشَة بِهِ َوَأخم

ثـََنا َهاُروُن بمُن َعبمِد هللا، حَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ، َعِن الضَّحَّاِك َحدَّ َعنم ِهَشاِم بمِن  -يـَعميِن ابمَن ُعثمَماَن  -دثَنا ابمُن َأيب ُفَديمك 
ِر فـََرَمِت اْلمَ : ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، َأنَـَّها قَاَلتم  َلَة النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبُمِ  َسَلَمَة لَيـم َرَة َأرمَسَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مم

ُ َعَليمِه  َم الَِّذي َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، وََكاَن َذِلَك الميَـوم ِر، مثَّ َمَضتم فََأفَاَضتم  .َوَسلَّمَ قـَبمَل المَفجم
 .-يـَعميِن ِعنمَدَها  -قَاَل َأبُو َداُوَد 

َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ رَِجا  .لُُه ثَِقاتٌ انـمَفَرَد ِبِه َأبُو َداُوَد، َوُهَو ِإسم
ُر تلبيته َعَليمِه السَََّلم ِِبلمُمزمَدِلَفةِ   ِذكم

ِلمٌ  ، َعنم عَ : قَاَل ُمسم ِرك  َوِص، َعنم ُحَصنيم ، َعنم َكِثرِي بمِن ُمدم َحم ثـََنا َأبُو اَأم َبَة، َحدَّ ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم بمِد الرَّْحمَِن بمِن َحدَّ
ع   قَاَل َعبمدُ : يَزِيَد، قَالَ  عمُت الَِّذي أُنمزَِلتم َعَليمِه ُسورَُة المبَـَقَرِة يـَُقوُل ِف َهَذا الممَقام: اَّللَِّ َوََنمُن جبَمم  .لبيمك اللَُّهمَّ لبيمك: مسَِ

(7/917) 

 
 

ُعُه ِمَن المُمزمَدِلَفِة قـَبمَل طُُلوعِ  ََراِم، َوَدفـم َعِر اْلم ِس َوِإيَضاُعُه ِف َواِدي ُُمَسِ ر  قَاَل  فصل ِف ُوُقوفُُه َعَليمِه السَََّلُم ِِبلمَمشم الشَّمم
ُ تـََعاََل  ََرام : " اَّللَّ يَة َوقَاَل َجاِبٌر ِف َحِديِثهِ ( " 5)فَِإَذا َأَفضمُتمم ِمنم َعَرفَات فاذكروا هللا ِعنمد الممشعر اْلم َر : اْلم َفَصلَّى المَفجم

 ة ، مثَّ رَِكبَ ِحنَي تـَبَـنيََّ َلُه الصُّبمُح بََِذان  َوِإقَامَ 
َلَة َفَدَعا هللا عزوجل وََكبـََّرُه َوَهلََّلُه َوَوحَّ  َبَل المِقبـم تَـقم ََراَم، فَاسم َعَر اْلم َواَء َحىتَّ َأَتى المَمشم َفَر المَقصم َدُه، فـََلمم يـََزلم َواِقًفا َحىتَّ َأسم

ُس، َوَأرمَدَف المَفضملَ   .بمَن َعبَّاس  َورَاَءهُ  ِجدًّا، َوَدَفَع قـَبمَل َأنم َتطمُلَع الشَّمم
َحاَق، قَالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُشعمَبة، َعن ابمن ِإسم ، َحدَّ َهال  ثـََنا َحجَّاُج بمُن ِمنـم َرو بمَن َميمُمون  يـَُقولُ : َحدَّ عمُت َعمم : مسَِ

ع  الصُّبمَح مثَّ َوَقَف فـََقالَ  رِِكنَي َكا: شِهدت عمر َصلَّى جبَمم ِرقم ِإنَّ المُمشم ُس، َويـَُقوُلوَن َأشم نُوا اَل يُِفيُضوَن َحىتَّ َتطمُلَع الشَّمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفَاَض قـَبمَل َأنم َتطمُلَع الشَّممس  .ثَِبرُي، َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َرا: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ِإسم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن رََجاء ، َحدَّ َحاَق، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن يَزِيَد، قَالَ َحدَّ ُت : ئِيُل، َعنم َأيب ِإسم َخَرجم
َدَها بََِذان  َوِإقَاَمة  َوالمِعَشاءُ  ِ ُكلَّ َصََلة  َوحم َر َمَع َعبمِد اَّللَِّ ِإََل َمكَّة مثَّ قدمَنا مجعا، فصلى َصََلتـَنيم نَـُهَما، مثَّ َصلَّى المَفجم  بـَيـم

ُر، قَاِئٌل يـَُقولُ ِحنَي طَلَ  رُ : َع المَفجم  .طََلَع المَفجم
رُ : َوقَاِئٌل يـَُقولُ   .ملَم َيطمُلِع المَفجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : مثَّ قَالَ  لََتا َعنم َوقمِتِهَما ِف َهَذا المَمَكانِ : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ ُحوِ  ِ الصَََّلتـَنيم ِرَب َفََل المَمغم : ِإنَّ َهاتـَنيم
ِر َهِذِه السَّاَعةَ   .تقدم النَّاس مجعا َحىتَّ يقيموا، َوَصََلَة المَفجم

َفَر مثَّ قَالَ  َن َأَصاَب السُّنَّةَ : مثَّ َوَقَف َحىتَّ َأسم ِمِننَي َأفَاَض اْلم  .َلوم َأنَّ َأِمرَي المُمؤم
لُُه َكاَن أسمرع َأو دفع ُعثمَمان، فَلم : َفََل َأدمِري  يزلَأقـَوم

__________ 
 .535ُسورَة المبَـَقَرة ( 5)

)*( 
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رِ  َم النَّحم  .يـَُلِبِ  َحىتَّ َرَمى مَجمَرَة المَعَقَبِة يـَوم
َهِقيُّ * * *  َاِفُظ المبَـيـم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن يـَعمقُ : َوقَاَل اْلم َباين ، َحدثَنا ُيَي بن َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم وب الشَّيـم

، عَ  نم ُُمَمَِّد بمِن ُُمَمَّد بن ُيَي، َحدثَنا عبد الرَّْحمَن بن المُمَبارك العبسى، َحدثَنا َعبمُد المَواِرِث بمُن َسِعيد ، َعِن ابمِن ُجَريمج 
 َأمَّا بـَعمُد فَِإنَّ : " ِبَعَرَفَة، َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ َخطَبَنا َرُسول هللا : قـَيمِس بمِن َُممَرَمَة، َعِن الممسور بن ُمرَمة، قَالَ 

ُس َعَلى رُءُ  ِس َحىتَّ َتُكوَن الشَّمم فـَُعوَن ِمنم َهاُهَنا ِعنمَد ُغُروِب الشَّمم ََثِن َكانُوا يَدم َوم َل الشِ رمِك َواَأم َِباِل ِمثمَل َعَمائِِم َأهم وِس اْلم
ِيِهمم  الر َِجال على يـَُنا ُُمَاِلٌف هِلَدم  .رؤوسها، َهدم

َِباِل مثل عمائم الر َِجال على ر  ِس َعَلى رُُءوِس اْلم ََراِم ِعنمَد طُُلوِع الشَّمم َعِر اْلم فـَُعوَن ِمَن المَمشم يـَُنا وََكانُوا يَدم ؤوسها، َهدم
ِيِهمم   ".ُُمَاِلٌف هِلَدم

، َعنم ُُمَمَِّد بمِن قـَيمِس بمِن َُممَرَمَة ُمرمَسًَل َوَرَواُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن ِإدمرِيسَ : قَالَ   .، َعِن ابمِن ُجَريمج 
د َماُم َأْحم ، َأنَّ : َوقَاَل اْلمِ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ََكِم َعنم ِمقمَسم  َعمَمَش، َعِن اْلم عمُت اَأم َحدثَنا َأبُو َخاِلد ُسَليمَمان بن َحيَّان، مسَِ

 . َعَليمِه َوَسلََّم َأفَاَض ِمَن المُمزمَدِلَفِة قـَبمَل طُُلوِع الشَّممسَرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد : َوقَاَل الُبَخاِري   ، َعِن الزُّهم َيمِليِ  َحدثَنا زَُهريم بن َحرمب، َحدثَنا وهب بن جرير، َحدثَنا َأيب، َعنم يُوُنَس اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َعَرَفَة ِإََل المُمزمَدِلَفِة، مثَّ َأرمَدفَ اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّ   المَفضمَل اس، َأن ُأَساَمة َكاَن رِدمَف النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .ِمَن المُمزمَدِلَفِة ِإََل ِمىًن 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َفِكََلمُهَا قَالَ : قَالَ   .يـَُلِبِ  َحىتَّ رََمى مَجمَرَة المَعَقَبةِ ملَم يـََزِل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس    .َوَرَواُه ابمِن ُجَريمج 



، َعِن ا ِلٌم ِمنم َحِديِث اللَّيمُث بمُن َسعمد ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َأيب َمعمَبد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، وَ َوَرَوى ُمسم ِل بمِن َعبَّاس  َكاَن لمَفضم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأنَُّه قَاَل ِف َعِشيَّةِ   َرِديِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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 .َعَليمُكمم ِِبلسَِّكيَنةِ : َعَرَفَة َوَغَداِة مَجمع  لِلنَّاِس ِحنَي َدفـَُعوا
ًرا َوُهَو ِمنم ِمىًن   .َوُهَو َكافٌّ ََنقـََتُه َحىتَّ َدَخَل ُُمَسِ 

َرةُ  :قَالَ  َمم ِف الَِّذي يـُرمَمى بِِه اْلم َذم  .َعَليمُكمم حبََصى اْلم
َرةَ : قَالَ  َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُلِبِ  َحىتَّ َرَمى اْلم  .َوملَم يـََزلم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهِقيُّ * * *  َاِفُظ المبَـيـم يَضاِع ِف َواِدي ُُمَسِ ر  : َوقَاَل اْلم  ( .5)َِبُب اْلمِ
َسُن بمُن سُ  رو املقرى َوَأبُو بكر الموراق، َأنبَأََن اْلَم بَـَرين َأبُو َعمم َاِفُظ، َأخم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم ثـََنا ِهَشاُم بمُن َأخم َياَن، َحدَّ فم

 َعمَّار  
َبَة، قَااَل  ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َجعم : َوَأبُو َبكم ثـََنا َحاُِت بن امساعيل، َحدَّ َفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه َعنم َجاِبِر ِف َحجِ  النَِّبِ  َصلَّى َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ
ًرا َحرََّك َقِليًَل : قَالَ   .َحىتَّ ِإَذا َأَتى ُُمَسِ 

َبةَ  ِر بن َشيـم ِلٌم ِف الصَِّحيِح، َعنم َأيب َبكم  .َرَواُه ُمسم
َهِقيُّ ِمنم حَ  َياُن الثَـّومِريُّ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  قَالَ مثَّ َرَوى المبَـيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ِديِث ُسفم َأفَاَض َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مار مبثل َحَصى اْلمَ  فِ َوَعَليمِه السَِّكيَنُة َوَأَمَرُهمم ِِبلسَِّكيَنِة َوَأومَضَع ِف َواِدي ُمسر، َوأمرهمم َأن يرموا اْلم  .ذم
، َلَعلِ ي اَل َأرَاُكمم بـَعمَد َعاِمي َهَذا: َوقَالَ   .ُخُذوا َعينِ  َمَناِسَكُكمم

، َعنم  َاِرِث، َعنم زَيمِد بمِن َعِلي   ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث الثَـّومِريِ  َأبِيِه، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َأيب  مثَّ َرَوى المبَـيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفَاَض ِمنم مَجمع  َحىتَّ َأَتى ُمسرا، فقرع َنَ  ، َعنم َعَلى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـََتُه َحىتَّ َجاَوَز المَواِدَي رَاِفع 

َرَة فـََرَماَها َمم  .فـََوَقَف، مثَّ َأرمَدَف المَفضمَل مثَّ َأَتى اْلم
 .َهَكَذا َرَواُه ُُممَتصرا

د َاِرِث بم : َوقد قَاَل االمام َأْحم َيان بن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم ِن َعيَّاِش َحدثَنا َأبُو َأْحمََد ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ الزُّبـَريمِيُّ، َحدثَنا ُسفم
، َعنم َأبِيِه، َعنم   بمِن َأيب رَبِيَعَة، َعنم زَيمِد بمِن َعِلي  

__________ 
 .قرب الممزمَدِلَفة َواد: ُمسر( 5)
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، َعنم َعِلي   قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعَرَفَة فـََقالَ : ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َأيب رَاِفع  ِقُف َوَعَرَفُة ُكلَُّها : َوَقَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهَذا المَموم
ِقفٌ   .َموم

ُس َوَأرم  رِبُوَن َُيِيًنا َومِشَااًل، اَل يـَلمَتِفُت ِإلَيمِهمم، َوَأفَاَض ِحنَي َغاَبِت الشَّمم َدَف ُأَساَمَة، َفَجَعَل يـُعمِنُق َعَلى بَِعريِِه، َوالنَّاُس َيضم
 .السَِّكيَنَة َأيُـَّها النَّاس: َويـَُقولُ 

ِ، المَمغمِرَب َوالمِعَشاَء، مثَّ َِبَت َحىتَّ َأصم  : فـََوَقَف َعَلى قـَُزَح فـََقالَ ( 5)َبَح مثَّ َأَتى قـَُزَح مثَّ َأَتى مجعا فصل هِبُِم الصَََّلتـَنيم
ِقفٌ  ِقُف َومَجمٌع ُكلَُّها َموم  .َهَذا المَموم
ًرا فـََوَقفَ   مثَّ َساَر َحىتَّ َأَتى ُُمَسِ 

َرَة فـََرَماَها مثَّ َأَتى المَمنمَحَر َعَليمِه فـََقرََع َدابَـَّتُه َفَخبَّتم َحىتَّ َجاَز المَواِدَي مثَّ َحَبَسَها، مثَّ َأرمَدَف المَفضمَل وَ  َمم َساَر َحىتَّ َأَتى اْلم
 .َهَذا المَمنمَحُر َوِمىًن ُكلَُّها َمنمَحرٌ : فـََقالَ 
تَـتمُه َجارِيٌَة َشابٌَّة ِمنم َخثـمَعم  فـََقاَلتم : قَالَ  تَـفم َنَد : َواسم جِ ، فـََهلم َوَقدم َأدمرََكتمُه َفرِ ( 1)ِإنَّ َأيب َشيمٌخ َكِبرٌي َقدم َأفـم يَضُة اَّللَِّ ِف اْلَم

 .نـََعمم : جُيَِزُئ َعنمُه َأنم ُأَؤدِ َي َعنمُه؟ قَالَ 
 .فََأدِ ي َعنم َأبِيكِ 

َشابًَّة فـََلمم آَمِن رََأيمُت َشاِبًّ وَ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ ملَ َلَويمَت ُعُنَق ابمِن َعمِ َك؟ قَالَ : َوَلَوى ُعُنَق المَفضمِل، فـََقاَل َلُه المَعبَّاسُ : قَالَ 
 ".الشَّيمطَاَن َعَليمِهَما 

ُت قـَبمَل َأنم َأَنمَرَ : مثَّ َجاَءُه رَُجٌل فـََقالَ : قَالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َحَلقم
 .اَنمَرم َواَل َحَرجَ : قَالَ 

ِلقَ : مثَّ َأاَتُه آَخُر فـََقالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َأَفضمُت قـَبمَل َأنم َأحم
ِلقم َأوم َقصِ رم َواَل َحَرجَ : الَ قَ   .احم

َها لنزعت َمعُكمم : مثَّ َأَتى المبَـيمَت َفطَاَف مثَّ َأَتى َزممَزَم فـََقالَ   .ََي َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب ِسَقايـََتُكمم، َوَلوماَل َأنم يغلبكم النَّاس َعَليـم
َبل   ِري ِ َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم َياَن الثَـّوم  .، َعنم َُيمََي بمِن آَدَم، َعنم ُسفم

 .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم بـُنمَدار ، َعنم َأيب َأْحمََد الزُّبـَريمِي ِ 
 .َوابمُن َماَجهم َعنم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد  َعنم ُيَي ابمن آَدمَ 

هِ َحَسٌن َصِحيٌح اَل نـَعمرِفُُه ِمنم : َوقَاَل الرتِ مِمِذي  .َحِديِث َعِلي   ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم
__________ 

 .جبل ِِبلمُمزمَدِلَفةِ : قَزح( 5)
طَأ ِف رَأميه هلرمه: أفند( 1)  .أنكر عقله َوَأخم
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َِها: قـُلمتُ   .َوَلُه َشَواِهُد ِمنم ُوُجوه  َصِحيَحة  ُُمَرََّجة  ِف الصِ َحاِح َوَغريم
ِ ِمنم َطرِيِق المَفضمِل، َوتـََقدََّمتم ِف َحِديِث َجاِبر  قِ : َفِمنم َذِلكَ  َثـمَعِميَِّة، َوُهَو ِف الصَِّحيَحنيم  .صَُّة اْلم

 .َوَسَنذمُكُر ِمنم َذِلَك َما تـََيسَّرَ 
َراَع ِف َواِدي ُمَُ  َناِدِه َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه َأنمَكَر اْلمِسم َهِقيُّ إبِِسم َعمَرابِ : سِ ر  َوقَالَ َوَقدم َحَكى المبَـيـم َا َكاَن َذِلَك ِمَن اَأم  .ِإَّنَّ

ٌم َعَلى النَّاِف : قَالَ   .َوالمُمثمِبُت ُمَقدَّ
ُ َأعمَلمُ : قـُلمتُ   .َوِف ثـُُبوتِِه َعنمُه َنَظٌر َواَّللَّ

، َوَصحَّ ِمنم َصِنيعِ  َعََلِن  َوَقدم َصحَّ َذِلَك َعنم مَجَاَعة  ِمَن الصََّحابَِة َعنم َرُسوِل اَّللَِّ ر  َوُعَمَر َأنَـُّهَما َكاََن يـَفم ِ َأيب َبكم الشَّيمَخنيم
ِِه، َعنم َأيب َعِلي   ُُمَمَِّد بمِن ُمَعاِذ بمِن الم  َاِكِم َعِن النَّجَّاِد َوَغريم َهِقيُّ َعِن اْلم َتِهلِ  المَمعمُروِف ِبُدرَّاَن، َعِن َذِلَك، فـََرَوى المبَـيـم ُمسم

َوِر بمِن َُممَرَمَة، َأن عمر َكاَن يُوِضُع َويـَُقولُ  المَقعمَنِبِ ، َعنم  ِإلَيمَك تـَعمُدو َقِلًقا : َأبِيِه، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه َعنم المِمسم
 (5)ُُمَالفا دين النََّصاَرى دينَها * َوِضينـَُها 

__________ 
 .حَزام الرحل: المَوِضني( 5)

 .َعن هزال النَّاقةاملتسع، ِكَنايَة : والقلق
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ِر، َم النَّحم َدَها يـَوم  ذكر رميه َعَليمِه السَََّلم مَجمَرَة المَعَقَبِة َوحم
ِضع  رََماَها َوِبَكمم رََماَها، َوَقطمِعِه التـَّلمِبَيَة ِحنَي َرَماَها َم ِمنم  وََكيمَف َرَماَها َوَمىَت َرَماَها، َوِمنم َأيِ  َموم َحِديِث ُأَساَمَة َقدم تـََقدَّ

ُهم َأمجمَِعنَي َأنه َعَليمِه السَََّلم ملَم يـََزلم يـَُلِبِ  َحىتَّ   .رََمى مَجمَرَة المَعَقَبةِ َوالمَفضمِل َوَغريمِمِهَا ِمَن الصََّحابَِة رضى هللا َعنـم
َهِقيُّ  َبَأََن َأبُو طَا: َوقَاَل المبَـيـم َماُم َأبُو ُعثمَماَن، َأنـم ََة، َأنـمَبَأََن َجدِ ي َأنـمَبَأََن اْلمِ َحاَق  -ِهِر بمُن ُخَزُيم َئِمَِّة ُُمَمََّد بمَن ِإسم يـَعميِن ِإَماَم اَأم

ََة  ، قَالَ  -بمِن ُخَزُيم ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ ، َعنم َأيب َواِئل  ُت النَِّبِ  : َحدثَنا على بن حجر، َحدثَنا َشرِيٌك، َعنم َعاِمِر بمِن َشِقيق  َرَمقم
 . َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم يـََزلم يـَُلِبِ  َحىتَّ َرَمى مَجمَرَة المَعَقَبِة بَِوَِّل َحَصاة  َصلَّى اَّللَُّ 

َة ثـََنا َجعمَفُر بمُن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه َعنم : َوبِِه َعن ابمن ُخَزُيم َباين ، َحدثَنا َحفمص بن غياث، َحدَّ َحدثَنا عمر بن َحفمص الشَّيـم
، َعِن المَفضملِ َعِليِ  بمِن ا ِ َعِن ابمِن َعبَّاس  َُسنيم  .ْلم

َصاة ، مثَّ َقَطَع التـَّلمِبَيَة َمَع َأَفضمُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ِمنم َعَرَفات  فـََلمم يـََزلم يـَُلِبِ  َحىتَّ َرَمى مَجمَرَة المَعَقَبِة يَُكربِ ُ َمَع ُكلِ  حَ : قَالَ 
 .آِخِر َحَصاة  

َهِقيُّ  ، َعِن المَفضمِل َوِإنم َكاَن ابمنُ : قَاَل المبَـيـم ُهورَِة َعِن ابمِن َعبَّاس  ََة َقِد  َوَهِذِه ِزََيَدٌة َغرِيَبٌة لَيمَستم ِف الرِ َواََيِت المَمشم ُخَزُيم
َتاَرَها  .اخم

َحاقَ  رَِمَة، قَالَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ، َعنم ِعكم َثيِن َأَِبُن بمُن َصاِلح   عَ َأَفضمُت مَ : َحدَّ



ا َقَذفـََها َأممَسكَ  ، َفَما َأزَاُل َأمسمَُعُه يـَُلِبِ  َحىتَّ رََمى مَجمَرَة المَعَقَبِة، فـََلمَّ ِ بمِن َعِلي   َُسنيم  .اْلم
بَـَرين : َما َهَذا؟ فـََقالَ : فـَُقلمتُ  ُ رََأيمُت َأيب َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  يـَُلِبِ  َحىتَّ َرَمى مَجمَرَة المَعَقَبِة، َوَأخم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعُل َذِلكَ   .َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَفم
، َعنم َأِخيهِ  َم ِمنم َحِديِث اللَّيمِث َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َأيب َمعمَبد ، َعِن ابمِن َعبَّاس   َوتـََقدَّ

(7/970) 

 
 

ُ َعَليمهِ  َرةُ  المَفضمِل، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َمم ِف الَِّذي يـُرمَمى ِبِه اْلم َذم  .َوَسلََّم َأَمَر النَّاَس ِف َواِدي ُُمَسِ ر  حبََصى اْلم
ِلمٌ   .َرَواُه ُمسم

َثيِن المَفضمُل، قَالَ : َوقَاَل َأبُو المَعالَِيةِ  ، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َعِن ابمِن َعبَّاس  رِ قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم النَّحم : َغَداَة يـَوم
 .َهاِت فَالمُقطم يل َحًصى

ِف فـََوَضَعُهنَّ ِف يَِدِه فـََقالَ  َذم َا : " فـََلَقطمُت َلُه َحَصَيات  ِمثمَل َحَصى اْلم ، فَِإَّنَّ ُكمم َوالمغُُلوَّ بَِممثَاِل َهُؤاَلِء بَِممثَاِل َهُؤاَلِء، َوِإَيَّ
َلُكُم المغُ  َلَك َمنم َكاَن قـَبـم يِن َأهم  ".ُلوُّ ِف الدِ 

َهِقيُّ   .َرَواُه المبَـيـم
َرِة المُكبـم : َوقَاَل َجاِبٌر ِف َحِديِثهِ  َمم َطى الَِِّت خَتمُرُج َعَلى اْلم َرى، َحىتَّ َأَتى ِبطمَن ُُمَسِ ر  َفَحرََّك َقِليًَل مثَّ َسَلَك الطَّرِيَق المُوسم

َرَة فـََرَماَها ِبَسبمِع حَ  َمم ِف َرَمى ِمنم َبطمِن المَواِديَحىتَّ َأَتى اْلم َذم َها ِمثمَل َحَصى اْلم  .َصَيات  يَُكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاة  ِمنـم
ِلمٌ   .َرَواُه ُمسم

ُ َعنمهُ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ِر ُضًحى، َورَ : َوقَاَل َجاِبٌر َرِضَي اَّللَّ َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َمى بـَعمَد َذِلَك بـَعمَد َرَمى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .الزََّوالِ 

ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج   َنَدُه ُمسم َِديُث الَِّذي َعلََّقُه المُبَخاِريُّ َأسم َع َجاِبًرا، قَالَ : َوَهَذا اْلم بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ مسَِ َرَمى : َأخم
رَ  َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم ِر ُضًحى، َوَأمَّا بـَعمُد فَِإَذا زَاَلِت الشَّممسُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم النَّحم  .َة يـَوم

َعمَمِش َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن يَزِيَد، قَالَ  ِ ِمنم َحِديِث اَأم َرَمى َعبمُد اَّللَِّ ِمنم َبطمِن المَواِدي : َوِف الصَِّحيَحنيم
ِقَهاََي َأَِب َعبمِد الرَّْحمَ : فـَُقلمتُ   .ِن ِإنَّ ََنًسا يـَرمُمونـََها ِمنم فـَوم
ُرُه َهَذا َمَقاُم الَِّذي أُنمزَِلتم َعَليمِه ُسورَُة المبَـَقَرةِ : فـََقالَ   .َوالَِّذي اَل ِإَلَه َغيـم

 .َلفمُظ المُبَخاِري ِ 
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ََكِم، َعنم ِإبـمَراِهيمَ  َرَة َوِف َلفمظ  َلُه ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، َعِن اْلم َمم ُعود ، َأنَُّه َأَتى اْلم ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم
َرى َفَجَعَل المبَـيمَت َعنم َيَسارِِه َوِمىًن َعنم َُيِيِنِه َوَرَمى ِبَسبمع  َوقَالَ   .َهَكَذا َرَمى الَِّذي أُنمزَِلتم َعَليمِه ُسورَُة المبَـَقَرةِ : المُكبـم



َماَر ِبَسبمع  يَُكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاة  : المُبَخاِريُّ  مثَّ قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َِبُب َمنم َرَمى اْلِم  .قَاَلُه ابمِن ُعَمَر َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َا يـُعمَرُف ِف َحِديِث َجاِبر  ِمنم َطرِيِق َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد  َعنم َأبِيِه، َعنم  َرَة فـََرَماَها ِبَسبمِع  َوَهَذا ِإَّنَّ َمم َم، َأنَُّه َأَتى اْلم َجاِبِر َكَما تـََقدَّ

فِ  َذم َها ِمثمَل َحَصى اْلم  .َحَصَيات  يَُكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاة  ِمنـم
َعمَمِش َعنم ِإبـمَراِهيَم َعنم َعبمِد الرَّ  ْحمَِن ابمن يَزِيَد، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِف َهِذِه التـَّرممَجَِة ِمنم َحِديِث اَأم

َرَة ِمنم َبطمِن المَواِدي ِبَسبمِع َحَصَيات  ُيَكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاة   َمم ُعود ، َأنَُّه َرَمى اْلم  .َمسم
ُرُه قَاَم الَِّذي أُنمزَِلتم َعَليمِه ُسورَُة الم : مثَّ قَالَ   .بَـَقَرةِ ِمنم َهاُهَنا َوالَِّذي اَل ِإَلَه َغيـم

َع َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ قَالَ  بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، مسَِ ، َأخم ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  َرَة : َوَرَوى ُمسم َمم رََأيمُت َرُسوَل هللا يرممى اْلم
فِ  َذم  .ِبَسبمع  ِمثمَل َحَصى اْلم

د َماُم َأْحم ،: َوقَاَل اْلمِ ََكِم، َعنم َأيب المَقاِسِم  َحدثَنا ُيَي بن زََكِرَيَّ َسًما  -َحدثَنا َحجَّاٌج، َعِن اْلم َعِن ابمِن  -يـَعميِن ِمقم
ِر رَاِكًبا َم النَّحم َرَة مَجمَرَة المَعَقَبِة يـَوم َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم رََمى اْلم ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .َعبَّاس 

، َعنم َُيمََي بمِن زََكِرَيَّ بمِن َأيب زَائَِدَة، َوقَالَ َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم َأْحمََد   :بمِن َمِنيع 
 .َحَسنٌ 

جَّاِج بمِن َأرم  َْحمَِر، َعِن اْلَم َبَة، َعنم َأيب َخاِلد  اَأم ِر بمِن َأيب َشيـم َرَجُه ابمُن َماَجهم، َعنم َأيب َبكم  .طَاَة بِهِ َوَأخم
َهِقيُّ ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن  َوَقدم َرَوى َأْحمَُد َوَأبُو َداُودَ  ِرو بمِن ( 5[ )َأيب ]َوابمُن َماَجهم َوالمبَـيـم زََِيد ، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َعمم

َزمِديَِّة، قَاَلتم  َوِص، َعنم ُأمِ ِه ُأمِ  ُجنمُدب  اَأم َحم  رََأيمُت َرُسول هللا: اَأم
__________ 

 )*( 903/  5من سَنن َأىب َداُود ( 5)
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َماَر ِمنم َبطمِن المَواِدي َوُهَو رَاِكٌب يَُكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاة  َوَرجُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَرمِمي اْلِم تـُُرُه، َفَسأَلمُت َصلَّى اَّللَّ ٌل ِمنم َخلمِفِه َيسم
 .المَفضمُل بمُن َعبَّاس  : َعِن الرَُّجِل فـََقاُلوا

 .فَازمَدَحَم النَّاسُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل النَِّبُّ  َرة فارموه مبِثمِل َحَصى : "  َصلَّى اَّللَّ َمم ُتُل بـَعمُضُكمم بـَعمًضا، َوِإَذا رميتم اْلم ََي َأيُـَّها النَّاُس اَل يـَقم

ِف  َذم  ".اْلم
 .َلفمُظ َأيب َداُودَ 

ُتُه ِعنمَد مَجمَرِة المَعَقَبِة رَاِكًبا: َوِف ِرَوايَة  َلُه قَاَلتم  َ َأَصابِِعِه َحَجًرا، فـََرَمى َورََمى النَّاُس َوملَم يـَُقمم ِعنمَدَها رََأيـم  .َورََأيمُت بـَنيم
ِر ِعنمَد مَجمَرِة المَعَقَبِة َوُهَو رَاِكٌب َعَلى : َواِلبمِن َماَجهم قَاَلتم  َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َر بـَغمَلة  َوذَكَ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديثَ   .اْلم
ا ُر المبَـغمَلِة َهاُهَنا َغرِيٌب ِجدًّ  .َوِذكم



عت َجابر ابمن َعبمِد اَّللَِّ  بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، مسَِ ، َأخم ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  رََأيمُت َرُسوَل :  يـَُقولُ َوَقدم َرَوى ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِر َويـَُقولُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم النَّحم َرَة َعَلى رَاِحَلِتِه يـَوم َمم لَِتأمُخُذوا َمَناِسَكُكمم، فَِإين ِ اَل َأدمِري َلَعلِ ي اَل : " َم يـَرمِمي اْلم
 ".َأُحجُّ بـَعمَد َحجَِِّت َهِذِه 

ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث زَيمِد بمِن َأيب أُنـَيمَسَة، َعنم َُيمََي بمِن اْلمُ  عمتـَُها تـَُقولُ َوَرَوى ُمسم ِ، مسَِ َصنيم تِِه ُأمِ  اْلُم ِ، َعنم َجدَّ ُت : َصنيم َحَججم
ُتُه ِحنَي َرَمى مَجمَرَة المَعَقَبِة َوانمصَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حجَّة المَوَداِع، فـََرَأيـم ِر َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم النَّحم َرَف َوُهَو َعَلى رَاِحَلِتِه يـَوم

 :ُقولُ َوُهَو يَـ 
 ".لَِتأمُخُذوا َمَناِسَكُكمم فَِإين ِ اَل َأدمِري َلَعلِ ي اَل َأُحجُّ بـَعمَد َحجَِِّت َهِذِه " 

ُ حججمت َمَع َرُسول هللا َحجََّة المَوَداِع، فـََرَأيمُت ُأَساَمَة َوِبََلاًل َأَحُدمُهَا آِخٌذ ِبِطَاِم ََنَقِة النَِّبِ  َصلَّ : َوِف ِرَوايَة  قَاَلتم  ى اَّللَّ
، َحىتَّ رمى مَجمَرة المعقَبة َرِ  تـُُرُه ِمَن اْلم بَُه َيسم َخُر رَاِفٌع ثـَوم  .َعَليمِه َوَسلََّم َواْلم

د  َحدثَنا َأبُو َأْحمََد ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ الزُّبـَريمِيُّ، َحدثَنا َأُين بن َنبل: َوقَاَل االمام َأْحم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم رََمى مَجمَرَة المَعَقَبِة مِ َحدثَنا ُقَداَمُة بم  َم ُن َعبمِد اَّللَِّ المِكََليبُّ، َأنَُّه رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نم َبطمِن المَواِدي يـَوم
ِر َعن ََنَقة َلُه صهباء  َأيمًضا َعنم وَِكيع  َوُمعمَتِمِر بمِن  َوَرَواُه َأْحمَدُ ( ! 1)، اَل ضرب َواَل رد َواَل ِإلَيمَك ِإلَيمَك ( 5)النَّحم

ََن بمِن ََنِبل  بِهِ  ، َثََلثـَتـُُهمم َعنم َأُيم  .ُسَليمَماَن َوَأيب قـُرََّة ُموَسى بمِن طَاِرق  الزَّبِيِديِ 
َنَ  ِريِ  َعنم َأُيم َياَن الثَـّوم  .َوَرَواُه َأيمًضا َعنم َأيب قـُرََّة َعنم ُسفم

َرَجُه النََّساِئيُّ   .َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث وَِكيع  ِبهِ  َوَأخم
ََن بمِن ََنِبل  بِهِ  ، َعنم َمرمَواَن بمِن ُمَعاِويََة، َعنم َأُيم  .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم َأْحمََد بمِن َمِنيع 

 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَالَ 
د َماُم َأْحم ، قَالَ  -يـَعميِن المُعَمِريَّ  -دثَنا َعبمُد اَّللَِّ َحدثَنا نوح بن َميمُمون، حَ : َوقَاَل اْلمِ َكاَن ابمُن ُعَمَر يـَرمِمي : َعنم ََنِفع 

ِر، وََكاَن اَل َيَمِت َسائَِرَها بعد َذِلك ِإالَّ َماِشيا َم النَّحم  .مَجمَرَة المَعَقَبِة َعَلى َدابَِّتِه يـَوم
ُ َعَليمهِ   .َوَسلََّم َكاَن اَل َيَمتِيَها ِإالَّ َماِشًيا َذاِهًبا َورَاِجًعا َوَزَعَم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َرى بِهِ   .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعِن المَقعمَنِبِ ، َعنم َعبمِد هللا المُعمم
يِِه، مثَّ مثَّ انمَصَرَف ِإََل المَمنمَحِر فـََنَحَر َثََلث َوِستِ نَي بَِيِدِه، مثَّ َأعمَطى َعلِ : فصل قَاَل َجاِبرٌ  رََكُه ِف َهدم يًّا فـََنَحَر َما َغبَـَر َوَأشم

ر  َفطُِبَختم فََأَكََل ِمنم ْلَمِمَها َوَشِرَِب ِمنم َمَرِقَها َعة ، َفُجِعَلتم ِف ِقدم  .َأَمَر ِمنم ُكلِ  بََدنَة  بَِبضم
َِديثِ   .َوَسنَـَتَكلَُّم على َهَذا اْلم

َماُم َأْحمَُد بمُن َحنـم  ، عَ : َبل  َوقَاَل اْلمِ َعمَرِج، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميِ  نم َحدثَنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َعنم ُْحَيمد  اَأم
 َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُمَعاذ ، َعنم َرُجل  ِمنم َأصمَحاِب النَِّب 

__________ 



َباء( 5) هنَا إِ : الصَّهم مَرةالَّىِت يضمرب َلوم  .ََل اْلم
م فعل َأمر مبَعمىن ابتعد: ِإلَيمك ِإلَيمك( 1)  .اسم

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبىن ونزهلم َمَنازهلمم فـََقالَ : َصلَّى اَّللَّ  .لِيَـنمِزِل المُمَهاِجُروَن َهاُهَنا: َخَطَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَصاُر َهاُهَناَوَأَشاَر إِ  َلِة َواَأم  .ََل َميمَمَنِة المِقبـم

َلةِ   .َوَأَشاَر ِإََل َميمَسَرِة المِقبـم
هَلُمم   .مثَّ لِيَـنمِزِل النَّاُس َحوم

ُعوُه ِف َمَنازهلِِمم : قَالَ  ِل ِمىًن َحىتَّ مسَِ َاُع َأهم  .َوَعلََّمُهمم َمَناِسَكُهمم، فـَُفِتَحتم َأمسم
َذمفِ : يـَُقولُ َفَسِمعمُتُه : قَالَ  َرَة مبِثمِل َحَصى اْلم َمم  .ارمُموا اْلم

ِلهِ  َبل  ِإََل قـَوم هَلُمم : وََكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم  .مثَّ لِيَـنمِزِل النَّاُس َحوم
َماُم َأْحمَُد َعنم َعبمِد الصََّمِد بمِن َعبمِد المَواِرِث، َعنم َأبِ   .يهِ َوَقدم َرَواُه اْلمِ

، َعنم ُْحَيمِد بمِن قـَيمس  َوَأبُو َداُوَد َعنم ُمَسدَّد ، َعنم َعبمِد المَواِرِث، َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث ابمِن المُمَباَرِك َعنم َعبمِد المَواِرثِ 
، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُمَعاذ   َعمَرِج، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميِ  ، قَالَ  اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : التـَّيمِميِ  َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمُع َما يـَُقولُ  َاُعَنا َحىتَّ َكَأَنَّ َنسم  .َوََنمُن مبِىًن فـَُفِتَحتم َأمسم
َِديثَ   .اْلم
ُ َعَليم * * *  ِي، َوَأنَّ مَجَاَعَة ذََكَر َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم ِه َوَسلََّم َأَشَرَك َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  ِف اهلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مِ  ِي الَِّذي َقِدَم ِبِه َعِليٌّ ِمَن المَيَمِن َوالَِّذي َجاَء بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدم ِبِل، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ اهلم اَئٌة ِمَن اْلمِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََنََر بَِيِدِه المَكِرُيَِة َثََلًَث َوِستِ نَي بََدنَةً صَ   .لَّى اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ ! َوَذِلَك ُمَناِسب لعمره َعَليمِه السَََّلم، فَِإنَُّه َكاَن َثََلًَث َوِستِ نَي َسَنةً : قَاَل ابمُن ِحبَّاَن َوَغريه ثـََنا : َوَقدم قَاَل اْلمِ َحدَّ
ََكِم، َعنم مِ َُيم  َلى، َعِن اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم ، َحدَّ ثـََنا زَُهريم ، قَالَ ََي بمُن آَدَم، َحدَّ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  : قمَسم 

جِ  ِماَئَة بََدنَة  ََنَرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اْلَم َها بَِيِدِه ِستِ نَي َوَأَمَر بَِبِقيَِّتَها ََنََر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِمنـم
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َها َوَحَسا ِمنم َمَرِقَها ر  فََأَكَل ِمنـم َعًة َفُجِمَعتم ِف ِقدم  .فـَُنِحَرتم َوَأَخَذ ِمنم ُكلِ  بََدنَة  َبضم
، فـََلمَّ : قَالَ  ل  َُديمِبَيِة َسبمِعنَي، ِفيَها مَجَُل َأيب َجهم َم اْلم  .ا ُصدَّتم َعِن المبَـيمِت َحنَّتم َكَما حتَِنُّ ِإََل َأوماَلِدَهاَوََنََر يـَوم

يَ  ، َعنم ُسفم َبَة، َوَعِليِ  بمِن ُُمَمَّد  َعنم وَِكيع  ِر بمِن َأيب َشيـم َلى َوَقدم َرَوى ابمُن َماَجهم بـَعمَضُه َعنم َأيب َبكم ِريِ ، َعِن ابمِن َأيب لَيـم اَن الثَـّوم



 .بِهِ 
َثيِن رَُجٌل، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب جنَِ : َماُم َأْحمَدُ َوقَاَل اْلمِ  َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأيب، َعِن ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ ، َعنم َحدَّ يح 

، قَالَ  َدى َرُسول هللا ِف َحجَِّة المَوَداِع ِمائََة بَدَ : جُمَاِهد  بمِن َجربم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َها َثََلِثنَي بََدنًَة َأهم ( 5[ )بَِيِدهِ ]نَة ، ََنََر ِمنـم
َها  .مثَّ َأَمَر َعِليًّا فـََنَحَر َما بَِقَي ِمنـم

َها َشيمئا، َوخذ لنا من كل بعري: َوقَالَ  َ النَّاِس، َواَل تـُعمِطنَيَّ َجزَّارًا ِمنـم  ِمنم ( 1)جدية  اقمِسمم ُْلُوَمَها َوُجُلوَدَها َوِجََلهَلَا بـَنيم
ر  َواِحَدة  َحىتَّ َنَمُكَل ِمنم ْلَمِمَها َوََنمُسَو ِمنم َمَرِقَها َعلمَها ِف ِقدم ، َواجم  .ْلَمم 

 .فـََفَعلَ 
، قَالَ  َلى، َعنم َعِلي   ِ ِمنم َحِديِث جُمَاِهد ، َعِن اىب َأيب لَيـم ُ َعَليمهِ : َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َوَسلََّم َأنم  َأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها شَ  َزَّاَر ِمنـم نِِه َوَأنم َأَتَصدََّق بُِلُحوِمَها َوُجُلوِدَها َوَأِجلَِّتَها، َوَأنم اَل ُأعمِطَي اْلم ًئا َوقَالَ َأُقوَم َعَلى بُدم  .ََنمُن نـُعمِطيِه ِمنم ِعنمِدَنَ : يـم
، َحدثَنا: َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َحاُتِ  عبد الرَّْحمَن بن مهدى، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَباَرِك، َعنم َحرمَمَلَة بمِن  َحدَّ

عت َزمِديِ ، مسَِ َاِرِث اَأم َراَن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم  ِعمم
َاِرث قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَتى ِِبلم : َعَرَفة بن اْلم ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ادمع يل َأَِب َحَسن  : بدِن فـََقالَ َشِهدم

 .َفُدِعَي َلُه َعِليٌّ 
َرمبَةِ : فـََقالَ  َفِل اْلم  .ُخذم بَِسم

ِن، فـََلمَّا فـَرََغ رَِكَب بَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِعمََلَها، مثَّ َطعنا هبَا المُبدم  .غمَلَتُه َوَأرمَدَف َعِليًّاَوَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناِدِه َوَمتمِنِه غرابةتـَفَ   .رََّد ِبِه َأبُو َداُوَد، َوِف ِإسم

 .َوهللا أعلم
__________ 

 .المقطَعة: اْلدية( 1)لَيست ِف ا ( 5)
)*( 
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َماُم َأْحمَدُ  جَّاجُ : َوقَاَل اْلمِ ، َأنـمَبَأََن اْلَم جَّاِج، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن اْلَم ََكِم، َعنم َأيب المَقاِسِم  َحدَّ  -بمُن َأرمطَاَة َعِن اْلم
َسًما  ، قَالَ  -يـَعميِن ِمقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَجمَرَة المَعَقَبِة مثَّ َذَبَح مثَّ َحَلقَ : َعِن ابمِن َعبَّاس   .َرَمى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ َوَقِد ادََّعى ابمُن َحزمم  َأنه ضحى َعن ِنَسائِ  ِ َأممَلَحنيم دى مبىن بقرة، وضحى ُهَو ِبَكبمَشنيم  .ِه ِبلبقر َوأهم
َماُم َأْحمَدُ  ِليِم قَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َعنم : ِصَفُة َحلمِقِه رَأمَسُه المَكِرمَي َعَليمِه ِمنم رَبِ ِه َأفمَضُل الصَََّلِة َوالتَّسم َحدَّ

ِري ِ  ِتهِ الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحَلَق ِف َحجَّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .، َعنم َساملِ 
َحاَق بمِن ِإبـمَراِهيَم   .َعنم َعبمِد الرَّزَّاقِ  -ُهَو ابمُن رَاَهَويمِه  -َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ِإسم

ثـََنا: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُشَعيمٌب، قَالَ  َحدَّ َحَلَق َرُسوُل اَّللَِّ : َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر يـَُقولُ : قَاَل ََنِفعٌ : َأبُو المَيَماِن، َحدَّ



ِتهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَّ  .َصلَّى اَّللَّ
َبَة َعنم ََنِفع  بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعقم  .َوَرَواُه ُمسم

، َأنَّ َعبمَد ا: المُبَخاِريُّ َوقَاَل  َاء ، َعنم ََنِفع  ثـََنا ُجَويمرِيَُة بمُن َأمسم َاء ، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َأمسم : َّللَِّ بمَن ُعَمَر قَالَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوطَائَِفٌة ِمنم َأصمَحاِبِه َوقَ   .صََّر بـَعمُضُهمم َحَلَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلٌم ِمنم َحِديِث اللَّيمِث، َعنم ََنِفع  ِبهِ   .َوَرَواُه ُمسم
 قَاَل َعبمِد اَّللَِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َوزَادَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ المُمَحلِ ِقنَي : " َصلَّى اَّللَّ ِ " يـَرمَحُم اَّللَّ  .َمرًَّة َأوم َمرَّتـَنيم
 .واملقصرين: املقصرين؟ قَالَ ََي َرُسول هللا و : قَاُلوا

ِلمٌ  ِ، : َوقَاَل ُمسم َصنيم ثـََنا وَِكيع َوَأبُو َداُود الطََّياِلِسي ، َعنم َُيمََي بمِن اْلُم َبَة، َحدَّ ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم تِِه، َأنَـَّها َحدَّ َعنم َجدَّ
 .نَي َثََلًَث َوِللمُمَقصِ رِيَن َمرَّةً مسَِعت َرُسول هللا ِف َحجَِّة المَوَداِع َدَعا ِللمُمَحلِ قِ 

 .ِف َحجَِّة المَوَداعِ : َوملَم يـَُقلم وَِكيعٌ 
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، َعِن ابمِن ُعَمَر، َوُعَمارَ  ، َعنم ََنِفع  ِلٌم ِمنم َحِديِث َماِلك  َوُعبَـيمِد اَّللَِّ َِديَث ُمسم  َة َعنم َأيب ُزرمَعَة َعنم َأيب َوَهَكَذا َرَوى َهَذا اْلم
 .ُهَريـمَرَة، َوالمَعََلِء بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َأبِيِه َعنم َأيب ُهَريـمَرة

، َأنَّ : َوقَاَل ُمسلم ، َعِن ابمِن ِسريِيَن، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ، َعنم ِهَشام  َحدثَنا ُيَي بن ُيَي، َحدثَنا َحفمُص بمُن ِغَياث 
ُ َعَليم  َرَة فـََرَماَها مثَّ َأَتى َمنمزَِلُه مبِىًن َوََنَرَ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمم  .ِه َوَسلََّم َأَتى ِمىًن فَأََتى اْلم

قِ   .ُخذم : مثَّ قَاَل ِللمَحَلَّ
َيمَسِر، مثَّ َجَعَل يـُعمِطيِه النَّاسَ  َِن مثَّ اَأم َُيم  .َوَأَشاَر ِإََل َجانِِبِه اَأم

َيمَسَر َِأَيب طَلمَحةَ َوِف ِرَوايَة  َلُه َأنَُّه َحَلَق  ، َوَأعمَطى ِشقَُّه اَأم ِ َ النَّاِس ِمنم َشعمَرة  َوَشعمَرتـَنيم ََن فـََقَسَمُه بـَنيم َُيم  .ِشقَُّه اَأم
َ النَّا ِسَمُه بـَنيم ََن َِأَيب طَلمَحَة َوَأعمطَاُه االيسر َوأمره َأن َأنم يـَقم َُيم  .سِ َوِف ِرَوايَة  َلُه َأنَُّه َأعمَطى اَأم

َماُم َأْحمَدُ وَ  ، َعنم َأَنس  : قَاَل اْلمِ ثـََنا ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَِة، َعنم ََثِبت  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب   .َحدَّ
ُق َُيمِلُقهُ : قَالَ  َلَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواْلَم  .رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َما يُرِيُدوَن َأنم تـََقَع َشعمَرٌة ِإالَّ ِف يَد رجلَوَقدم َأطَاَف بِِه َأصمَحابُُه 
د  .انـمَفرد ِبِه َأْحم

يَُه َوقـَبمَل َأنم   فصل مثَّ لبس َعَليمِه السَََّلم ثَِيابَُه َوَتطَيََّب بـَعمَد َما َرَمى مَجمَرَة المَعَقَبِة َوََنََر َهدم
 .َيطُوَف ِِبلمبَـيمِت طَيـَّبَـتمُه َعاِئَشة أم المُمؤمِننيَ 

َيان : قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بن املديىن، َحدثَنا ُسفم َنة  -َحدَّ َحدثَنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم  -ُهَو ابمن ُعيَـيـم



لِ  َع َأَِبُه وََكاَن َأفمَضَل َأهم ِل َزَمانِِه، َأنَُّه مسَِ َع َعاِئَشَة تـَُقولُ : زََمانِِه يـَُقولُ  بمِن ُُمَمَّد ، وََكاَن َأفمَضَل َأهم طَيـَّبمُت َرُسوُل اَّللَِّ : َأنَُّه مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدي  َصلَّى اَّللَّ
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َرَم، َوِْلِلِ ِه ِحنَي َأَحلَّ قـَبمَل َأن يطوف، َوبسطت يَديَها ِ ِحنَي َأحم  .َهاتـَنيم
َحدثَنا هشيم، أخربََن َمنمُصوٌر، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، : َوأْحد بن منيع، قَااَل  َحدثَنا يـَعمُقوب الدورقى: َوقَاَل ُمسلم

ِر قـَبمَل َأنم يَ : َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشة، قَالَ  َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأنم ُُيمرَِم َويـَوم طُوَف ُكنمُت ُأطَيِ ُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ِِبلمبَـيمِت ِبِطيب  ِفيِه ِمسمكٌ 

، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  ِريِ  َنَة، َعِن الزُّهم َياَن بمِن ُعيَـيـم طَيـَّبمُت َرُسول هللا ِْلُرمِمِه ِحنَي : َوَرَوى النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم
َرَم َوِْلِلِ ِه بـَعمَد َما َرَمى مَجمَرَة المَعَقبَ   .ِة قـَبمَل َأنم َيطُوَف ِِبلمبَـيمتِ َأحم

، قَاَل قَاَلتم َعاِئَشةُ : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ  ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم َساملِ  َنَة، َعنم َعمم َياَن بمِن ُعيَـيـم َأَن طيبت َرُسول هللا ِْلِلِ ِه : َأنـمَبَأََن ُسفم
َراِمهِ   .َوِإحم

، َعنم َعاِئَشةَ َوَرَواُه َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر   ِريِ ، َعنم َساملِ   .َعِن الزُّهم
ِ ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج   َع ُعرمَوَة َوالمَقاِسَم خُيمرِبَاِن َعنم : َفذََكَرُه َوِف الصَِّحيَحنيم بَـَرين ُعَمُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعرمَوَة، َأنَُّه مسَِ َأخم

َرامِ  طيبت َرُسول: َعاِئَشَة َأنَـَّها قَاَلت ِة المَوَداِع لِلمِحلِ  َواْلمِحم  .هللا بَِيَديَّ ِبَذرِيَرة  ِف َحجَّ
َرَة، َعنم َعاِئَشَة بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث الضَّحَّاِك بمِن ُعثمَماَن، َعنم َأيب الر َِجاِل، َعنم ُأمِ ِه َعمم  .َوَرَواُه ُمسم

َياُن الثَـّومِريُّ  ، َعن اْلمسن العوىف، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّهُ َعنم َسَلَمَة بمِن كُ : َوقَاَل ُسفم  َهيمل 
َرة فقد حللتم من كل شئ َكاَن َعَليمُكمم َحَراًما ِإالَّ النِ َساَء َحىتَّ َتطُوُفوا ِِبلمبَـيمتِ : قَالَ  َمم ُتُم اْلم  .ِإَذا َرَميـم

ِك، ِإين ِ رَ : َوالطِ يُب ََي َأَِب المَعبَّاِس؟ فـََقاَل َلهُ : فـََقاَل رَُجلٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيضمُمُخ رَأمَسُه ِِبلمِمسم َأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ ! َأَفِطيٌب ُهَو َأمم اَل   َحدََّثىن َأبُو ُعبَـيمَدة، َعن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َزممَعَة، َعنم َأبِيِه َوُأمِ هِ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
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ِر، : َأمِ  َسَلَمَة، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة قَاَلتم  زَيـمَنَب بِنمتِ  َلَة النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم َلُة الَِِّت يَُدوُر ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكاَنِت اللَّيـم
َعَة َوَرُجٌل ِمنم آِل َأيب ُأَميََّة ُمتَـ  ُب بمُن َزمم ِ َفَكاَن َرُسول هللا ِعنمِدي، َفَدَخَل َوهم  .َقمِ َصنيم

ُتَما؟ قَااَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَفضم  .اَل : فـََقاَل هَلَُما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فَانمزَِعا َقِميَصيمُكَما فـَنَـَزَعامُهَا: قَالَ 

ٌم ُأرمِخَص َلُكمم ِفيِه ِإَذا رَ : فـََقالَ ; َوملَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل َلُه َوهمبٌ  َرَة وَنرُت َهدَي ِإن َكاَن لكم فقد َهَذا يـَوم َمم ُتُم اْلم َميـم
ُتمم َأوََّل َمرَّة  حللتم من كل شئ َحُرممُتمم ِمنمُه ِإالَّ النِ َساَء َحىتَّ َتطُوُفوا ِِبلمبَـيمِت، فَِإذا رميتم َوملَم تُِفيُضوا ِصرمُُتم ُحُرمً  ا َكَما ُكنـم



 .َحىتَّ َتطُوُفوا ِِبلمبَـيمتِ 
حَ َوَهَكَذا َروَ  ، َعِن ابمِن ِإسم َبل  َوَُيمََي بمِن َمِعني ، ِكََلمُهَا َعِن ابمِن َأيب َعِدي    .اَق َفذََكَرهُ اُه َأبُو َداُوَد، َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم

ربَِ  َحاَق، َعنم َأيب المُمثـَىنَّ المَعنـم ِر بمِن َأىب ِإسم َاِكِم، َعنم َأيب َبكم َهِقيُّ َعِن اْلم َرَجُه المبَـيـم ، َعنم َُيمََي بمِن َمِعني  َوَأخم  .يِ 
، قَاَلتم : قَاَل َأبُو ُعبَـيمَدةَ : َوزَاَد ِف آِخرِهِ  ثـَتميِن ُأمُّ قـَيمس  بِنمُت ُِممَصن  خرج من ِعنمِدي عكاشة ابمن ُِممَصن  ِف نـََفر  ِمنم : َوَحدَّ

ر، مثَّ رجُعوا ِإلَيـم  م النَّحم بَـُروَها مبِثمِل َبيِن َأَسد  ُمتَـَقمِ ِصنَي َعِشيَّة يـَوم ُهمم فََأخم َنا عشيا ُوُقُمُصُهمم َعَلى َأيمِديِهمم َُيمِمُلونـََها، َفَسأَلَتـم
َعَة َوَصاِحِبهِ  ِب بمِن َزمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَوهم  .َما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِديُث َغرِيٌب ِجدًّا، اَل َأعمَلُم َأَحًدا ِمَن المعُ   .َلَماِء قَاَل ِبهِ َوَهَذا اْلم
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 ذكر إفاضته َعَليمِه السَََّلم ِإََل المبَـيمِت المَعِتيقِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل َجاِبرٌ  َر فَأََتى َبيِن َعبمِد ( [ 5)فََأَفاَض ]مثَّ رَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإََل المبَـيمِت، َفَصلَّى مبَكََّة الظُّهم

ُقوَن َعَلى َزممَزمَ المُمطَّ   .ِلِب َوُهمم َيسم
 .فـََناَوُلوُه َدلمًوا َفَشِرَب ِمنمهُ " انمزُِعوا َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب، فـََلوماَل َأنم يـَغمِلَبُكُم النَّاُس َعَلى ِسَقايَِتُكمم لَنَـَزعمُت َمَعُكمم : " فـََقالَ 

ِلمٌ   .َرَواُه ُمسم
َياِق َما يدل عل َر َفِفي َهَذا السِ  ى َأنه َعَليمِه السَََّلم رَِكَب ِإََل َمكََّة قـَبمَل الزََّواِل َفطَاَف ِِبلمبَـيمِت، مثَّ َلمَّا فـَرََغ َصلَّى الظُّهم

 .ُهَناكَ 
ِلٌم َأيمًضا ، َأنـمَبَأََن َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن ُعبَـيمُد اَّللَِّ بم : َوقَاَل ُمسم بَـَرََن ُُمَمَُّد بمُن رَاِفع  ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َأخم ُن ُعَمَر َعنم ََنِفع 

َر مبِىًن  ِر مثَّ رََجَع َفَصلَّى الظُّهم َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأفَاَض يـَوم  .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلم    .َوَهَذا ِخََلُف َحِديِث َجاِبر ، وَِكََلمُهَا ِعنمَد ُمسم

َر مبَكََّة مثَّ رََجَع ِإََل ِمىًن َفوجَد النَّاس ينتطرونه فصلى هبم: يـَُقالفَِإنم عللنا هبما أمكن َأن   .ِإنَّه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى الظُّهم
 .َوهللا أعلم

ًفا َوالنـََّهاُر طَ  ِر مُممِكٌن، َِأَنَّ َذِلَك المَوقمَت َكاَن َصيـم ِويٌل، َوِإنم َكاَن قد صدر ورجوعه َعَليمِه السَََّلم ِإََل ِمىًن ِف َوقمِت الظُّهم
ِر َهَذا النـََّهاِر، فَِإنَُّه َدَفَع ِفيِه ِمَن المُمزمَدِلَفِة بـَعمدَ  ُر ِجدًّا، َوَلِكنَُّه قـَبمَل  ِمنمُه َعَليمِه السَََّلم َأفـمَعاٌل َكِثريٌَة ِف َصدم َفَر المَفجم َما َأسم

ِس، مثَّ َقِدَم ِمىًن فـََبَدَأ ِبَرمم  ، مثَّ َجاَء فـََنَحَر بَِيِدِه َثََلًَث َوِستِ نَي بََدنَة َوَنر على طُُلوِع الشَّمم ِي مَجمَرِة المَعَقَبِة ِبَسبمِع َحَصَيات 
ر  َوطُِبَختم َحىتَّ َنِضَجتم فََأَكَل ِمنم َذلِ  َعًة َوُوِضَعتم ِف ِقدم ِم َوَشرِ بَِقيَّة المِمائَة، مثَّ أخذت ِمنم ُكلِ  بََدنَة  َبضم َب ِمنم َك اللَّحم

 .َذِلَك المَمَرقِ 
 .َوِف ُغُضوِن َذِلَك حلق رَأسه َعَليمِه السَََّلم َوَتطَيََّب، فـََلمَّا فـَرََغ ِمنم َهَذا ُكلِ ِه رَِكَب ِإََل المبَـيمت

__________ 
 )*( 71/  7من َصِحيح ُمسلم ( 5)
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ِم ُخطمَبةً   .َعِظيَمةً  َوقد خطب َعَليمِه السَََّلم ِف َهَذا الميَـوم
ُت َأدمِري َأَكاَنتم قـَبمَل َذَهابِِه ِإََل المبَـيمِت َأوم بـَعمَد رُُجوعه ِمنمُه ِإََل مىن  .َوَلسم

 .فَاهلل أعلم
َ الصََّفا َوالمَمرموَ * * *  َعَة َأطمَواف  رَاِكًبا، َوملَم َيُطفم بـَنيم ، َكَما ثـََبَت ِف َصِحيِح ةِ َوالمَقصمد َأنَُّه رَِكَب ِإََل المبَـيمِت َفطَاَف ِبِه َسبـم

ُهَما ُ َعنـم ِلم  َعنم َجاِبر  َوَعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ  .ُمسم
 .مثَّ َشِرَب ِمنم َماء َزممَزم َومن نَِبيذ متر ِمنم َماِء َزممَزمَ 

َر مبَكََّة،  : فـََهَذا ُكلُُّه ممَّا يـَُقوِ ي َقول من قَالَ   .َكَما َرَواُه َجاِبرٌ ِإنَّه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى الظُّهم
َر َأيمًضا ِر َفَصلَّى بَِصمَحابِِه مبِىًن الظُّهم  .َوَُيمَتِمُل َأنَُّه رََجَع ِإََل ِمىًن ِف آِخِر َوقمِت الظُّهم

ِر َما يـَُقوُل ِفيِه، َوُهَو َمعمُذوٌر لِتَـَعاُرِض الر ِ  َكَل َعَلى ابمِن َحزمم  فـََلمم يَدم  .َواََيِت الصَِّحيَحِة ِفيهِ َوَهَذا ُهَو الَِّذي َأشم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاق، : َحدثَنا َعِليُّ بمُن حَبمر  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َسِعيد  المَمعمىن، قَااَل : َوقَاَل َأبُو َداُود َْحمَر، َعن ُُمَمَّد بن ِإسم َحدثَنا َأبُو َخاِلد اَأم
ِمِه ِحنَي : يِه، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم آِخِر يـَوم َأفَاَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَة ِإَذا زَاَلت الشَّ  َمم رِيِق يـَرمِمي اْلم ِم التَّشم َر مثَّ رََجَع ِإََل ِمىًن َفَمَكَث هِبَا لََيايلَ َأَيَّ ة ِبسبع َحَصَيات ممس، كل مَجمرَ َصلَّى الظُّهم
 .يكرب َمَع ُكلِ  َحَصاة  

ِر مبَكَّةَ : قَاَل ابمُن َحزمم   َم النَّحم َر يـَوم  .فـََهَذا َجاِبٌر َوَعاِئَشُة َقِد اتَـَّفَقا َعَلى َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى الظُّهم
َبُط ِلَذِلَك ِمَن ابمِن ُعَمرَ  ُ َأعمَلُم َأضم  .َومُهَا َواَّللَّ

َر مبَكََّة، َبلم : لَ َكَذا قَا  ُُممَتِمَلٌة ِإنم َكاَن َولَيمَس بشئ، فَِإنَّ ِرَوايَِة َعاِئَشَة َهِذِه لَيمَستم ََنصًَّة َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى الظُّهم
ُفوُظ ِف الرِ َوايَةِ  َر : " المَمحم  ".َحىتَّ َصلَّى الظُّهم
َر ِحنَي َصلَّ " َوِإنم َكاَنِت الرِ َوايَُة  َر مبِىًن قـَبمَل َأنم " ى الظُّهم َبُه فَِإن َذِلك َدلِيل على َأنه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى الظُّهم َشم َوُهَو اَأم

َهَب ِإََل المبَـيمِت، َوُهَو ُُممَتِملٌ   .يَذم
ُ ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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َقى ُُمَاِلًفا ِْلَدِ  َر مبِىًن قـَبمَل َأنم يـَرمَكَب ِإََل المبَـيمِت، َوَحِديُث َوَعَلى َهَذا فـَيَـبـم َتِضي َأنَُّه َصلَّى الظُّهم يِث َجاِبر ، فَِإنَّ َهَذا يـَقم
َها مبَكَّةَ  َر َوَصَلَّ َتِضي َأنَُّه رَِكَب ِإََل المبَـيمِت قـَبمَل َأنم ُيَصلِ َي الظُّهم  .َجاِبر  يـَقم

، َأخََّر النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم  َوقَالَ : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  يـَعميِن َطَواَف الز ََِيرَِة  -َأبُو الزُّبـَريمِ، َعنم َعاِئَشَة، َوابمِن َعبَّاس 
 .-ِإََل اللَّيمِل 



، َعنم َوَهَذا الَِّذي َعلََّقُه المُبَخاِريُّ َقدم َرَواُه النَّاُس ِمنم َحِديِث ُيَي بن سعيد َوعبد الرَّْحمَن بن مه دى َوفرج بمِن َميمُمون 
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ َعنم َعاِئَشَة َوابمِن َعبَّاس  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِريِ  َياَن الثَـّوم ِر ِإََل ُسفم َم النَّحم َم َأخََّر الطََّواَف يـَوم

 .اللَّيملِ 
َرمبـََعُة مِ  ُل السَُّنِن اَأم َياَن بِهِ َوَرَواُه َأهم  .نم َحِديِث ُسفم

 .َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
 .َحَسنٌ 

َماُم َأْحمَدُ   .َوقَاَل اْلمِ
َياُن، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َعاِئَشَة َوابمِن ُعَمَر َأنَّ َرسُ  ، َحدثَنا ُسفم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ ُ َعَليمِه َوَسلَّ َحدَّ َم زَاَر وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .لَيمًَل 
، َصحَّ َذِلكَ  َل َهَذا َعَلى َأنَُّه َأخََّر َذِلَك ِإََل َما بـَعمَد الزََّواِل َكأَنَُّه يـَُقوُل ِإََل المَعِشيِ  َل َعَلى َما بـَعمَد  فَِإنم ْحُِ َوَأمَّا ِإنم ْحُِ

ََحاِديثِ  ا َوُُمَاِلٌف ِلَما ثـََبَت ِف اَأم ِر  المُغُروِب فـَُهَو بَِعيٌد ِجدًّ َم النَّحم ُهورَة من َأنه َعَليمِه السَََّلم طَاَف يـَوم الصَِّحيَحة المَمشم
 .نـََهارًا، َوَشِرَب ِمنم ِسَقايَِة َزممَزمَ 

 .َوَأمَّا الطََّواُف الَِّذي َذَهَب ِف اللَّيمِل ِإََل المبَـيمِت ِبَسَبِبِه فـَُهَو َطَواُف المَوَداعِ 
 .َعنمُه ِبَطَواِف الز ََِيرَِة، َكَما َسَنذمُكُرُه ِإنم َشاَء اَّللَُّ  َوِمَن الرَُّواِة َمنم يـَُعربِ ُ 

ِر الَِّذي ُهَو َطَواُف المَفرمضِ   .َأوم َطَواُف زََِيرَة  َُممَضة  قـَبمَل َطَواِف المَوَداِع َوبـَعمَد َطَواِف الصَّدم
ِضعه ُ  َأن َرُسول هللا َكانَ : َوَقدم َوَرَد َحِديٌث َسنذكُرُه ِف َموم َلة  ِمنم لََيايل ِمىًن، َوَهَذا بَِعيٌد َأيمًضا َواَّللَّ يـَُزوُر المبَـيمَت ُكلَّ لَيـم

 .َأعمَلمُ 
رو بن قيس، َعن عبد الرَّْحمَن، َعن المَقاِسم َاِفظ البيهقى من َحِديث َعمم  َوَقدم روى اْلم
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ِر َظِهريًَة، َوزَارَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َأِذَن : َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ  َم النَّحم  َِأَصمَحاِبِه فـََزاُروا المبَـيمَت يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع ِنَسائِِه لَيمًَل   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا َأيمًضا  .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّ
ُل طَاُوس  َوُعرمَوَة بمِن الزُّبـَريمِ  ِر ِإََل اللَّيملِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َوَهَذا قـَوم َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخََّر الطََّواَف يـَوم  .َصلَّى اَّللَّ

ُهور ُمم َبُه َأنَُّه َكاَن قـَبمَل الزََّواِل، : َوالصَِّحيُح من الرِ َواََيت َوَعِليِه اْلم َشم ِر ِِبلنـََّهاِر، َواَأم َم النَّحم َأنه َعَليمِه السَََّلم طَاَف يـَوم
 .ِمُل َأنم َيُكوَن بـَعمَدهُ َوَُيمتَ 

ُ أعلم  .َواَّللَّ
َزَم وَ * * *  ًعا َوُهَو رَاِكٌب، مثَّ َجاَء َزمم بـَُنو َعبمِد المُمطَِّلِب َوالمَمقمُصود َأنه َعَليمِه السَََّلم َلمَّا َقِدَم َمكََّة طَاَف ِِبلمبَـيمِت َسبـم

ُقوَن النَّاَس، فـَتَـَناَوَل  َها َوَيسم تَـُقوَن ِمنـم َها َدلمًوا َفَشِرَب ِمنمُه َوَأفـمرََغ َعَليمِه ِمنمهُ َيسم  .ِمنـم



ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ : َكَما قَاَل ُمسلم أخربََن ُُمَمَّد بن منهال الضَّرِير، َحدثَنا يزِيد بن ُزرَيمع، َحدثَنا ُْحَيمٌد الطَِّويُل، َعنم َبكم
َع ابمَن َعبَّاس  يـَُقوُل َوُهَو جَ  ، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلِتِه َوَخلمَفُه ُأَساَمُة : اِلٌس َمَعُه ِعنمَد المَكعمَبةِ المُمَزين ِ َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َلُه ُأَساَمةَ  َناُه إبََِِنء  ِفيِه نَِبيٌذ َفَشِرَب َوَسَقى َفضم  .فَأَتـَيـم
نَـُعوا : َوقَالَ  َلمُتمم َهَكَذا فَاصم ُتمم َوَأمجم َسنـم  ".َأحم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ابمُن َعبَّاس   ُن اَل نُرِيُد َأنم نـَُغريِ َ َما َأَمَر ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََنحم
ر  َأنَّ َأعمَرابِيًّا قَاَل اِلبمِن َعبَّاس   َ َوالمعَ : َوِف ِرَوايَة  َعنم َبكم ُقوَن اللَُّبم ُقوَن النَِّبيَذ، َأِمنم َمايل َأَرى َبيِن َعمِ ُكمم َيسم َسَل َوَأنـمُتمم َتسم

َِديثَ  ؟ َفذََكَر َلُه ابمُن َعبَّاس  َهَذا اْلم  .َحاَجة  ِبُكمم َأمم ِمنم ُِبمل 
ر ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َأنَّ َأعمَرابِيًّا قَاَل اِلبم : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا روح، َحدثَنا َْحَّاٌد، َعنم ُْحَيمد ، َعنم َبكم َما َشأمُن آِل : ِن َعبَّاس  َحدَّ

ُقوَن المَماَء َوالمَعَسَل، َوآِل فََلن يسقون اللَُّب، َوَأنـمُتم تسقون النببذ، َأمن ِبل بكم أم َحاَجة؟  ُمَعاِويََة َيسم
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ُ عَ : فـََقاَل ابمُن َعبَّاس    َليمِه َوَسلََّم َجاَءَنَ َما بَِنا ُِبمٌل َواَل َحاَجٌة، َوَلِكنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناُه ِمنم َهَذا  َقى َفَسَقيـم َتسم َقايَِة  -َوَرِديُفُه ُأَساَمُة بمُن زَيمد  فَاسم ُتمم َهَكَذا : " َفَشِرَب ِمنمُه َوَقالَ  -يـَعميِن نَِبيَذ السِ  َسنـم َأحم

نَـُعوا   ".فَاصم
ر ، َعِن  ، َوَداُوَد بمِن َعِليِ  َوَرَواُه َأْحمَُد، َعنم َرومح  َوُُمَمَِّد بمِن َبكم ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  ، َعنم ُحَسنيم ابمِن ُجَريمج 

، َعنم ابمِن َعبَّاس  َفذََكَرهُ   .بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس 
َحاَق بمِن ُسَليمَمان  َذَّاءِ ]ِلد  َعنم َخا[ َحدثَنا َخاِلد  ]َوَرَوى المُبَخاِريُّ َعنم ِإسم ، َأنَّ َرُسوَل [ اْلم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َعنم ِعكم

َقى، فـََقاَل المَعبَّاسُ  َتسم َقايَِة فَاسم  .ََي َفضمُل اذمَهبم ِإََل ُأمِ َك فَأمِت َرُسوَل اَّللَِّ ِبَشَراب  ِمنم ِعنمِدَها: اَّللَِّ َجاَء ِإََل السِ 
ِقيِن : فـََقالَ   .اسم
 .ُسوَل اَّللَِّ ِإنَـُّهمم جَيمَعُلوَن َأيمِديـَُهمم ِفيهِ ََي رَ : فـََقالَ 
ِقيِن : قَالَ   .اسم

 .َفَشِرَب ِمنمهُ 
ُقوَن َويـَعمَمُلوَن ِفيَها  .مثَّ َأَتى َزممَزَم َوُهمم َيسم

 .اعمَمُلوا فَِإنَُّكمم َعَلى َعَمل  َصاِلح  : فـََقالَ 
َبمَل َعَلى َهِذِه َلوماَل َأنم تـُغمَلُبوا لنزعت َحىتَّ أَ : مثَّ قَالَ   .َوَأَشاَر ِإََل َعاتِِقهِ  -يـَعميِن َعاتَِقُه  -َضَع اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم زَممَزَم َفَشِرَب َوُهَو : َوِعنمَدُه ِمنم َحِديِث َعاِصم  َعِن الشَّعمِبِ ، َأنَّ ابمَن َعبَّاس  قَالَ  َسَقيمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .قَائِمٌ 

رَِمةُ : اِصمٌ قَاَل عَ  َمِئذ  ِإالَّ َعَلى بَِعري  َوِف ِرَوايَة: َفَحَلَف ِعكم  .ََنقَته: َما َكاَن يـَوم
د ُ َعَليمهِ : َوقَاَل االمام َأْحم رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َحدثَنا هشيم، َحدثَنا يزِيد بن أيب ِزََيد، َعنم ِعكم



َجن  َكاَن َمَعهُ َوَسلََّم طَ  َجَر مبِحم تَـَلَم اْلَم  .اَف ِِبلمبَـيمِت َوُهَو َعَلى بَِعري  َواسم
َقايََة فـََقالَ : قَالَ  ُقوين : َوَأَتى السِ   .اسم

 .ِإنَّ َهَذا خَيُوُضُه النَّاُس َوَلِكنَّا َنَمتِيَك ِبِه ِمَن المبَـيمتِ : فـََقاُلوا
ُقوين : فـََقالَ  َرُب النَّاسُ اَل َحاَجَة يل ِفيِه اسم  . ممَّا َيشم

رَِمَة، َعِن ا ، قَالَ َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد َعنم ُمَسدَّد ، َعنم َخاِلد  الطَّحَّاِن، َعنم َيزِيَد بمِن َأيب ِزََيد ، َعنم ِعكم َقِدَم : بمِن َعبَّاس 
َتِقي َفطَاَف َعَلى رَاِحَلِتهِ   .َرُسوُل اَّللَِّ َمكََّة َوََنمُن َنسم

 .ِديثَ اْلمَ 
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َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َرومٌح َوَعفَّاُن، قَااَل : َوقَاَل اْلمِ ، َوقَاَل َعفَّانُ : َحدَّ ثـََنا َْحَّاٌد، َعنم قـَيمس   َحدَّ
، َأنَُّه قَالَ : ِف َحِديِثهِ  ُ عَ : َأنـمَبَأََن قـَيمٌس َعنم جُمَاِهد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َليمِه َوَسلََّم ِإََل زَممَزَم فـَنَـَزعمَنا َلُه َدلمًوا َجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .َفَشِرَب، مثَّ َمجَّ ِفيَها مثَّ َأفـمَرغمَناَها ِف َزممَزمَ 
َها لَنَـَزعمُت بَِيِدي: مثَّ قَالَ   .َلوماَل َأنم تـُغمَلُبوا َعَليـم

َناُدُه َعَلى َشرمِط ُمسلم  .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَُد َوِإسم
تَـفَ فصل مثَّ  َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة َمرًَّة ََثنَِيًة َبِل اكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يُِعِد الطََّواَف بـَنيم َوَّلِ ِإنَُّه َصلَّى اَّللَّ  .ى ِبَطَواِفِه اَأم

عمُت جَ  بَـَرين َأبُو الزُّبـَريمِ، مسَِ ، َأخم ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم َطرِيِق ابمِن ُجَريمج  ملَم َيُطِف النَِّبُّ : اِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ َكَما َرَوى ُمسم
َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة ِإالَّ َطَوافًا َواِحًدا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأصمَحابُُه بـَنيم  .َصلَّى اَّللَّ

َي وََكانُوا قَارِِننيِ : قـُلمتُ  َدم  .َوالمُمَراُد بَِصمَحاِبِه َهاُهَنا الَِّذيَن َساُقوا اهلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعاِئَشةَ  ِلم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِة  -: َكَما ثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم جَّ َعَلى المُعمم وََكاَنتم َأدمَخَلِت اْلَم

َ الصََّفا َوالمَمرمَوِة ِْلَج ِ : " -َفَصاَرتم قَارِنًَة  ِفيِك َطَواُفِك ِِبلمبَـيمِت َوبـَنيم َرِتِك َيكم  ".ِك َوُعمم
َل َجاِبر  َوَأصمَحابِِه َعامٌّ ِف المَقارِِننَي َوالمُمَتَمتِ ِعنيَ  َماِم َأْحمََد َأنَّ قـَوم  .َوِعنمَد َأصمَحاِب اْلمِ

َرتِِه، وَ  ِه َوُعمم ِفيِه َطَواٌف َواِحٌد َعنم َحجِ  َماُم َأْحمَُد َعَلى َأنَّ المُمَتَمتِ َع َيكم نَـُهَما حَتَلَّلَ َوهِلََذا َنصَّ اْلمِ  .ِإنَّ حَتَلََّل بـَيـم
َِديثِ  ٌل َغرِيٌب، َمأمَخُذُه ظَاِهُر ُعُموِم اْلم  .َوُهَو قـَوم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َوَسعمَياِن، َحىتَّ َطَرَدِت  َأنَُّه جيَُِب َعَليمِه َطَوافَانِ : َوقَاَل َأصمَحاُب َأيب َحِنيَفَة ِف المُمَتَمتِ ِع َكَما قَاَل المَماِلِكيَُّة َوالشَّاِفِعيَّةُ 

َهِبِهمم َأنَُّه َيطُوفُ  َراِد َمذم ََنِفيَُّة َذِلَك ِف المَقاِرِن، َوُهَو ِمنم َأفـم  اْلم
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ُقوفًا ، َونـََقُلوا َذِلَك َعنم َعِلي   َموم ِ َعى َسعميَـنيم ِ َوَيسم  .َطَوافـَنيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوُرِوَي َعنمُه َمرمُفوًعا ِإََل النَِّبِ  َصلَّى  .اَّللَّ

ََحاِديِث الصَِّحيَحةِ َوَقدم َقدَّممَنا المَكََلَم َعَلى َذِلَك ُكلِ ِه ِعنمَد الطََّواِف، َوبـَيـَّنَّا َأنَّ َأَسانِيَد َذِلَك َضِعيَفٌة ُُمَاِلَفةٌ   . ِلَلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َر مبَكََّة، َكَما َدلَّ َعَليمِه َحِديُث َجاِبر  فصل مثَّ رََجَع َعَليمِه السَََّلم ِإََل ِمىًن بـَعم   .َد َما َصلَّى الظُّهم
َر مبِىًن : َوقَاَل ابمُن ُعَمرَ   .رََجَع َفَصلَّى الظُّهم

َم َقرِيًبا ِلٌم َكَما تـََقدَّ  .َرَوامُهَا ُمسم
 ُ نَـُهَما ِبُوُقوِع َذِلَك مبَكََّة َومبِىًن َواَّللَّ ُع بـَيـم َمم  .َأعمَلمُ َوُُيمِكُن اْلم

ِ الصَِّحيحَ  ِ ِفيهِ َوتـََوقََّف ابمُن َحزمم  ِف َهَذا المَمَقاِم فـََلمم جَيمزِمم ِفيِه بشئ، َوُهَو َمعمُذوٌر لِتَـَعاُرِض النـَّقمَلنيم  .نيم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َحاَق َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه عَ  ُ َعَليمِه : نم َعاِئَشَة قَاَلتم َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َأفَاَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِيقِ  ِم التَّشم َر، مثَّ رََجَع ِإََل ِمىًن َفَمَكَث هِبَا لََيايلَ َأَيَّ ِمِه ِحنَي َصلَّى الظُّهم ََمَراِت ِإَذا زَاَلِت  َوَسلََّم ِمنم آِخِر يـَوم يـَرمِمي اْلم

ُس، كل مَجمَرة بِ   .سبع َحَصَيات يكرب َمَع كل َحَصاة  الشَّمم
َفرًِدا بِهِ   .َرَواُه َأبُو َداُوَد ُمنـم

ِر َكاَن بـَعمَد الزََّوالِ  َم النَّحم  .َوَهَذا يدل على َأن َذَهابه َعَليمِه السَََّلم ِإََل َمكََّة يـَوم
 .َوَهَذا يـَُناِف َحِديَث ابمِن ُعَمَر َقطمًعا َوِف منافاته ْلَِديث َجابر نظر

 .َوهللا أعلم
ِم الشَّرِيِف ُخطمَبًة َعِظيَمًة تـََواتَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهَذا الميَـوم  َرتم فصل َوَقدم َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َها َما َيسََّرُه هللا عزوجل ََحاِديُث َوََنمُن نَذمُكُر ِمنـم  .هِبَا اَأم
َم ِمىًن َِبُب اْلمُ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َُيمََي بن سعيد، َحدثَنا ُفَضيمل بن َغزَوان، َحدثَنا : طمَبِة َأَيَّ ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ

رِ  َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس يـَوم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   ِعكم
م  َهَذا: لَ فـََقا  .ََي َأيُـَّها النَّاُس َأيُّ يـَوم

ٌم َحَراٌم قَالَ : قَاُلوا  .بـََلٌد َحَرامٌ : فََأيُّ بـََلد  َهَذا؟ قَاُلوا: يـَوم
ر  َهَذا: قَالَ  ٌر َحَرامٌ : قَاُلوا! فََأيُّ َشهم  .َشهم
رُِكمم َهَذا   فَِإنَّ ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َوَأعمَراَضُكمم َعَليمُكمم َحَرامٌ : " قَالَ  ِمُكمم َهَذا ِف بـََلدُِكمم َهَذا ِف َشهم : قَالَ " َكُحرمَمِة يـَوم

 .اللَُّهمَّ قد بـَلَّغمتُ ! اللَُّهمَّ َهل بلغت: فََأَعاَدَها ِمَرارًا، مثَّ رََفَع رَأمَسُه فـََقالَ 
ِرُب : ََل أُمَِّتهِ فـََوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه ِإنَـَّها ِلَوِصيـَُّتُه إِ : قَاَل ابمُن َعبَّاس   بَـلِ ِغ الشَّاِهُد المَغاِئَب اَل تـَرمِجُعوا بـَعمِدي ُكفَّارًا َيضم فـَلميـُ



 .بـَعمُضُكمم رَِقاَب بـَعمض  
ِس َعنم َُيمََي المَقطَّاِن بِهِ   .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعِن المَفَلَّ

 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَالَ 
ثَـ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ َأيمضا بَـَرين َعبمِد اَحدَّ ثـََنا َأبُو َعامر، َحدثَنا قـُرَُّة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن َأخم لرَّْحمَِن َنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ

َرَة َعنم َأبِيِه َورَُجٌل َأفمَضُل ِف نـَفمِسي ِمنم َعبمِد الرَّْحمَِن ُْحَيمُد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، ُ َعنمُه، قَالَ  بمِن َأيب َبكم َرَة َرِضَي اَّللَّ : َعنم َأيب َبكم
ِر فـََقالَ  َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم م  َهَذا؟ قـُلمَنا: َخطَبَـَنا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُروَن َأيُّ يـَوم ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : َأَتدم  .اَّللَّ

يِه ِبَغريمِ  هِ  َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا َأنَُّه َسُيَسمِ   .امسِم
ِر؟ قـُلمَنا بـََلى؟ قَالَ : قَالَ  َم النَّحم ر  َهَذا؟ قـُلمَنا: َألَيمَس َهَذا يـَوم ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : َأيُّ َشهم  .اَّللَّ

هِ  يِه ِبَغريمِ امسِم  .َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا َأنَُّه َسُيَسمِ 
جَِّة؟ قـُلمَنا بـََلى: قَالَ   .َألَيمَس َذا اْلِم
ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : بـََلد  َهَذا؟ قـُلمَناَأيُّ : قَالَ   .اَّللَّ

ه  .َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا َأنه سيسميه ِبَغريم امسم
ََراِم؟ قـُلمَنا: قَالَ   .بـََلى: َألَيمَس ِِبلمبَـَلِد اْلم
ِمُكمم َهَذا ِف شَ : قَالَ  َن رَبَُّكمم فَِإنَّ ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َعَليمُكمم َحَراٌم َكُحرمَمِة يـَوم ِم تـَلمَقوم رُِكمم َهَذا ِف بـََلدُِكمم َهَذا ِإََل يـَوم  .هم

 .نـََعمم : َأاَل َهلم بـَلَّغمُت؟ قَاُلوا
بَـلِ ِغ الشَّاِهدُ : قَالَ  َهدم فـَلميـُ  اللَُّهمَّ اشم
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، َفََل تـَرمِجُعوا بـَعمِدي ُكفَّارً   .ا َيضمِرُب بـَعمُضُكمم رِقَاَب بـَعمض  المَغاِئَب فـَُربَّ ُمبَـلَّغ  َأَوَعى ِمنم َساِمع 
، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن بِهِ  ِلٌم ِمنم طُُرق   .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم

َرَة، َعنم أَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بن عون، َعن ابمن ِسريِيَن، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َبكم  .َكَرهُ بِيِه َفذَ َوَرَواُه ُمسم
 َوزَادَ 

نَـَنا: ِف آِخرِهِ   .مثَّ انمَكَفأَ ِإََل كبشني أملحني فذحبهما َوِإََل جذيعة ِمَن المَغَنِم فـََقَسَمَها بـَيـم
َماُم َأْحمَدُ * * *  َرَة، أَ : َوقَاَل اْلمِ َاِعيُل، َأنـمَبَأََن َأيُّوَب، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، َعنم َأيب َبكم ُ َحدثَنا ِإمسم نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِتِه فـََقالَ  َرمَض، السََّنُة اثـمَنا : َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب ِف َحجَّ َم َخَلَق هللا السََّمَوات َواَأم َئِتِه يـَوم َتَداَر َكَهيـم َأاَل ِإنَّ الزََّماَن َقِد اسم
َها َأرمبـََعٌة ُحُرٌم، َثََلثٌَة ُمتَـوَ  ًرا ِمنـم َ مُجَاَدى َعَشَر َشهم جَِّة َوالمُمَحرَُّم، َورََجُب ُمَضَر الَِّذي بـَنيم الَِياٌت ُذو المَقعمَدِة َوُذو اْلِم

 .َوَشعمَبانَ 
م  َهَذا؟ قـُلمَنا: مثَّ قَالَ  هِ : َأاَل َأيُّ يـَوم يِه بَِغريمِ امسِم ُ َوَرُسولُُه َأعمَلُم َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا َأنَُّه َسُيَسمِ   .اَّللَّ

ِر؟ قـُلمَنا: قَالَ  َم النَّحم  .بـََلى: َألَيمَس يـَوم



ر  َهَذا؟ قـُلمَنا: مثَّ قَالَ  ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : َأيُّ َشهم  .اَّللَّ
هِ  يِه ِبَغريمِ امسِم  .َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا َأنَُّه َسُيَسمِ 

جَِّة؟ قـُلمَنا بـََلى: قَالَ   .َألَيمَس َذا اْلِم
ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : َذا؟ قـُلمَناَأيُّ بـََلد  هَ : مثَّ قَالَ   .اَّللَّ

هِ  يِه ِبَغريمِ امسِم  .َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا َأنَُّه َسُيَسمِ 
ََرامِ ]قَاَل، َألَيمَسِت المَبلدة  اٌم  َعَليمُكمم َحرَ  -َوَأعمَراَضُكمم : الحسبه قَالَ  -فَِإنَّ ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم : بـََلى قَالَ : قـُلمَنا[ اْلم

أَُلُكمم َعنم َأعمَمالِ  َن رَبَُّكمم فـََيسم رُِكمم َهَذا ِف بـََلدُِكمم َهَذا، َوَستَـلمَقوم ِمُكمم َهَذا ِف َشهم ُكمم، َأاَل اَل تـَرمِجُعوا بـَعمِدي َكُحرمَمِة يـَوم
، َأاَل َهلم بـَلَّغمُت؟ َأاَل لِيُـبَـلِ ِغ الشَّا ِرُب بـَعمُضُكمم رَِقاَب بـَعمض  اًل َيضم ِهُد المَغاِئَب، فـََلَعلَّ َمنم يـُبَـلَُّغُه َيُكوُن َأَوَعى َلُه ِمنم ُضَلَّ

َعهُ   .بـَعمِض َمنم مسَِ
َرةَ  َماِم َأْحمََد، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، َعنم َأيب َبكم َنِد اْلمِ  .َهَكَذا َوَقَع ِف ُمسم

 .َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم ُمَسدَّد  
َاِعيَل َوالنََّساِئيُّ  ِرو بمِن ُزرَارََة، ِكََلمُهَا َعنم ِإمسم َرَة بِهِ  -َوُهَو ابمُن ُعَليََّة  -َعنم َعمم  .َعنم َأيُّوَب، َعِن ابمِن ِسريِيَن، َعنم َأيب َبكم
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ه  َعنم َأيُّوب َوَغريه، َعن ُمَُ  َرَجاُه ِمنم َغريمِ َوجم َقطع اَلن َصاِحَبا الصَِّحيِح َأخم مَّد ابمِن ِسريِيَن، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َوُهَو ُمنـم
َرَة، َعنم َأبِيِه ِبهِ   .َأيب َبكم
َبَأََن َعاِصُم بمُن ُُمَمَِّد بمِن زَيمد ، َعنم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ َأيمًضا ثـََنا يَزِيُد بمُن َهاُروَن، َأنـم ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المُمثـَىنَّ ِن ابمِن َأبِيِه، عَ  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبِىًن : ُعَمَر قَاَل، قَالَ  ُرونَ : النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  َأَتدم
م  َهَذا؟ قَاُلوا ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : َأيُّ يـَوم  .اَّللَّ

ُروَن َأيُّ بـََلد  َهَذا؟ قَاُلوا: قَالَ  ٌم َحَراٌم، َأفـََتدم ُ َوَرُسولُُه أَ : فَِإنَّ َهَذا يـَوم  .عمَلمُ اَّللَّ
 .بـََلٌد َحَرامٌ : قَالَ 
ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : قَالَ  ر  َهَذا؟ قَاُلوا اَّللَّ ُروَن َأيُّ َشهم  .َأفـََتدم
ٌر َحَرامٌ : قَالَ   .َشهم
ِمُكمم َهَذا ِف َشهم : قَالَ   .رُِكمم َهَذا ِف بـََلدُِكمم َهَذافَِإنَّ اَّللََّ َحرََّم َعَليمُكمم ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َوَأعمَراَضُكمم َكُحرمَمِة يـَوم

ََماَعِة ِإالَّ الرتِ مِمِذيَّ، مِ  َرَجُه المُبَخاِريُّ ِف َأَماِكَن ُمتَـَفر َِقة  ِمنم َصِحيِحِه، َوبَِقيَُّة اْلم نم ُطُرق  َعنم ُُمَمَِّد بمِن زَيمِد بمِن َعبمِد َوَقدم َأخم
ِه َعبمِد اَّللَِّ   . بمِن ُعَمَر َفذََكَرهُ اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعنم َجدِ 

بَـَرين ََنِفع، َعِن ابمِن ُعَمَر ( 5)َوقَاَل ِهَشاُم بمُن المَغاِز : قَاَل المُبَخاِريُّ  َم [ قَالَ ]َأخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َوَقَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِة الَِِّت َحجَّ هِبََذا  جَّ ََمَراِت ِف اْلَم َ اْلم ِر بـَنيم رَبِ : َوقَالَ ( 1)النَّحم َكم جِ  اَأم ُم اْلَم  .َهَذا يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  َهدم : َفطَِفَق النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .اللَُّهمَّ اشم



 .َهِذِه َحجَُّة المَوَداعِ : َوَودََّع النَّاَس فـََقاُلوا
َِديَث َأبُو َداُوَد، َعنم ُمَؤمَِّل بمِن الم  َنَد َهَذا اْلم ِلم  َوَقدم َأسم  .َفضمِل، َعِن المَولِيِد بمِن ُمسم

َرَجُه ابمُن َماَجهم، َعنم ِهَشاِم بمِن َعمَّار ، َعنم َصَدَقَة بمِن َخاِلد ، ِكََلمُهَا َعنم ِهَشاِم بن المَغاز ابمن ر  بيَعة اْلرشى َأىب َوَأخم
ِقي بِهِ  َمشم  .المَعبَّاس الدِ 

* * * 
__________ 

 .ا، قاعل من المَغزموحبَذمف المَياء وإثباهت( 5)
َِديِث الذى تقدم من َطرِيق ُُمَمَّد بن زيد َعن جده: قَاَل ابمن حجر( 1)  .هِبََذا، َأي ِِبْلم

 .َوَأرَاَد املَُصن ف بذلك أصل اْلَِديث وأصل َمعمَناُه َلِكن السِ َياق ُُممَتلف: قَالَ 
َظة  هللا َوَرُسوله أعلم َوالمَباء : هِبََذا المَكََلم المَمذمُكور يُرِيد التـَّفمِويض بَقومهلمم  وقف متلبسا: بقوله" هِبََذا " َوفس ر المكرمَماين َلفم

 .وقف النَِّب : ِف هِبََذا تتَـَعلَّق بقوله
 )*( 177/  9انمظُر إرشاد السارى 
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ََمَراِت َُيمَتِمُل أَ  ُطمَبِة ِعنمَد اْلم ِر َوقـَبمَل َطَواِفهِ وقيامه َعَليمِه السَََّلم هِبَِذِه اْلم َم النَّحم َرَة يـَوم َمم ِيِه اْلم  .نَُّه بـَعمَد َرمم
ََمَراتِ   .َوَُيمَتِمُل َأنه بعد َطَوافه ورجوعه ِإََل مىن ورميه ِِبْلم

َوََّل َما َرَواُه النََّساِئيُّ َحيمُث قَالَ  َرَّاينُّ، حَ : َلِكنم يـَُقوِ ي اَأم ُرو بمُن ِهَشام  اْلم ثـََنا َعمم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َسَلَمَة، َعنم َأيب َعبمِد َحدَّ دَّ
تِِه ُأمِ  ُحَصنيم  قَاَلتم  ، َعنم َجدَّ َْحمَِسيِ  ُت ِف َحجَِّة النَِّبِ  : الرَِّحيِم، َعنم زَيمِد بمِن َأيب أُنـَيمَسَة، َعنم َُيمََي بن ُحَصنيم اَأم َحَججم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََرَأيمت بِ  َرِ  َوُهَو ُُممرٌِم َحىتَّ َصلَّى اَّللَّ بَُه يُِظلُُّه ِمَن اْلم  ََلاًل آِخذا بقود رَاِحَلِتِه َوُأَساَمُة بمُن زَيمد  رَاِفٌع َعَليمِه ثـَوم
 .رََمى مَجمَرَة المَعَقَبةِ 

َ َوَأثـمىَن َعَليمِه َوذََكَر قـَوماًل َكِثريًا َوَقدم َرَواُه مُ  ِلٌم ِمنم َحِديِث زَيمِد بمِن َأيب أُنـَيمَسَة، َعنم َُيمََي بمِن مثَّ َخَطَب النَّاَس َفَحِمَد اَّللَّ سم
تِِه ُأمِ  اْلمصني قَاَلت ِ، َعنم َجدَّ َصنيم حججمت َمَع َرُسول هللا حجَّة المَوَداع فـََرَأيمت ُأَساَمة وبَلل َأحدمَها آخذ ِبِطَام : اْلُم
بَُه َيسم  َخُر رَاِفٌع ثـَوم َرِ  َحىتَّ َرَمى مَجمَرَة المَعَقَبةِ ََنَقة َرُسول هللا َواْلم  .تـُُرُه ِمَن اْلم

 .فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ قـَوماًل َكِثريًا: قَاَلتم 
عمُتُه يـَُقولُ  َوُد  -ِإنَّ أُمِ َر َعَليمُكمم َعبمٌد جُمَدٌَّع : " مثَّ مسَِ تـَُها قَاَلتم َأسم  ".طيُعوا يـَُقودُُكمم ِبِكَتاب هللا فَامسمَُعوا َلُه َوأَ  -َحِسبـم

َماُم َأْحمَدُ  َعمَمُش، َعنم َأيب َصاِلح  : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُعبَـيمد  هللا، َحدثَنا اَأم َواُن السَّمَّاُن  -َحدَّ َعنم َجاِبر ،  -َوُهَو ذَكم
ِر فـَقَ : قَالَ  َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم م  َأعمَظُم ُحرمَمًة؟ قَاُلوا: الَ َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمَنا َهَذا: َأيُّ يـَوم  .يـَوم
ر  َأعمَظُم ُحرمَمًة؟ قَاُلوا: قَالَ  ُرََن َهَذا: َأيُّ َشهم  .َشهم
 .بـََلُدََن َهَذا: َأيُّ بـََلد  َأعمَظُم ُحرمَمًة؟ َقاُلوا: قَالَ 



رُِكمم َهَذا، َهلم بـَلَّغمُت؟ قَاُلوافَِإنَّ ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َعَليمُكمم َحَراٌم كَ : قَالَ  ِمُكمم َهَذا ِف بـََلدُِكمم َهَذا ِف َشهم  .نـََعمم : ُحرمَمِة يـَوم
َهدم   .قَاَل اللَُّهمَّ اشم

 ِ ِه، َوُهَو َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم  .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
َبَة عَ  ِر بمُن َأيب َشيـم َعمَمِش ِبهِ َوَرَواُه َأبُو َبكم  .نم َأيب ُمَعاِويََة، َعِن اَأم

(7/935) 

 
 

َم َعَرَفةَ  َم َحِديُث َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجاِبِر ِف خطَبته َعَليمِه السَََّلم يـَوم  .َوَقدم تـََقدَّ
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعِليُّ بمُن حَبمر  : قَاَل اْلمِ َعمَمِش،َحدَّ  ، َحدثَنا ِعيَسى بمُن يُوُنَس، َعِن اَأم
، قَالَ  ِريِ  ُدم ، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ُ َعَليمِه َوسلم ِف َحجَِّة المَوَداعِ : َعنم َأيب َصاِلح   .قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َفذََكَر َمعمَناهُ 
 .ار ، َعنم ِعيَسى بمِن يُوُنَس بِهِ َوَقدم َرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم ِهَشاِم بمِن َعمَّ 

 ِ َناُدُه َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم  .َوِإسم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َوَأيب : َوقَاَل اْلم َعمَمِش، َعنم َأيب َصاِلح  ثـََنا َأبُو ِهَشام، َحدثَنا َحفمٌص، َعِن اَأم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَطَب فـََقالَ سَ  م  َهَذا؟ قَاُلوا: ِعيد ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌم َحَرامٌ : َأيُّ يـَوم فَِإنَّ ِدَماءَُكمم : " قَالَ : يـَوم

رُِكمم َهَذا ِف بـََلدُِكمم َهذَ  ِمُكمم َهَذا ِف َشهم  ".ا َوَأممَواَلُكمم َعَليمُكمم َحَراٌم َكُحرمَمِة يـَوم
، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َوَأيب َسِعيد  : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ  َعمَمِش، َعنم َأيب َصاِلح   .َرَواُه َأبُو ُمَعاِويََة، َعِن اَأم

 .َومَجََعُهَما لََنا َأبُو ِهَشام  
، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة وَ  َعمَمِش، َعنم َأيب َصاِلح  ، َعِن اَأم  .َأيب َسِعيد  َعنم َحفمِص بمِن ِغَياث 

، َعنم : قـُلمتُ  َعمَمِش، َعنم َأيب َصاِلح  ، َعِن اَأم َم ِرَوايَُة َأْحمََد َلُه َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُعبَـيمد  الطََّناِفِسيِ  ، َوتـََقدَّ َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ
 .فـََلَعلَُّه ِعنمَد َأيب َصاِلح  َعِن الثَََّلثَةِ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
، قَالَ * * *  َجِعيِ  َشم ، َعنم َسَلَمَة بمِن قـَيمس  اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَِّة : َوقَاَل ِهََلُل بمُن َيَساف  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تـُُلوا النـَّفمَس الَِِّت حَ : " المَوَداعِ  ًئا، َواَل تـَقم رُِكوا ِِبَّللَِّ َشيـم َا ُهنَّ َأرمَبٌع، اَل ُتشم رُِقوا ِإَّنَّ َقِ ، َواَل تـَزمنُوا َواَل َتسم ُ ِإالَّ ِِبْلم  ".رََّم اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  عمتـُُهنَّ ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َفَما َأََن بََِشحَّ َعَليمِهنَّ ِمينِ  ِحنَي مسَِ
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 .َمنمُصور ، َعنم ِهََلِل بمِن ِيَساف  َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث 
َنَة َوالثَـّومِريُّ َعنم َمنمُصور   َياُن بمُن ُعيَـيـم  .وََكَذِلَك َرَواُه ُسفم

ِة المَوَداعِ  ثـََنا َأْحمَُد بمُن عمر بن أنس العذري، َحدثَنا: َوقَاَل ابمُن َحزمم  ِف َحجَّ  َحدَّ
ََرِوي  االن د اهلم َاِفظ ِبالهواز، َحدثَنا سهل بن ُموَسى بن َأبُو َذر عبد هللا بن َأْحم د بن َعبمَداِن اْلم صاري، َحدثَنا َأْحم

رو بن َعاِصم، َحدثَنا َأبُو المَعوام، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ُجَحاَدَة، َعنم ِزََيِد بمِن ِعََل  َقَة، َعنم ُأَساَمَة شريزاد، َحدثَنا ُموَسى بن َعمم
، قَالَ  ُت رَ : بمِن َشرِيك  ِة المَوَداِع َوُهَو خَيمُطُب َوُهَو يـَُقولُ َشِهدم َتَك َوَأَخاَك مثَّ َأَدََنَك : " ُسوَل هللا ِف َحجَّ ُأمََّك َوَأَِبَك َوُأخم

ٌم فـََقاُلوا: قَالَ " َأدمََنَك   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ قتلَنا بـَُنو يـَرمبُوع  : َفَجاَء قـَوم
ُ َعلَ : فـََقالَ  َرى : " يمِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌس َعَلى ُأخم َماَر، فـََقالَ " اَل ََتميِن نـَفم : " مثَّ َسأََلُه رَُجٌل َنِسَي َأنم يـَرمِمَي اْلِم

 .ُطفم َواَل َحَرجَ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َنِسيُت الطََّواَف فـََقالَ : مثَّ َأاَتُه آَخُر فـََقالَ " ارمِم َواَل َحَرَج 
 .اذمَبحم َواَل َحَرجَ : َحَلَق قبل َأن يذبح قَالَ  مثَّ َأاَتُه آَخرُ 

َمِئذ  َعنم شئ ِإالَّ قَالَ   ".اَل َحَرَج اَل َحَرَج : " َفَما َسأَُلوُه يـَوم
ِلًما َفَذِلَك الَِّذي َحرَِج َوَهَلَك : " مثَّ قَالَ  ََرَج ِإالَّ َرُجًَل اقمرتض اممَرًءا ُمسم ُ اْلم  ".َقدم َأذمَهَب اَّللَّ
ََرَم "  َوقَالَ  ُ َداًء ِإالَّ َأنـمَزَل َلُه َدَواًء ِإالَّ اهلم  ".َما َأنـمَزَل اَّللَّ

َياِق ِمنم َهِذِه الطَّرِيقِ  ُل السَُّنِن بـَعمَض َهَذا السِ  َماُم َأْحمَُد َوَأهم  .َوَقدم َرَوى اْلمِ
 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َماُم َأْحمَدُ  ثَـ : َوقَاَل اْلمِ ُث َعنم َجرِير  َحدَّ عمُت َأَِب ُزرمَعَة ُُيَدِ  ، مسَِ ِرك  َثيِن ُشعمَبُة، َعنم َعِليِ  بمِن ُمدم ُه  -َنا َحجَّاٌج، َحدَّ َوُهَو َجدُّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ - تَـنمِصِت النَّاسَ : ِف َحجَِّة المَوَداعِ : ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .ََي َجرِيُر اسم

ِرُب بـَعمُضُكمم رِقَاَب بـَعمض  : " ِف ُخطمَبِتهِ : مثَّ قَالَ   ".اَل تـَرمِجُعوا بـَعمِدي ُكفَّارًا َيضم
ُهَما َعنم ُشعمَبَة بِهِ  ، ُكلٌّ ِمنـم ِدي    .مثَّ َرَواُه َأْحمَُد، َعنم ُغنمَدر  َوَعِن ابمِن َمهم

ِ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة بِهِ  َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم
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د ، َقاَل بـََلغََنا َأنَّ َجرِيًرا قَالَ : َوقَاَل َأْحم َاِعيُل، َعنم قـَيمس  تَـنمِصِت النَّاسَ : قَاَل َرُسول هللا: َحدثَنا ابمن َّنري، َحدثَنا ِإمسم  .اسم
 اَل َأعرفن بعد َما أرى: " مثَّ قَاَل ِعنمَد َذِلكَ 

 .َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َّنَُريم  بِهِ ":  ترجعون ُكفَّارًا َيضمِرُب بـَعمُضُكمم رِقَاَب بـَعمض  
ر و، َعنم َأبِيه، : َوقَاَل النََّساِئي   َوِص، َعِن ابمِن َغرمَقَدَة، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َعمم َحم ، َعنم َأيب اَأم : قَالَ َحدثَنا َهنَّاُد بمُن السَِّريِ 

 .َأيُـَّها النَّاسُ : ِة المَوَداِع يـَُقولُ شِهدت َرُسول هللا ِف َحجَّ 
 .َثََلَث َمرَّات

م َهَذا؟ قَاُلوا رَبِ : َأي يـَوم َكم جِ  اَأم ُم اْلَم  .يـَوم



ِمُكمم َهَذا ِف بلدكم َهَذا، َواَل جيىن: " قَالَ  َنُكمم َحَراٌم َكُحرمَمِة يـَوم على َوَلده،   َجانفَِإنَّ ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َوَأعمَراَضُكمم بـَيـم
وَن ِمنم َأعمَماِلُكمم فـَيَـرمَضى، َأاَل ِإنَّ الشَّيمطَاَن َقدم يَِئَس َأنم يـُعمَبَد ِف بلدكم َهَذا، َوَلِكنم َسَيُكوُن َلُه طَاَعٌة ِف بـَعمِض َما حَتمَتِقرُ 

َاِهِليَِّة يُوَضُع، َلُكمم رُُءوُس َأممَوا َِديثِ " ِلُكمم اَل َتظمِلُموَن َواَل ُتظمَلُموَن َأاَل َوِإنَّ ُكلَّ ِرًِب ِمنم ِرَِب اْلم  .َوذََكَر مَتَاَم اْلم
رِ ( 5)َِبُب َمنم قَاَل خيمطب : َوقَاَل َأبُو َداُودَ * * *  َم النَّحم ، َحدثَنا ِهَشام بن عبد المملك، : يـَوم ثـََنا َهاُروُن بمُن َعبمِد اَّللَِّ َحدَّ

رَِمة  رمَماُس بمُن ِزََيد  المَباِهِليُّ قَالَ حَ  -ُهَو ابمن عمار  -َحدثَنا ِعكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب : دثَنا اهلِم رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َضمَحى مبِىًن  َم اَأم َباِء يـَوم  .النَّاَس َعَلى ََنقَِتِه المَعضم

رَِمةَ  ه ، َعنم ِعكم رمَماسِ  َوَرَواُه َأْحمَُد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َغريمِ َوجم  .بمِن َعمَّار ، َعِن اهلِم
رِ : قَالَ  َم النَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب النَّاَس مبِىًن يـَوم  .َعَلى ََنقَته العضباء َكاَن َأيب ُمرمِدِف فـََرَأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .خطب: 907/  5َأبُو َداُود ( 5)

)*( 
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ُظ أَ  َندِ َلفم  .ْحمََد، َوُهَو ِمنم ُثََلثِيَّاِت المُمسم
َمد  .َوَّلِلَِّ اْلم

 ، َحدثَنا( 5)َحدثَنا ُمَؤمل بن المفضل اْلراىن، َحدثَنا المَولِيد : مثَّ قَاَل َأبُو َداُود
عمُت َأَِب أَُماَمَة يـَُقولُ ( [ 1)المَكََلِعيِ  ]ابمن َجابر، َحدثَنا ُسَليمِم بمِن َعاِمر   ُ َعَليمِه مسَِ : مسَِ عمُت ُخطمَبِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِ  َم النَّحم  .َوَسلََّم مبِىًن يـَوم
َماُم َأْحمَدُ  عمُت َأَِب أَُمامَ : َوقَاَل اْلمِ ، مسَِ ، َعنم ُسَليمِم بمِن َعاِمر  المَكََلِعيِ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َعنم ُمَعاِويََة بمِن َصاِلح  : َة يـَُقولُ َحدَّ

َليمِه ِف الغرز  َعاِء َواِضٌع رِجم َدم َمِئٌذ َعَلى اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يـَوم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يـََتطَاَول ليسمع النَّاسَ مسَِ
تِهِ  َمُعوَن؟ فـََقاَل رَُجٌل ِمنم َطَواِئِف النَّاسِ : فـََقاَل بَِعمَلى َصوم َنا؟ فـََقالَ ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َأاَل َتسم اعمُبُدوا رَبَُّكمم : "  َماَذا تـَعمَهُد ِإلَيـم

ُخُلوا َجنََّة رَبِ ُكمم   ".َوَصلُّوا مخسكم وصوموا شهركم َوَأطيُعوا ِإذا أمرمُُت، َتدم
َمِئذ ؟ قَالَ : فـَُقلمتُ  َمِئذ  ابمن َثََلِثنَي سنة أ: ََي َأَِب أَُماَمَة ِمثمُل َمنم َأنمَت يـَوم زاحم المَبِعري أزحزحه قدما ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َأََن يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ
َرَجُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم ُموسَ  ، َوَأخم َُباِب، َعنم ُمَعاِويََة بمِن َصاِلح  ى بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن المُكوِفِ ، َعنم َوَرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم زَيمِد بمِن اْلم

َُباِب، َوقَالَ زَيمِد   .َحَسٌن َصِحيحٌ : بمِن اْلم
َماُم َأْحمَدُ  عمُت : قَاَل اْلمِ َوماَلينُّ، مسَِ ِلم  اْلم ِبيل ابمن ُمسم ثـََنا ِإمسمَاِعيل بن َعبَّاس، َحدثَنا ُشَرحم ثـََنا َأبُو المُمِغريَِة، َحدَّ َأَِب ُأَماَمَة َحدَّ

عمُت َرُسوَل اَّللَِّ : المَباِهِليَّ يـَُقولُ  ُ َعَليمِه َوسلم يـَُقوُل ِف ُخطمَبِتِه َعاَم َحجَِّة المَوَداعِ  مسَِ ِإنَّ اَّللََّ َقدم َأعمَطى ُكلَّ ِذي : " َصلَّى اَّللَّ
، َوَمِن  َجُر َوِحَسابـُُهمم َعَلى اَّللَِّ ، َوالمَوَلُد لِلمِفَراِش َوِللمَعاِهِر اْلَم  َغريمِ َأبِيِه َأِو انـمَتَمى ِإََل ادََّعى ِإََل َحق   َحقَُّه َفََل َوِصيََّة ِلَواِرث 



ِم المِقَياَمِة، اَل تنمفق اممَرَأة من بَيتَها ِإالَّ إبِِ   ".ذن َزوجَها َغريمِ َمَوالِيِه فـََعَليمِه َلعمَنُة اَّللَِّ التَّابَِعُة ِإََل يـَوم
__________ 

 .َحدثَنا المَولِيد بن َجابر، َحدثَنا سليم: َأبُو َداُود( 5)
 )*( 907/  5سَنن َأىب َداُود  من( 1)
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 .َذاك أفضل َأممَوالَنا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ َواَل الطََّعاَم؟ قَالَ : َفِقيلَ 
يمُن َمقمِضيٌّ، َوالزَِّعيُم َغارٌِم : " مثَّ قَاَل َرُسول هللا  ".المَعارِيَُّة ُمَؤدَّاٌة َوالمِمنمَحُة َمرمُدوَدٌة، َوالدَّ

، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َوَرَواُه َأهم  َاِعيَل بمِن َعيَّاش  َرمبـََعُة ِمنم َحِديِث ِإمسم  .َحَسنٌ : ُل السَُّنِن اَأم
رِ ( 5)َِبب َمىت خَيمُطُب : مثَّ قَاَل َأبُو َداُود َرَْحه هللا َم النَّحم ِقي، َحدثَنا : يـَوم َمشم ثـََنا َعبمُد المَوهَّاِب بمُن عبد الرَِّحيم الدِ  َحدَّ

ر و المُمَزينُّ، قَالَ َمرموَ  َثيِن رَاِفُع بمُن َعمم ، َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب : اُن، َعنم ِهََلِل بمِن َعاِمر  المُمَزين ِ رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َباَء َوَعِليٌّ يـَُعربِ ُ َعنم  َ قَاِئم  َوقَاِعد  النَّاَس مبِىًن ِحنَي ارمتـََفَع الضَُّحى َعَلى بـَغمَلة  َشهم  .ُه َوالنَّاُس بـَنيم

، َعنم َمرمَواَن المَفَزاِريِ  بِهِ   .َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ُدَحيمم 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ِهََلل بن َعامر المُمزين ، َعن َأبِيه، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ ُطُب النَّاَس رََأيمت َرُسول هللا خَيم : َحدَّ

 .مبِىًن َعَلى بـَغمَلة  َوَعَليمِه بـُرمٌد َأْحمَرُ 
َ يََديمِه يـَُعربِ ُ َعنمهُ : قَالَ  ر  بـَنيم ِل بَدم  .َورَُجٌل ِمنم َأهم
َ َقَدِمِه َوِشَراِكهِ : قَالَ   .َفِجئمُت َحىتَّ َأدمَخلمُت َيِدي بـَنيم
 .َفَجَعلمُت َأعمَجُب من بردَها: قَالَ 

رََأيمت َرُسول هللا َعَلى : د بن عبيد، َحدثَنا َشيمٌخ ِمنم َبيِن فـََزارََة، َعنم ِهََلِل بمِن َعامر المُمزين ، َعن َأبِيه، قَالَ َحدثَنا ُُمَمَّ 
َباَء َوَعِليٌّ يـَُعربِ ُ َعنمهُ   .بـَغمَلة  َشهم

 .َوَرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث َأيب ُمَعاِويََة، َعنم ِهََلِل بمِن َعاِمر  
َماُم ِف ُخطمَبِتِه مبِىًن : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  َعمَرِج، َعنم ُُمَمَِّد : َِبُب َما يَذمُكُر اْلمِ َحدثَنا ُمَسد د، َحدثَنا َعبمُد المَواِرِث، َعنم ُْحَيمد  اَأم

، قَا ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُمَعاذ  التـَّيمِميِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوََنمُن مبِىًن : لَ بمِن ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميِ  َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمُع َما يـَُقوُل َوََنمُن ِف َمَنازِلَِنا، َفَطِفَق يـَُعلِ ُمُهمم َمَناِسَكُهمم حَ  َاُعَنا َحىتَّ ُكنَّا َنسم َماَر َفوضع السبابتنيفـَُفِتَحتم َأمسم  ىتَّ بـََلَغ اْلِم

__________ 
 .َأي َوقت خيمطب: َأبُو َداُود( 5)
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َنمَصاَر فـَنَـزَ  ِجِد، َوَأَمَر اَأم ِم المَمسم ِف، مثَّ َأَمَر المُمَهاِجرِيَن فـَنَـَزُلوا ِف ُمَقدَّ َذم ِجِد، مثَّ نـََزَل مثَّ قَاَل حبََصى اْلم ُلوا ِمنم َورَاِء المَمسم
 .النَّاُس بـَعمَد َذِلكَ 

 .َأْحمَُد َعنم َعبمِد الصََّمِد بمِن َعبمِد المَواِرِث، َعنم َأبِيهِ  َوَقدم َرَواهُ 
َرَجُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ابمِن المُمَباَرِك، َعنم َعبمِد المَواِرِث َكَذِلكَ   .َوَأخم

َماِم َأْحمََد َلُه َعنم َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم ُمَُ  َم ِرَوايَُة اْلمِ ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ُمَعاذ ، َعنم َوتـََقدَّ مَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميِ 
 .رَُجل  ِمَن الصََّحابَةِ 

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
ِريِ ، َعنم ِعيَسى بمِن طَلمَحَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بم  ، َعِن الزُّهم ِ ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  ِرو بمِن المَعاِص،  نِ َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم َعمم

ِر فـََقاَم ِإلَيمِه رَُجٌل فـََقالَ  َم النَّحم َنا ُهَو خَيمُطُب يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم َسُب َأنَّ َكَذا وََكَذا قـَبمَل  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكنمُت َأحم
 .َكَذا وََكَذا

َسُب أَ : مثَّ قَاَم آَخُر فـََقالَ   .نَّ َكَذا وََكَذا قـَبمَل َكَذاُكنمُت َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".افـمَعلم َواَل َحَرَج : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَجاُه ِمنم َحِديِث َماِلك    .َوَأخم
ِلمٌ  ِريِ  بِهِ : زَاَد ُمسم  .َويُوُنُس َعِن الزُّهم

تِ  ِضَع اسم َصائَِهاَوَلُه َألمَفاٌظ َكِثريٌَة لَيمَس َهَذا َموم  .قم
تَـَعانُ  َكاِم َوِِبَّللَِّ المُمسم َحم  .َوَُمَلُُّه ِكَتاُب اَأم

ِ قَالَ  َم َواَل ُأِخرَّ ِإالَّ قَالَ : َوِف َلفمظ  الصَِّحيَحنيم ِم َعنم شئ ُقدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َذِلَك الميَـوم : َفَما ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .افـمَعلم َواَل حرج

َم، ِفيَما يـَُقاُل، َوَأنـمَزَل المُمَهاِجرِيَن َُيمنَـَتُه وَ  ِجُد الميَـوم َرَتُه َوالنَّاُس فصل مثَّ نزل َعَليمِه السَََّلم مبِىًن َحيمُث المَمسم َنمَصاَر َيسم اَأم
هَلُمم ِمنم بعدهمم   .َحوم

َاِفظ البيهقى َاِفُظ َأنـمَبَأََن : َوقَاَل اْلم َحاق َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َباين  ِِبلمُكوَفِة، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن ِإسم َعِليُّ بمُن ُُمَمَّد بن عقَبة الشَّيـم
َرائِيُل، َعنم  ِري ، َحدثَنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى، َأنـمَبَأََن ِإسم  الزُّهم

(7/937) 

 
 

، َعنم ُأمِ  ُمَسيم  َأاَل نـَبميِنَ َلَك مبِىًن : ِقيَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َكَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُمَهاِجر ، َعنم يُوُسَف بمِن َماِهك 
 .اَل، ِمىًن ُمَناُخ َمنم َسَبقَ : بَِناًء يُِظلَُّك؟ قَالَ 

َنِد َواَل ِف المُكُتِب السِ تَِّة ِمنم َهَذا الموَ  َناٌد اَل بَمَس بِِه، َولَيمَس ُهَو ِف المُمسم هِ َوَهَذا ِإسم  .جم
ثـََنا َأبُو بكر ُُمَمَّد بن َخَلد الباهلى، َحدثَنا ُيَي، َعن ابمن جريج : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  َأوم َأبُو ( [ 5)َحدََّثىن َحرِيٌز ]َحدَّ

َأُل ابمَن ُعَمَر قَالَ  َع َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن فـَرُّوخ  َيسم َة  ِإَنَّ : َحرِيز  الشَّكُّ ِمنم َُيمََي، َأنَُّه مسَِ نـَتَـَباَيُع بَِممَواِل النَّاِس فـََيأمِت َأَحُدََن َمكَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََباَت مبِىًن َوَظلَّ : فـََيِبيُت َعَلى المَماِل، فـََقالَ   .َأمَّا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ( .1)انـمَفَرَد ِبِه َأبُو َداُوَد 

ثـََنا ُعثم : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر قَ َحدَّ َبَة، َحدثَنا ابمُن َّنَُريم  َوَأبُو ُأَساَمَة، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َعنم ََنِفع  اَل َماُن بمُن َأيب َشيـم
ِل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يَِبيَت مبَكََّة لََيايلَ ِمىًن ِمنم َأجم َتأمَذَن المَعبَّاُس َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َقايَِتِه فََأِذَن َلهُ سِ اسم

ِلٌم ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َُّنريم    .َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم
َرَة َأَنِس بمِن ِعَياض  : زَاَد المُبَخاِريُّ   .َوَأيب َضمم

ِلمٌ   .َوَأيب ُأَساَمَة َْحَّاِد بمِن ُأَساَمةَ : زَاَد ُمسم
َبَة بمِن َخاِلد، كلهم َعن عبيد هللا ابمن ُعَمَر بِهِ َوَقدم َعلََّقُه المُبَخارِ   .يُّ َعنم َأيب ُأَساَمَة َوُعقم

ِ، َكَما ثـََبَت َعنمُه َذِلَك ِف ال* * *  َعتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي بَِصمَحابِِه مبِىًن رَكم ِ ِمنم َحِديِث ابمِن َوَقدم َكاَن َصلَّى اَّللَّ صَِّحيَحنيم
ُعو  ُهَماَمسم ُ َعنـم  .د  َوَحارِثََة بمِن َوهمب  َرِضَي اَّللَّ

ُل طَائَِفة  ِمَن ا ِر النُُّسُك، َكَما ُهَو قـَوم ِِهمم َوهِلََذا َذَهَب طَائَِفٌة ِمَن المُعَلَماِء ِإََل َأنَّ َسَبَب َهَذا المَقصم  .لمَماِلِكيَِّة َوَغريم
 َأمتوا: َكاَن يـَُقول مبىن الهل َمكَّةِإنَّه َعَليمِه السَََّلم  : َوَمنم قَالَ : قَاُلوا

__________ 
 .سقط من املطبوعة( 5)
 .905/  5سَنن َأىب َداُود ( 1)

)*( 

(7/935) 

 
 

رٌ  ٌم َسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعاَم المَفتمِح َوُهَو ََنِزٌل ِبِ : فَِإَنَّ قـَوم َا قَاَل َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبمَطِح، َكَما تـََقدَّمَ فـََقدم َغِلَط ِإَّنَّ  .َأم
 .َوهللا أعلم

ِم ِمىًن بـَعمَد الزََّوالِ  م  ِمنم َأَيَّ ََمَراِت الثَََّلَث ِف ُكلِ  يـَوم  وََكاَن صلى هللا َعَليمِه سلم يـَرمِمي اْلم
َم، َماِشًيا َكَما قَاَل ابمُن ُعَمَر ِفيَما َسَلَف، ُكلُّ مَجم   .َرة  ِبَسبمِع َحَصَيات  يَُكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاة  َكَما قَاَل َجاِبٌر ِفيَما تـََقدَّ

ُعو هللا عزوجل َواَل يَِقُف ِعنمَد الثَّالِثَةِ  ُوََل َوِعنمَد الثَّانَِية َيدم  .َويَِقُف ِعنمَد اَأم
َحاق، َحدثَنا َعِليُّ بمُن حَبمر ، َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َسِعيد  المَمعمىن، قَااَل حَ : قَاَل َأبُو َداُودَ  َْحمَر، َعن ُُمَمَّد بن ِإسم دثَنا َأبُو َخاِلد اَأم

ِمِه ِحنَي : َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم آِخِر يـَوم َأفَاَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َر، مثَّ رََجَع ِإََل  ُس، ُكلُّ مَجمَرة  ِبَسبمِع ( [ 5)لََيايلَ ]ِمىًن َفَمَكَث هِبَا  َصلَّى الظُّهم َرَة ِإَذا زَاَلِت الشَّمم َمم رِيِق، يـَرمِمي اْلم ِم التَّشم َأَيَّ

ُوََل َوالثَّانَِيِة فيطيل الممَقام ويتضرع، ويرمى الثَّالِثَة اَل   . يَِقُف ِعنمَدَهاَحَصَيات  َويَُكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاة  َويَِقُف ِعنمَد اَأم
 .انـمَفَرَد ِبِه َأبُو َداُودَ 

، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ  ِريِ ، َعنم َساملِ  ه ، َعنم يُوُنَس بمِن يَزِيَد، َعِن الزُّهم نـمَيا َوَرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َغريمِ َوجم َرَة الدُّ َمم ُه َكاَن يـَرمِمي اْلم



ُعو َويـَرمَفُع يََديمِه مثَّ   ِبَسبمِع َحَصَيات  يَُكربِ ُ َعَلى ِإثمرِ  َلِة َطِويًَل َويَدم ِبَل المِقبـم تَـقم ِهَل، فـَيَـُقوُم ُمسم  ُكلِ  َحَصاة ، مثَّ يتَـَقدَّم مثَّ ُيسم
ُعو، َويرجع يََديمِه، َويـَُقوُم َطوِ  َلة، َوَيدم بل المقبـم تَـقم َطى مثَّ َيَمُخُذ َذاَت الشَمال فيسهل فَيقوم ُمسم  .يًَل يـَرمِمي المُوسم

ُ : مثَّ يـَرمِمي مَجمَرَة َذاِت المَعَقَبِة ِمنم َبطمِن المَواِدي َواَل يَِقُف ِعنمَدَها، مثَّ يـَنمَصِرُف فـَيَـُقولُ  َهَكَذا رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعُلهُ   .َعَليمِه َوَسلََّم يـَفم

ِر ِقَراَءِة ُسورَِة المبَـَقَرةِ  َقاَم ابمُن ُعَمرَ : َوقَاَل َوبـََرُة بمُن َعبمِد الرَّْحمَنِ   .ِعنمَد المَعَقَبِة ِبَقدم
ِر ِقَراَءِة ُسورَِة يُوُسفَ : َوقَاَل َأبُو جِممَلز    .َحَزرمُت ِقَياَمُه بَِقدم

 .ذكرمَها البيهقى
__________ 

 .903/  5من سَنن َأىب َداُود ( 5)
)*( 

(7/933) 

 
 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا سُ : َوقَاَل اْلمِ ر ، َعِن َأبِيه، َعن َأىب القداح، َعنم َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل َحدَّ َنَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم َياُن بمُن ُعيَـيـم فم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرخََّص لِلر َِعاِء َأنم يـَرمُموا  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًما ًما ويرعوا يـَوم  .يـَوم
د ر و، َعنم َحدثَنا ُُمَمَّد : َوقَاَل َأْحم ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم بن َأىب بكر وأنبأَن روح، َحدثَنا ابمن جريج، َأخمربين ُُمَمَّد ابمن َأيب َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمخَ  ، َعنم َأبِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأنم يـَتَـَعاقـَُبوا َص لِلر َِعاِء َأبِيه، َعن َأىب القداح بمِن َعاِصِم بمِن َعِدي  
َلًة مثَّ يـَرمُموا المَغدَ  ًما َولَيـم ُعوا يـَوم ِر، مثَّ َيدم َم النَّحم  .فـَيَـرمُموا يـَوم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َمالك، َعن عبد هللا بن بكر، َعن َأبِيه، َعن َأىب القداح بمِن َعاِصِم بمِن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َحدَّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَخَص لرعاء االبل ِف البيتوتة مبىن َحىتَّ يرموا يـَوم  َعِدي    ر مثَّ يـَرمُموَن َعنم َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م النَّحم

َم النـَّفمرِ  ِر مثَّ يـَرمُموَن المَغَد َأوم من بعد المَغد ليومني مثَّ يـَرمُموَن يـَوم َم النَّحم  .يـَوم
ِوهِ   .وََكَذا َرَواُه َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق َعنم َماِلك  بَِنحم

َنَة بِهِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم َرمبـََعُة ِمنم َحِديِث َماِلك  َوِمنم َحِديِث ُسفم ُل السَُّنِن اَأم  .َوَقدم َرَواُه َأهم
 .يحٌ َوِرَوايَُة َماِلك  َأَصحُّ، َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن َصحِ : قَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

ِم ا الَِّة َعَلى َأنَُّه َعَليمِه السَََّلُم َخَطَب النَّاَس مبِىًن ِف الميَـوم ََحاِديِث الدَّ ٌل ِفيَما َوَرَد ِمَن اَأم رِيِق َوُهَو َفصم ِم التَّشم لثَّاين ِمنم َأَيَّ
م  خَيمُطبُ : َأومَسطَُها قَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا ُُمَمَُّد : َِبٌب َأيَّ يـَوم ، َعِن َحدَّ بمُن المَعََلِء، َأنـمَبَأََن ابمُن المُمَباَرِك، َعنم ِإبـمَراِهيُم بمُن ََنِفع 

ر ، قَااَل  ِ ِمنم َبيِن َبكم ، َعنم َأبِيِه، َعنم َرُجَلنيم مِ : ابمِن َأيب جنَِيح  َ َأومَسِط َأَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم خَيمُطُب بـَنيم  رََأيـمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِيِق َوََنمُن ِعنمَد رَاِحَلِتِه،  التَّشم

(7/700) 



 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِِّت َخَطَب مبِىًن   .َوِهَي ُخطمَبِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .انـمَفَرَد ِبِه َأبُو َداُودَ 

ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن بشار، َحدثَنا َأبُو َعاِصم، حَ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ   دثَنا ربيَعة بن عبد الرَّْحمَنَحدَّ
َهاَن ( 5)ابمن ُحَصنيم  ثـَتميِن َجدَِّت َسرَّاُء بِنمُت نـَبـم َاِهِليَِّة  -، َحدَّ َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَلتم  -وََكاَنتم رَبََّة بـَيمت  ِف اْلم

م الرؤوس فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم م  َهذَ : اَّللَّ ُ َوَرُسولُُه َأعمَلمُ : ا؟ قـُلمَناَأيُّ يـَوم  .اَّللَّ
رِيِق؟ انـمَفَرَد ِبِه َأبُو َداُودَ : قَالَ  ِم التَّشم َسَط َأَيَّ  .َألَيمَس َأوم

رِيقِ ( 1)وََكَذِلَك قَاَل َعمُّ َأيب ُحرََّة : قَاَل َأبُو َداُودَ  ِم التَّشم َسَط َأَيَّ  .الرَّقَاِشيُّ َأنَُّه َخَطَب َأوم
د ُمتَِّصَل مطوال فـََقالَ َوَهَذا اْلمَ  َحدثَنا ُعثمَمان، َحدثَنا َْحَّاد ابمن َسَلَمَة، َأنـمَبَأََن َعِليُّ بمُن زَيمد ، : ِديُث َقدم َرَواُه االمام َأْحم

ِه، قَالَ  ، َعنم َعمِ  رِيِق  ُكنمُت آِخًذا ِبزَِماِم ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َعنم َأيب ُحرََّة الرَّقَاِشيِ  ِم التَّشم َسِط َأَيَّ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأوم
 .َأُذوُد َعنمُه النَّاسَ 

م  َأنـمُتمم َوِف َأيِ  بـََلد  َأنـمُتمم؟ قَاُلوا: فـََقالَ  ر  َأنـمُتمم َوِف َأيِ  يـَوم ُروَن ِف َأيِ  َشهم ر  َحَرام  : ََي َأيُـَّها النَّاُس َأَتدم م  َحَرام  َوَشهم ِف يـَوم
 .َلد  َحَرام  َوبَـ 

رُِكمم َهَذا ِف بَـ : قَالَ  ِمُكمم َهَذا ِف َشهم  .َلدُِكمم َهَذا ِإََل َأن تلقوهُ فَِإنَّ ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َوَأعمَراَضُكمم َعَليمُكمم َحَراٌم َكُحرمَمِة يـَوم
ِلم  ِإالَّ ِبِطيِب امسمَُعوا ِمينِ  َتِعيُشوا، َأاَل اَل َتظمِلُموا َأاَل اَل تَ : " مثَّ قَالَ  ظمِلُموا، َأاَل اَل َتظمِلُموا، ِإنَُّه اَل ُيَِلُّ َماُل اممِرئ  ُمسم

 .نـَفمس  ِمنمهُ 
ِم المِقَياَمِة، َوإِ  َاِهِليَِّة حَتمَت َقَدِمي َهِذِه ِإََل يـَوم رَبِيَعَة بمِن [ ابمن]نَّ َأوََّل َدم  يوضع دم َأاَل ِإنَّ ُكلَّ َدم  َوَمال  َوَمأمثـَُرة  َكاَنتم ِف اْلم

َاِهِليَّة َمومُضوع َاِرِث بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َكاَن مسرتضعا ِف بىن سعد َفقتلته ُهَذيمل، َأال ِإن كل َرِبًّ ِف اْلم  َوِإن هللا قضى اْلم
__________ 

 .ابمن حصن: 907/  5سَنن َأىب َداُود ( 5)
 .االصل َأبُو َْحمَزة( 1)

 .907/  5َنن َأىب َداُود َوَما أثمبته َعن س
 .115/  5وميزان ااِلعمِتَدال 

(7/705) 

 
 

 .َأنَّ َأوََّل ِرًِب يُوَضُع ِرَِب المَعبَّاِس بمِن عبد املطب، َلُكمم رُُءوُس َأممَواِلُكمم اَل َتظمِلُموَن َواَل ُتظمَلُمونَ 
َم َخَلقَ  َئِتِه يـَوم َتَداَر َكَهيـم َرمضَ  َأاَل َوِإنَّ الزََّماَن َقِد اسم ُ السََّمَوات َواَأم  .اَّللَّ

ةَ : " مثَّ قـََرأَ   ِإنَّ ِعدَّ
َها َأرمبـََعٌة ُحرُ  َرمَض ِمنـم م خلق السََّمَوات َواَأم ًرا ِف ِكَتاِب اَّللَِّ يـَوم يُن المَقيِ ُم َفََل الشُُّهوِر ِعنمَد اَّللَِّ اثـمَنا َعَشَر َشهم ٌم َذِلَك الدِ 



، َأاَل ِإنَّ الشَّيمطَاَن َقدم يَِئَس َأنم يـَعمُبَدهُ ، أَ "تظلموا ِفيِهنَّ َأنفسُكم  ِرُب بـَعمُضُكمم رَِقاَب بـَعمض   اَل اَل تـَرمِجُعوا بـَعمِدي ُكفَّارًا َيضم
َنُكمم  رِيِش بـَيـم  .المُمَصلُّوَن َوَلِكنَُّه ِف التَّحم

ًئا، َوِإنَّ هَلُنَّ َعَليمُكمم َحقًّا َوَلُكمم َعَليمِهنَّ حق، َأال اَل َُيملِ ( 5)َواتَّقوا هللا ِف النِ َساِء فَِإنَـُّهنَّ ِعنمدَُكمم ِعَواٌن  َن َِأَنـمُفِسِهنَّ َشيـم كم
َرُهونَهُ  رَُكمم، َواَل َيَمَذنَّ ِف بـُُيوِتُكمم َِأََحد  َتكم  .يُوِطئمَن فـُُرَشُكمم َأَحًدا َغيـم

ُجُروُهنَّ ِف الم  ُتمم ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواهم ، وهلن رزقهن وكسوهتن ِِبلمَمعمُروِف، فَِإنم ِخفم َر ُمبَـر ِح  َمَضاِجِع َواضمرِبُوُهنَّ َضرمًِب َغيـم
َللمُتمم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة هللا، َأاَل َوَمنم َكاَنتم ِعنمَدهُ  َتحم مُتُوُهنَّ بََِمانَِة اَّللَِّ َواسم َا َأَخذم َها َأَمانٌَة فـَلميـَُؤدِ َها ِإََل من ائتمنه عَ  َوِإَّنَّ  ".َليـم

َعُد ِمنم َساِمع  : َأاَل َهلم بـَلَّغمُت؟ َأاَل َهلم بـَلَّغمُت؟ مثَّ قَالَ : َوبسط يَده َوقَالَ   .لِيـُبَـلِ ِغ الشَّاِهُد المَغاِئَب فَِإنَُّه ُربَّ ُمبَـلَّغ  َأسم
َسُن ِحنَي بـَلََّغ َهِذِه المَكِلَمةَ : قَاَل ُْحَيمدٌ  َعَد بِهِ َقدم َواَّللَِّ بـَلَّ : قَاَل اْلَم َواًما َكانُوا َأسم  .ُغوا َأقـم

نم َعِليِ  بمِن زَيمِد بمِن َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد ِف ِكَتاِب النِ َكاِح ِمنم ُسَنِنِه َعنم ُموَسى بمِن ِإمسمَاِعيَل، َعنم َْحَّاِد ابمن َسَلَمَة، عَ 
َعاَن، َعنم َأيب ُحرََّة الرَّقَاِشيِ   ُُه َحِني -ُجدم  .ِف النُُّشوز( 1)َعنم َعمه بِبَـعمِضه  -َفُة َوامسم

__________ 
 .االسرى، مجع عان: العواىن( 5)
 .997/  5سَنن َأىب َداُود ( 1)

)*( 
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ِر ِبََل خَلف ِعنمد َأهم : قَاَل ابمُن َحزمم   ِم النَّحم ُم الثَّاين ِمنم يـَوم َم الرؤوس َوُهَو الميَـوم ِل َمكََّة، َوَجاَء َأنَُّه َجاَء َأنَُّه َخَطَب يـَوم
َرَف َكَما قَاَل تـََعاََل  َمُل َعَلى َأنَّ َأومَسَط مبَعمىَن َأشم رِيِق، فـَُتحم ِم التَّشم َسُط َأَيَّ َوَهَذا " وََكَذِلَك َجَعلمَناُكمم أمة وسطا : " َأوم

ُ َأعمَلمُ   .املسلك الذى َأخذه ابمُن َحزمم  بَِعيٌد َواَّللَّ
َاِفظُ  ر  المبَـزَّارُ  َوقَاَل اْلم ثـََنا ُموَسى بمنُ : َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو مَهَّام  ُُمَمَُّد بمُن الز ِبمرِقَاِن، َحدَّ ِرو بن ِمسمكني، َحدَّ ثـََنا المَولِيُد بمُن َعمم  َحدَّ

نـََزَلتم َهِذِه السُّورَُة َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : ، قَالَ ُعبَـيمَدَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار  َوَصَدَقَة بمِن َيَسار ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمرَ 
رِيِق ِف َحجَِّة المَوَداع ِم التَّشم َسِط َأَيَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبىن َوُهَو ِف َأوم ُر اَّللَِّ َوالمَفتمُح : " اَّللَّ فـََعَرَف َأنَُّه المَوَداُع فََأَمَر " ِإذم َجاَء َنصم

ِلمِ ِبَراِحَلِتِه ا ُ ِمَن المُمسم َتَمَع ِإلَيمِه َما َشاَء اَّللَّ َواِء فـَُرِحَلتم َلُه مثَّ رَِكَب َفوقف للنَّاس ِِبلمَعَقَبِة، فَاجم َ َوَأثـمىَن لمَقصم نَي، َفَحِمَد اَّللَّ
ُلُه مثَّ قَالَ  در َدُم  َأمَّا بـَعمُد، َأيُـَّها النَّاُس فَِإنَّ ُكلَّ َدم  َكانَ : َعَليمِه مبَا ُهَو َأهم َاِهِليَِّة فـَُهَو هدر، َوِإن أول دمائكم أهم ِف اْلم

تَـرمِضًعا ِف َبيِن لَيمث  فـََقتَـَلتمُه ُهَذيملٌ [ ابمنِ ] َاِرِث، َكاَن ُمسم  .رَبِيَعَة بمِن اْلم
ُضوٌع، َوِإنَّ َأوََّل ِرَِبُكمم َأَضُع ِرَِب المَعبَّا َاِهِليَِّة فـَُهَو َموم  .ِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلبِ وَُكلُّ ِرًِب ِف اْلم

َة ا َرمَض، َوِإنَّ ِعدَّ َم َخَلَق هللا السََّمَوات َواَأم َئِتِه يـَوم َتَداَر َكَهيـم َها َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ الزََّماَن َقِد اسم لشُُّهوِر ِعنمَد اَّللَِّ اثـمَنا عشر ِمنـم
َ مُجَادَ  -ُمَضَر  -َأرمبـََعٌة ُحُرٌم رََجُب  جَِّة َوالمُمَحرَُّم الَِّذي بـَنيم يُن المَقيِ ُم َفََل " ى َوَشعمَباَن، َوُذو المَقعمَدِة َوُذو اْلِم َذِلَك الدِ 

يَة " َتظمِلُموا ِفيِهنَّ َأنـمُفَسُكمم  ِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا ُيُِلُّونَُه َعاًما َوُُيَر ُِمونَُه َعا" اْلم َا النسئ زََِيَدٌة ِف المُكفم ًما لِيـَُواِطُئوا ِإَّنَّ



َة َما حرم هللا  َكانُوا ُيلوَن صفر َعاما وُيرمون الممحرم َعاما، وُيرمون صفر َعاما َوُيلوَن الممحرم َعاما، َفَذِلك " ِعدَّ
 .النسئ

َها، َأيُـَّها  َتَمَنُه َعَليـم النَّاُس ِإنَّ الشَّيمطَاَن َقدم يَِئَس َأنم يـُعمَبَد بِِبََلدُِكمم ََي َأيُـَّها النَّاُس َمنم َكاَن ِعنمَدُه َوِديَعٌة فـَلميـَُؤدِ َها ِإََل َمِن ائـم
َذُروهُ  َعمَماِل، فَاحم  آِخَر الزََّماِن، َوَقدم يـَرمَضى َعنمُكمم، مبَُحقََّراِت اَأم
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َعمَماِل، َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ النِ َساَء ِعنمدَُكمم َعَواٌن َأَخذم  َللمُتمم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة على دينُكمم مبحقرات اَأم َتحم مُتُوُهنَّ بََِمانَِة اَّللَِّ َواسم
، َلُكمم َعَليمِهنَّ َحقٌّ َوهَلُنَّ َعَليمُكمم َحقٌّ، َوِمنم َحقِ ُكمم َعَليمِهنَّ َأنم اَل يُوِطئمَن فـُُرَشُكمم َغيـم  ، اَّللَِّ رَُكمم َواَل يـَعمِصيَنُكمم ِف َمعمُروف 

رِبُ  فَِإنم فـََعلمنَ  َوتـُُهنَّ ِِبلمَمعمُروِف، فَِإنم َضَربـمُتمم فَاضم َر ُمبَـر ِح  َذِلَك فـََليمَس َلُكمم َعَليمِهنَّ َسِبيٌل، َوهَلُنَّ ِرزمقـُُهنَّ وَِكسم  .وا َضرمًِب َغيـم
 َواَل ُيَِلُّ 

ُسُه، َأيُـَّها النَّاُس ِإين ِ  ،  اِلممِرئ  ِمنم َماِل َأِخيِه ِإالَّ َما طَاَبتم بِِه نـَفم ُُتم بِِه ملَم َتِضلُّوا، ِكَتاَب اَّللَِّ ُت ِفيُكمم، َما ِإنم َأَخذم َقدم تـَرَكم
 .فَاعمَمُلوا بِهِ 

م  َهَذا؟ قَالُوا ٌم َحَرامٌ : َأيُـَّها النَّاُس َأيُّ يـَوم  .يـَوم
 .فََأيُّ بـََلد  َهَذا؟ قَاُلوا بـََلٌد َحَرامٌ : قَالَ 
ر  َهَذا؟ قَاُلوا: قَالَ  رٌ : َأي َشهم  .َحَرامٌ  َشهم
ِم ِف َهَذا المبَـَلِد َوَهَذا ال: قَالَ  بَـلِ غم َشاِهدُُكمم فَِإنَّ اَّللََّ َحرََّم ِدَماءَُكمم َوَأممَواَلُكمم َوَأعمَراَضُكمم َكُحرمَمِة َهَذا الميَـوم ِر، َأاَل لِيـُ شَّهم

 .َغائَِبُكمم، اَل َنِبَّ بـَعمِدي َواَل ُأمََّة بـَعمدَُكمم 
َهدم : يمِه فـََقالَ مثَّ رََفَع يَدَ   .اللَُّهمَّ اشم

لَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَُزوُر المبَـيمَت ِف ُكلِ  لَيـم ُر ِإيَراِد َحِديث  ِفيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ة  ِمنم لََيايل ِمىًن ِذكم
، أَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ِم ِمىًن يُذمَكُر َعنم َأيب َحسَّاَن َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَُزوُر المبَـيمَت ِف َأَيَّ  .نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِيضِ   .َهَكَذا ذََكَرُه ُمَعلًَّقا ِبِصيَغِة التَّمم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َسِن بمُن َعبمَداَن، َأنـمَبَأََن َأْحمَدُ : َوَقدم قَاَل اْلم بَـَرََنُه َأبُو اْلَم َرى، َأنبَأََن ابمن  َأخم بمُن عبيد الصفار، َحدثَنا المُعمم

َنا ُمَعاُذ بمُن ِهَشام  ِكَتاًِب قَالَ : عرمعرة، فـََقالَ  َرأمهُ : َدَفَع ِإلَيـم عمُتُه ِمنم َأيب َوملَم يـَقم  .مسَِ
، َأنَّ َرسُ : َفَكاَن ِفيهِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَُزوُر المبَـيمَت ُكلَّ َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأيب َحسَّاَن، َعِن ابمِن َعبَّاس  وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلة  َما َداَم مبِىًن   .لَيـم
 .َوَما رََأيمُت َأَحًدا َواطََأُه َعَليمهِ : قَالَ 

َهِقيُّ  ، َعِن ابمنِ : قَاَل المبَـيـم ، َعنم طَاُوس  َاِمِع َعِن ابمِن طَاُوس  ، َوَرَوى الثَـّومِريُّ ِف اْلم  َعبَّاس 
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َلة   ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يُِفيُض ُكلَّ لَيـم  .َوَهَذا ُمرمسل -يـَعميِن لََيايلَ ِمىًن  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
جَِّة قَاَل بـَعمُضُهمم  ُم السَّاِدُس ِمنم ِذي اْلِم م الز ِيَنة، النه يزين ِفي: فصل الميَـوم نُ يـَُقال َلُه يـَوم  ِه المُبدم

َِها ََلِل َوَغريم  .ِِبْلِم
َن ِفيِه ِمَن المَماِء َوَُيمِمُلوَن ِمنمُه  ُم التـَّرمِويَِة، َِأَنَـُّهمم يـَتَـَروَّوم ُم السَّاِبُع يـَُقاُل َلُه يـَوم َما َُيمَتاُجوَن ِإلَيمِه َحاَل المُوُقوِف َوَما َوالميَـوم

 .بـَعمَدهُ 
ُم الثَّاِمُن يـَُقاُل لَ  َبمَطِح ِإََل ِمىًن َوالميَـوم ُم ِمىًن َِأَنَـُّهمم يـَرمَحُلوَن ِفيِه ِمَن اَأم  .ُه يـَوم

ُم َعَرَفَة، ِلُوُقوِفِهمم ِفيِه هِبَا ُم التَّاِسُع يـَُقاُل َلُه يـَوم  .َوالميَـوم
رَبِ  َكم جِ  اَأم ُم اْلَم َضمَحى َويـَوم ُم اَأم ِر َويـَوم ُم النَّحم ُم المَعاِشُر يـَُقاُل َلُه يـَوم  .َوالميَـوم

ُم الرؤوس َِأَنَـّهُ  ، َِأَنَـُّهمم يَِقرُّوَن ِفيِه، َويـَُقاُل َلُه يـَوم ُم المَقرِ  ُم الَِّذي يَِليِه يـَُقاُل َلُه يـَوم ََضاِحي، َوالميَـوم مم َيَمُكُلوَن ِفيِه رُُءوَس اَأم
رِيقِ  ِم التَّشم  .َوُهَو َأوَُّل َأَيَّ

رِيِق يـَُقاُل َلُه يَـ  ِم التَّشم م الرؤوسَوََثين َأَيَّ م الذى يـَُقال َلُه يـَوم ِر ِفيِه، َوِقيَل ُهَو الميَـوم َوَِّل، ِْلََواِز النـَّفم ِر اَأم ُم النـَّفم  .وم
ِخرِ  ِر اْلم ُم النـَّفم رِيِق يـَُقاُل َلُه يـَوم ِم التَّشم ُم الثَّاِلُث ِمنم َأَيَّ  .َوالميَـوم

ُ تـََعاََل  ِ فَ : " قَاَل اَّللَّ َمنيم يَة( " 5)ََل ِإمثمَ َعَليمِه َوَمنم أتََخ ر َفََل ِإمثم َعَليمِه َفَمنم تـََعجََّل ِف يـَوم  .اْلم
رِيقِ * * * ] ِم التَّشم ُم الثَّاِلُث ِمنم َأَيَّ ِخِر َوُهَو الميَـوم ِر اْلم ُم النـَّفم َم الثََُّلََثِء رَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ( 1[ )فـََلمَّا ن يـَوم ، وََكاَن يـَوم

ُ َعَليمِه وَ  َة َوِمىًن َفَصلَّ اَّللَّ َ َمكَّ ِلُموَن َمَعُه، فـَنَـَفَر هِبِمم ِمنم ِمىًن فـَنَـَزَل المُمَحصََّب، َوُهَو َواد  بـَنيم  .ى بِِه المَعصمرَ َسلََّم َوالمُمسم
َيان: َكَما قَاَل المُبَخاِريُّ  َحاق بن يُوُسف، َحدثَنا ُسفم ، َحدثَنا ِإسم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن المُمثـَىنَّ  َحدَّ

__________ 
 .ُسورَة المبَـَقَرة( 5)
 .سقط من ا( 1)

)*( 
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، قَاَل َسأَلت أنس بن َمالك ُ َعَليمِه : الثَـّومِريُّ، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن رُفـَيمع  َأخمربين َعن شئ َعَقلمَتُه َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم ا َر يـَوم  .مبِىًن : لتـَّرمِويَِة؟ قَالَ َوَسلََّم، َأيمَن َصلَّى الظُّهم

ِر؟ قَالَ : قـُلمتُ  َم النـَّفم َر يـَوم َعُل أَُمَراُؤكَ : فَأَيمَن َصلَّى المَعصم َبمَطِح، افـمَعلم َكَما يـَفم  .ِِبَأم
َبمَطِح، َوُهَو الممُ  ِر ِِبَأم َم النـَّفم َر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى الظَّهم  .َحصَّبُ َوَقدم ُرِوَي َأنَُّه َصلَّى اَّللَّ

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َاِرِث، َأنَّ قـََتاَدَة َحدَّ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ُرو بمُن اْلم بَـَرين َعمم ، َأخم ثـََنا ابمُن َوهمب  ثـََنا َعبمُد المُمتَـَعاِل بمُن طَالب، َحدَّ ثَُه، َأنَّ َأَنَس َحدَّ

ُ َعَليم  ثَُه َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َر بمَن َماِلك  َحدَّ َر َوالمَعصم َوالمِعَشاَء، َوَرَقَد َرقمَدًة ِف ( 5[ )َوالمَمغمِربَ ]ِه َوَسلََّم، َأنَُّه َصلَّى الظُّهم



 .احملصب مثَّ رَِكَب ِإََل المبَـيمِت َفطَاَف بِهِ 
 .يعمىن طواف المَوَداع: قـُلمتُ 

َاِرث، قَالَ َحدثَنا عبد هللا بن عبد المَوهَّاب، َحدثَنا َخالِ : َوقَاَل الُبَخاِري   ثـََنا : د بن اْلم ُسِئَل عبد اَّللَِّ َعِن المُمَحصَِّب َفَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُعَمُر َوابمُن ُعَمرَ : ُعبَـيمُد اَّللَِّ َعنم ََنِفع  قَالَ   .نـََزَل هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َسُبُه َقالَ  -يـَعميِن المُمَحصََّب  -َأنَّ ابمَن ُعَمَر َكاَن ُيَصلِ ي هِبَا : َوَعنم ََنِفع   َر َوالمَعصمَر، َأحم  .َوالمَمغمِربَ : الظُّهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل َخاِلدٌ  َعًة َويَذمُكُر َذِلَك َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َجُع َهجم  .اَل َأُشكُّ ِف المِعَشاِء، مثَّ يـَهم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا : َوقَاَل اْلمِ ُ َعَليم َحدَّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم ََنِفع  ، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ ِه نُوُح بمُن َميمُمون 
َر َوُعثمَماَن نـََزُلوا المُمَحصَّبَ  ر  َوُعمم  .َوَسلََّم َوَأَِب َبكم

َماِم َأْحمََد ِمنم حَ  َنِد اْلمِ  .ِديِث َعبمِد اَّللَِّ المُعَمِريِ  َعنم ََنِفع  َهَكَذا رََأيـمُتُه ِف ُمسم
َحاَق بمِن َمنمُصور   َِديَث َعنم ِإسم  .َوَقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ َهَذا اْلم

َرَجُه ابمُن َماَجهم َعنم ُُمَمَِّد بمِن َُيمََي، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُعَمرَ  : ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  ، َعنم َوَأخم
َبمَطحَ  ر  َوُعَمُر َوُعثمَماُن يـَنمزُِلوَن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم  .َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َوَحِديث ابمن عمر: قَاَل الرتِ مِمِذيُّ   َوِف المَباِب َعنم َعاِئَشَة َوَأيب رَاِفع  َوابمِن َعبَّاس 
__________ 

 .من الُبَخاِري  ( 5)
)*( 
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َا نـَعمرِفُُه ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاِق َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بِهِ   .َحَسٌن َغرِيٌب، َوِإَّنَّ
َراَن الرَّاِزيِ ، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعم  ِلٌم َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِمهم ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َوَقدم َرَواُه ُمسم َمر ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع 
َبمَطحَ  َر َكانُوا يـَنمزُِلوَن اَأم ر  َوُعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَِب َبكم  .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُر بمُن ُجَويمرِيََة، َعنم ََنِفع  َعِن ابمنِ  ِلٌم َأيمًضا ِمنم َحِديِث َصخم ، وََكاَن ُيَصلِ ي ( 5)عمر، َأنه َكاَن ينزل احملصب  َوَرَواُه ُمسم
َبةِ  صم ِر ِِبْلَم َم النـَّفم َر يـَوم  .الظُّهم

َُلَفاُء بـَعمَدهُ : قَاَل ََنِفعٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواْلم  .َقدم َحصََّب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا يُوُنُس، َحدَّ ، َعِن ابمِن  -يـَعميِن ابمَن َسَلَمَة  -َْحَّاٌد  َحدَّ ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َأيُّوَب َوُْحَيمد ، َعنم َبكم

َر َوالمَمغمِرَب َوالمِعَشاَء ِِبلم  َر َوالمَعصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّهم َعًة، مثَّ َدَخَل َبطمَحاِء مثَّ َهَجَع هَ ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جم
َة  -  .َفطَاَف ِِبلمبَـيمتِ  -يـَعميِن َمكَّ

ر ، َعِن ابمِن ُعَمَر َفذََكَرهُ   .َوَرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم َعفَّاَن، َعنم َْحَّاد ، َعنم ُْحَيمد ، َعنم َبكم
َعله: َوزَاَد ِف آِخرِهِ   .وََكاَن ابمن عمر يـَفم



َبل وََكَذِلَك َرَواُه أبودواد َعن د بن َحنـم  .َأْحم
ِريِ ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َأيب ُهَريـمرَ : َوقَاَل الُبَخاِري   َثيِن الزُّهم َومزَاِعيُّ، َحدَّ : َة، قَالَ َحدثَنا اْلميدى، َحدثَنا المَولِيد، َحدثَنا اَأم

َم ال ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَغِد يـَوم ِر مبِىًن قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََنمُن ََنزُِلوَن َغًدا ِبَيمِف َبيِن ِكَنانََة َحيمُث تـََقامَسُوا َعَلى : " نَّحم
ِر  َِديثَ  -يـَعميِن ِبَذِلَك المُمَحصَِّب  -" المُكفم  .اْلم

َومزَاِعي ِ  ، َعِن اَأم ِلم  ِلٌم َعنم زَُهريمِ بمِن َحرمب  َعِن المَولِيِد بمِن ُمسم  .َوَرَواُه ُمسم
 .مثله َسَواء َفذََكرَ 

َماُم َأْحمَدُ  ِرو بمِن ُعثم : َوقَاَل اْلمِ ِ، َعنم َعمم َُسنيم ِريِ ، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َمعمَمر ، َعِن الزُّهم َماَن، َعنم َحدَّ
ِتِه  -ًدا قـُلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأيمَن تـَنمِزُل غَ : ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، قَالَ  ََنمُن : مثَّ قَالَ ! َوَهلم تـََرَك لََنا َعِقيٌل َمنمزاًِل : ؟ قَالَ -ِف َحجَّ

 ََنزُِلوَن َغدا ِإن َشاَء هللا
__________ 

 .َكاَن يرى احملصب سنة: ت( 5)
)*( 
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 .المُكفمرِ َحيمُث َقامَسَتم ُقريمًشا َعَلى  -يـَعميِن المُمَحصََّب  -ِبَيمِف َبيِن ِكَنانََة 
 -يعمىن َحىتَّ يسلُموا  -َوَذِلَك َأنَّ َبيِن ِكَنانََة َحاَلَفتم قـَُريمًشا َعَلى َبيِن َهاِشم  َأنم اَل يـَُناِكُحوُهمم َواَل يبايعوهم َواَل يؤوهم 

 .ِإلَيمِهم َرُسول هللا
ِلُم المَكاِفَر، َواَل المكَ : " مثَّ قَاَل ِعنمَد َذِلكَ  ِلَم اَل َيِرُث المُمسم ِريُّ " اِفُر المُمسم َيمفُ : قَاَل الزُّهم  .المَواِدي: َواْلم

َرَجاُه ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاقِ   .َأخم
قـَُريمش   اََأَ َعَليمِه ُكفَّارُ َوَهَذاَن اْلديثان فيهَما داَلَلة على َأنه َعَليمِه السَََّلم َقَصَد النـُُّزوَل ِف المُمَحصَِّب ُمَراَغَمًة ِلَما َكاَن متََ 

ِلُموا ِإلَيمِهمم َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َلمَّا َكتَـُبوا الصَِّحيَفَة ِف ُمَصاَرَمِة َبيِن َهاِشم  َوَبيِن المُمطَِّلِب َحىتَّ ُيسم  .َصلَّى اَّللَّ
ِضِعهِ   .َكَما َقدَّممَنا بـََياَن َذِلَك ِف َموم

يلَِ المعلَماءوََكَذِلَك نـََزَلُه َعاَم المَفتمِح،   .فـََعَلى َهَذا َيُكوُن نـُُزولُُه ُسنًَّة ُمَرغًَّبا ِفيَها، َوُهَو َأَحُد قـَوم
َياُن، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم : َوقد قَاَل الُبَخاِري   َا َكاَن َمنمزاًِل : َحدثَنا َأبُو نعيم، َأنبَأََن ُسفم ِإَّنَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَِيُكوَن َأمسمََح ِْلُُروِجِه يـَنمزِ  َبمَطَح  -لُُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .-يـَعميِن اَأم
ِلٌم ِمنم َحِديِث ِهَشام  بِهِ  َرَجُه ُمسم  .َوَأخم

، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم ِهَشام، َعن َأبِ  َبل  َا نزل َرُسول هللا : يه، َعن َعاِئَشةَوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأْحمَُد بمُن َحنـم ِإَّنَّ
 .المُمَحصََّب لَِيُكوَن َأمسمََح ِْلُُروِجِه، َولَيمَس ِبُسنَّة ، َفَمنم َشاَء نـََزَلُه َوَمنم َشاَء ملَم يـَنمزِلمهُ 



َياُن، َقالَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ ر و َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  قَالَ : َحدَّ لَيمَس : َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َا ُهَو َمنمِزٌل نـََزَلُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .التحصيب بشئ، ِإَّنَّ
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َياَن  ِِه، َعنم ُسفم َبَة َوَغريم ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم َعنم َأيب َبكم َنَة  َوُهوَ  -َوَرَواُه ُمسم  .بِهِ  -ابمُن ُعيَـيـم
َبَة المَمعمىن ومسدد، قَاُلوا: َوقَاَل َأبُو َداُودَ  َبل  َوُعثمَماُن بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأْحمَُد بمُن َحنـم َيان، َحدثَنا َصاِلُح بمُن  : َحدَّ َحدثَنا ُسفم

 :قَاَل َأبُو رَاِفع  : َكيمَساَن، َعنم ُسَليمَماَن بمِن َيَسار ، قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإنَّ َأنمزَِلُه، َوَلِكنم َضَربمُت قـُبـََّتُه فـَنَـَزَلهُ ملَم َيَم   .ُمرمين، يـَعميِن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل ُمَسدَّدٌ   .وََكاَن َعَلى ثـََقِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .-بمَطِح اَأمَ ( 5[ )ِف ]يـَعميِن  -َوقَاَل ُعثمَماُن 

َنَة ِبهِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم ر  َوزَُهريمِ بمِن َحرمب  َعنم ُسفم َبَة َوَأيب َبكم ِلٌم َعنم قـُتَـيـم  .َوَرَواُه ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المُمَحصَّ  َفَر ِمنم ِمىًن، َوَلِكِن ِب َلمَّا نَـ َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َهُؤاَلِء ُكلُُّهُم اتَـَّفُقوا َعَلى نـُُزوِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

تَـَلُفوا ُهمم َمنم قَالَ : اخم َا نـََزَلُه ات َِفاقًا لَِيُكوَن َأمسمََح ِْلُُروِجهِ : َفِمنـم  .ملَم يـَقمِصدم نـُُزوَلُه َوِإَّنَّ
َبهُ  َشم ِدِه َعَليمِه السَََّلم نـُُزوَلُه، َوَهَذا ُهَو اَأم َعَر َكََلُمُه ِبَقصم ُهمم َمنم َأشم  .َوِمنـم

ِدِهمم ِِبلمبَـيمِت، وََكانُوا قـَبمَل َذِلَك يـَنمَصرِفُ َوذَ  ه ، َكَما َقاَل ِلَك َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َأَمَر النَّاَس َأنم َيُكوَن آِخُر َعهم وَن ِمنم ُكلِ  َوجم
ِدِهمم ِِبلمبَـيمِت  ، فَأُِمَر النَّاُس َأنم َيُكوَن آِخُر َعهم فََأرَاَد َعَليمِه السَََّلم َأنم َيطُوَف ُهَو  -َوَداِع يـَعميِن َطَواَف الم  -ابمُن َعبَّاس 

ِلِمنَي ِِبلمبَـيمِت َطَواَف المَوَداِع َوَقدم نـََفَر ِمنم ِمىًن قريب الزََّوال، فَلم يكن ُُيكنُه أَ  ن جِيئ المبَـيمَت ِف بَِقيَِّة َوَمنم َمَعُه ِمَن المُمسم
ِمِه َوَيطُوَف ِبِه َويـَرمَحَل ِإََل ظَ  َتاَج َأنم يـَوم َمِ  المَغِفرِي، فَاحم ُر َعَلى َهَذا اْلم اِهِر َمكََّة ِمنم َجاِنِب المَمِديَنِة، َِأَنَّ َذِلَك َقدم يـَتَـَعذَّ

 .يَِبيَت ِقَبَل َمكَّةَ 
َنانََة َعَلى َبيِن َهاِشم  َوَبيِن المُمطَِّلِب َوملَم َيُكنم َمنمِزٌل َأنمَسَب ِلَمِبيِتِه ِمَن المُمَحصَِّب الَِّذي َكاَنتم قـَُريمٌش َقدم َعاَقَدتم َبيِن كِ 

ُ لقريش أمرا بل كبتهم وردهم ِِم اَّللَّ  ِفيِه، فـََلمم يـُربم
__________ 
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ُ ِديَنُه َوَنَصَر نَِبيَِّه َوَأعمَلى َكِلَمَتُه، َوَأَُتَّ لَ  َتِقيَم َفَحجَّ ِِبلنَّاِس َخائِِبنَي، َوَأظمَهَر اَّللَّ يَن المَقِومَي، َوَأومَضَح بِِه الصِ َراَط المُمسم ُه الدِ 
ِضِع الَّذِ  َماِل المَمَناِسِك فـَنَـَزَل ِف المَموم ي تـََقامَسَتم قـَُريمٌش ِفيِه َعَلى الظُّلمِم َوبـَنيََّ هَلُمم َشَراِئَع اَّللَِّ َوَشَعائَِرُه، َوَقدم نـََفَر بـَعمَد ِإكم



رَ  َر َوالمَعصم َواِن َوالمَقِطيَعِة، َفَصلَّى ِبِه الظُّهم  َوالمُعدم
َعةً   .َوالمَمغمِرَب َوالمِعَشاَء َوَهَجَع َهجم

ِمِننَي َمَع َأِخيَها َعبمِد الرَّْحمَِن لِيُـعمِمَرَها ِمَن التـَّنمِعيِم، فَِإَذا  َرتـََها  فـََرَغتم َأتـَتمُه،َوَقدم َكاَن بـََعَث َعاِئَشَة ُأمَّ المُمؤم فـََلمَّا َقَضتم ُعمم
ِلِمنَي ِِبلرَِّحيِل ِإََل المبَـيمِت المَعِتيقِ   .َورََجَعتم َأذََّن ِف المُمسم

َلَح، َعِن المَقاِسِم، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم : َكَما قَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا َخاِلٌد، َعنم َأفـم ُب بمُن بَِقيََّة، َحدَّ ثـََنا َوهم َرممتُ : َحدَّ ِمَن  َأحم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبِ  َرِت، َوانـمَتَظَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرة  َفَدَخلمُت فـََقَضيمُت ُعمم َبمَطِح َحىتَّ فـََرغمُت، َوأُِمَر النَّاُس التـَّنمِعيِم ِبُعمم َأم

 .ِِبلرَِّحيلِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم   .المبَـيمَت َفطَاَف بِِه مثَّ َخَرجَ  َوَأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَح بمِن ُْحَيمد   ِ ِمنم َحِديِث َأفـم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم  .َوَأخم
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن بشار، َحدثَنا َأبُو بكر : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  ََنِفي   -َحدَّ َحدثَنا َأفملح َعن المَقاِسم، َعن َعاِئَشَة،  -يعمىن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، : َلتم قَا ُت َمَعُه، تـَعميِن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .النَّفر اْلخر فَنزل المُمَحصَّبَ ( 5[ )ِف ]َخَرجم
ارمحَتََل، َفَمرَّ مثَّ ِجئمت سحًرا، فَأذن ِف َأصمَحابه ِِبلرَِّحيِل فَ : َفذََكَر ابمُن َبشَّار  بعثها ِإََل التـَّنمِعيم، قَاَلت: قَاَل َأبُو َداُودَ 

ًها ِإََل المَمِديَنةِ   .ِِبلمبَـيمِت قـَبمَل َصََلِة الصُّبمِح، َفطَاَف بِِه ِحنَي َخَرَج، مثَّ انمَصَرَف ُمتَـَوجِ 
 .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن بشار بِهِ 

* * 
__________ 
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َمِئذ  ِعنمَد المَكعمَبِة بَِصمَحابِِه، َوقـََرَأ ِف َصََلتِِه تِلم : قلت َوالطُّوِر " َك ِبُسورَِة َوالظَّاِهر َأنه َعَليمِه السَََّلم َصلَّى الصُّبمَح يـَوم
طُور  ِف َرق   َمنمُشور    .وَِكَتاب  َمسم

 .َوالمبَـيمِت المَمعمُموِر َوالسَّقمِف المَمرمُفوعِ 
ر الم  ُجور َوالمَبحم  .السُّورََة ِبَكَماهِلَا" َمسم

، َعنم ُعرمَوَة بمِن : َوَذِلَك ِلَما َرَواُه المُبَخاِريُّ َحيمُث قَالَ  َفل  َثيِن َماِلٌك، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن نـَوم َاِعيُل، َحدَّ ثـََنا ِإمسم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوسلمالزُّبـَريمِ، َعنم زَيـمَنَب بِنمِت َأيب َسَلَمَة،   .َعنم ُأمَّ َسَلَمَة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َتِكي، قَالَ : قَالَ  ُت ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َأين ِ َأشم  .طُوِف ِمنم َورَاِء النَّاِس َوَأنمِت رَاِكَبةٌ : َشَكوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِحينَ  َرأُ َفطُفمُت َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ طُور  : " ِئذ  ِإََل َجنمِب المبَـيمِت َوُهَو يـَقم  ".َوالطُّوِر وَِكَتاب  َمسم

َناد ََنمَوهُ  ََماَعِة ِإالَّ الرتِ مِمِذيُّ من َحِديث َمالك إبِِسم َرَجُه بَِقيَُّة اْلم  .َوَأخم



نم زَيـمَنَب، َعنم أم َسلَمة، َأن َرُسول هللا قَاَل َوُهَو مبَكََّة َوَأرَاَد َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، عَ 
ُُروَج فـََقاَل هَلَا ُُروَج، َوملَم َتُكنم ُأمُّ َسَلَمَة طَاَفتم َوَأرَاَدِت اْلم ِإَذا أُِقيَمتم َصََلُة الصُّبمِح َفطُوِف َعَلى بَِعرِيِك َوالنَّاُس : " اْلم

َِديثَ َفذَكَ " ُيَصلُّوَن   .َر اْلم
د ثـََنا ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيه، َعن زَيـمَنب بِنمِت َأيب َسَلَمَة، َعنم ُأمِ  : فََأمَّا َما َرَواُه االمام َأْحم َحدثَنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِر مبَكَّةَ َأَمَرَها َأنم تُـ : َسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم النَّحم  .َواِفَ َمَعُه َصََلَة الصُّبمِح يـَوم
ِه هِبََذا اللَّفمِظ َولَ  ُه َأَحٌد ِمنم َهَذا المَوجم ، َوملَم خُيمرِجم ِ َناٌد َكَما تـََرى َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم َلهُ فـَُهَو ِإسم ِر : " َعلَّ قـَوم َم النَّحم " يـَوم

ِر، َويـَُؤيِ ُدُه َما ذََكرمََنُه ِمنم ِرَوايَِة الُبَخاِري  َغَلٌط ِمَن الرَّاِوي َأوم ِمَن  ُم النـَّفم َا ُهَو يـَوم  .النَّاِسِخ، َوِإَّنَّ
 .َوهللا أعلم

ًعا َوَوَقَف ِف المُملمتَـزَ  َ الرُّ َوالمَمقمُصود َأنه َعَليمِه السَََّلم َلمَّا فـَرََغ ِمنم َصََلِة الصُّبمِح طَاَف ِِبلمبَـيمِت َسبـم ِن الَِّذي ِفيِه ِم بـَنيم كم
َ َِبِب المَكعمَبِة، َفَدَعا هللا عزوجل وألزق جسده َوُد َوبـَنيم َسم َجُر اَأم  اْلَم
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 .جبَِداِر المَكعمَبةِ 
ِه، قَالَ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ  ِرو بمِن ُشَعيمب  ُ َعَليمِه رََأيم : قَاَل الثَـّومِريُّ َعِن المُمثـَىنَّ بمِن الصَّبَّاِح، َعنم َعمم ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَُه ِِبلمُملمتَـَزمِ  َهُه َوَصدم  .َوَسلََّم يـُلمِزُق َوجم
 .الممثىن َضِعيف

َفِل َمكََّة َكَما قَاَلتم َعاِئَشةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم دخل مَ : فصل مثَّ خرج َعَليمِه السَََّلم ِمنم َأسم كََّة ِمنم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفِلَها  .َأعمََلَها َوَخَرَج ِمنم َأسم

َرَجاهُ   .َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن الثَِّنيَِّة المُعلمَيا الَِِّت ِِبلمَبطمَحاِء َوَخَرَج ِمَن ال: َوقَاَل ابمُن ُعَمرَ  َلىَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ثَِّنيَِّة السُّفم

ِلمٌ َرَواُه المُبَخاِريُّ وَ   .ُمسم
 .َدَخَل ِمنم َكَداء  َوَخَرَج من كدى: َوِف َلفمظ  

َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، قَالَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ َلُح بمُن َعبمِد اَّللَِّ ، َحدثَنا َأجم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُفَضيمل  َخَرَج َرُسوُل : َحدَّ
ُ َعلَ  َعِة َأممَيال  ِمنم َمكَّةَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يمِه َوَسلََّم ِمنم َمكََّة ِعنمَد ُغُروِب الشَّممس، َفلم يصل َحىتَّ َأَتى سرف، َوِهَي َعَلى ِتسم

َلُح ِفيِه َنَظرٌ   .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا، َوَأجم
ممَنا طَاَف ِِبلمبَـيمِت بـَعمَد َصََلِة الصُّبمِح، َفَماَذا َأخََّرُه ِإََل َوقمِت َوَلَعلَّ َهَذا ِف غري حجَّة المَوَداع، فَِإنَُّه َعَليمِه السَََّلم َكَما َقدَّ 

ا  .المُغُروِب؟ َهَذا َغرِيٌب ِجدًّ
ِفِه ِِبلمبَـيمِت َة بـَعمَد َطَوااللَُّهمَّ ِإالَّ َأنم َيُكوَن َما ادََّعاُه ابمن حزم َصِحيحا من َأنه َعَليمِه السَََّلم رََجَع ِإََل المُمَحصَِّب ِمنم َمكَّ 
َل َعاِئَشَة ِحنَي رََجَعتم ِمَن اعتمارها من التـَّنمِعيم فـََلِقيته بصعدة، َوُهَو  َطَواَف المَوَداِع، َوملَم يَذمُكرم َدلِيًَل َعَلى َذِلَك ِإالَّ قـَوم



ِعدٌ  َهِبطًَة َوُهَو ُمصم ِل َمكََّة، َأوم ُمنـم َهِبٌط َعَلى َأهم  .ُمنـم
َهِبٌط، َِأَنَـَّهاا: قَاَل ابمُن َحزمم   ِعَدًة ِمنم َمكََّة َوُهَو ُمنـم  لَِّذي اَل َشكَّ ِفيِه َأنَـَّها َكاَنتم ُمصم
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، مثَّ نـََهَض َعَليمِه السَََّلم ِإََل َطَواِف المَوَداِع فـََلِقيَـ  َرِة َوانـمَتَظَرَها َحىتَّ َجاَءتم ُمَحصَِّب ِمنم َها ُمنمَصرَِفًة ِإََل الم تـََقدََّمتم ِإََل المُعمم
 .َمكَّةَ 

 .َِبُب َمنم نـََزَل ِبِذي ُطًوى ِإَذا رََجَع ِمنم َمكَّةَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ 
َبَل َِبَت ِبِذي: َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِعيَسى ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَُّه َكاَن ِإَذا َأقـم ثـََنا َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعنم ََنِفع  ُطًوى  َحدَّ

ِبَح، وََكاَن يَذمُكُر َأنَّ َرُسوَل  َبَح َدَخَل، َوِإَذا نـََفَر َمرَّ ِبِذي طًُوى َوَِبَت هِبَا َحىتَّ ُيصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َحىتَّ ِإَذا َأصم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعُل َذِلكَ   .َكاَن يـَفم

َزمِم، َوَقدم  ُر المَمِبيِت  َهَكَذا ذََكَر َهَذا ُمَعلًَّقا ِبِصيَغِة اْلم ِلٌم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن زَيمد  ِبِه، َلِكنم لَيمَس ِفيِه ِذكم َنَدُه ُهَو َوُمسم َأسم
َعةِ   .ِبِذي طًُوى ِف الرَّجم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َتصمَحبَ : فَائَِدٌة َعزِيَزةٌ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اسم ًئا ِفيَها َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َزَم َشيـم  .َمَعُه ِمنم َماِء َزمم

َاِفُظ َأبُو ِعيَسى الرتِ مِمِذي   ُر بمُن ُمَعاِويََة، َعنم ِهَشاِم : قَاَل اْلم ، َحدثَنا زَُهيـم عمِفي  َحدثَنا َأبُو كريب، َحدثَنا َخَلد بن يزِيد اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َُيمِمُلهُ بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، َأنَـَّها َكاَنتم حَتمِمُل   .ِمنم َماِء َزممَزَم َوخُتمرِبُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

هِ : مثَّ قَالَ   .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم
بَـَرَنَ : َوقَاَل الُبَخاِري   ، َأخم ،  -ُهَو ابمن المُمَبارك  - َعبمُد اَّللَِّ َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ُمَقاِتل  َبَة، َعنم َساملِ  َوََنِفع  ثـََنا ُموَسى بمُن ُعقم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قـََفَل من المَغزمو َأو م َرِة، يـَبم َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ج َأو من المُعمم َدأُ ن اْلَم
ُد َوُهَو َعَلى كل شئ َقِديٌر، آيُِبوَن : فـَُيَكربِ ُ َثََلَث َمرَّات  مثَّ يـَُقولُ  َمم َدُه اَل َشرِيَك َلُه َلُه المُملمُك َوَلُه اْلم ُ َوحم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُ َوعمَدُه، َونَ  َدهُ اَتئُِبوَن َعاِبُدوَن َساِجُدوَن ِلَرب َِنا َحاِمُدوَن، َصَدَق اَّللَّ َزاَب َوحم َحم  .َصَر َعبمَدُه، َوَهَزَم اَأم
ُد والممنَّة َمم ََحاِديُث ِف َهَذا َكِثريٌَة َوَّلِلَِّ اْلم  .َواَأم
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َ َمكََّة َوالمَمِديَنِة، َِديِث الدَّالِ  َعَلى َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم َخَطَب مبََكان  بـَنيم  َفصمٌل ِف ِإيَراِد اْلم
َفِة  َمرمِجَعهُ  ُحم فـَبَـنيََّ ِفيَها َفضمَل َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َوبـََراَءَة ِعرمِضِه  -يـَُقاُل َلُه َغِديُر ُخم    -ِمنم َحجَِّة المَوَداِع َقرِيب  ِمَن اْلم

ُه ِإلَيمِهمم ِمَن المَمعمِدَلِة الَِِّت ظَنـََّها بـَعمُضُهمم ممَّا َكاَن َتَكلََّم ِفيِه بـَعمُض َمنم َكاَن َمَعُه بَِرمِض المَيَمِن، ِبَسَبِب َما َكاَن َصَدَر ِمنم 
ِييًقا َوُِبمًَل، َوالصََّواُب َكاَن َمَعُه ِف َذِلكَ   .َجومرًا َوَتضم



الطَّرِيِق، َفَخَطَب ُخطمَبًة َعِظيَمًة ِف َوهِلََذا َلمَّا تفرغ َعَليمِه السَََّلم ِمنم بـََياِن المَمَناِسِك َورََجَع ِإََل المَمِديَنِة بـَنيََّ َذِلَك ِف َأثـمَناِء 
، حَتمَت َشَجَرة  ُهَناَك، ََحِد بَِغِديِر ُخم   َم اَأم جَِّة َعاَمِئذ ، وََكاَن يـَوم ِم الثَّاِمَن َعَشَر ِمنم ِذي اْلِم َياءَ  الميَـوم  .فـَبَـنيََّ ِفيَها َأشم

ِلِه َوقُـ  ِل َعِلي   َوَأَمانَِتِه َوَعدم  .رمِبِه ِإلَيمِه َما َأزَاَح بِِه َما َكاَن ِف نـُُفوِس َكِثري  ِمَن النَّاِس ِمنمهُ َوذََكَر ِمنم َفضم
ِل اَّللَِّ  ، حبَوم ُ َما ِفيَها ِمنم َصِحيح  َوَضِعيف  ََحاِديِث المَوارَِدِة ِف َذِلَك َونـُبَـنيِ  نِهِ َوََنمُن نُوِرُد ُعُيوَن اَأم  . َوقـُوَّتِِه َوَعوم

َِديِث َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَُّد بن جرير الطَّرَبِي ، َصاحب التـَّفمِسري والتاريخ، َفَجَمَع ِفيِه جُمَلََّديمِن َوَقِد اعمتَـىَن بَِ  ِر َهَذا اْلم َأومَرَد مم
ِثنَي، يُورُِدوَن ِفيِهَما طُُرَقُه َوَألمَفاظَُه، َوَساَق المَغثَّ َوالسَِّمنَي َوالصَِّحيَح َوالسَِّقيَم، َعَلى َما َجَرتم ِبِه َعاَدُة كَ  ِثري  ِمَن المُمَحدِ 

َ َصِحيِحِه َوَضِعيِفهِ   .َما َوَقَع هَلُمم ِف َذِلَك المَباِب ِمنم َغريمِ متَمِييز  بـَنيم
ُطمَبةِ  َاِفُظ المَكِبرُي َأبُو المَقاِسِم بمُن َعَساِكَر َأومَرَد َأَحاِديَث َكِثريًَة ِف َهِذِه اْلم  .وََكَذِلَك اْلم

بَـيِ ُنُه َونـُنَـبِ ُه نُوِرُد ُعُيوَن َما ُرِوَي ِف َذِلَك، َمَع ِإعمََلِمَنا َأنَُّه الحظ ِللشِ يَعِة ِفيِه، َواَل ُمَتَمسََّك هَلُمم َواَل َدلِي َوََنمنُ  َل، ِلَما َسنـُ
 .َعَليمهِ 

تَـَعانُ   :فـَنَـُقوُل َوِِبَّللَِّ المُمسم
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َحاَق  َرَة، َعنم يَزِيَد : -ِسَياِق َحجَِّة المَوَداِع  ِف  -قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن َُيمََي بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َعمم َحدَّ
ُ َعَليمِه : بن طَلمَحة بن يزِيد بن رَكانَة، قَالَ  َبَل َعِليٌّ ِمَن المَيَمِن لِيَـلمَقى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم مبَكََّة، تـََعجََّل ِإََل َلمَّا َأقـم

َلَف َعَلى ُجنمِدِه الَِّذيَن َمَعُه رَُجًَل ِمنم َأصمَحابِِه، فـََعَمَد َذِلَك الرَُّجُل َفَكَسا ُكلَّ رَ  َتخم مِ َرُسول هللا َواسم  ُجل  ِمَن المَقوم
 .ُحلًَّة ِمَن المبَـزِ  الَِّذي َكاَن َمَع َعِلي   

َُلُل، قَالَ  فـََلمَّا َدََن َجيمُشهُ  َم لِيَـَتَجمَُّلوا ِبِه ِإَذا َقِدُموا ِف : َويـمَلَك َما َهَذا؟ قَالَ : َخَرَج لِيَـلمَقاُهمم فَِإَذا َعَليمِهُم اْلم ُت المَقوم َكَسوم
 .النَّاسِ 

ُ َعَليمِه وَ ! َويـمَلكَ : قَالَ  َتِهَي ِبِه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسلَّمَ انمزِعم قـَبمَل َأنم تـَنـم
، قَالَ : قَالَ  َُلَل ِمَن النَّاِس فـََردََّها ِف المبَـزِ  َواُه ِلَما َصَنَع هِبِمم : فَانـمتَـزََع اْلم َيمُش َشكم  .َوَأظمَهَر اْلم

َحاقَ  َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمعمَمِر بن حزم، َعن ُسَليمَمان ابمن ُمَُ : قَاَل ابمُن ِإسم َرَة، َعنم َفَحدَّ مَِّد بمِن َكعمِب بمِن ُعجم
ِتِه زَيـمَنَب بِنمِت َكعمب   ِريِ   -َعمَّ ُدم َتَكى النَّاُس َعِليًّا، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ : َعنم َأيب َسِعيد ، قَالَ  -وََكاَنتم ِعنمَد َأيب َسِعيد  اْلم اشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيَنا َخِطيًبا، َفَسمِ  َشُن ِف َذاِت اَّللَِّ َأوم ِف : " عمُتُه يـَُقولُ َصلَّى اَّللَّ ُكوا َعِليًّا، فـََواَّللَِّ ِإنَُّه ََأَخم َأيُـَّها النَّاُس اَل َتشم
َكى ]َسِبيِل اَّللَِّ   ( [ .5)ِمنم َأنم ُيشم

َحاَق ِبِه َوقَالَ  َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  .َشُن ِف َذاِت اَّللَِّ َأوم ِف َسِبيِل اَّللَِّ ِإنَُّه ََأَخم : َوَرَواُه اْلمِ
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ابمُن َأيب َغِنيََّة، : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا المَفضمُل بمُن دَُكنيم ، َحدَّ ، ( 1)َحدَّ ََكِم َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َعِن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ذََكرمُت َغَزومُت َمَع َعلِ : َعنم بـَُريمَدَة قَالَ  َوًة، فـََلمَّا َقِدممُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ي   المَيَمَن فـََرَأيمُت ِمنمُه َجفم
ُتُه فـََرَأيمُت َوجه  َعِليًّا فـَتَـنَـقَّصم



__________ 
 .109/  1من ابمن ِهَشام ( 5)
 .عينة: االصل( 1)

)*( 
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ِمِننَي ِمنم َأنـمُفِسِهمم؟ قـُلمتُ : " ُر، فـََقالَ َرُسول هللا يـَتَـَغيـَّ  ََل ِِبلمُمؤم ُت َأوم  .بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ : ََي بـَُريمَدُة َأَلسم
 ".َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه : " قَالَ 

، َعنم َأيب نـَُعيم  َرَّاين ِ َناِدِه ََنمَوهُ وََكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم َأيب َداُوَد اْلم  .م  المَفضمِل بمِن دَُكنيم ، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن َأيب َغِنيََّة إبِِسم
َناٌد َجيِ ٌد َقِويٌّ رَِجالُُه ُكلُُّهمم ثَِقاتٌ   .َوَهَذا ِإسم

، َعنم َُيمََي بمِن َْحَّا َعمَمِش، َعنم َحِبيِب بمِن َوَقدم َرَوى النََّساِئيُّ ِف ُسَنِنِه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ د ، َعنم َأيب ُمَعاِويَة، َعِن اَأم
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم، قَالَ  ملا رََجَع َرُسول هللا ِمنم َحجَِّة المَوَداِع َونـََزَل َغِديَر ُخم   َأَمَر ِبَدومَحات  : َأيب ََثِبت 

َن  َل بـَيمِِت، فَانمظُُروا  : َأين ِ َقدم ُدِعيُت فأجبت، إىن قد تركت ِفيُكم الثقَلنيم كَ : " مثَّ قَالَ ( 5)فـَُقِممم َرِت َأهم ِكَتاُب اَّللَِّ َوِعتـم
َض  َوم رَتِقَا َحىتَّ يَرَِدا َعَليَّ اْلم ُ َموماَلَي َوَأََن وَل كل: " مثَّ قَالَ " َكيمَف خَتمُلُفوين ِفيِهَما، فَِإنَـُّهَما َلنم يـَفم مثَّ مثَّ َأَخَذ " ُمؤمن  اَّللَّ

 ".َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََهَذا َولِيُُّه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه َوَعاِد َمنم َعاَداُه : " بَِيِد َعِلي   فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقالَ : فـَُقلمُت ِلَزيمد   عمُتُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعُه بُُِذنـَيمهِ َما َكاَن ِف : مسَِ نَـيمِه َومسَِ  . الدَّومَحاِت َأَحٌد ِإالَّ رَآُه ِبَعيـم

هِ   .تـََفرََّد ِبِه النََّساِئيُّ ِمنم َهَذا المَوجم
 .َوَهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ : قَاَل َشيمُخَنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ الذََّهِبُّ 

َعاَن، َحدثَنا على بن ُُمَمَّد، أ: َوقَاَل ابمُن َماَجهم * * *  ِ، َأنـمَبَأََن َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعِليِ  بمِن زَيمد  بمِن ُجدم َُسنيم خربََن َأبُو اْلم
، قَالَ  ، َعِن المبَـَراِء بمِن َعاِزب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف حجَّة المَوَداع الَّ : َعنم َعِديِ  بمِن ََثِبت  بَـلمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىِت حج، َأقـم

 .فَنزل ِف الطَّرِيق، فَأمر الصَََّلة َجاِمَعة
__________ 

 .كنسن: قممن
)*( 
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ِمِننَي ِمنم َأنـمُفِسِهمم؟ قَاُلوا: " فَأخذ بيد على فـََقالَ   .بـََلى: َأَلسمت ِبوَل ِِبلمُمؤم
ِسِه؟ قَاُلوا: قَالَ  ِمن  ِمنم نـَفم ُت ِبوَل ِبُكلِ  ُمؤم  .بـََلى: َأَلسم



 ".فـََهَذا َويلُّ َمنم َأََن َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه َوَعاِد َمنم َعاَداُه : قَالَ 
َعاَن، َعنم َعِدي   َعِن المبَـَراءِ   .وََكَذا َرَواُه َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمٌر، َعنم َعِليِ  بمِن زَيمِد بمِن ُجدم

َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى َيان َوقَاَل اْلم َسُن بمُن ُسفم ِصِليُّ َواْلَم ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم َعِليِ  بمِن زَيمد  َوَأيب : المَموم َحدثَنا هدبة، َحدَّ
، َعِن المبَـَراِء، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحجَّ : َهاُروَن، َعنم َعِديِ  بمِن ََثِبت  َنا ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة المَوَداِع، فـََلمَّا َأتـَيـم

ِ، َونُوِدَي ِف النَّاِس الصَََّلُة َجاِمَعًة، َوَدَعا( 5)َعَلى َغِديِر ُخم   ُكِسَح  ُ َعَليمِه َوَسلََّم حَتمَت َشَجَرتـَنيم  ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليًّا َوَأخَ  ََل ِبُكلِ  اممِرئ من نَفسه؟ قَاُلوا: " َذ بَِيِدِه فََأقَاَمُه َعنم َُيِيِنِه فـََقالَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت َأوم : َأَلسم

 .بَلى
 ".فَِإن َهَذا موَل َمنم َأََن َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه َوَعاِد َمنم َعاَداُه : قَالَ 

َطَّاِب فـََقالَ  ِمَنة  ! ِنيًئا َلكَ هَ : فـََلِقَيُه ُعَمُر بمُن اْلم ِمن  َوُمؤم ََل ُكلِ  ُمؤم َت َوَأممَسيمَت َموم َوَرَواُه ابمُن َجرِير ، َعنم َأيب ُزرمَعَة، ! َأصمَبحم
َاِعيَل، َعنم َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َعِليِ  بمِن زَيمد ، َوَأيب َهاُروَن المَعبمِديِ   َعنم َعِديِ   -ٌف وَِكََلمُهَا َضِعي -َعنم ُموَسى بمِن ِإمسم

، َعِن المبَـَراِء بمِن َعاِزب  ِبهِ   .بمِن ََثِبت 
ضمَرِميِ   َِديَث ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعثمَماَن اْلَم َحاَق  -َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّا  -َوَرَوى ابمُن َجرِير  َهَذا اْلم َعنم َأيب ِإسم

، َعِن المبَـَراِء َوزَيمِد بمِن َأرقم  .السَِّبيِعيِ 
 .اهلل أعلمفَ 

__________ 
 )*(كنس : كسح( 5)
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َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم زَاَذاَن َأيب ُعَمرَ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد المَمِلِك، َعنم َأيب َعبمِد الرَِّحيِم المِكنمِديِ  ثـََنا ابمُن َُّنريم ، َحدَّ عمُت َحدَّ ، قَاَل مسَِ
َبِة َوُهَو يـَنمشُ  َم َغِديِر ُخم   َوُهَو يـَُقوُل َما قَاَل؟ قَالَ َعِليًّا ِِبلرَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم : ُد النَّاَس َمنم َشِهَد َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يـَقُ  ُعوا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ : " لُ و فـََقاَم اثـمَنا َعَشَر َرُجًَل َفَشِهُدوا َأنَـُّهمم مسَِ
 ".َموماَلُه 

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد، َوَأبُو َعبمِد الرَِّحيِم َهَذا اَل يـُعمَرفُ 
ند َأبِيه َماِم َأْحمََد ِف ُمسم حَ : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلمِ بَـَرََن َشرِيٌك، َعنم َأيب ِإسم اَق، َعنم َحِديث على بن َحِكيم االزدي، َأخم

، َوَعن زيد بن يثيع قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل : َسِعيِد بمِن َوهمب  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبِة َمنم مسَِ َنَشَد َعِليٌّ النَّاَس ِف الرَّحم
َم َغِديِر ُخم   ِإالَّ قَامَ   .يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِلَعِلي    فـََقاَم ِمنم ِقَبِل َسِعيد  ِستٌَّة َوِمنم ِقَبلِ : قَالَ  ُعوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ زَيمد  ِستٌَّة، َفَشِهُدوا َأنَـُّهمم مسَِ
َم َغِديِر خم ِمِننَي ِمنم َأنـمُفِسِهمم؟ قَاُلوا: " يـَوم ََل ِِبلمُمؤم  .بـََلى: َألَيمَس هللا َأوم

 ".يٌّ َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه َوَعاِد َمنم َعاَداُه اللَُّهمَّ َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعلِ : قَالَ 



َحاَق : قَاَل عبد هللا ر و ِذي َأمر، مثل َحِديِث َأيب ِإسم َحاَق، َعنم َعمم وَحدثين على بن َحِكيم، أخربََن َشرِيٌك، َعنم َأيب ِإسم
 .يـَعميِن َعنم َسِعيد  َوزَيمد  

ُذلم َمنم َخَذَلُه َوانمصُ : " َوزَاَد ِفيهِ   ".رم َمنم َنَصَرُه َواخم
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، َعنم زَيمِد بمِن أَ : قَاَل عبد هللا َعمَمِش، َعنم َحِبيِب بمِن َأيب ََثِبت  رمَقَم، َوحدثَنا على، َحدثَنا َشرِيٌك، َعِن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمثـمَلهُ   .َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َسنيم بن َحرمب، َحدثَنا": َخَصاِئِص َعِلي   " اَل النََّساِئيُّ ِف ِكَتاِب َوقَ   َحدثَنا اْلُم
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، قَالَ  َحاَق، َعنم َسِعيِد بمِن َوهمب  َعمَمِش، َعنم َأيب ِإسم َبةِ : المَفضمِل بمِن ُموَسى، َعِن اَأم َأنمُشُد ِِبَّللَِّ رَُجًَل : قَاَل َعِليٌّ ِف الرَّحم
َم َغِدير خم يـَُقولمسَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِمِننَي، َوَمنم ُكنمُت َولِيُُّه فـََهَذا َولِيُُّه، اللَُّهمَّ : " َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإن هللا َويلُّ المُمؤم

 ".َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه، َوانمُصرم َمنم َنَصَرُه 
َناٌد َجيِ دٌ وََكَذِلَك َروَ  َحاَق َوَهَذا ِإسم  .اُه ُشعمَبُة َعنم َأيب ِإسم

رو ذى َأمر، قَاَل َنَشَد َعِليٌّ ال َحاَق، َعِن َعمم َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم َبِة، فـََقاَم َوَرَواُه النََّساِئيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث ِإسم نَّاَس ِِبلرَّحم
مَ ُأََنٌس َفَشِهُدوا َأهنم مسُعوا َرُسول هللا   يـَُقوُل يـَوم

ُه، َوَأبمِغضم َمنم َمنم ُكنمُت َموماَلُه فَِإنَّ َعِليًّا َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه، َوَأِحبَّ َمنم َأَحبَّ : " َغِديِر ُخم   
 ".َأبـمَغَضُه َوانمُصرم َمنم َنَصَرُه 
َحاَق، َعنم زيد بمِن َوهمب  َوَعبمِد َخريم ، َوَرَواُه ابمُن َجرِير ، َعنم َأْحمَ  َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم َد بمِن َمنمُصور ، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم ِإسم

 .َعنم َعِلي   
ن مطر بن َخليَفة، َعن َأىب َوَقدم َرَواُه ابمُن َجرِير  َعنم َأْحمََد بمِن َمنمُصور ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُموَسى َوُهَو ِشيِعيٌّ ثَِقة، عَ 

ر و ِذي َأمر، َأنَّ َعِليًّا َنَشَد النَّاَس ِِبلمُكوَفةِ  َحاق، َعن زيد بمِن َوهمب  َوزَيمِد بمِن يـُثـَيمع  َوَعمم  .ِإسم
َِديثَ   .َوذََكَر اْلم

د َحدثَنا يَزِيُد بمُن َأيب زََِيد ، َعنم َعبمِد َحدََّثىن عبد هللا بن عمر القواريرى، َحدثَنا يُوُنس بن َأرقم، : َوقَاَل عبد هللا بن َأْحم
َبِة يـَنمُشُد النَّاَس فـََقالَ  ُت َعِليًّا ِف الرَّحم َلى، َشِهدم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأنمُشُد اَّللََّ َمنم مسَِ

َم َغِديِر ُخم   يـَُقولُ   .َلمَّا قَاَم َفَشِهدَ " ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه   َمنم : " يـَوم
ِرَيًّ َكَأين ِ َأنمظُُر ِإََل َأَحِدِهمم، فـََقاُلوا: قَاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ  َم : فـََقاَم اثـمَنا َعَشَر رجَل بَدم َهُد َأَن مسعَنا َرُسول هللا يـَُقوُل يـَوم َنشم

ََل : " َغِديِر ُخم    ُت َأوم ِمِننَي من أنفسهم وأزواجيَأَلسم  ِِبلمُمؤم
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 .بَلى َيرسول اَّللَِّ : فـَُقلمَنا" أمهاهتم؟ 
َناٌد َضِعيٌف َغرِيبٌ " َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه : " قَالَ   .ِإسم

باب، َحدثَنا المَولِيد بن عقَبة بن ضرار : دَوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأْحم  د بن َّنري الوكيعى، َحدثَنا زيد بن اْلم َحدثَنا َأْحم
َثيِن َأنَُّه َشِهَد َعِليًّا : المَقيمِسي، َأنبَأََن مساك، َعن عبيد بن المَولِيد المَقيمِسي، قَالَ  َلى َفَحدَّ َدَخلمُت َعَلى َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم

َبِة قَالَ  ِف  َم َغِديِر ُخم   ِإالَّ قَامَ : الرَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَشِهَدُه يـَوم َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َرُجًَل مسَِ ، َواَل يـَُقوُم ِإالَّ َمنم َأنمُشُد اَّللَّ
 .َقدم رَآهُ 

عمَناهُ : فـََقاَم اثـمَنا َعَشَر َرُجًَل فـََقاُلوا  اللَُّهمَّ : " َحيمُث َأَخَذ بَِيِدِه يـَُقولُ  َقدم رََأيـمَناُه َومسَِ
ُذلم َمنم َخَذَلُه  فـََقاَم ِإالَّ َثََلثًَة ملَم يـَُقوُموا َفَدَعا َعَليمِهمم " َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه، َوانمُصرم َمنم َنَصَرُه، َواخم

ُهمم َدعمَوتُهُ   .فََأَصابـَتـم
ِِه، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأىب ليلى ِبهِ  َوُرِوَي َأيمًضا َعنم َعبمدِ  َعمَلى بمِن َعاِمر  الثَـّعمَلِبِ  َوَغريم  .اَأم

ثـََنا َأْحمَُد بمُن َمنمُصور، َحدثَنا َأبُو َعامر العقدى، وروى ابمن َأىب َعاِصم، َعن ُسَليمَمان الغَلىب، َعن : َوقَاَل ابمُن َجرِير   َحدَّ
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ حَ َأىب َعامر العقدى، حَ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعِلي   َثيِن ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر بمِن َعِلي   َضَر دثَنا َكِثرُي بمُن زَيمد ، َحدَّ

 .الشََّجَرَة ِبُم   
َِديَث َوِفيهِ   .َمنم ُكنمُت َموماَلُه فَِإنَّ َعِليًّا َموماَلهُ : َفذََكَر اْلم

َقِطًعا َوَقدم َرَواُه بـَعمُضُهمم  ، َعنم َعِلي   ُمنـم  .َعنم َأيب َعاِمر ، َعنم َكِثري ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُعَمَر بمِن َعِلي  
َرَة بم  َعر  َعنم طَلمَحَة، بمِن ُمَصرِ ف  َعنم ُعَميـم ر و المَبَجِليُّ، َوُهَو َضِعيٌف، َعنم ِمسم َاِعيُل بمُن َعمم ِليًّا َأنَُّه َشِهَد عَ : ِن َسعمد  َوقَاَل ِإمسم

َم َغِديِر ُخم    َع َرُسوَل اَّللَِّ يـَوم رَبِ يـَُناِشُد َأصمَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َمنم مسَِ  .َعَلى المِمنـم
، ُهمم َأبُو ُهَريـمَرَة َوَأبُو َسِعيد  َوَأَنُس بمُن َماِلك   فـََقاَم اثـمَنا َعَشَر َرُجًَل ِمنـم
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 ".َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه : " ولُ َفَشِهُدوا َأهنم مسُعوا َرُسول هللا يـَقُ 
 .َوَقدم َرَواُه ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى َعنم َهاِنِئ بن َأيُّوب، َوُهَو ثَِقة، َعن طَلمَحة ابمن ُمَصرِ ف  ِبهِ 

َثيِن َأبُو َمرممَيَ َورَُجٌل ِمنم : دَ َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأْحمَ  ، َحدَّ َحدََّثىن حجاج بن الشَّاِعر، َحدثَنا َشبابَة، َحدثَنا نـَُعيمُم بمُن َحِكيم 
َم َغِديِر ُخم    ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل يـَوم  ".ُه فـََعِليٌّ َموماَلُه َمنم ُكنمُت َموماَل : " ُجَلَساِء َعِلي   َعنم َعَلى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه : " فـََزاَد النَّاُس بـَعمدُ : قَالَ 
َدجِ   .َرَوى َأبُو َداُوَد هِبََذا السََّنِد َحِديَث المُمخم

َماُم َأْحمَدُ  ُ بمُن ُُمَمَّد  َوَأبُو نـَُعيمم  المَمعمىَن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ُحَسنيم مَجََع َعِليٌّ : َحدثَنا قطن، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، قَالَ : ، قَااَل َحدَّ
َبِة  ِجِد المُكوَفِة  -النَّاَس ِف الرَّحم َبَة َمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل : فـََقالَ  -يـَعميِن رَحم َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ ُكلَّ َمنم مسَِ َأنمُشُد اَّللَّ

َم َغِديِر ُخم    َع ملا قَامَ  يـَوم  .َما مسَِ



ِمِننَي ِمنم َأنـمُفِسِهمم؟ قَاُلوا: " فـََقاَم ََنٌس َكِثرٌي َفَشِهُدوا ِحنَي َأَخَذ بَِيِدِه فـََقاَل ِللنَّاسِ  ََل ِِبلمُمؤم نـََعمم ََي َرُسوَل : َأتـَعمَلُموَن َأين ِ َأوم
 .اَّللَِّ 
 ".ُهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه، اللَّ : قَالَ 
ًئا، فـََلِقيُت زَيمَد بمَن َأرمَقمَ : قَالَ  ُت َكَأنَّ ِف نـَفمِسي َشيـم  .َفَخَرجم

عمُت َعِليًّا يـَُقولُ : فـَُقلمُت َلهُ   .َكَذا وََكَذا: ِإين ِ مسَِ
عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ   . َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َذِلَك َلهُ َفَما تـُنمِكُر؟ مسَِ

ُ َعنمهُ  َنِد زَيمِد بمِن َأرمَقَم َرِضَي اَّللَّ َماُم َأْحمَُد ِف ُمسم  .َهَكَذا ذََكَرُه اْلمِ
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، َعنم زَيمدِ  َعمَمِش، َعنم َحِبيِب بمِن َأيب ََثِبت   .بمِن َأرمَقَم بِهِ  َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث اَأم

 .َوَقدم تـََقدَّمَ 
عمتُ  ، مسَِ َرَجُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم بـُنمَدار ، َعنم ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َعنم َسَلَمَة بمِن ُكَهيمل   َوَأخم
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ُث َعنم َأيب ُسَرُيمََة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  -َأوم زَيمِد بمِن َأرمَقَم َشكَّ ُشعمَبُة  -َأَِب الطَُّفيمِل ُُيَدِ  َمنم ُكنمُت : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلهُ 

، َعنم َكاِمل  َأيب المَعََلِء، َعنم َحِبيِب بمِن َأيب  ، َعنم َأيب نـَُعيمم  ، َعنم َُيمََي َوَرَواُه ابمُن َجرِير  َعنم َأْحمََد بمِن َحازِم  بمِن َجعمَدَة،  ََثِبت 
 .َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقمَ 

َماُم َأْحمَدُ  ، : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َعِن المُمِغريَِة، َعنم َأيب ُعبَـيمد ، َعنم َميمُمون  َأيب َعبمِد اَّللَِّ ثـََنا َعفَّان، َحدَّ قَاَل : قَالَ َحدَّ
َها هبجرينـََزلمنَ : زَيمُد بمُن َأرمَقَم َوَأََن َأمسمَعُ  ، فََأَمَر ِِبلصَََّلِة َفَصَلَّ  .ا َمَع َرُسول هللا َمنمزاًِل يـَُقاُل َلُه َواِدي ُخم  

 .َفَخطَبَنا وأظل َرُسول هللا بِثـَومب على َشَجَرة سرته ِمَن الشَّممسِ : قَالَ 
ُتمم : " فـََقالَ   َأَلسم

َهُدوَن  -تـَعمَلُموَن  ُتمم َتشم ََل بِ  -َأوم َأَلسم ِمن  ِمنم نـَفمِسِه، قَاُلواَأين ِ َأوم  .بـََلى: ُكلِ  ُمؤم
 ".َفَمنم ُكنمُت َموماَلُه فَِإنَّ َعِليًّا َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه َوَعاِد َمنم َعاَداُه : قَالَ 

، َعنم زَ  ِلهِ مثَّ َرَواُه َأْحمَُد َعنم ُغنمَدر  َعنم ُشعمَبَة، َعنم َميمُمون  َأيب َعبمِد اَّللَِّ َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه : يمِد بمِن َأرمَقَم ِإََل قـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : قَاَل َميمُمونٌ  ِم َعنم زَيمد  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثيِن بـَعمُض المَقوم اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم : " َحدَّ

 ".َعاَداُه 
َناٌد َجيِ ٌد رَِجالُُه ثَِقاٌت َعَلى َشرمِط السَُّنِن، َوَقدم صح ح الرتِ مِمِذي  هِبََذا السََّند َحِديثا ِف ال  .ريثَوَهَذا ِإسم

َماُم َأْحمَدُ * * *  ،: َوقَاَل اْلمِ َجِعيُّ َشم َاِرِث بمِن َلِقيط  اَأم ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم، َحدثَنا َحَنُش بمُن اْلم َاِرِث  َحدَّ َعنم َرَِبح بمِن اْلم
َبِة فـََقاُلوا: قَالَ  ٌط ِإََل َعِلي   ِِبلرَّحم  .السَََّلُم َعَليمَك ََي َموماَلَنَ : َجاَء َرهم
ٌم َعَربٌ : قَالَ   .َكيمَف َأُكوُن َموماَلُكمم َوَأنـمُتمم قـَوم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم : قَاُلوا عمَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََهَذا َموماَلهُ : َم َغِديِر ُخم   يـَُقولُ مسَِ
ا تَِبعمتـُُهمم َفَسأَلمتُ : قَاَل َرَِبح ُهم َأبُو َأيُّوب االنصاري: َمنم َهُؤاَلِء؟ قَاُلوا: فـََلمَّا َمَضوم َنمَصاِر ِمنـم  .نـََفٌر ِمَن اَأم
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د َاِرِث، َقالَ  َحدثَنا َحنش، َعن: َوقَاَل االمام َأْحم َبِة : َرَِبح بمِن اْلم َنمَصاِر َقِدُموا َعَلى َعِلي   ِف الرَّحم ًما ِمَن اَأم رََأيمُت قـَوم
ُم؟ فـََقاُلوا: فـََقالَ  ِمِننَي َفذََكَر َمعمَناهُ : َمِن المَقوم  .َمَوالِيَك ََي َأِمرَي المُمؤم

َراِدهِ   .َهَذا َلفمظُُه َوُهَو ِمنم َأفـم
د بن ُعثمَمان َأبُو اْلوزاء، َحدثَنا ُُمَمَّد بن َخاِلد بن َعثمَمة، َحدثَنا ُموَسى بمُن يـَعمُقوَب الزَّممِعيُّ، : رَوقَاَل ابمن جري َحدثَنا َأْحم

َعتم َأَِبَها يـَُقولُ  َمار ، َعنم َعاِئَشَة بِنمِت َسعمد ، مسَِ َثيِن ُمَهاِجُر بمُن ِمسم عمُت َرُسوَل ا: َوُهَو َصُدوٌق، َحدَّ ُ َعَليمِه مسَِ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفة َوأخذ بيد على َفَخطب مثَّ قَالَ  حم م اْلم  .َأيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َولِيُُّكمم : َوسلم يقوم يـَوم

 .َصَدقمتَ : قَاُلوا
 :فـََرَفَع َيَد َعِلي   فـََقالَ 

َ ُمَوايل َمنم َوااَلُه، ، َوِإنَّ اَّللَّ  .َوُمَعاِدي َمنم َعاَداهُ  َهَذا َولِيِ ي َوالمُمَؤدِ ي َعينِ 
 .َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ : قَاَل َشيمُخَنا الذََّهِبُّ 

َمار  َفذََكَر اْلمَ  ِديَث َوَأنَُّه َعَليمِه السَََّلم مثَّ َرَواُه ابمُن َجرِير  ِمنم َحِديِث يـَعمُقوَب بمِن َجعمَفِر بمِن َأيب َكِبري، َعنم ُمَهاِجِر بمِن ِمسم
َِديثَ َوقَ  َم، َفَخطَبَـُهمم اْلم  .َف َحىتَّ ْلََِقُه َمنم بـَعمَدُه َوَأَمَر ِبَردِ  َمنم َكاَن تـََقدَّ

َوَِّل ِمنم ِكَتاِب  ُزمِء اَأم  ".َغِديِر ُخم   " َوقَاَل َأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير  الطَّرَبِيُّ ِف اْلم
ُتوبَة  َعن ابمن جرير وَ : قَاَل َشيمُخَنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ الذََّهِبُّ  َخة  َمكم تُُه ِف ُنسم َحدثَنا َُممُمود بن َعومف الطائى، َحدثَنا : -َجدم

يِل بمِن ُعَمارََة، َعنم َساملِِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ  َاِعيُل بمُن كشيط، َعنم مجَِ : قَاَل ابمُن َجرِير   - بمِن ُعَمَر ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى، َأنـمَبَأََن ِإمسم
َسُبُه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو آخذ بيد على  -َعنم ُعَمَر َولَيمَس ِف ِكَتايب : َأحم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنم  [ " يـَُقول]مسَِ

 ".ُكنمُت َموماَلُه فـََهَذا َموماَلُه، اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه، َوَعاِد َمنم َعاَداُه 
 .َغرِيبٌ  َوَهَذا َحِديثٌ 

يِل بمِن ُعَمارََة َهَذا ِفيِه َنَظرٌ  َناُدُه َضِعيٌف َقاَل المُبَخاِريُّ ِف مجَِ  .َبلم ُمنمَكٌر َوِإسم
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َع َجاِبَر بمَن َعبمِد اَّللَِّ يـَُقولُ  ، مسَِ َفِة بَِغِديِر ُخم   َفَخَرَج ُكنَّ : َوقَاَل المُمطَِّلُب بمُن ِزََيد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِقيل  ُحم ا ِِبْلم
، فََأَخَذ بَِيِد َعِلي   فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ِخَباء  َأوم ُفسمطَاط  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه : " َعَليـم

 .َسنٌ َهَذا َحِديٌث حَ : قَاَل َشيمُخَنا الذََّهِبُّ 



ِِه، َعنم َأيب َسَلَمَة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َجابِ  ِر بمِن َسَواَدَة َوَغريم ِوهِ َوَقدم َرَواُه ابمُن هَلِيَعَة َعنم َبكم  .ر  بَِنحم
َماُم َأْحمَدُ * * *  ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم َوابمُن َأيب ُبَكريم ، قَااَل : َوقَاَل اْلمِ رَ : َحدَّ َحاَق، َعنم ُحبمِشيِ  بمِن َحدثَنا ِإسم ائِيُل، َعنم َأيب ِإسم
 .ُجَناَدةَ 

 وََكاَن َقدم َشِهَد َحجَّةَ : قَاَل َُيمََي بمُن آَدمَ 
 .المَوَداعِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليٌّ ِمينِ  َوَأََن ِمنمُه، َواَل يـَُؤدِ ي َعينِ  ِإالَّ َأَنَ : قَالَ   .َأوم َعِليٌّ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .اَل يـَقمِضي َعينِ  َديميِن ِإالَّ َأََن َأوم َعِليٌّ : َوقَاَل ابمُن َأيب بَُكريم  

َرائِيلَ  ، َعنم ِإسم  .وََكَذا َرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم َأيب َأْحمََد الزُّبـَريمِيِ 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََناُه الزُّبـَريمِيُّ، َحدثَنا شري: قَاَل اْلمِ َلهُ َوَحدَّ َحاق، َعن حبِشي ابمن ُجَناَدَة ِمثـم  .ك، َعن َأىب ِإسم

َحاقَ : قَالَ  عمَت ِمنمُه؟ قَالَ : فـَُقلمُت َِأَيب ِإسم َنا َعَلى فـََرس  ِف جَممِلِسَنا ِف َجبَّانَِة السَِّبيعِ : َأيمَن مسَِ  .َوَقَف َعَليـم
َوَد بمِن َعاِمر ، َوَُيم  ، وََكَذا َرَواُه َأْحمَُد، َعنم َأسم ََي بمِن آَدَم، َعنم َشرِيك  َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن ُموَسى، َعنم َشرِيك 

َاِعيَل بمِن ُموَسى، َثََلثـَتـُُهمم َعنم  َبَة َوُسَويمِد بمِن َسِعيد  َوِإمسم ِر بمِن َأيب َشيـم يُّ َعنم َشرِيك  ِبِه َوَرَواُه النََّسائِ َوابمِن َماَجهم َعنم َأيب َبكم
َرائِيَل بِهِ   .َأْحمََد بمِن ُسَليمَماَن، َعنم َُيمََي بمِن آَدَم، َعنم ِإسم

 .َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيبٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
ُروٌك  -َوَرَواُه ُسَليمَماُن بمُن قـَرمم   َع َرُسولَ  -َوُهَو َمتـم َحاَق، َعنم ُحبمِشيِ  بمِن ُجَناَدَة، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َعنم َأيب ِإسم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم َغِديِر ُخم     َمنم ُكنمُت َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه،: " يـَُقوُل يـَوم
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 ".اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه َوَعاِد َمنم َعاَداُه 
َِديثَ   .َوذََكَر اْلم

ِصِليُّ  َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى المَموم َبَة، َأنـمَبَأََن َشرِيٌك، َعن َأىب يزِيد االزدي، َعنم َأبِيِه، قَالَ حَ : َوقَاَل اْلم ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم : دَّ
َتَمَع النَّاُس ِإلَيمِه فـََقاَم ِإلَيمِه َشابٌّ فـََقالَ  ِجَد فَاجم ُكنمُت   َمنم : " أنمشدك ِِبَّللَّ أمسعت َرُسول هللا يـَُقولُ : َدَخَل َأبُو ُهَريـمَرَة المَمسم

 .نـََعمم : َقالَ " َموماَلُه فـََعِليٌّ َموماَلُه اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه َوَعاِد َمنم َعاَداُه 
، َعنم َشاَذاَن، َعنم َشرِيك  بِهِ   .َوَرَواُه ابمُن َجرِير  َعنم َأيب ُكَريمب 

 .ُوُد بمُن َيزِيَد بِهِ اَتبـََعُه ِإدمرِيُس االزدي، َعنم َأِخيِه َأيب يَزِيَد، َوامسمُُه َدا
 َوَرَواُه ابمُن َجرِير  َأيمًضا ِمنم َحِديِث ِإدمرِيَس َوَداُوَد َعنم َأبِيِهَما َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َفذََكَرهُ 

ِر بمِن َحوم * * *  ، َعنم َمَطر  المَورَّاِق، َعنم َشهم َذب  َرُة َعِن ابمِن َشوم َِديُث الَِّذي َرَواُه َضمم ، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَاَل فََأمَّا اْلم َشب 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِد َعِلي   قَالَ  َم : " فَأنمزل هللا عزوجل" َمنم ُكنمُت َموماَلُه فعلى َموماَلُه : " َلمَّا َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الميَـوم

ُت َعَليمُكمم نِعمَمِِت  َمم َملمُت َلُكمم ِديَنُكمم َوَأمتم  ".َأكم



ًرا: قَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  جَِّة ُكِتَب َلُه ِصَياُم ِستِ نَي َشهم َرَة ِمنم ِذي اْلِم َم مَثَاَن َعشم ، َمنم َصاَم يـَوم ُم َغِديِر ُخم    .َوُهَو يـَوم
ِ َعنم َأِمريِ  َطَّاِب َأنَّ َهِذِه  فَِإنَُّه َحِديٌث ُمنمَكٌر ِجدًّا، َبلم َكِذٌب، ِلُمَخاَلَفِتِه ِلَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم ِمِننَي ُعَمَر بمِن اْلم المُمؤم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِقٌف هِبَا َم َعَرَفَة، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُمَعِة يـَوم ِم اْلم يََة نـََزَلتم ِف يـَوم  .اْلم
 .َكَما َقدَّممَنا
لُهُ  ِم الثَّاِمَن َعَشَر : " وََكَذا قـَوم ًرا َأنَّ ِصَياَم يـَوم ُم َغِديِر ُخم   يـَعمِدُل ِصَياَم ِستِ نَي َشهم جَِّة َوُهَو يـَوم اَل َيِصحُّ، َِأَنَُّه " ِمنم ِذي اْلِم

م   ُهر ، َفَكيمَف َيُكوُن ِصَياُم يـَوم ِر َرَمَضاَن ِبَعَشَرِة َأشم ًرا؟  َواِحد  يـَعمِدُل ِستِ نيَ َقدم ثـََبَت َما َمعمَناُه ِف الصَِّحيِح َأنَّ ِصَياَم َشهم َشهم
 .َهَذا َِبِطل! 
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َِديثَ  َاِفُظ َأبُو َعبمِد اَّللَِّ الذََّهِبُّ بـَعمَد ِإيَراِدِه َهَذا اْلم  .َهَذا َحِديٌث ُمنمَكٌر ِجدًّا: َوَقدم قَاَل َشيمُخَنا اْلم
ُل َوَأْحمَُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأْحمََد النِ ريِ  َلَّ َرةَ َوَرَواُه َحبمُشوُن اْلَم ، َعنم َضمم  .يُّ، َومُهَا َصُدوقَاِن َعن على ابمن َسِعيد  الرَّممِليِ 

َُويمِرِث َوَأَنِس بمِن َماِلك  َوَأيب سَ : قَالَ  َطَّاِب َوَماِلِك بمِن اْلم َِديُث ِمنم َحِديِث ُعَمَر بمِن اْلم ِِهمم َويـُرمَوى َهَذا اْلم ِعيد  َوَغريم
 .بََِسانِيَد َواِهَية  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلُه، َوَأمَّا :قَالَ  َِديِث ُمتَـَواتٌِر أَتـَيَـقَُّن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُر اْلم َفِزََيَدٌة " اللَُّهمَّ َواِل َمنم َوااَلُه : " َوَصدم
َنادِ   .َقِويَُّة اْلمِسم

، َواَل َواَّللَِّ َما  ُم فـََليمَس ِبَصِحيح  م  َوَأمَّا َهَذا الصَّوم َم َعَرَفَة قـَبمَل َغِديِر ُخم   بََِيَّ يَُة ِإالَّ يـَوم  .نـََزَلتم َهِذِه اْلم
ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاق المَوزير االصبهاين، َحدثَنا على بن ُُمَمَّد املقدمى: َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ  ثـََنا َعِليُّ بن ِإسم  َحدَّ
ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُعَمَر بمِن  ثـََنا سَ َحدَّ ، َحدَّ َمع  ثـََنا َعِليُّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن يُوُسَف بمِن ُشبَّان بمِن َماِلِك بمِن ِمسم ، َحدَّ ُل َعِلي   المُمَقدَِّميُّ هم

ِه، قَالَ  ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِل بمِن َماِلك  َأِخي َكعمِب بمِن َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ : بمُن حنيف بمِن َسهم َصلَّى اَّللَّ
بَـَر َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه، مثَّ قَالَ  ين قط ، فاعرفوا : المَمِديَنَة ِمنم َحجَِّة المَوَداِع َصِعَد المِمنـم ر  ملَم َيُسؤم َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َأَِب َبكم

 .َذِلك َلهُ 
َوَِّلنيَ َأيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َعنم َأيب بَ  ُر َوَعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َوالمُمَهاِجرِيَن اَأم ر  َوُعَمَر َوُعثمَماَن َوَعِليٌّ َوطَلمَحُة َوالزُّبـَيـم ،  كم رَاض 

 .فَاعمرُِفوا َذِلَك هَلُمم 
ُ مبَظمِلَمِة أَ  َفظُوين ِف َأصمَحايب وأصهاري وأحبايب، اَل يطلبكم اَّللَّ ُهمم َأيُـَّها النَّاُس ارمفـَُعوا َألمِسنَـَتُكمم َأيُـَّها النَّاُس احم َحد  ِمنـم

ًرا ُهمم فـَُقوُلوا ِفيِه َخيـم ِلِمنَي، َوِإَذا َماَت َأَحٌد ِمنـم  .َعِن المُمسم
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تَـَقرَّ الر َِكاُب الشَّرِيُف النـََّبِويُّ  تَـَهلَّتم َهِذِه السََّنُة َوَقِد اسم َرة اسم جم َدى عشَرة من اهلِم ِِبلمَمِديَنِة النـََّبِويَِّة المُمَطهََّرِة،  سنة ِإحم
 .َمرمِجَعُه ِمنم َحجَِّة المَوَداعِ 

ُ َعَليمهِ   َوَسلََّم، َولكنه َعَليمِه السَََّلم َوَقدم َوقـََعتم ِف َهِذِه السََّنِة أُُموٌر ِعظَاٌم، ِمنم َأعمَظِمَها َخطمًبا َوفَاِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَِديِ  ِف َُمَلَّة  َعالَِية  رَِفيَعة  َوَدرََجة  ِف اْلمَ نَقله هللا اِر المَفانَِيِة ِإََل النَِّعيِم اَأم ىَن   عزوجل ِمنم َهِذِه الدَّ َها َواَل َأسم نَِّة اَل َأعمَلى ِمنـم

َف يعطيك رَبك ف: " َكَما قَاَل تـََعاََل  ُوََل، َوَلَسوم ٌر َلَك ِمَن اَأم ِخَرُة َخيـم  ".رتضى َوَلآلم
ُ تـََعاََل إبِِبمََلِغَها، َوَنَصَح ُأمََّتُه َوَدهلَُّ  َمَل َأَداَء الرِ َساَلِة الَِِّت َأَمَرُه اَّللَّ مم َعَلى َخريمِ َما يـَعمَلُمُه هَلُمم، َوَحذََّرُهمم َوَذِلَك بـَعمَد َما َأكم

َطَّاِب َونـََهاُهمم َعمَّا ِفيِه َمَضرٌَّة َعَليمِهمم ِف ُدنـمَياُهمم َوُأخم  َراُهمم، َوَقدم َقدَّممَنا َما َرَواُه َصاِحَبا الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث ُعَمَر بمِن اْلم
لُُه تـََعاََل : َأنَُّه قَالَ  ُت َعَليمُكمم نِعمَمِِت ورضيت لكم االسَلم دينا : " نـََزَل قـَوم َمم َملمُت َلُكمم ِديَنُكمم َوَأمتم َم َأكم ُُمَعِة " الميَـوم َم اْلم يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِقٌف ِبَعَرَفةَ   .َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يَُة َبَكى، َفِقيلَ : َوُروِ يَنا ِمنم َطرِيق  َجيِ د   َطَّاِب ِحنَي نـََزَلتم َهِذِه اْلم  :َأنَّ ُعَمَر بمَن اْلم

 .انُ ِإنَُّه لَيمَس بـَعمَد المَكَماِل ِإالَّ النـُّقمصَ : َما يـُبمِكيَك؟ فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َعَر َوفَاَة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َتشم  .وََكأَنَُّه اسم

، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ عَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمُن ُجَريمج  نم َجاِبر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َوَقدم َأَشاَر َعَليمِه السَََّلم ِإََل َذِلَك ِفيَما َرَواُه ُمسم
 ".ُخُذوا َعينِ  َمَناِسَكُكمم، فـََلَعلِ ي اَل َأُحجُّ بـَعمَد َعاِمي َهَذا : " َعَليمِه َوَسلََّم َوَقَف ِعنمَد مَجمَرِة المَعَقَبِة َوقَاَل لََنا اَّللَُّ 

َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعبَـيمدَ  ر  المبَـزَّاُر َوالمبَـيـم َاِفظَاِن َأبُو َبكم  ةَ َوقدمَنا َما َرَواُه اْلم
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ُر اَّللَِّ َوالمَفتمح : " نـََزَلتم َهِذِه السُّورَةُ : الرَّبَِذيِ ، َعنم َصَدَقَة بمِن َيَسار ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ  ِم " ِإَذا َجاَء َنصم َسِط َأَيَّ ِف َأوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه ا رِيِق، فـََعَرَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواِء فـَُرحِ َلتم التَّشم  .لمَوَداُع، َفَأَمَر ِبَراِحَلِتِه المَقصم

ِم َكَما تـََقدَّمَ   .مثَّ ذََكَر ُخطمبَـَتُه ِف َذِلَك الميَـوم
َطَّاِب ِحنَي َسأََلُه َعنم تـَفمِسريِ  ُهَما ِلُعَمَر بمِن اْلم ُ َعنـم َضِر َكِثري  ِمَن َهِذِه ا َوَهَكَذا قَاَل َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َرِضَي اَّللَّ لسُّورَِة مبَحم
ََل  ِدُِيِه َوِإجم َمُه َوِعلمَمُه، ِحنَي اَلَمُه بـَعمُضُهمم َعَلى تـَقم َل ابمِن َعبَّاس  َوتـََقدُّ ر ، الصََّحابَِة، ِلرُيِيـَُهمم َفضم ِسِه َلُه َمَع َمَشاِيِخ َبدم

 .ِإنَُّه ِمنم َحيمُث تـَعمَلُمونَ : فـََقالَ 
ُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ : " بمُن َعبَّاس  َحاِضٌر َعنم تـَفمِسرِي َهِذِه السُّورَةُ مثَّ َسَأهَلُمم َوا ِإَذا َجاَء َنصمُر اَّللَِّ َوالمَفتمُح َورََأيمَت النَّاَس يَدم

َواًجا  .َأفـم
تَـغمِفرمُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاًِب  ِد رَبِ َك َواسم تَـغمِفرهُ أُِمرمََن ِإَذا فُ : فـََقاُلوا" َفَسبِ حم حبَمم  .ِتَح لََنا َأنم نَذمُكَر هللا وَنمده َوَنسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََعى ِإلَيمهِ : فـََقالَ  ؟ فـََقاَل ُهَو َأَجُل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َما َتقول ََيبمَن َعبَّاس 
َها ِإالَّ َما تـَعمَلمُ : فـََقاَل ُعَمرُ   .اَل َأعمَلُم ِمنـم

ِل ابمِن َعبَّاس  ِمنم ُوُجوه ، َوِإنم َكاَن اَل يناىف َما فسر ِبِه الصَّحَ  َوَقدم ذََكرمََن ِف  ابَة َرِضَي تـَفمِسرِي َهِذِه السُّورَِة َما يَُدلُّ َعَلى قـَوم



ُهمم  ُ َعنـم  .اَّللَّ
، َعنم َصاِلح   ثـََنا وَِكيٌع، َعِن ابمِن َأيب ِذئمب  َماُم َأْحمَُد، َحدَّ َأَمِة، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  وََكَذِلَك َما َرَواُه اْلمِ ََل التـَّوم َموم

ُ َعَليمِه َوسلم َلمَّا َحجَّ بِِنَسائِِه قَالَ  َا: " َصلَّى اَّللَّ  ِإَّنَّ
ُصِر  جَُّة مثَّ المَزممَن ظُُهوَر اْلُم  ".ِهَي َهِذِه اْلَم

هِ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
ه  آَخَر َجيِ د  َوَقدم   .َرَواُه َأبُو َداُوَد ِف ُسَنِنِه ِمنم َوجم

 .َوالمَمقمُصود َأن النـُُّفوس استشعرت بوفاته َعَليمِه السَََّلم ِف َهِذِه السََّنةِ * * * 
ََثرِ  ََحاِديِث َواْلم  .َوََنمُن نَذمُكُر َذِلَك َونُورُِد َما ُرِوَي ِفيَما يـَتَـَعلَُّق بِِه ِمَن اَأم

تَـَعانُ وَ   .ِِبَّللَِّ المُمسم
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َحاَق بمِن َيَسار  َوَأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير  َوأَ  َئِمَُّة ُُمَمَُّد بمُن ِإسم مم َعَلى َذِلَك َما ذََكَرُه اَأم ِضِع َولمنـَُقدِ  َهِقيُّ ِف َهَذا المَموم ر  المبَـيـم بُو َبكم
 .َزَواتِِه َوَسَراََيُه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه ِإََل المُمُلوكِ قـَبمَل المَوفَاِة، ِمنم تـَعمَداِد ِحَجِجِه َوغَ 

 .فـَلمَنذمُكرم َذِلَك ُمَلخًَّصا ُُممَتَصًرا
 .مثَّ نـُتمِبُعُه ِِبلمَوفَاةِ 

َحاَق السَِّبيِعيِ  َعنم زَيمِد بمِن َأرمَقَم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ِ ِمنم َحِديِث َأيب ِإسم َع َفِفي الصَِّحيَحنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَزا ِتسم ى اَّللَّ
َرَة َغزمَوًة، َوَحجَّ بـَعمَد َما َهاَجَر َحجََّة المَوَداِع َوملَم َُيُجَّ بـَعمَدَها  .َعشم

َحاقَ   .َوَواِحَدًة مبَكَّةَ : قَاَل َأبُو ِإسم
َحاَق السَِّبيِعيُّ   .َكَذا قَاَل َأبُو ِإسم

َُبابِ  ُ َوَقدم قَاَل زَيمُد بمُن اْلم ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه َعنم َجاِبر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَن الثَـّومِريِ  َعَليمِه ، َعنم ُسفم
َرٌة، َوَساَق ِستًّا : َوَسلََّم َحجَّ َثََلَث حجات ِ قبل َأن يـَُهاجر، َوَواِحَدة بـَعمَد َما َهاَجَر َمَعَها ُعمم بََدنًَة ( 5)َوَثََلِثنَي حجَّتَـنيم

 .َوَجاَء َعِليٌّ بَِتَماِمَها ِمَن المَيَمنِ 
ِ َأنَُّه َعَليمِه السَّ  ُهمم َأَنُس بمُن َماِلك  ِف الصَِّحيَحنيم َرَة : اعمَتَمَر َأرمَبَع ُعَمر  : ََلمَوَقدم َقدَّممَنا َعنم َغريمِ َواِحد  ِمَن الصََّحابَِة ِمنـم ُعمم

َُديمِبَيِة،  َرَة الَِِّت َمَع َحجَِّة المَوَداعِ اْلم ِعمَرانَِة، َوالمُعمم َرَة اْلم َرَة المَقَضاِء، َوُعمم  .َوُعمم
 َوَأمَّا المَغَزَواُت فـََرَوى المُبَخاِريُّ َعنم َأيب َعاِصم  النَِّبيِل، َعنم َيزِيَد بمِن َأيب ُعبَـيمد ، َعنم 

َوعِ  َكم  .َسَلَمَة بمِن اَأم
َع َغَزَوات  يـَُؤمِ ُرُه َغَزومُت مَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسبمَع َغَزَوات  َوَمَع زيد ابمن َحارِثََة ِتسم َنا َرُسوُل َع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِعيَل،  َبَة، َعنم َحاُتِِ بمِن ِإمسم ِ َعنم قـُتَـيـم ُ َعَليمِه : َعنم زيد، َعنم َسَلَمَة، قَالَ َوِف الصَِّحيَحنيم َغَزومُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ر  َوَمرًَّة َعلَ  َنا َأبُو َبكم ، َمرًَّة َعَليـم َع َغَزَوات  َعُث ِمَن المبُـُعوِث ِتسم ، َوِفيَما يـَبـم َنا ُأَساَمُة بمُن زَيمد  َوَسلََّم َسبمَع َغَزَوات   .يـم
__________ 

دى ِست  َوِستُّوَن ا( 5)  )*( .لذى سبق َأن َما َساقه الرَُّسول َمَعه من اهلم

(7/713) 

 
 

َحاَق، َعِن المبَـَراِء، قَالَ  َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم َرَة َغزمَوةً : َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديِث ِإسم  .َغَزا َرُسوُل هللا مَخمَس َعشم
ِ ِمنم َحدِ  َحاَق، َعِن المبَـَراءِ َوِف الصَِّحيَحنيم َع عشَرة : يِث ُشعمَبَة، َعنم َأيب ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغَزا ِتسم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رُ  ُر َأِو المُعَسيـم َرَة َأوَّهُلَا المُعَشيـم َها َسبمَع َعشم  .َغزمَوة َوشهد َمَعُه ِمنـم
بَ  ِلٌم َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم َسِن، َعِن ابمِن بـَُريمَدَة، َعنم َأبِيِه، َأنَُّه َغَزا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َوَرَوى ُمسم ِس بمِن اْلَم ، َعنم ُمعمَتِمر ، َعنم َكَهمم ل 

َرَة َغزمَوةً  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِستَّ َعشم  .َصلَّى اَّللَّ
ِ بمِن َواِقد ، َعنم َعبم  َُسنيم ِلم  ِمنم َطرِيِق اْلم  .ِد اَّللَِّ بمِن بـَُريمَدَة، َعنم َأبِيهِ َوِف ِرَوايَة  ِلُمسم

َها ِف مَثَان   َرَة َغزمَوًة قَاَتَل ِمنـم َع َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِتسم  .َأنَُّه َغَزا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنادِ  رِيَن َسرِيًَّة، قَا: َوِف ِرَوايَة  َعنمُه هِبََذا اْلمِسم بَـَر َوَمكََّة َوبـََعَث َأرمبـًَعا َوِعشم م بدر َوأحد واالحزاب واملريسيع َوَخيـم تل يـَوم

 .َوُحنَـنيم  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ِلم  ِمنم َحِديِث َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِيَن َغزمَوًة، َوِف َصِحيِح ُمسم َدى َوِعشم َغَزا ِإحم

َها  َم ُأُحد  ملَم َأختََ َغَزومُت َمَعُه ِمنـم رًا َواَل ُأُحًدا َمنَـَعيِن َأيب، فـََلمَّا قُِتَل َأيب يـَوم َهدم بَدم َرَة َغزمَوًة َوملَم َأشم َع َعشم لَّف َعن غَزاة ِتسم
 .َغَزاَها

، قَالَ : َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ  ِريِ  عمُت َسِعيَد بمَن المُمسَ : َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر َعِن الزُّهم  .غزا َرُسول هللا مثاىن عشَرة َغزمَوة: يَِّب يـَُقولُ مسَِ
رِيَن َغزمَوًة، َفََل : ومسعته مر ة يـَُقولُ : قَالَ   َأرمبـًَعا َوِعشم

ًئا مسعته بـَعمَد َذِلكَ   .َأدمِري َأَكاَن َذِلَك َومهمًا َأوم َشيـم
َرَة قَاَتَل ِف مثََ : َوقَاَل قـََتاَدةُ  َع َعشم رِينَ َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ ِتسم َها، َوبـََعَث ِمَن المبـُُعوِث َأرمبـًَعا َوِعشم  .ان  ِمنـم

 .َفَجِميُع َغَزَواتِِه َوَسَراََيُه َثََلٌث َوَأرمبـَُعونَ 
ُر َواِحد  ِمنم َأئِمَّ  َحاَق بمِن َيَسار  َوَغيـم لشَّأمن، َأنه ة  َهَذا اَوَقدم ذََكَر ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ والزهرى وُموَسى بن عقَبة َوُُمَم د ِإسم

ِ، مثَّ ِف ُأُحد  ِف َشوَّال  َسَنَة َثََلث،  ر  ِف َرَمَضاَن ِمنم َسَنِة اثـمنَـتَـنيم َم بَدم َنمَدِق َوَبيِن قـَُريمظََة ِف َعَليمِه السَََّلم قَاَتَل يـَوم مثَّ اْلم
 :َشوَّال  َأيمًضا ِمنم َسَنِة َأرمَبع  َوِقيلَ 

(7/790) 

 
 



، مثَّ ِف بَ  ُهمم َمنم يَـ مَخمس  بَـَر ِف َصَفر  َسَنَة َسبمع  َوِمنـم ، مثَّ ِف َخيـم َطِلِق ِِبلمُمَريمِسيِع ِف َشعمَباَن َسَنَة مَخمس  ُقوُل َسَنَة يِن المُمصم
 .ِست  

َل َمكََّة ِف َرَمَضانَ  ، مثَّ قَاَتَل َأهم ِقيق َأنَُّه ِف َأوَِّل َسَنِة َسبمع  َوآِخِر ِسَنِة ِست   َل  َوالتَّحم ، َوقَاَتَل َهَواِزَن، َوَحاَصَر َأهم َسَنَة مَثَان 
ِصيُلهُ  َم تـَفم  .الطَّاِئِف ِف َشوَّال َوبَعض ذى اْلمجَّة َسَنَة مَثَان  َكَما تـََقدَّ

ر   ع  َأبُو َبكم ُ َوَحجَّ ِف َسَنِة مَثَان  ِِبلنَّاِس َعتَّاُب بمُن َأِسيد  ََنِئُب َمكََّة، مثَّ ِف َسَنِة ِتسم يُق، مثَّ َحجَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الصِ دِ 
ر   ِلِمنَي َسَنَة َعشم  .َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلمُمسم

َحاقَ * * *  ًعا وَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِسِه المَكِرُيَِة َسبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بِنَـفم يُع َما َغَزا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِيَن وََكاَن مجَِ ِعشم
َرِة مِ : َغزمَوةً  َبـمَواِء، مثَّ َغزمَوَة بـَُواط  ِمنم ََنِحَيِة َرضمَوى، مثَّ َغزمَوَة المُعَشيـم ر  َغزمَوَة َودَّاَن َوِهَي َغزمَوُة اَأم ُبَع، مثَّ َغزمَوَة َبدم نم َبطمِن يـَنـم

ر  المعُ  ُوََل َيطمُلُب ُكرمَز بمَن َجاِبر ، مثَّ َغزمَوَة َبدم ، مثَّ َغزمَوَة َبيِن ُسَليمم  َحىتَّ بـََلَغ اَأم ُ ِفيَها َصَناِديَد قـَُريمش  ظمَمى الَِِّت قـََتَل اَّللَّ
، مثَّ َغزمَوَة َغطََفاَن وهى َغزمَوة ذى َأمر مثَّ  َياَن بمَن َحرمب  َر، مثَّ َغزمَوَة السَِّويِق َيطمُلُب َأَِب ُسفم َغزمَوة حبران َمعمِدن  المُكدم

ََسِد، مثَّ َغزمَوَة َبيِن النَِّضرِي، مثَّ َغزمَوَة َذاِت الر ِقَاِع ِمنم ِِبْلمِ  ِخَرِة، مثَّ َجاِز، مثَّ َغزمَوَة ُأُحد ، مثَّ َْحمَراَء اَأم ر  اْلم ، مثَّ َغزمَوَة َبدم  َُنمل 
َنمَدِق، مثَّ َغزمَوَة َبيِن قُـ  َنمَدِل، مثَّ َغزمَوَة اْلم ، مثَّ َغزمَوَة ِذي قـََرد ، مثَّ َغزمَوُة َغزمَوَة ُدوَمِة اْلم َريمظََة، مثَّ َغزمَوَة َبيِن ِْلمَياَن ِمنم ُهَذيمل 

رُِكوَن، مثَّ  ُه المُمشم َُديمِبَيِة اَل يُرِيُد ِقَتااًل َفَصدَّ  َبيِن المُمصمطَِلِق ِمنم ُخَزاَعَة، مثَّ َغزمَوَة اْلم
َرَة المقَ  بَـَر، مثَّ ُعمم  .َضاِء، مثَّ َغزمَوَة المَفتمِح، مثَّ َغزمَوَة ُحنَـنيم ، مثَّ َغزمَوَة الطَّاِئِف، مثَّ َغزمَوَة تـَُبوكَ َغزمَوَة َخيـم

َحاقَ  ِع َغَزَوات  : قَاَل ابمُن ِإسم َها ِف ِتسم بَـَر َوالمفَ : قَاَتَل ِمنـم َنمَدِق َوقـَُريمَظَة َوالمُمصمطَِلِق َوَخيـم ر  َوُأُحد  َواْلم تمِح َوُحنَـنيم  َغزمَوِة بَدم
 .َوالطَّاِئفِ 

َم َذِلَك ُكلُُّه َمبمُسوطًا ِف َأَماِكِنِه ِبَشَواِهِدِه َوَأِدلَِّتهِ : قـُلمتُ   .َوَقدم تـََقدَّ
دُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

* * * 
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َحاق وََكاَنت بعوثه َعَليمِه السَََّلم َوَسَراََيُه مَثَانًِيا َوَثََلِثنَي مِ  ِ بـَعمث  َوَسرِيَّة  قَاَل ابمن ِإسم  .نم بـَنيم
ِصيِل َذِلكَ  ِر تـَفم ُ ِف ِذكم  .مثَّ َشرََع َرِْحَُه اَّللَّ

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم ثـََرُه ُمَفصًََّل ِف َمَواِضِعِه َوَّلِلَِّ اْلم  .َوَقدم َقدَّممَنا َذِلَك ُكلَُّه َأوم َأكم
َحاقَ  َفل ثنية ذى المَمرمَوة بـَعم : َولمَنذمُكرم ُمَلخََّص َما ذََكَرُه ابمُن ِإسم َاِرث ِإََل َأسم مثَّ بـَعمُث َْحمَزَة بمِن َعبمِد ( 5)ُث ُعبَـيمَدَة بن اْلم

ُم َهَذا َعَلى بـَعمِث ُعبَـيمَدَة َكَما تـَقَ  ُ َأعمَلمُ المُمطَِّلِب ِإََل السَّاِحِل ِمنم ََنِحَيِة المِعيِص، َوِمَن النَّاِس َمنم يـَُقدِ  َم فَاَّللَّ  .دَّ
َرَّاِر، بـَعمُث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  ِإََل َُنمَلة، بعث زيد ابمن َحارِثََة ِإََل ا بـَعمثُ  لمَقَرَدِة، بـَعمُث ُُمَمَِّد َسعمِد بمِن َأيب َوقَّاص  ِإََل اْلم

َرِف، بـَعمُث َمرمثَِد بمِن َأيب َمرمَثد  ِإََل الرَِّجيِع، َشم َلَمَة ِإََل َكعمِب بمِن اَأم ر و ِإََل بِئمِر َمُعونََة، بـَعمُث َأيب  بمِن َمسم بـَعمُث المُمنمِذِر بمِن َعمم
َطَّاِب ِإََل تـُرمبََة ِف َأرمِض َبيِن َعاِمر ، بـَعمُث َعِلي   ِإََل   .المَيَمنِ  ُعبَـيمَدَة ِإََل ِذي المَقصَِّة، بـَعمُث ُعَمَر بمِن اْلم



ُهم فاستاق بـََعَث َغاِلَب بمَن َعبمِد اَّللَِّ المَكلمِبَّ إِ  ََل المَكِديِد فََأَصاَب َبيِن المُمَلوَِّح، وأغار َعَليمِهم ِف اللَّيمل َفقتل طَائَِفة ِمنـم
نَـُهمم َواد  ِمَن السَّيمِل، َوَأَسُروا ِف َمِسريِِهمم  تَـَربُوا َحاَل بـَيـم َاِرَث بمَن نعمهم فَجاء نفرهم ِف طََلِب النـََّعِم، فـََلمَّا اقـم  َهَذا اْلم

 .اِلِك بمِن المبَـرمَصاءِ مَ 
َحاق َهَذا َهاُهَنا َوقد تقدم بـََيانُهُ   .َوَقدم َحرََّر ابمن ِإسم

 بـَعمُث َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِإََل َأرمِض َفَدَك، بـَعمُث َأيب المَعومَجاِء السَُّلِميِ  ِإََل َبيِن ُسَليمم  
د  لَِبيِن َأَسد ،  ُأِصيَب ُهَو َوَأصمَحابُُه، بـَعمُث ُعكَّاَشُة ِإََل  ََسِد ِإََل َقَطن  َوُهَو َماٌء بَِنجم َرِة، بـَعمُث َأيب َسَلَمَة بمِن َعبمِد اَأم المَغمم

َلَمَة ِإََل المُقَرطَاِء ِمنم َهَواِزَن، بـَعمُث َبِشرِي بمِن َسعمد  ِإََل َبيِن ُمرََّة بَِفَدَك،   ََنِحَيِة ُحنَـنيم ، َوبـَعمثُُه َأيمًضا ِإََل بـَعمُث ُُمَمَِّد بمِن َمسم
َُموِم ِمنم َأرمِض َبيِن ُسَليمم    .بـَعمُث زَيمِد بمِن َحارِثََة ِإََل اْلم
 .بـَعمُث زَيمِد بمِن َحارِثََة ِإََل ُجَذام  ِمنم َأرمِض َبيِن ُخَشنيم  

 وهى من: قَاَل ابمن ِهَشام
__________ 

 .ثنية الممرة: االصل( 5)
 .103/  1م َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشا

)*( 
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َمى  .َأرمِض ِحسم
ُرهُ  َحاَق َوَغيـم َلَغُه ِكَتاَب َرُسوُل اَّللَِّ : وََكاَن َسبَـبـَُها ِفيَما ذََكَرُه ابمُن ِإسم َيَة بمَن َخِليَفَة َلمَّا رََجَع ِمنم ِعنمِد قـَيمَصَر َوَقدم َأبـم َأنَّ ِدحم

ُعوُه إِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيدم اٌر ََل اَّللَِّ َفَأعمطَاُه ِمنم ِعنمِدِه حُتًَفا َوَهَداََي، فـََلمَّا بـََلَغ َواِدًَي ِف َأرمِض َبيِن ُجَذام  يـَُقاُل َلُه َشنَ َصلَّى اَّللَّ
، فََأَخَذا َما َمَعُه فـَنَـ  ُنَـيمُد بمُن عوص َوابمنه عوص بن اهلنيد الضليعيان، والضليع َبطمٌن ِمنم ُجَذام  ُهمم فَ َأَغاَر َعَليمِه اهلم َر َحيٌّ ِمنـم

َقُذوا َما َكاَن َأخذ لدحية َفردُّوُه َعَليمهِ  تَـنـم َلُموا فَاسم  .َقدم َأسم
ُنَـ  َقاُه َدَم اهلم َتسم َبَـَر َواسم بَـَرُه اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأخم َيُة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فـَبَـَعَث ِحيَنئِ َفََل رََجَع ِدحم ص  ذ  زَيمَد يمِد َوابمِنِه َعوم

َوماَلِج َفَأَغاَر ِِبلمَماِقِص ِمنم ََنِحَيِة ا َرَِّة، َفَجَمُعوا َما َوَجُدوا ِمنم َمال  بمَن َحارِثََة ِف َجيمش  ِإلَيمِهمم َفَساُروا ِإلَيمِهمم ِمنم ََنِحَيِة اَأم ْلم
َنفِ  َحم ِ ِمنم َبيِن اَأم َنُه َوَرُجَلنيم ُنَـيمَد َوابـم  .َورَُجًَل ِمنم َبيِن َخِصيب   َوََنس  َوقـَتَـُلوا اهلم

ُهمم ِبرِفَاَعَة بمِن زَيمد ، وََكاَن َقدم َجاءَ  َتَمَع نـََفٌر ِمنـم َتاَز زَيمٌد َأممَواهَلُمم َوَذرَارِيَِّهُم اجم ُ َعَليمِه فـََلمَّا احم ُه ِكَتاٌب ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، فـََقرَ  ُعوُهمم ِإََل اَّللَِّ ُهمم، َوملَم يكن زيد بن َحارِثَة يعلم َذِلك فـَرَِكُبوا ِإََل َوَسلََّم َيدم َتَجاَب َلُه طَائَِفٌة ِمنـم َأُه َعَليمِهمم رِفَاَعُة فَاسم

ُه المِكَتاَب َفَأَمرَ  ، فََأعمَطوم م  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة ِف َثََلثَِة َأَيَّ َرًة َعَلى النَّاِس، مثَّ قَالَ بِِقَراَءتِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : ِه َجهم
َلى؟ َثََلَث َمرَّات  : َرُسول هللا َنُع ِِبلمَقتـم  .َكيمَف َأصم

ر و ُهمم يـَُقاُل َلُه َأبُو زَيمِد بمُن َعمم  .ِذهِ َأطمِلقم لََنا ََي َرُسوَل اَّللَِّ َمنم َكاَن َحيًّا َوَمنم قُِتَل فـَُهَو حَتمَت َقَدِمي هَ : فـََقاَل رَُجٌل ِمنـم



، فـََقاَل َعِليٌّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب   .ِإنَّ زَيمًدا اَل يُِطيُعيِن : فـَبَـَعَث َمَعُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفُه َعََلَمًة، َفَساَر َمَعُهمم َعَلى مجََ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيـم َممَواُل فََأعمطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ل  هَلُمم فـََلُقوا زَيمًدا َوَجيمَشُه َوَمَعُهُم اَأم

ًئا بـَعم  ِقُدوا ِمنمُه َشيـم يع َما َكاَن أخذهلم ملَم يـَفم ، َفَسلََّمُهمم َعِليٌّ مجَِ ِ َلتَـنيم َفاِء المَفحم ُث زَيمِد بمِن َحارِثََة َأيمًضا ِإََل َبيِن َوالذَّرَاِريَّ بَِفيـم
 .لمُقَرىفـََزارََة ِبَواِدي ا

ٌل ِمنم َجَنابَة  َحىتَّ يـَغمُزَوُهمم ( 5)فـَُقِتَل طَائَِفٌة ِمنم َأصمَحاِبِه َوارمَتثَّ  َلى، فـََلمَّا رََجَع آَل َأال َُيَسَّ رَأمَسُه ُغسم ُهَو ِمنم َبني المَقتـم
 َأيمضا،

__________ 
 .مجل جرُيا َوِبه َرمق( 5)

)*( 
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تَـَبلَّ ِمنم جِ  ، فـََقتَـَلُهمم ِبَواِدي المُقَرى، َوَأسَ فـََلمَّا اسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََثنًِيا ِف َجيمش  َر ُأمَّ ِقرمَفَة َراِحِه بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  َوَمَعَها ابـمَنٌة هلََ  ر  وََكاَنتم ِعنمَد َماِلِك بمِن ُحَذيـمَفَة بمِن بَدم ِر فَاِطَمَة بِنمَت رَبِيَعَة بمِن بَدم ا، فََأَمَر زَيمُد بمُن َحارِثََة قـَيمَس بمَن المُمَسحَّ

َرُب ِبُمِ  ِقرمَفَة المَمثَ  نَـتَـَها وََكاَنتم ِمنم بـَيمِت َشَرف  ُيضم َقى ابـم تَـبـم تـَُها َمَع الميَـعمَمِريَّ فـََقَتَل ُأمَّ ِقرمَفَة َواسم ُل ِف ِعز َِها، وََكاَنتم بِنـم
َوِع،  َكم َها، فـََوَهبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َسَلَمَة بمِن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأعمطَاُه ِإَيَّ َهبَـَها ِمنمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـوم ِْلَاِلِه َحزمِن بمِن َأيب فَاسم

َنُه َعبمَد الرَّْحمَنِ   .َوهمب  فـََوَلَدتم َلُه ابـم
بَـَر  ِ بـَعمُث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة ِإََل َخيـم ، وََكاَن جَيمَمُع َغَطَفاَن ِلَغزمِو َرُسوَل : َمرَّتـَنيم َر بمَن ِرزَام  َدامُهَا الَِِّت َأَصاَب ِفيَها المُيَسيـم ِإحم

ُهمم َعبمُد اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَبَـَعَث َرُسول هللا َعبمَد اَّللَِّ بمَن َرَواَحَة ِف نـََفر  ِمنـم ، فـََقِدُموا َعَليمِه فـََلمم  بمُن أُنَـ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمس 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَساَر َمَعُهمم فـََلمَّا َكانُ  ِدُموُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وا ِِبلمَقرمقـََرِة َعَلى ِستَِّة َأممَيال  ِمنم يـََزالُوا يـَُرغِ ُبونَُه لِيُـقم

ُر َعَلى َمِسريِِه، فـَفَ  بَـَر نَِدَم المُيَسيـم َفَضَربَُه ِِبلسَّيمِف فََأَطنَّ َقَدَمُه،  -َوُهَو يُرِيُد السَّيمَف  -ِطَن َلُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن أُنـَيمس  َخيـم
ِلِمنَي َعَلى َصاِحبِ  َرش  ِمنم َشومَحط  ِف رَأمِسِه فََأمَُّه، َوَماَل ُكلُّ رَُجل  ِمَن المُمسم فـََقتَـَلُه، ِإالَّ  ِه ِمَن الميَـُهودِ َوَضَربَُه المُيَسريمِ مبِخم

 .رجَل َواِحًدا أفلت على َقَدَميمهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمم يَِقحم   فـََلمَّا َقِدَم ابمُن أُنـَيمس  تـََفَل ِف رَأمِسِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِذهِ   .ُجرمُحُه َوملَم يـُؤم
رَب ملا بَعثه عَ : قـُلمتُ  بَـرَ َوَأُظنُّ المبَـعمَث اْلخر ِإََل َخيـم  .َليمِه السَََّلم َخاِرًصا َعَلى ُنَِيِل َخيـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
بَـَر فـََقتَـُلوا َأَِب رَاِفع  الميَـُهوِديَّ   .بـَعمُث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعِتيك  َوَأصمَحابِِه ِإََل َخيـم

َياَن بمِن نـُبَـيمح  فـَقَ   .تَـَلُه بُِعَرنَةَ بـَعمُث َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس  ِإََل َخاِلِد بمِن ُسفم
َحاَق ِقصََّتُه َهاُهَنا ُمَطوََّلةً   .َوَقدم َرَوى ابمُن ِإسم



ُ َأعمَلمُ  ُرَها ِف َسَنِة مَخمس  َواَّللَّ َم ِذكم  .َوَقدم تـََقدَّ
تََة ِمنم َأرمِض الشَّاِم، فَ   ُأِصيُبوابـَعمُث زَيمِد بمِن َحارِثََة َوَجعمَفر  َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َرَواَحَة ِإََل ُمؤم
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 .َكَما تـََقدَّمَ 
يًعا َأيمًضا  .بـَعمُث َكعمِب بمِن ُعَمريم  ِإََل َذاِت َأطمََلح  ِمنم َأرمِض الشَّاِم، َفُأِصيُبوا مجَِ

رَبِ ِمنم مَتِيم  فََأَغاَر َعَليمِهم،  ر  ِإََل َبيِن المَعنـم َنُة بمُن ِحصمِن بمِن ُحَذيـمَفَة بمِن بَدم ُهمم ُأََنًسا مثَّ رَِكَب َوفمُدُهمم بـَعمُث ُعيَـيـم فَأَصاب ِمنـم
َراُهمم فََأعمَتَق بـَعمًضا َوَفَدى بـَعمًضا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأسم  .ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَة، قـَتَـَلُه بـَعمُث َغاِلِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ َأيمًضا ِإََل َأرمِض َبيِن ُمرََّة فَُأِصيَب هِبَا ِمرمَداُس بم  َُرَقِة ِمنم ُجَهيـم ُن هَنِيك  َحِليٌف هَلُمم ِمَن اْلم
َنمَصاِر َأدمرََكاُه، فـََلمَّا َشَهَرا السِ ََلَح قَالَ   .اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ : ُأَساَمُة بمُن زَيمد  َوَرُجٌل ِمَن اَأم

ُ َعلَ  ِم، فَاعمَتَذرَا بَِنَُّه َما قَاَل َذِلَك ِإالَّ تـََعوًُّذا ِمَن المَقتملِ فـََلمَّا َرَجَعا اَلَمُهَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يمِه َوَسلََّم َأَشدَّ اللَّوم
م المِقَياَمةِ : َوَجَعَل يـَُقوُل َِأَُساَمةَ ! َهَلَّ َشَققمَت َعنم قـَلمِبِه؟ : فـََقاَل َِأَُساَمةَ  َفَما زَاَل : ةُ قَاَل ُأَسامَ ! من َلك ِبََل ِإَله ِإالَّ هللا يـَوم

ُت قـَبمَل َذِلكَ  َلمم  .يَُكرِ رَُها َحىتَّ َلَوِددمت َأنم ملَم َأُكنم َأسم
َِديُث ِبَذِلكَ  َم اْلم  .َوَقدم تـََقدَّ

رََة يستنفر المَعَرب ِإََل الشَّامِ  َرو بمَن المَعاِص ِإََل َذاِت السَََّلِسِل ِمنم َأرمِض َبيِن ُعذم  .بـَعمُث َعمم
تَـنمِفُرُهمم لَِيُكوَن َأجنمََع ِفيِهمم َوَذِلَك َأنَّ أُ  ًرا َيسم ، َفِلَذِلَك بـََعَث َعمم  .مَّ المَعاِص بمِن َواِئل  َكاَنتم ِمنم بَِلي  

َتِمدُّ َرُسول هللا، فـَُبِعثَ   فـََلمَّا َوَصَل ِإََل َماء  هَلُمم يـَُقاُل َلُه السَّلمَسُل َخافـَُهمم، فـَبَـَعَث َيسم
َرَّاِح، فـََلمَّا انـم  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َها َأبُو ُعبَـيمَدَة بمُن اْلم ر  َوُعَمُر َوَعَليـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسرِيًَّة ِفيِهمم َأبُو َبكم ا ِإلَيمِه أتََمََّر َعَليمِهمم  اَّللَّ تَـَهوم

ٌرو َوقَالَ  ُتمم َمَدًدا يل : ُكلِ ِهمم َعمم َا بُِعثـم  .ِإَّنَّ
ٌرو ُيَصلِ يفـََلمم ُُيَانِعمُه َأبُو ُعبَـيم  نـمَيا، َفَسلََّم َلُه َوانـمَقاَد َمَعُه، َفَكاَن َعمم هِبِمم   َدَة َِأَنَُّه َكاَن رجَل سهَل ليًنا هينا ِعنمد َأممُر الدُّ

 .َعاِئَشةُ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإلَيمَك؟ قَالَ : ُكلِ ِهمم، َوهِلََذا َلمَّا رََجَع قَالَ 
 .َأبُوَها: َن الر َِجاِل؟ قَالَ َفمِ : قَالَ 

، َوَذِلَك قـَبمَل فـَتمِح َمكََّة، وفيَها قصَّة جملم بن حثامة َرد  ِإََل َبطمِن ِإَضم   .بـَعمُث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َحدم
َم ُمَطوَّاًل ِف َسَنِة َسبمع    .َوَقدم تـََقدَّ

َرد  َأيمًضا ِإََل المَغابَةِ   .بـَعمُث ابمِن َأيب َحدم
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َنمَدلِ  َمِة اْلم  .بـَعمُث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  ِإََل َدوم
َحاقَ  ، قَالَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ُم، َعنم َعطَاِء بمِن َأيب َرَِبح  َثيِن َمنم اَل َأهتَِّ َأُل َعبمِد اَّللَِّ : َحدَّ َرِة َيسم ِل المَبصم عمُت َرُجًَل ِمنم َأهم مسَِ

َطَّاِب َعِن ِإرمَساِل المِعَماَمِة ِمنم َخلمِف الرَُّجِل ِإَذا اعمَتمَّ  بمِن ُعَمرَ   .بمِن اْلم
رِبَُك ِإنم َشاَء هللا َعن َذِلك: فـََقاَل َعبمُد اَّللَِّ : قَالَ   .ُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف  ر  َوُعَمُر َوُعثمَماُن َوَعِليٌّ تعلم َأىن ُكنمُت َعاِشَر َعَشَرِة َرهمط  ِمنم َأصمَحاِب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِجِدِه، َأبُو َبكم  َمسم
ُدم  ُعود  َوُمَعاُذ بمُن َجَبل  َوُحَذيـمَفُة بمُن المَيَماِن َوَأبُو َسِعيد  اْلم ِريُّ، َوَأََن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َوَعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف  َوابمُن َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإذم  َنمَصاِر َفَسلََّم َعَلى َرُسوِل هللا مثَّ جلس، فـََقالَ  اَّللَّ َبَل فـَىًت ِمَن اَأم ِمِننَي َأفمَضُل؟ : َأقـم َيرسول اَّللَِّ َأيُّ المُمؤم
َسنـُُهمم ُخُلًقا: قَالَ   .َأحم
َيُس؟ َقالَ : قَالَ  ِمِننَي َأكم تِ : فََأيُّ المُمؤم َسنـُُهُم اسم ِت َوَأحم ًرا ِللمَموم ثـَُرُهمم ِذكم َياسُ َأكم َكم  .عمَداًدا َلُه قـَبمَل َأنم يـَنمِزَل بِِه، ُأولَِئَك اَأم

 .مثَّ َسَكَت المَفىَت 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل َعَليـم  َوَأُعوُذ ِِبَّللَِّ  -ََي َمعمَشَر المُمَهاِجرِيَن مَخمُس ِخَصال  ِإَذا نـََزلمَن ِبُكمم : َوَأقـم

رُِكوُهنَّ  َومَجاُع  -َأنم تُدم َها ِإالَّ َظَهَر ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواَأم م  َقطُّ َحىتَّ يغلبوا َعَليـم الَِِّت ملَم َتُكنم ِف ِإنَُّه ملَم َتظمَهِر المَفاِحَشُة ِف قـَوم
ا، َوملَم  ََلِفِهُم الَِّذيَن َمَضوم  َأسم

َياَل َوالمِميَزاَن ِإالَّ  ُقُصوا المِمكم ِر السُّلمطَاِن، َوملَم َُيمنَـُعوا الزََّكاَة ِمنم َأممَواهلِِمم ِإالَّ ُمنِ  يـَنـم نَِة َوَجوم ِة المُمؤم ُعوا ُأِخُذوا ِِبلسِ ِننَي َوِشدَّ
َد َرُسوله ِإالَّ سلط َعلَ  َد اَّللَِّ َوَعهم ِِهمم فََأَخَذ المَقطمَر ِمَن السََّماِء فـََلوماَل المبَـَهائُِم َما ُمِطُروا، َوَما نـََقُضوا َعهم يمِهمم َعُدوًّا ِمنم َغريم

ُ ِإالَّ َجعَ  نَـُهمم بـَعمَض َما َكاَن ِف َأيمِديِهمم، َوَما ملَم َُيمُكمم َأئِمَّتـُُهمم ِبِكَتاب هللا وجيربوا ِفيَما َأنـمَزَل اَّللَّ ُ بَمَسُهُم بـَيـم  .َل اَّللَّ
َداَء، فََأدمََنُه  مثَّ َأَمَر َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعومف  َأنم : قَالَ  َبَح َوَقِد اعمَتمَّ ِبِعَماَمة  ِمنم َكَرابِيَس َسوم َها فََأصم يـََتَجهََّز ِلَسرِيَّة  بـََعَثُه َعَليـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ نـََقَضَها مثَّ َعمََّمُه هِبَا َوَأرمَسَل ِمنم َخلمِفِه َأرمَبَع َأصَ   .وم ََنمًوا ِمنم َذِلكَ اِبَع أَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َسُن َوَأعمَرفُ : مثَّ قَالَ   .َهَكَذا ََيبمَن َعومف  فَاعمَتمَّ فَِإنَُّه َأحم
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ِسِه مثَّ قَ  َ َوَصلَّى َعَلى نـَفم َفَع ِإلَيمِه اللِ َواَء، َفَدفـََعُه ِإلَيمِه َفَحِمَد اَّللَّ ُه ََيبمنَ : الَ مثَّ َأَمَر ِبََلاًل َأنم يَدم يًعا ِف  ُخذم ، اغمُزوا مجَِ َعومف 
تـُُلوا َولِيًدا، ُد هللا وسرية نَِبيُكم ِفيُكمم  َسِبيِل اَّللَِّ فـََقاتـَُلوا َمنم َكَفَر ِِبَّللَِّ اَل تـَغُلُّوا َواَل تـَغمِدُروا َواَل مُتَثِ ُلوا َواَل تـَقم  .فـََهَذا َعهم

 .فََأَخَذ َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف  اللِ َواءَ 
َنمَدلِ : ابمُن ِهَشام  : قَالَ   .َفَخَرَج ِإََل ُدوَمِة اْلم

ر، وزوده َعَليمِه السَََّلم  راح، وََكانُوا َقرِيًبا ِمنم َثََلمثِائَِة رَاِكب  ِإََل ِسيِف المَبحم جراِب من متر و بعث َأىب ُعبَـيمَدة بن اْلم
ُوُت المَعِظيُم الَّذِ [ ِفيَها] رَبِ َوِهَي اْلم ُنوا َوتـََزوَُّدوا ِمنمُه ِقصَُّة المَعنـم ر  َحىتَّ مسَِ ُلُهمم ُكلِ ِهمم ِمنمُه َقرِيًبا ِمنم َشهم ُر، َوَأكم ي َدَسَرُه المَبحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأطمَعُموُه ِمنمُه فََأكَ   .َل ِمنمهُ َوَشاِئَق َأيم َشَراِئَح، َحىتَّ َرَجُعوا ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َِديثُ َكَما تـَقَ  َم ِبَذِلَك اْلم  .دَّ



َحاَق ِمَن المبـُُعوِث : قَاَل ابمُن ِهَشام   َياَن  -يـَعميِن َهاُهَنا  -َومِمَّا ملَم يَذمُكِر ابمُن ِإسم ِريِ  ِلَقتمِل َأيب ُسفم ِرو بمِن أَُميََّة الضَّمم بـَعمُث َعمم
َتِل ُخبَـيمِب بمِن َعِدي   َوَأصمحَ  ِر بمِن َحرمب  بـَعمَد َمقم  .ابِِه، َفَكاَن ِمنم َأممرِِه َما َقدَّممَناهُ َصخم

َياَن َبلم قـََتََل َرُجًَل  ر  َوملَم يـَتَِّفقم هَلَُما قـَتمُل َأيب ُسفم ِرو بمِن أَُميََّة َجبَّاُر بمُن َصخم  وََكاَن َمَع َعمم
ِعهِ  ًبا َعنم ِجذم َرُه َوَأنـمَزاَل ُخبَـيـم  .َغيـم

ِرو بمِن َعومف  وََكاَن َقدم جَنََم نَِفاقُُه ِحني قتل َرُسول هللا  َوبـَعمُث َساملِِ بمِن ُعَمريم  َأَحدِ  ، َأَحِد َبيِن َعمم المَبكَّاِئنَي ِإََل َأيب َعَفك 
َاِرَث بمَن ُسَويمِد بمِن الصَّاِمِت َكَما تـََقدَّمَ   .اْلم

ُ  -فـََقاَل يـَرمثِيِه َويَُذمُّ  ينِ  -قـَبََّحُه اَّللَّ ًرا َوَما ِإنم َأَرى لَ : الدُُّخوَل ِف الدِ  ُت َدهم ِمَن النَّاِس َدارًا َواَل جَممَمَعا َأبـَرَّ * َقدم ِعشم
ىَف ِلَمنم  َلَة ِف مَجمِعِهمم * ُعُهوًدا َوَأوم َِباَل َومل خيضعا* يـَُعاِقُد ِفيِهمم ِإَذا َما َدَعا ِمَن اوماَلِد قـَيـم  يـَُهدُّ اْلم
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َعُهمم رَاِكٌب َجاَءُهمم  ُتُم *  َفَصدَّ َأِو المُملمِك اَتبـَعمُتُم تـُبـََّعا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ * َحََلٌل َحَراٌم َلَشىتَّ َمَعا فـََلوم َأنَّ ِِبلمِعزِ  َصدَّقـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َِبيِث؟ فَانـمُتِدَب َلُه َساملُ بمُن ُعَمريم  َهَذا فـََقتَـَلُه، فَـ : َصلَّى اَّللَّ : َقاَلتم أَُماَمُة المُمَريمِديَُّة ِف َذِلكَ َمنم يل هِبََذا اْلم

َناَك بِئمَس الَِّذي ُُيميِن َحَباَك َحِنيٌف آِخَر اللَّيمَل طَعمَنًة * ُتَكذِ ُب ِديَن اَّللَِّ َوالمَمرمَء أْحدا  رو الَِّذي َأمم َها * لَعمم َأَِب َعَفك  ُخذم
ََلَم  َعَلى ِكرَبِ السِ نِ  َوبـَعمُث ُعَمريمِ بمِن َعِدي    ُجو اْلمِسم َماِء بِنمِت َمرمَواَن ِمنم َبيِن أَُميََّة بن زيد، َكاَنت تـَهم َطمِميِ  ِلَقتمِل المَعصم اْلم

َلُه، َوَلمَّا قُِتَل َأبُو َعَفك  المَمذمُكوُر َأظمَهَرِت النِ َفاَق َوقَاَلتم ِف َذِلكَ  ِت َبيِن َماِلك  َوالنَِّبيِت : َوَأهم ِت َبيِن َوَعومف  وَ * ِِبسم ِِبسم
َزمرَِج َأطَعمُتمم َأاَتِويَّ ِمنم َغريمُِكمم  حج ترجونه بعد قتل الرؤوس * اْلم َكَما يرَتى ورق المُمنمَضِج َأاَل * َفََل ِمنم ُمَراد  َواَل مذم

َتِغي ِغرًَّة  َطَع ِمنم َأَمِل المُمرمَتَِي قَالَ * َأِنٌف يـَبـم  :ت  فـََقالَ فََأَجابـََها َحسَّاُن بمُن ََثبِ : فـَيَـقم
َزمرَِج َمىَت َما َدَعتم َسَفًها َوُيمََها * بـَُنو َواِئل  َوبـَُنو َواِقف   لَِتَها َوالمَمَناََي َتَِي فـََهزَّتم فـَىًت َماِجًدا * َوَخطمَمُة ُدوَن َبيِن اْلم بَِعوم

َما* ِعرمقُُه  َرِج َفَضرََّجَها ِمنم جنَِيِع الدِ  ُ َعَليمِه *  َكِرمَي المَمَداِخِل َوالمَمخم ُُدوِ  فـََلمم َُيمَرِج فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ء بعيد اهلم
َلِة َسَرى: َوَسلََّم ِحنَي بـََلَغُه َذِلكَ  ، فـََلمَّا َأممَسى ِمنم تِلمَك اللَّيـم ُر بمُن َعِدي   َنِة َمرمَواَن؟ َفَسِمَع َذِلَك ُعَميـم  َأاَل آِخٌذ يل ِمَن ابـم

َها فَـ   .َقتَـَلَهاَعَليـم
َبَح فـََقالَ   :مثَّ َأصم
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 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ قـَتَـلمتـَُها
رُ : فـََقالَ   .َنَصرمَت اَّللََّ َوَرُسوَلُه ََي ُعَميـم
َزانِ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهل على من َشأمهنَا؟ قَالَ : قَالَ   .اَل تنتطح ِفيَها َعنـم

ِمِه َوُهمم خَيم  ٌر ِإََل قـَوم يًعا مثَّ اَل تـُنمِظُرونَ : َتِلُفوَن ِف قَتلَها وََكاَن هَلَا مَخمَسة بُنون، فـََقالَ فـََرَجَع ُعَميـم  .َأََن قـَتَـلمتـَُها َفِكيُدوين مجَِ



ُهمم َبَشٌر َكِثرٌي َلمَّا رََأوما ِمنم ِعزِ  ا َلَم ِمنـم ََلُم ِف َبيِن َخطمَمَة، فََأسم م  َعزَّ اْلمِسم ََل َفَذِلَك َأوَُّل يـَوم سم  .مِ ْلمِ
ََلِمهِ  ، َوَما َكاَن ِمنم َأممرِِه ِف ِإسم ََنِفيَّ  .مثَّ ذََكَر المبَـعمَث الَِّذيَن َأَسُروا مُثَاَمَة بمَن ُأََثل  اْلم

ََحاِديِث الصِ َحاحِ  َم َذِلَك ِف اَأم  .َوَقدم تـََقدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوذََكَر ابمُن ِهَشام  َأنَُّه ُهَو الَِّذي قَاَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ِمُن َيَمُكُل ِف ِمَعًي َواِحد  َوالمَكاِفُر َيَمُكُل ِف : ى اَّللَّ المُمؤم

َعِة َأممَعاء    .َسبـم
ََلِمِه، َوَأنَُّه َلمَّا انـمَفَصَل َعِن المَمِديَنِة َدَخَل َمكََّة ُمعمَتِمًرا ِلِه بـَعمَد ِإسم ُل َمكََّة َعنم َوُهَو يـَُلِبِ   ِلَما َكاَن ِمنم ِقلَِّة َأكم ، فـَنَـَهاُه َأهم
ُهمم ِمَن المَيَماَمِة، فـََلمَّا َعاَد ِإََل المَيَماَمِة مَ  نَـَعُهُم المِمريََة، َحىتَّ َكَتَب ِإلَيمِه َرُسوُل َذِلَك فََأىَب َعَليمِهمم َوتـََوعََّدُهمم ِبَقطمِع المِمريَِة َعنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَ   .َأَعاَدَها ِإلَيمِهمم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َة ُُممرَِما : َوقَاَل بـَعمُض َبيِن َحِنيَفةَ  ْلِِيِ  * َوِمنَّا الَِّذي َلىبَّ مبَكَّ ُرمِم َوبـََعَث َعلمَقَمَة بمِن جُمَزِ ز  المُمدم ُهِر اْلم َشم َياَن ِف اَأم ِبَرغمِم َأيب ُسفم

ِم، فََأِذَن َلُه َوَأمََّرُه َعَلى لَِيأمُخَذ بِثَأمِر َأِخيِه َوقَّاِص بمِن جُمَزِ ز  يَـ  َتأمذن َرُسول هللا لِيَـرمِجَع ِف آََثِر المَقوم َم قُِتَل ِبِذي قـََرد ، فَاسم وم
 طَائَِفة  ِمَن النَّاِس، فـََلمَّا قـََفُلوا

تَـعمَمَل َعَليمِهمم َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُحَذافَ  ِم َواسم ُهمم ِف التـََّقدُّ َقَد ََنرًا َوَأَمَرُهمم َأنم َأِذَن ِلطَائَِفة  ِمنـم تَـوم َة وََكاَنتم ِفيِه ُدَعابٌَة، َفاسم
ُخُلوَها، فـََلمَّا َعَزَم بـَعمُضُهمم َعَلى الدُُّخوِل قَالَ   .يَدم

َا ُكنمُت َأضمَحكُ   .ِإَّنَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فـََلمَّا بلغ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .َّللَِّ َفََل ُتِطيُعوهُ َمنم َأَمرَُكمم مبَعمِصَيِة ا: قَالَ 
رِ  ِرو بمِن َعلمَقَمَة، َعنم َعمم َِديُث ِف َهَذا ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  َعِن الدَّرَاَورمِديِ ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم َِبَن، َعنم َواْلم ََكِم بمِن ثـَوم و بمِن اْلم

ِري ِ  ُدم  .َأيب َسِعيد  اْلم
 ولَِئَك النـََّفِر الَِّذيَن َقِدُموا المَمِديَنَة، وََكانُوا ِمنم قـَيمِس منَوبـََعَث ُكرمَز بمَن َجاِبر  ِلَقتمِل أُ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم خَيمُرُجوا ِإََل  َربُوا ِمنم َأبـمَواهِلَا جبيلة، فاستومخوا المَمِديَنة واستوبؤوها فََأَمَرُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإبِِلِه فـََيشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذحبَُ َوأَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـيمِه، لمَباهِنَا، فـََلمَّا َصحُّوا قـَتَـُلوا رَاِعيَـَها َوُهَو َيَساٌر َموم َك ِف َعيـم وُه َوَغَرُزوا الشَّوم

َتاُقوا اللِ َقاَح، فـَبَـَعَث ِف آََثرِِهمم ُكرمَز بمَن َجاِبر  ِف نفر من الصَّحَ  ابَة َفَجاُءوا بولئك النَّفر من جبيلة مرجعه َعَليمِه َواسم
َلتم َأعميُـنـُُهمم   .السَََّلم من َغزمَوة ذى قرد، َفأمر َفقطعت َأيمِديـَُهمم َوَأرمُجَلُهمم َومسُِ
َنَة َقِدُموا المَمِديَنَة، َوَهُؤاَلِء النـََّفُر ِإنم َكانُوا ُهُم المَمذمُكورِيَن ِف َحِديِث َأَنس  المُمتـََّفِق َعَليمِه َأنَّ نـَفَ  ل  َأوم ُعَريـم ًرا مَثَانَِيًة ِمنم ُعكم

َرُهمم فـََها َقدم َأومرَ  َم ِقصَّتـُُهمم ُمَطوََّلًة، َوِإنم َكانُوا َغيـم َِديَث، َوالظَّاِهُر َأنَـُّهمم ُهمم، فـََقدم تـََقدَّ  .دمََن ُعُيوَن َما ذََكَرُه ابمُن ِهَشام  اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ِ : اَل ابمُن ِهَشام  قَ   .َوَغزمَوُة على بن َأىب طَالب الَّىِت َغَزاَها َمرَّتـَنيم



ر و المَمَدينُّ   .بـََعَث َرُسول هللا َعِليًّا ِإََل المَيَمِن َوَخاِلًدا ِف ُجنمد  آَخرَ : قَاَل َأبُو َعمم
َِمرُي َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب   َتَمعمُتمم فَاَأم  .َوقَاَل ِإِن اجم

َبِغي َأن تكون المع: الَ قَ  َحاَق بـَعمَث َخاِلد ، َوملَم يَذمُكرمُه ِف َعَدِد المبـُُعوِث َوالسََّراََي فـَيَـنـم له تسعا َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم دة ِف قـَوم
 .َوَثََلِثنيَ 

َحاقَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأَساَمَة بم : قَاَل ابمُن ِإسم َيمَل َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن زَيمِد بمِن َحارِثََة ِإََل الشَّاِم، َوَأَمَرُه َأنم يـَُوطِ َئ اْلم
َز النَّاسُ  ِطنَي، فـََتَجهَّ اُروَم ِمنم َأرمِض ِفَلسم  خُتُوَم المبَـلمَقاِء َوالدَّ

َوَُّلونَ   .َوَأومَعَب َمَع ُأَساَمَة المُمَهاِجُروَن اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوُهَو آِخُر بـَعمث  : قَاَل ابمُن ِهَشام    .بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َوقَاَل الُبَخاِري   َاِعيل، َحدثَنا َماِلك  ُ َحدثَنا ِإمسم  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه وَ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث بـَعمثً  ِإنَّ : َسلََّم فـََقالَ ا َوَأمََّر َعَليمِهمم ُأَساَمَة بمَن زَيمد ، َفَطَعَن النَّاُس ِف ِإَمارَتِِه، فـََقاَم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ اَّللَِّ  ُتمم َتطمَعُنوَن ِف ِإَمارَِة َأبِيِه ِمنم قـَبمُل، َواميم  ِإنم َكاَن َْلَِليًقا ِلْلمَِمارَِة َوِإنم َكاَن َلِمنم َأَحبِ  النَّاسِ َتطمَعُنوا ِف ِإَمارَتِِه فـََقدم ُكنـم
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 .ِإيَلَّ، َوِإنَّ َهَذا َلِمنم َأَحبِ  النَّاِس ِإيَلَّ بـَعمَدهُ 
 .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث َماِلك  َوقَاَل َحِديٌث َصِحيٌح َحَسنٌ 

َطَّابِ َوَقِد انـمَتَدَب َكِثرٌي ِمَن  رَبِِهمم ُعَمُر بمُن اْلم َنمَصاَر ِف َجيمِشِه، َفَكاَن ِمنم َأكم َوَِّلنَي َواَأم  .المِكَباِر ِمَن المُمَهاِجرِيَن اَأم
َتدَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اشم ر  َكاَن ِفيِهمم فـََقدم َغِلَط، فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه المَمَرُض َوَجيمُش ُأَساَمَة ُُمَيِ ٌم  بِ َوَمنم قَاَل ِإنَّ َأَِب َبكم

ُرمفِ   .ِِبْلم
ر  َأنم ُيَصلِ َي ِِبلنَّاِس َكَما َسَيأمِت  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب َبكم  .َوَقدم َأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َيمِش َوُهَو ِإَماُم المُمسلمني إبِِذن الرَُّسول ِمنم َربِ  ا لمَعاَلِمنَي، َوَلوم ُفِرَض َأنَُّه َكاَن َقِد انـمُتِدَب َمَعُهمم فـََقِد َفَكيمَف َيُكوُن ِف اْلم
بَـُر َأرمَكاِن اْلمِ  َماَمِة ِف الصَََّلِة الَِِّت ِهَي َأكم َناُه الشَّارُِع ِمنم بـَيمِنِهمم ِِبلنَّصِ  َعَليمِه ِلْلمِ تَـثـم ََلِم، مثَّ َلمَّا تـُُوِفِ َ َعَليمِه الصَََّلُة اسم سم

َطَّاِب فََأِذَن َلُه ِف المُمَقاِم ِعنمد الص ديق، َونفذ الص ديَوالسَّ  يُق ِمنم ُأَساَمَة ُعَمَر بمَن اْلم َتطمَلَق الصِ دِ   .ق َجيش ُأَساَمةََلُم اسم
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ُ َعَليمِه وَ  ََحاِديِث المُمنمِذرَِة ِبَوفَاِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََيِت َواَأم ُ َعَليمِه َفصمٌل ِف اْلم َسلََّم وََكيمَف ابـمُتِدَئ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ تـََعاََل  َم المِقَياَمة ِعنمد ربُكم ختتصمون : " َوَسلََّم مبََرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه قَاَل اَّللَّ  "ِإنََّك َميِ ٌت َوِإنَـُّهمم َميِ ُتوَن مثَّ ِإنَُّكمم يـَوم

ُلمَد َأفَِإنم مت فهم اْلالدون  َوَما: " َوقَاَل تـََعاََل   ".َجَعلمَنا لَِبَشر  ِمنم قـَبمِلَك اْلم
زَِح َعِن النَّاِر َوُأدم : " َوقَاَل تـََعاََل  َم المِقَياَمِة، َفَمنم زُحم َن ُأُجورَُكمم يـَوم َا تـَُوفَـّوم ِت َوِإَّنَّ َنََّة فـََقدم فَاَز ُكلُّ نـَفمس  َذائَِقُة المَموم ِخَل اْلم



نـمَيا ِإالَّ َمَتاع المغُرور َوَما اْلمَ   ".َياُة الدُّ
ُتمم َعَلى َأعمَقاِبُكمم : " َوقَاَل تـََعاََل  َقَلبـم َقِلبم َوَما ُُمَمَّد ِإََل َرُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه الرُُّسُل، َأفَِإنم َماَت َأوم قُِتَل انـم  َوَمنم يـَنـم

ًئا  ".وسيجزى هللا الشَّاِكرِيَن  َعَلى َعِقبَـيمِه فـََلنم َيُضرَّ اَّللََّ َشيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمَّا َم َوفَاِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُق يـَوم يَُة ِهَي الَِِّت َتََلَها الصِ دِ  َمُعوَها  َوَهِذِه اْلم َعَها النَّاُس َكأَنَـُّهمم ملَم َيسم مسَِ

 .قـَبملَ 
تَـغمِفرمُه ِإنَّ ِإَذا َجاَء َنصمُر اَّللَِّ : " َوقَاَل تـََعاََل  ِد رَبِ َك َواسم َواًجا َفَسبِ حم حبَمم ُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ َأفـم ُه   َوالمَفتمُح، َورََأيمَت النَّاَس َيدم
 ".َكاَن تـَوَّاًِب 

َطَّاِب َوابمُن َعبَّاس    .ُهَو أجل َرُسول هللا نُِعَي ِإلَيمهِ : قَاَل ُعَمُر بمُن اْلم
رِيِق ِف ِحجَِّة المَوَداِع، فـََعَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َأنَُّه المَوَداُع، َفَخَطَب النَّاسَ : َوقَاَل ابمُن ُعَمرَ  ِم التَّشم َسَط َأَيَّ  ُخطمَبًة َأَمَرُهمم نـََزَلتم َأوم

ُهورَُة َكَما تـََقدَّمَ  ُطمَبُة المَمشم  .ِفيَها َونـََهاُهمم، اْلم
َماَر فـََوَقَف َوقَالَ َوقَاَل َجاِبٌر رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ يـَرم   ".لَِتأمُخُذوا َعينِ  َمَناِسَكُكمم فـََلَعلِ ي اَل َأُحجُّ بعد عامى َهَذا : " ِمي اْلِم

َنِتِه فَاِطَمَة َكَما َسَيأمِت  ِيَل َكاَن يـَُعاِرُضيِن ِِبلمُقرمآِن ِف ُكل ِ : " َوقَاَل َعَليمِه السَََّلم اِلبـم  ِإنَّ ِجربم
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، َوَما أرى َذِلك ِإالَّ اقرتاب َأَجِلي سنة مر ة،  ِ  ".َوإنَُّه عارضىن بِِه المَعام مرَّتـَنيم
، َعنم َأيب ُهَريـم  ِر بمِن َعيَّاش  َعنم َأيب ُحَصنيم ، َعنم َأيب َصاِلح  َكاَن َرُسوُل : َرَة، قَالَ َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديِث َأيب َبكم

ًما،اَّللَِّ يـَعمَتِكُف ِف  رِيَن يـَوم ، فـََلمَّا َكاَن ِمَن المَعاِم الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه اعمَتَكَف ِعشم م  ِر َرَمَضاَن َعَشَرَة َأَيَّ وََكاَن يـَعمِرُض   ُكلِ  َشهم
ِ َعَليمِه المُقرمآَن ِف كل َرَمَضان، فـََلمَّا َكاَن المَعاُم الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه َعَرَض َعَليمِه المُقرمآَن مَ   .رَّتـَنيم

* * * 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َحجَِّة المَوَداِع ِف ِذي اْلمِ  َحاَق َرَجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جََّة، فََأقَاَم ِِبلمَمِديَنِة بَِقيـََّتُه َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

 .َوالمُمَحرََّم َوَصَفًرا
 .َوبـََعَث ُأَساَمَة بمَن زَيمد  

َنا ُ ِفيِه ِإََل َما َأرَاَدهُ  فـَبَـيـم َِتِه النَّاُس َعَلى َذِلَك ابـمُتِدَئ َرُسوُل هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم بشكواه الَِّذي قـََبَضُه اَّللَّ ُ ِمنم َرْحم  اَّللَّ
َوَّلِ  ِر رَبِيع  اَأم  .وََكَراَمِتِه ِف لََيال  بَِقنَي ِمنم َصَفر  َأوم ِف َأوَِّل َشهم

ِف اللَّيملِ  َفَكاَن َأوَّلَ  تَـغمَفرم هَلُمم، مثَّ َما ابـمُتِدَئ ِبِه َرُسوُل هللا ِمنم َذِلَك، ِفيَما ذُِكَر يل، َأنَُّه َخَرَج ِإََل بَِقيِع المَغرمَقِد ِمنم َجوم  فَاسم
ِمِه َذِلكَ  َبَح ابـمُتِدَئ ِبَوَجِعِه ِمنم يـَوم ِلِه، فـََلمَّا َأصم  .رََجَع ِإََل َأهم

ِرو بمنِ : َحاقَ قَاَل ابمُن ِإسم  ََكِم، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم ََل اْلم َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر، َعنم ُعبَـيمِد بمِن ُجبَـريم  َموم  المَعاِص، َعنم َوَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف اللَّيمِل فـََقالَ بـََعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ : َأيب ُمَويمِهَبَة َموم ََي َأَِب ُمَويمِهَبَة ِإين ِ َقدم :  ِمنم َجوم

ِل َهَذا المَبِقيِع فَانمطَِلقم َمِعي تَـغمِفَر َِأَهم  .أُِمرمُت َأنم َأسم



َ َأظمَهرِِهمم قَالَ  َل المَمَقاِبِر، لِ : فَانمطََلقمُت َمَعُه، فـََلمَّا َوَقَف بـَنيم َبَح السَََّلُم َعَليمُكمم ََي َأهم ُتمم ِفيِه ممَّا َأصم ِن َلُكمم َما َأصمَبحم يَـهم
ِخَرُة َشرٌّ ِمَن اَأمُ  َبُع آِخُرَها َأوَّهَلَا، اْلم بَـَلِت المِفنَتُ َكِقَطِع اللَّيمِل المُمظمِلِم يـَتـم  .وََل النَّاُس ِفيِه، َأقـم
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َبَل َعَليَّ فـََقالَ  َ ََي َأَِب ُمَويمِهَبَة ِإين ِ : مثَّ َأقـم َ َذِلَك َوبـَنيم َنََّة، َفُخريِ مُت بـَنيم ُلمَد ِفيَها مثَّ اْلم نـمَيا َواْلم َقدم ُأوتِيُت َمَفاتِيَح َخَزاِئِن الدُّ
َنَّةِ   .ِلَقاِء َريبِ  َواْلم

ُلمَد ِفيَها مثَّ اْلمَ ! بَِيب َأنمَت َوُأمِ ي: قـُلمتُ : قَالَ  نـمَيا َواْلم  .نَّةَ َفُخذم َمَفاتِيَح َخَزاِئِن الدُّ
َنَّةَ : قَالَ  تَـرمُت ِلَقاَء َريبِ  َواْلم  .اَل َواَّللَِّ ََي َأَِب ُمَويمِهَبَة َلَقِد اخم

ُ ِفيهِ  ِل المَبِقيِع، مثَّ انمَصَرَف فـَُبِدَئ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َوَجُعُه الَِّذي قـََبَضُه اَّللَّ تَـغمَفَر َِأَهم  .مثَّ اسم
ُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحا  .ِب المُكُتبِ ملَم خُيَر ِجم

د َعن يـَعمُقوب بن ِإبـمَرِهيُم، َعنم  َا َرَواُه َأْحم  َوِإَّنَّ
َحاَق ِبهِ   .َأبِيِه، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا اْلكم بن ُفَضيمل، َحدثَنا يـَعمَلى بمُن َعطَاء ، َعنم ُعبَـيمِد بمِن جُ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ بَـريم ، َعنم َأيب َحدَّ
ِل المَبِقيِع، َفَصلَّى َعَليمِهمم َثََلث َمرَّات، فـََلمَّا َكاَنت الثَّالِثَ : ُمَويمِهَبَة، قَالَ  ََي َأَِب : ُة قَالَ أُِمَر َرُسوُل اَّللَِّ َأنم ُيَصلِ َي َعَلى َأهم

رِجم يل َدابَِِّت   .ُمَويمِهَبَة َأسم
ابََّة فـََوَقفَ فـَرَِكَب َوَمَشيمُت َحىتَّ : قَالَ  ُت الدَّ  .انـمتَـَهى ِإلَيمِهمم، فـَنَـَزَل َعنم َدابَِّتِه َوَأممَسكم

َبُع بـَعمُضَها بـَعم : فـََقالَ  -قَاَم َعَليمِهمم  -َأوم قَاَل  ِنُكمم َما َأنـمُتمم ِفيِه ممَّا ِفيِه النَّاُس، َأَتِت المِفنَتُ َكِقَطِع اللَّيمِل المُمظمِلِم يـَتـم ًضا، لِيَـهم
ِنُكمم َما َأنـمُتمم ِفيِه ممَّا ِفيِه النَّاسُ اْلم  ُوََل، فـَلميَـهم  .ِخَرُة َأَشدُّ ِمَن اَأم

َنَِّة َأوم ِلَقاِء : ََي َأَِب ُمَويمِهَبَة ِإين ِ ُأعمِطيُت، َأوم قَالَ : مثَّ رََجَع فـََقالَ  َ َمَفاتِيح َما يفتح على أمِِت من بعِدي َواْلم ُخريِ مُت، بـَنيم
 .َريبِ  

تَـرمَنَ : اَل فـَُقلمتُ قَ   .بَِيب َأنمَت َوأُمِ ي َفاخم
ُ : قَالَ  تَـرمُت ِلَقاَء َريبِ  ( 5)ََأَنم تـَُردَّ َعَلى َعِقِبَها َما َشاَء اَّللَّ  .، فَاخم

ًعا َأوم مَثَانًِيا َحىتَّ قُِبضَ   .َفَما لَِبَث بـَعمَد َذِلَك ِإالَّ َسبـم
، َعنم َأبِيِه، قَالَ  َوقَاَل َعبمِد الرَّزَّاِق َعنم َمعمَمر ، ََزاِئَن، : َعِن ابمِن طَاُوس  قَاَل َرُسول هللا ُنِصرمُت ِِبلرُّعمِب َوُأعمِطيُت اْلم

َتُح َعَلى أُمَِِّت َوَبني التـَّعمِجيل، فاخرتت التـَّعمِجيل َ َأنم َأبـمَقى َحىتَّ َأَرى َما يـُفم  .َوُخريِ مُت بـَنيم
__________ 

َنة أمته ِبلدنيا، َفلم يرتض طول االقامة ِفيَهاالمَمعمىن َخشيته من ف( 5)  .تـم
)*( 
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َهِقيُّ   .َوَهَذا ُمرمَسلٌ : قَاَل المبَـيـم
 .َوُهَو َشاِهٌد ِْلَِديِث َأيب ُمَويمِهَبةَ 

َحاقَ * * *  ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِإسم َبَة، َعِن الزُّهم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم ُعود ،  َوَحدَّ بمِن َعبمِد هللا ابمن عتَبة، َعن ابمن َمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَبِقيِع فـََوَجَدين َوَأََن َأِجُد ُصَداًعا ِف رَأمِسي َوأَ : َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  : ََن َأُقولُ رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوارَأمَساهم 
 ََي َعاِئَشةُ  َبلم َأََن َواَّللَِّ : فـََقالَ 

 .َوارَأمَساهم 
ُتِك؟ قَاَلتم : مثَّ قَالَ : قَاَلتم  ُتِك َوَصلَّيمُت َعَليمِك َوَدفـَنـم ُت َعَليمِك وََكفَّنـم َواَّللَِّ َلَكَأين ِ : قـُلمتُ : َوَما َضرَِّك َلوم ُمتِ  قـَبمِلي فـَُقمم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَلتم ! ِفيِه بِبَـعمِض ِنَساِئكَ  ِبَك َلوم فـََعلمَت َذِلَك َلَقدم َرَجعمَت ِإََل بـَيمِِت َفَأعمَرسمتَ  فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتأم  ُتِعزَّ بِِه ِف بـَيمِت َميمُمونََة، َفَدَعا ِنَساَءُه فَاسم ِِت فََأِذنَّ َذنـَُهنَّ َأنم ُُيَرََّض ِف بـَيم وَنم ِبِه َوَجُعُه، َوُهَو يَُدوُر َعَلى ِنَسائِِه َحىتَّ اسم

 .َلهُ 
ُل بمُن َعبَّاس  َوَرُجٌل آَخُر َعاِصًبا رَأمَسُه خَتُطُّ : قَاَلت ِلِه َأَحُدمُهَا المَفضم ِ ِمنم َأهم َ رَُجَلنيم  َقَدَماُه َحىتَّ َدَخَل َفخرج َرُسول هللا بـَنيم
 .بـَيمِِت 

ثمُت ِبِه ابمَن َعبَّاس  فـََقالَ : قَاَل ُعبَـيمُد اَّللَِّ  َخُر؟ ُهَو َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  أَ : َفَحدَّ ِري َمِن الرَُّجُل اْلم  .َتدم
َِديُث َلُه َشَواِهُد َسَتأمِت َقرِيًبا  .َوَهَذا اْلم

َهِقيُّ  َبَّار، َعن يُوُنس ابمن بَُكريم  : َوقَاَل المبَـيـم َبَأََن َأْحمَُد بمُن عبد اْلم ََصمُّ، َأنـم َاِكُم، َأنـمَبَأََن اَأم َحاَق، َأنـمَبَأََن اْلم ، َعنم ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ ابمن َعبمِد اَّللَِّ َبَة، َعِن الزُّهم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ َوُهَو : َحدَّ

َتِكي رَأمِسي، فـَُقلمتُ   .َوارَأمَساهم : ُيصمدَُع َوَأََن َأشم
َوَما َعَليمِك َلوم ُمتِ  قـَبمِلي فـََولِيُت َأممَرِك َوَصلَّيمُت َعَليمِك َوَوارَيـمُتِك؟ : مثَّ قَالَ ! َبلم َأََن َواَّللَِّ ََي َعاِئَشُة َوارَأمَساهم : فـََقالَ 
 :َفقلت
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َت بِبَـعمِض ِنَساِئكَ  َسُب َلوم َكاَن َذِلَك َلَقدم َخَلوم  .َفَضِحك َرُسول هللا! ِف بـَيمِِت ِمنم آِخِر النـََّهار َواَّللَِّ ِإين ِ ََأَحم
ُتِعزَّ  ُلهُ ( 5)مثَّ مَتَاَدى ِبِه َوَجُعُه فَاسم َتَمَع ِإلَيمِه َأهم  .بِِه َوُهَو يَُدوُر َعَلى ِنَسائِِه ِف بـَيمِت َميمُمونََة، فَاجم

ُه ِإَنَّ لِنَـَرى ِبَرُسوِل اَّللَِّ َذاَت اْلمَ : فـََقاَل المَعبَّاسُ   .، فـََلدُّوُه، فََأفَاَق َرُسول هللا( 1)نمِب فـََهُلمُّوا فـَلمنَـُلدُّ
َنمبِ : َمنم فـََعَل َهَذا؟ فـََقاُلوا: فـََقالَ   .َعمَُّك المَعبَّاُس خَتَوََّف َأنم َيُكوَن ِبَك َذاُت اْلم

ُ لُِيَسل ِ : فـََقاَل َرُسول هللا َقى ِف ِإنَـَّها ِمَن الشَّيمطَاِن، َوَما َكاَن اَّللَّ  َطُه َعَليَّ، اَل يـَبـم
 .المبَـيمِت َأَحٌد ِإالَّ َلَددممُتُوُه ِإالَّ َعمِ ي المَعبَّاسَ 



ِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُل المبَـيمِت ُكلُُّهمم َحىتَّ َميمُمونَُة َوِإنَـَّها ِلَصائَِمٌة َوَذِلَك ِبَعنيم  .َعَليمِه َوَسلَّمَ  فـَُلدَّ َأهم
َتأمذَ  َ المَعبَّاِس َورَُجٌل آَخُر مثَّ اسم ِه  -َن َأزمَواَجُه َأنم ُُيَرََّض ِف بـَيمِِت، فََأِذنَّ َلُه، َفَخَرَج َوُهَو بـَنيم َرمضِ  -ملَم ُتَسمِ   .خَتُطُّ َقَدَماُه ِِبَأم

َخُر َعِليُّ بن َأىب طَالب: قَاَل ابمُن َعبَّاس  : قَاَل ُعبَـيمُد اَّللَِّ   .الرَُّجُل اْلم
بَـَرين ُعبَـيمُد اَّللَِّ : ُبَخاِريُّ قَاَل الم  َثيِن ُعَقيمٌل، َعِن ابمِن ِشَهاب  َأخم ثـََنا اللَّيمُث، َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بمُن ُعَفريم ، َحدَّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم  َبَة، َأنَّ َعاِئَشَة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َتأمَذَن َأزمَواَجُه َأنم ُُيَرََّض  َلمَّا: ُعتـم َتدَّ ِبِه َوَجُعُه اسم ثـَُقَل َرُسوُل اَّللَِّ َواشم
ََلُه االرض َبني َعبَّاس ِ ختط رِجم َ الرَُّجَلنيم  .ِف بـَيمِِت فََأِذنَّ َلُه، َفَخَرَج َوُهَو بـَنيم

َ رَُجل  آَخرَ : قَاَل ابمن َعبمِد المُمطَِّلبِ   .َوبـَنيم
بَـرمُت َعبمَد اَّللَِّ : اَّللَِّ  قَاَل ُعبَـيمدُ   .ِِبلَِّذي قَاَلتم َعاِئَشةُ  -يـَعميِن ابمَن َعبَّاس   -فََأخم

َخُر الَِّذي ملَم ُتَسمِ  َعاِئَشُة؟ قَالَ : فـََقاَل يل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبَّاس   ِري َمِن الرَُّجُل اْلم  .اَل : قـُلمتُ : َهلم َتدم
 .يٌّ ُهَو َعلِ : قَاَل ابمُن َعبَّاس  

ُث َأن َرُسول هللا ملا دخل بيىت ُ َعَليمِه َوَسلََّم حُتَدِ   َفَكاَنتم َعاِئَشَة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
__________ 

تعزَّ ( 5) َتدَّ : اسم  .اشم
 .صب الدََّواء ِبملسعط ِف أحد شقى المَفم: اللد( 1)

)*( 
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َتدَّ ِبِه َوَجُعهُ   .َواشم
 .وا َعَليَّ ِمنم َسبمِع ِقَرب  ملَم حُتمَللم َأومِكيَـتـُُهنَّ، َلَعلِ ي َأعمَهُد ِإََل النَّاسِ َهرِيقُ : قَالَ 

َناُه ِف ُِممَضب   َلسم َنا َنُصبُّ َعَليمِه ِمنم تِلمَك المِقَرِب َحىتَّ ( 5)فََأجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ َطِفقم َصَة َزومِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِفَق طَ  ِْلَفم
َنا بَِيِدِه َأنم َقدم فـََعلمنُتَّ   .ُيِشرُي ِإلَيـم

 .مثَّ َخَرَج ِإََل النَّاِس َفَصلَّى هَلُمم َوَخطَبَـُهمم : قَاَلتم َعاِئَشةُ 
ِري  ِبهِ  ِلٌم ِمنم ُطُرق  َعِن الزُّهم  .َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا ِف َمَواِضَع ُأَخَر ِمنم َصِحيِحِه، َوُمسم

بَـَرين َأيب، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ : اَل الُبَخاِري  َوقَ  ، قَاَل ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َأخم َاِعيل، َحدثَنا ُسَليمَماُن بمُن ِبََلل  َرُسوَل اَّللَِّ َحدثَنا ِإمسم
َأُل ِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َيسم َم َعاِئَشَة فََأِذَن َلُه َأزمَواُجُه َأيمَن َأََن غَ : َصلَّى اَّللَّ ًدا؟ َأيمَن َأََن َغًدا؟ يُرِيُد يـَوم

 .َأنم َيُكوَن َحيمُث َشاَء، َفَكاَن ِف بـَيمِت َعاِئَشَة َحىتَّ َماَت ِعنمَدَها
َها ُ َعنـم ِم الَِّذي َكاَن َيُدوُر َعَليَّ ِفيِه : قَاَلتم َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ ِري َفَماَت ِف الميَـوم َ َسحم ُ َوِإنَّ رَأمَسُه لَبَـنيم ِف بـَيمِِت، َوقـََبَضُه اَّللَّ

 .َوََنمِري، َوَخاَلَط رِيُقُه رِيِقي( 1)
نَتُّ ِبِه، فـََنَظَر ِإلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَاَلتم  ر  َوَمَعُه ِسَواٌك َيسم  .لَّمَ  َعَليمِه َوسَ َوَدَخَل َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب َبكم



َواَك ََي َعبمَد الرَّْحمَنِ : فـَُقلمُت َلهُ   .َأعمِطيِن َهَذا السِ 
نَتَّ بِهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَاسم ُتُه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه مثَّ َمَضغمُتُه فََأعمطَيـم ِريفََأعمطَانِيِه فـََقَضمم ند ِإََل َصدم  . َوُهَو ُمسم

هِ  انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ   .ِمنم َهَذا المَوجم
َاِد، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِي: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َثيِن ابمُن اهلم ِه، َعنم أخربََن عبد هللا بن يُوُسف، َحدثَنا اللَّيمُث، َحدَّ
 َماَت النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم: َعاِئَشَة، قَاَلتم 

__________ 
 .املركن: املخضب( 5)
ر: الرئة: السحر( 1)  .تُرِيُد الصَّدم
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َ َحاِقَنِِت  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ( 5)َوِإنَُّه لَبَـنيم َة المَمومت اَلَحدَّ أبدا بعد النَِّب اَّللَّ َرُه ِشدَّ  .َوَذاِقَنِِت، َفََل َأكم
ثـََنا ِحبَّاُن، َأنـمبَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  ، قَالَ َحدَّ ، َأنـمَبَأََن يُوُنُس، َعِن ابمِن ِشَهاب  بَـَرين ُعرمَوُة، َأنَّ َعاِئَشَة : َأََن َعبمُد اَّللَِّ َأخم

ِسِه ِِبلمُمَعوِ ذَ  َتَكى نـََفَث َعَلى نـَفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا اشم بَـَرتمُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيِدِه، فـََلمَّا اِت َوَمَسَح َعنمُه بِ َأخم
َتَكى َوَجَعُه الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه طَِفقمُت َأنـمُفُث َعَليمِه  ُ َعَليمِه ( 1)اشم ُفُث َوَأممَسُح بَِيِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َذاِت الَِِّت َكاَن يـَنـم ِِبلمُمَعوِ 

 .َوَسلََّم َعنمهُ 
، َعنم يُ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن َوهمب  ِري  بِهِ َوَرَواُه ُمسم ، َعن الزُّهم َيمِليِ   .وُنَس بمِن يَزِيَد اَأم
س َوُمسلم َعن ُُمَمَّد بن َحاُِت كلهم  .َوالمَفَلَّ

، َعنم َعاِئَشَة قَا] ُروق  ، َعِن الشَّعمِبِ ، َعنم َمسم ِ ِمنم َحِديِث َأيب َعَوانََة، َعنم ِفَراس  َتَمَع ِنَساِء : َلتم َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم اجم
ُهنَّ اممَرَأة، َفَجاَءت فَاِطَمة متشى اَل خُتمطِ رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَدُه ملَم يـَُغاِدرم ِمنـم َيَة َأبِيَها، ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَـتـَُها ِمشم ُئ ِمشم

 .َمرمَحًبا ِِببـمَنِِت : فـََقالَ 
 .فََأقـمَعَدَها َعنم َُيِيِنِه َأوم مِشَاِلهِ 

، فـَُقلمُت هَلَامثَّ َسارََّها بشئ  ، مثَّ َسارََّها َفَضِحَكتم َراِر َوَأنت : فـََبَكتم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِِبلسِ  َخصَِّك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِبِييِن َما َسارَّكِ : فـََلمَّا َأن َقاَمت قلت! تبكني  .َأخم

 . َعَليمِه َوَسلَّمَ َما ُكنمُت َِأُفمِشَي ِسرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فـََقاَلتم 
 .فـََلمَّا توىف

ق ملا أخربتيين: قلت هَلَا  .َأسأَلك ملا َل َعَليمك من اْلم
َن فـَنَـَعمم : قَاَلتم   .َأمَّا اْلم
ِيل َكاَن يعارضىن المُقرمآن كل سنة مر ة، َوقد َعاَرَضيِن ِف َهَذا المَعاِم مَ : َسارَّين ِف االول قَاَل َل: قَاَلتم  ، َواَل ِإن ِجربم ِ رَّتـَنيم



 .َأَرى َذِلَك ِإالَّ اِلقمرِتَاِب َأَجِلي، فَاتَِّقي اَّللََّ َواصمرِبِي فَِنعمَم السََّلُف َأََن َلكِ 
 .فـََبَكيمتُ 

ِمِننَي َأوم َسيِ َدَة نَساء َهِذه االمة؟ َفَضحكت: مثَّ َسارَّين فـََقالَ   .أما ترضيين َأنم َتُكوين َسيِ َدَة ِنَساِء المُمؤم
__________ 

 .َما َبني الرتقوتني: اْلاقنة( 5)
ُلمُقوم: ولذاقنة  .الذقن، َأو طرف اْلم

 .على نَفسه: 150/  1َصِحيح الُبَخاِري  ( 1)
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 ( .5[ )َوَلُه طُُرٌق َعنم َعاِئَشةَ 
س، َوُمسلم بن ُُمَمَّدِ  ، ُكلُُّهمم َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  المَقطَّاِن، َعنم  َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َعن على بن عبد هللا َوالمَفَلَّ بمِن َحاُتِ 

، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  ، َعنم ُموَسى بن َأىب َعاِئَشة، َعن عبيد هللا ابمن َعبمِد اَّللَِّ ِريِ  َياَن الثَـّوم ُ : ُسفم َلَددمََن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا َأنم اَل تـَُلدُّوين، قـُلمَناَعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَرِضِه   .َكَراِهَيُة المَمرِيِض ِللدََّواءِ : َفجعل ُيِشري ِإلَيـم

َقى َأَحٌد ِف المبَـيمِت ِإالَّ ُلدَّ َوَأََن َأنمظُرُ : َكَراِهَية المَمرِيض الدََّواء فـََقالَ : أمل أهنكم َأال تلدوين؟ قـُلمَنا: فـََلمَّا َأفَاق قَالَ   اَل يـَبـم
َهدمُكمم ِإالَّ ا  .لمَعبَّاَس فَِإنَُّه ملَم َيشم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َوَرَواُه ابمُن َأيب الز ََِنِد، َعنم ِهَشام 
ِريِ  قَاَل ُعرم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِف َمَرِضِه : قَاَلتم َعاِئَشةُ : َوةُ َوقَاَل يُوُنُس َعِن الزُّهم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُت انمِقطَاَع َأبـمَهِري: الَِّذي َماَت ِفيهِ  بَـَر، فـََهَذا َأَواُن َوَجدم ِمنم َذِلَك  ََي َعاِئَشُة َما َأزَاُل َأِجُد َأمَلَ الطََّعاِم الَِّذي َأَكلمُت ِبَيـم

 .السُّم ِ 
 .َهَكَذا ذََكَرُه المُبَخاِريُّ ُمَعلًَّقا

قَ  َشم د بمِن َُيمََي اَأم ِر بمِن ُُمَمَّد بن َأْحم َاِكِم، َعنم َأيب َبكم َهِقيُّ َعِن اْلم َاِفُظ المبَـيـم َنَدُه اْلم ِر، َعنم يُوُسَف بمِن ُموَسى، َعنم َوَقدم َأسم
َبَسَة، َعنم  ِريِ  ِبهِ  َأْحمََد بمِن َصاِلح  َعنم َعنـم ، َعِن الزُّهم َيمِليِ   .يُوُنَس بمِن يَزِيَد اَأم

َهِقيُّ * * *  َبَّاِر، َعنم َأيب ُمَعاِويََة َعِن اَأمَ : َوقَاَل المبَـيـم ََصمُّ، َأنـمَبَأََن َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكُم، َأنـمَبَأََن اَأم َبَأََن اْلم عمَمُش، َعنم َعبمِد َأنـم
ُعود، َقالَ اَّللَِّ بمِن ُمرَّةَ  َوِص، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمسم َحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ، َعنم َأيب اَأم ًعا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَف ِتسم لَِئن َأحم

ذهُ  َتلم، َوَذِلَك َأن هللا اختَّ ِلَف َواِحَدًة َأنَُّه ملَم يـُقم  .نَبيا واختذه َشِهيدا قُِتَل قـَتمًَل َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم َأحم
__________ 

 .من ت( 5)
)*( 



(7/773) 

 
 

بَـَرين : َوقَاَل الُبَخاِري   ِريِ ، قَاَل َأخم َثيِن َأيب، َعِن الزُّهم ُر بمُن ُشَعيمِب بمِن َأيب َْحمَزَة، َحدَّ بَـَرََن ِبشم َحاُق، َأخم  َعبمُد اَّللَِّ َحدثَنا ِإسم
َنمصَ  بَـ بمُن َكعمِب بمِن َماِلك  اَأم ، وََكاَن َكعمُب بمُن َماِلك  َأَحَد الثَََّلثَِة الَِّذيَن تِيَب َعَليمِهمم، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َعبَّاس  َأخم َرُه َأنَّ اِريِ 

َبَح َرُسوُل  ََي َأِبَ : َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  َخَرَج من ِعنمد َرُسول هللا ِف َوَجِعِه الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه فـََقاَل النَّاسُ  َسِن َكيمَف َأصم اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقالَ  ِد اَّللَِّ َِبرَئً : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأصمَبَح حبَمم

ُ  َوِإين ِ َواَّللَِّ ! َأنمَت َواَّللَِّ بـَعمَد َثََلث  َعبمُد المَعَصا: فََأَخَذ بَِيِدِه َعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََقاَل َلهُ  ََأََرى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َف يـُتَـَوىفَّ ِمنم َوَجِعِه َهَذا، ِإين ِ ََأَعمِرُف ُوُجوَه َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب ِعنمَد المَمومتِ  ، اذمَهبم بَِنا ِإََل َرُسوِل هللا َعَليمِه َوَسلََّم َسوم

َممُر؟ ِإنم َكاَن ِفينَ  أَلمُه ِفيَمنم َهَذا اَأم َناُه فََأومَصى بَِنافـَلمَنسم َنا َذِلَك، َوِإنم َكاَن ِف َغريمََِن َعِلمم  .ا َعِلمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَمنَـَعَناَها اَل يـُعمِطيَناَها النَّ : فـََقاَل َعِليٌّ  اُس بـَعمَدُه، َوِإين ِ َواَّللَِّ اَل ِإَنَّ َواَّللَِّ لَِئنم َسأَلمَناَها َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َأهُلَا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأسم
 .انـمَفَرَد ِبِه الُبَخاِري  

َوِل، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، قَالَ : َوقَاَل الُبَخاِري   َحم َياُن، َعنم ُسَليمَماَن اَأم َبة، َحدثَنا ُسفم ُم : قَاَل ابمُن َعبَّاس  : َحدثَنا قـُتَـيـم يـَوم
َِميِس وَ  َِميسِ اْلم ُم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجُعهُ ! َما يـَوم َتدَّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اشم

ُتبم لكم كتاِب اَل َتِضلُّوا : فـََقالَ   .بـَعمَدُه َأبًَدا( 5)ائـمُتوين َأكم
َبِغي ِعنمَد نىب تَنازع  -فـَتَـَناَزُعوا  ِهُموُه، َفَذَهُبوا يـَُردُّوَن َعنمُه، فـََقالَ ؟ ا( 1)َما َشأمنه َأهجر : فـََقاُلوا -َواَل يـَنـم تَـفم َدُعوين : سم

ُعوين ِإلَيمهِ  ٌر ممَّا َتدم  .فَالَِّذي َأََن ِفيِه َخيـم
ِو َما ُكنمُت ُأِجيُزُهمم : فََأومَصاُهمم بَِثََلث  قَالَ  رِِكنَي ِمنم َجزِيَرِة المَعَرِب، َوَأِجيُزوا المَوفمَد بَِنحم رُِجوا المُمشم  .َأخم

 .َوَسَكَت َعِن الثَّالِثَِة َأوم قَاَل فـََنِسيتـَُها
َنة َياَن بن ُعيَـيـم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم ِضع  آَخَر، َوُمسم  .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َموم

__________ 
 .لن تضلوا: الُبَخاِري  ( 5)
َهام، َأي: هجر( 1) ِتفم تلف َكََلمه ِبَسَبب المَمَرض، على َسِبيل ااِلسم تَـَلَط الجل َما بِِه من  اخم َهل تغري َكََلمه َواخم

 .المَمَرض
 .111/  7النِ َهايَة 

 .173/  1يهجر، َوَما أثمبته َعن َصِحيح الُبَخاِري  : وىف االصل
)*( 
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ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـم : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ ، َحدَّ ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ َبَأََن َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم
، قَالَ  ُ َعلَ : َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِف المبَـيمِت رَِجاٌل فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ : يمِه َوَسلَّمَ َلمَّا َحَضَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتبم لكم كتاِبَهُلمُّ   وا َأكم
 .اَل تضلوا بعده أبدا

بـَُنا ِكَتاُب اَّللَِّ : فـََقاَل بـَعمُضُهمم   .ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َغَلَبُه المَوَجُع َوِعنمدَُكُم المُقرمآُن، َحسم
ُهمم َمنم يـَُقولُ  َتَصُموا، َفِمنـم ُل المبَـيمِت َواخم تَـَلَف َأهم ُتبم َلُكمم : فَاخم  .ِكَتاًِب اَل َتِضلُّوا بـَعمَدهُ   قـَر ِبُوا َيكم

َر َذِلكَ  ُهمم َمنم يـَُقوُل َغيـم  .َوِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِتََلَف قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـَُروا اللَّغمَو َوااِلخم  .ُقوُموا: فـََلمَّا َأكم

ُتَب هَلُمم ِإنَّ الرَّزِيََّة ُكلَّ : قَاَل ابمُن َعبَّاس  : قَاَل ُعبَـيمُد اَّللَِّ  َ َأنم َيكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوبـَنيم َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الرَّزِيَِّة َما َحاَل بـَنيم
ِتََلِفِهمم َوَلَغِطِهمم   .َذِلَك المِكَتاَب اِلخم

، َوَعبمِد بمِن ُْحَيمد ، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد ال ِلٌم َعنم ُُمَمَِّد بمِن رَاِفع  ِوهِ َوَرَواُه ُمسم  .رَّزَّاِق بَِنحم
ِريِ  ِبهِ  َرَجُه المُبَخاِريُّ ِف َمَواِضَع ِمنم َصِحيِحِه ِمنم َحِديِث َمعمَمر  َويُوُنَس َعِن الزُّهم  .َوَقدم َأخم

ِل المِبدَِع ِمَن الشِ يَعِة َوَغري * * *  َغمِبَياِء ِمنم َأهم َِديُث ممَّا َقدم تـََوهََّم بِِه بـَعمُض اَأم هم، كل ُمدع َأنَُّه َكاَن يُرِيُد َأنم َوَهَذا اْلم
ُتَب ِف َذِلَك المكتاب َما يرمموَن ِإلَيمِه ِمنم َمَقااَلهِتِمم، َوَهَذا ُهَو التََّمسُُّك ِِبلمُمَتَشابِِه َوتـَرمُك الم  َكمِ َيكم  .ُمحم

َكِم َويـَُردُّوَن َما َتَشابََه ِإلَيمهِ  ُل السُّنَِّة َيَمُخُذوَن ِِبلمُمحم ، َوَهِذِه َطرِيَقُة الرَّاِسِخنَي ِف المعلم َكَما َوصفهم هللا عزوجل ِف  َوَأهم
 .ِكَتابِهِ 

ُل السُّنَِّة فـََليمَس هَلُمم  ِل الضَََّلاَلِت، َوَأمَّا َأهم ِضُع ممَّا َزلَّ ِفيِه َأقمَداُم َكِثري  ِمنم َأهم َقِ  يَُدوُرونَ َوَهَذا المَموم َهٌب ِإالَّ ات َِباُع اْلم   َمذم
َفَما َدارَ   .َمَعُه َكيـم

ََحاِديِث الصَِّحيَحِة التَّ  تُـَبُه َقدم َجاَء ِف اَأم ِف المُمَراِد ِمنمهُ َوَهَذا الَِّذي َكاَن يُرِيُد َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َأنم َيكم  .صمرِيُح ِبَكشم
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َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُمَؤمَّ : فَِإنَُّه َقدم قَاَل اْلمِ رو، َحدثَنا ابمن أيب مليَكة، َعن َعاِئَشة، قَاَلتَحدَّ ملا  : ٌل، َحدثَنا ََنِفع، َعن ابمن َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي قُِبضَ   َكاَن َوَجُع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  : " ِفيِه قَالَ   .طامع َواَل يتمناه ُمَتَمن    ادمُعوا يل َأَِب بكر َوابمنه ِلَكيم اَل َيطمَمَع ِف َأممِر َأيب َبكم
ِمُنوَن : مثَّ قَالَ  ُ َذِلَك َوالمُمؤم  ".َيَمىَب اَّللَّ
 ِ  .َمرَّتـَنيم

ِمُنونَ : قَاَلتم َعاِئَشةُ  ُ َذِلَك َوالمُمؤم هِ ! فََأىَب اَّللَّ  .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ : َوقَاَل َأْحمَدُ  ر  المُقَرِشيُّ، َعِن ابمن أيب مليَكة، َعن َعاِئَشة، قَاَلتَحدَّ ملا : ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب َبكم

ر   ر  كتاِب اَل خيمَتلف َعَليم : " ثقل َرُسول هللا قَاَل ِلَعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َبكم ُتَب َِأَيب َبكم " ِه أحد ائمِتيِن ِبَكِتف  َأوم َلومح  َحىتَّ َأكم



 .فـََلمَّا ذهب عبد الرَّْحمَن ليقوم
ر  : " قَالَ  ِمُنوَن َأنم خُيمتَـَلَف َعَليمَك ََي َأَِب َبكم ُ َوالمُمؤم  ".َيَمىَب اَّللَّ

ِه َأيمًضا  .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعِن المَقاِسِم بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم َوَرَوى المُبَخاِريُّ َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي، َعنم ُسَليمَماَن بمِن  ِبََلل 

ر  َوابمِنِه َفَأعمَهَد، َأنم يـَُقوَل المَقائُِلوَن َأوم يـََتَمىنَّ متمنون: " قَاَل َرُسول هللا ُت َأنم ُأرمِسَل ِإََل َأيب َبكم  .َلَقدم مَهَمم
ِمُنوَن َيَمىَب هللا: فـََقالَ  ُ َوَيَمىَب المُمؤم َفُع اَّللَّ ِمُنوَن َأوم يَدم فع المُمؤم  ".، َأو يدم

، : َعنم َأبِيِه، قَالَ  َوِف َصِحيح الُبَخاِري  َوُمسلم ِمنم َحِديِث ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمد ، َعنم َأبِيِه، َعنم ُُمَمَِّد بن ُجَبري ابمن ُمطمِعم 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأَمَرَها َأنم تـَرمِجَع ِإلَيمهِ َأَتِت اممَرَأٌة ِإََل َرُسوِل ا  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َت : فـََقاَلتم  َك؟ َكأَنَـَّها تـَُقوُل المَموم ر  : " قَالَ  -َأرََأيمَت ِإنم ِجئمُت َوملَم َأِجدم  ".ِإنم مل َتديين فأت َأَِب َبكم
َا َقا ُ َأعمَلُم َأنَـَّها ِإَّنَّ  .َلت َذِلك َلُه َعَليمِه السَََّلم ِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلمه َعَليمهِ َوالظَّاِهُر َواَّللَّ
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م  ُخطمبَ  َسِة َأَيَّ َِميس قبل َأن يقبض َعَليمِه السَََّلم ِبَمم ِم اْلم نيََّ ِفيَها ًة َعِظيَمًة بَـ َوَقدم َخَطَب َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم ِف يـَوم
ِ َسائِِر الصََّحابَِة، َمَع َما َكاَن َقدم َنصَّ َعَليمهِ  يِق ِمنم بـَنيم  َفضمَل الصِ دِ 

 .َأنم يـَُؤمَّ الصََّحابََة َأمجمَِعنيَ 
 .َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه َمَع ُحُضورِِهمم ُكلِ ِهمم 

َبُه ِف المِكَتابِ  َوَلَعلَّ ُخطمبَـَتُه َهِذِه َكاَنتم ِعَوًضا َعمَّا َأرَاَد َأنم  تـُ  .َيكم
ُطمَبِة المَكِرُيَِة َفَصبُّوا َعَليمِه ِمنم َسبمِع ِقَرب  ملَم  َ يََديم َهِذِه اْلم حُتمَللم َأومِكيَـتـُُهنَّ، َوَهَذا ِمنم َِبِب َوَقِد اغمَتَسَل َعَليمِه السَََّلم بـَنيم

َحَ  َفاِء ِِبلسَّبمِع، َكَما َوَرَدتم هِبَا اَأم ِتشم ِضعِ ااِلسم  .اِديُث ِف َغريمِ َهَذا المَموم
 .َوالمَمقمُصوُد َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم اغمَتَسَل مثَّ َخَرَج َفَصلَّى ِِبلنَّاِس مثَّ َخطَبَـُهمم 

َها ُ َعنـم  .َكَما تـََقدََّم ِف َحِديِث َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
ََحاِديِث المَوارَِدِة ِف َذِلكَ  ُر اَأم  ِذكم

َهِقيُّ قَاَل الم  َبَّاِر، َعنم يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَّ : بَـيـم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكُم، َأنـمَبَأََن اَأم َحاَق، َعِن َأنـمَبَأََن اْلم ِد بمِن ِإسم
ِريِ ، َعنم َأيُّوب بن بشري، َأن َرُسول هللا قَاَل ِف َمَرِضهِ  ُرَج َأِفيُضوا َعَليَّ مِ : الزُّهم نم َسبمِع ِقَرب  ِمنم َسبمِع آَِبر  َشىتَّ َحىتَّ َأخم

 .فََأعمَهَد ِإََل النَّاسِ 
رَبِ، َفَكاَن َأوََّل َما ذََكَر بـَعمَد َْحمِد اَّللَِّ َوالثَـَّناِء َعَليمِه ذََكرَ  تَـغمَفَر هَلُمم فـََفَعُلوا، َفَخَرَج َفَجَلَس َعَلى المِمنـم  َأصمَحاَب ُأُحد ، فَاسم

َئِتَها اَل َتزِيُد، َوِإنَـُّهمم َعيـم : َعا هَلُمم، مثَّ قَالَ َودَ  َنمَصاُر َعَلى َهيـم ُتمم َتزِيُدوَن َواَأم َبِِت الَِِّت َأَويمُت ََي َمعمَشَر المُمَهاِجرِيَن ِإنَُّكمم َأصمَبحم
رُِموا َكِرُيَُهمم َوََتَاَوُزوا َعنم ُمِسيِئِهمم  َها، فََأكم  .ِإلَيـم



تَ : يمِه السَََّلممثَّ قَاَل َعلَ  َ َما ِعنمد هللا فَاخم نـمَيا َوبـَنيم َ الدُّ ُ بـَنيم  .اَر َما ِعنمَد اَّللَِّ َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َعبمًدا ِمنم ِعَباِد اَّللَِّ َقدم َخيـََّرُه اَّللَّ
ِ النَّاِس فـََبَكى َوقَالَ  ُ َعنمُه ِمنم بـَنيم ر  َرِضَي اَّللَّ ِديَك ِبَنـمُفِسَناَبلم : فـََفِهَمَها َأبُو َبكم  ََنمُن نـَفم
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 .َوَأبـمَنائَِنا َوَأممَوالَِنا
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَك ََي َأَِب َبكم ِجِد ! َعَلى ِرسم َبـمَواِب الشَّارَِعِة ِف المَمسم انمظُُروا ِإََل َهِذِه اَأم

َبِة ِمنمهُ  َفُسدُّوَها ِإالَّ َما َكانَ  ر ، فَِإين ِ اَل َأعمَلُم َأَحًدا ِعنمِدي َأفمَضَل ِف الصُّحم  .ِمنم بـَيمِت َأيب َبكم
 .َهَذا ُمرمَسٌل َلُه َشَواِهُد َكِثريَةٌ 

َثيِن فـَرمَوُة بمُن زُبـَيمِد بن طوسا، َعن َعاِئَشة بنت سعد، َعن أم َذر، َعنم ُأمَّ َسَلمَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ُ َحدَّ َة َزومَج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه َوسلم

َتَكفُّ : قَاَلت رَبِ َواسم رَبِ حَتَدََّق النَّاُس ِِبلمِمنـم تَـَوى َعَلى المِمنـم َوالَِّذي : وا، فـََقالَ خرج َرُسول هللا َعاِصًبا رَأمَسُه ِبِرمَقة ، فـََلمَّا اسم
ِض السَّاَعةَ نـَفمِسي بَِيِدِه ِإين ِ ِلَقائٌِم َعَلى اْلمَ   .وم

تَـغمَفَر لِلشَُّهَداِء الَِّذيَن قُِتُلوا  .بُُِحد   مثَّ َتَشهََّد فـََلمَّا َقَضى َتَشهَُّدُه َكاَن َأوََّل َما َتَكلََّم بِِه َأِن اسم
َ َما ِعنمَد اَّللَِّ فَ : مثَّ قَالَ  نـمَيا َوبـَنيم َ الدُّ َتاَر المَعبمُد َما ِعنمَد اَّللَِّ ِإنَّ َعبمًدا ِمنم ِعَباِد اَّللَِّ ُخريِ َ بـَنيم  .اخم

َنا لُِبَكائِهِ  ر  فـََعِجبـم  .فـََبَكى َأبُو َبكم
ِديَك آِبَِبئَِنا َوأُمََّهاتَِنا َوَأنـمُفِسَنا َوَأممَوالَِنا! بَِيب َوُأمِ ي: َوقَالَ   .نـَفم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُهَو المُمَخيـَّرَ  ر  َأعمَلَمَنا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .وََكاَن َأبُو َبكم
ِلكَ : َوجعل َرُسول هللا يـَُقوُل َلهُ  َماُم َأْحمَدُ ! َعَلى ِرسم ثـََنا فليح، َعن َسامل َأىب النَّضر، َعن : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو َعاِمر ، َحدَّ َحدَّ
َ َما ِعنمَدُه، : َخَطَب َرُسوُل هللا النَّاَس فـََقالَ : َسِعيد ، قَالَ  بشر ابمن َسِعيد ، َعنم َأيب  نـمَيا َوبـَنيم َ الدُّ ِإنَّ اَّللََّ َخيـََّر َعبمًدا بـَنيم

َتاَر َذِلَك المَعبمُد َما ِعنمَد اَّللَِّ   .فَاخم
ر  : قَالَ   .فـََبَكى َأبُو َبكم
َنا لُِبَكائِِه َأنم خُيمرِبَ َرُسوَل : قَالَ  ر  َأعمَلَمَنا بِهِ فـََعِجبـم  .اَّللَِّ َعن عبد، َفَكاَن َرُسول هللا ُهَو المُمَخيـََّر وََكاَن َأبُو َبكم

تُ : فـََقاَل َرُسول هللا َر رىب اَلختََّذم ر ، َلوم ُكنمُت ُمتَِّخًذا َخِليًَل َغيـم َبِتِه َوَماِلِه َأبُو َبكم ر   ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ ِف ُصحم َأَِب َبكم
ر  خَ  ِجِد َِبٌب ِإالَّ ُسدَّ ِإالَّ َِبَب َأيب َبكم َقى ِف المَمسم ََلِم مودته، اَل يـَبـم  .ِليًَل، َوَلِكنم ُخلَُّة اْلمِسم

 .َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث َأيب َعاِمر  المَعَقِديِ  بِهِ 
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َماُم َأْحمَُد َعنم يُوُنَس، عَ  ، َعنم َساملِ  َأيب النَّضمِر، َعنم ُعبَـيمِد بن حنني َوبشر بمِن َسِعيد ، َعنم َأيب َسِعيد  ِبهِ مثَّ َرَواُه اْلمِ  .نم فـَُليمح 
ِلٌم ِمنم َحِديِث فـَُليمح  َوَماِلِك بن أنس، َعن َسامل َعن بشر ابمن َسِعيد  َوُعبَـيمِد  مُهَا بمِن ُحنَـنيم ، ِكََل َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم

ِوهِ   .َعنم َأيب َسِعيد  بَِنحم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ِهَشام، َحدثَنا َأبُو َعَوانََة، َعنم َعبمِد المَمِلِك، َعِن ابمِن َأيب المُمَعلَّى،: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو المَولِيِد، َحدَّ َعنم َأبِيِه،  َحدَّ

ًما فـََقالَ  نـمَيا َما  ِإنَّ : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َخَطَب يـَوم نـمَيا َما َشاَء َأنم يَِعيَش ِفيَها َيَمُكُل ِمَن الدُّ َ َأنم يَِعيَش ِف الدُّ رَُجًَل َخيـََّرُه رَبُُّه بـَنيم
َتاَر ِلَقاَء رَبِ هِ  َ ِلَقاِء رَبِ ِه فَاخم َها، َوبـَنيم  .َشاَء َأنم َيَمُكَل ِمنـم

ر ، فـََقاَل َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََبَكى َأبُو َبكم َأاَل تـَعمَجُبوَن ِمنم َهَذا الشَّيمِخ َأنم ذََكَر َرُسول هللا رجَل :  َصلَّى اَّللَّ
نـمَيا  َتاَر ِلَقاَء رَب ِهِ ( 5)َصاْلا َخريه ربه َبني المبَـَقاء ِف الدُّ َ ِلَقاِء رَبِ ِه فَاخم ر  َأعمَلَمُهمم مبَا قَالَ ! َوبـَنيم  .َرُسوُل هللا َفَكاَن َأبُو َبكم

ر   ِديَك بَِممَوالَِنا َوَأبـمَنائَِنا: فـََقاَل َأبُو َبكم  .َبلم نـَفم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبِتِه َوَذاِت يَِدِه ِمَن ابمِن َأيب ُقَحاَفَة، َوَلوم  : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا ِف ُصحم َما ِمَن النَّاِس َأَحٌد َأَمنَّ َعَليـم

ُت ابمَن َأيب ُقَحاَفَة، َوَلِكنم ُودٌّ َوِإَخاٌء َوِإُيَاٌن، َوَلِكنم ُودٌّ َوِإَخاٌء َوِإُيَ  ُكنمتُ   .انٌ ُمتَِّخًذا َخِليًَل اَلختََّذم
ِ َوِإنَّ َصاِحَبُكمم َخِليُل اَّللَِّ عزوجل  .َمرَّتـَنيم

د  .تفرد ِبِه َأْحم
 .َوَصَوابه ابمن َسِعيِد بمُن المُمَعلَّى: قَاُلوا

ُ َأعمَلمُ فَ   .اَّللَّ
َحاُق بمُن ِإبـمَراِهيَم  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ِإسم َاِفُظ المبَـيـم َويمِه  -َوَقدم َرَوى اْلم ثـََنا ُعبَـيمُد اَّللَِّ  -ُهَو ابمُن رَاهم ، َحدَّ ثـََنا زََكِرَيَّ بمُن َعِدي   َحدَّ

ر و الرَّقِ يُّ، َعنم زَيمِد بمِن َأيب أُنـَيمَسَة، َعنم عَ  َع َرُسوَل بمُن َعمم َاِرث َحدثَنا ُجنمُدٌب، َأنَُّه مسَِ ِرو بمِن ُمرََّة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بن اْلم مم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأنم يـُتَـَوىفَّ ِبَممس  َوُهَو يـَُقولُ  ِدقَاُء، َوِإين ِ َأبـمَرأُ ِإََل : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوٌة َوَأصم ُكلِ  َخِليل    َقدم َكاَن يل ِمنمُكمم ِإخم

ُت َأَِب بكر َخِليًَل، َوِإن رىب اختَََّذين   ِمنم ُخلَِّتِه، َوَلوم ُكنمُت ُمتَِّخًذا ِمنم أُمَِِّت َخِليًَل اَلختََّذم
__________ 

نـمَيا: ا( 5)  .َبني ِلَقاء الدُّ
)*( 
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ًما ممَّ  ََذ ِإبـمَراِهيَم َخِليًَل، َوِإنَّ قـَوم َلُكمم يـَتَِّخُذوَن قـُُبوَر َأنمِبَيائِِهمم َوُصَلَحائِِهمم َمَساِجَد، َفََل تـَتَِّخُذوا َخِليًَل َكَما اختَّ نم َكاَن قـَبـم
 .المُقُبوَر َمَساِجَد فَِإين ِ َأنـمَهاُكمم َعنم َذِلكَ 

ِوهِ  َحاَق بمِن رَاَهَويمِه بَِنحم ِلٌم ِف َصِحيِحِه َعنم ِإسم  .َوَقدم َرَواُه ُمسم
َِميِس الَِّذي ذََكَرُه ابمُن َعبَّاس  ِفيمَ َوَهَذا الميَـوم  ُم اْلم م  ُهَو يـَوم َسِة َأَيَّ  .ا تـََقدَّمَ ُم الذى َكاَن قبل َوَفاته َعَليمِه السَََّلم ِبَمم

ُطمَبَة ِمنم َطرِيِق ابمِن َعبَّاس    .َوَقدم ُروِ يَنا َهِذِه اْلم



َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا يُوُسُف بن َأنـمَبَأََن َأبُو اْلمَ : قَاَل اْلم َحاَق، َحدَّ َسُن بمُن ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ِرُئ، َأنـمَبَأََن اْلَم َسِن َعِليُّ بمُن ُُمَمَّد  المُمقم
عمُت : قَالَ  -ُهَو ابمن عَوانَة االسفراييىن  -يـَعمُقوب  َحدثَنا ُُمَمَّد بن َأىب بكر، َحدثَنا وهب بن جرير، َحدثَنا َأيب، مسَِ
، قَالَ  يـَعمَلى بمنَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُث َعنم ِعكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه : َحِكيم  ُُيَدِ  َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َ َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ  بَـَر َفَحِمَد اَّللَّ ِسِه َوَماِلِه ِمنم  ِإنَّهُ : َعاِصًبا رَأمَسُه ِبِرمَقة ، َفَصِعَد المِمنـم لَيمَس ِمَن النَّاِس َأَحٌد َأَمنَّ َعَليَّ بِنَـفم
ََل  سم ر  َخِليًَل، َوَلِكنم ُخلَُّة اْلمِ ُت َأَِب َبكم ر ، َوَلوم ُكنمُت ُمتَِّخًذا ِمَن النَّاِس َخِليًَل اَلختََّذم ِم َأفمَضُل، ُسدُّوا َعينِ  ُكلَّ َخومَخة  َأيب َبكم

ِجِد غَ  ر  ِف المَمسم َر َخومَخِة َأيب َبكم  .يـم
، َعنم َأبِيِه ِبهِ  ِب بمِن َجرِيِر بمِن َحازِم  ، َعنم َوهم ُعمِفيِ   .َرَواُه الُبَخاِري  َعن عبيد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَّد  اْلم

له َعَليمِه السَََّلم َر  -يعمىن االبواب الصغار  -سدوا َعىن كل خوخة : " َوِف قـَوم ِجِد َغيـم ر  ِإََل المَمسم ِإَشارٌَة " َخومَخِة َأيب َبكم
ِلِمنيَ  َها ِإََل الصَََّلِة ِِبلمُمسم ُرَج ِمنـم ََلَفِة، َأيم لَِيخم  .ِإََل اْلِم

رَِمَة، عَ  ، َأنَّ ِن ابمِن َعبَّاس  َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث عبد الرَّْحمَن بن ُسَليمَمان بن َحنمظََلة بن المَغِسيِل، َعنم ِعكم
َاَء  ُملمَتِحًفا مبِلمَحَفة  َعَلى َمنمِكبَـيمِه، َفَجَلَس َعَلى ( 5)َرُسوَل اَّللَِّ َخَرَج ِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه َعاِصًبا رَأمَسُه ِبِعَصابَة  َدمسم

َنمَصاِر ِإََل َأنم قَ  ُطمَبَة، َوذََكَر ِفيَها المَوَصاَة ِِبَأم رَبِ َفذََكَر اْلم ُ َعَليمِه : الَ المِمنـم َفَكاَن آَخَر جَممِلس  َجَلَس ِفيِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .يـَعميِن آِخَر ُخطمَبة  خطبَها َعَليمِه السَََّلم -َوَسلََّم َحىتَّ قُِبَض 

__________ 
هنَا ِإََل السَواد: الدمساء( 5)  .الَّىِت يضمرب َلوم

)*( 
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َناد َغرِيب َوَلفظ َغرِيبَوَقدم ُرِوَي ِمنم َوجم   .ه  آَخَر َعِن ابمِن َعبَّاس إبِِسم
َهِقيُّ   َأنـمَبَأََن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمُن َعبمَداَن، َأنـمَبَأََن َأْحمَُد بمُن ُعبَـيمد  الصَّفَّاُر،: فـََقاَل المبَـيـم

َاِعيل أبوعمران اْلبلى، َحدثَنا َمعمُن بمُن ِعيَسى المَقزَّاُز،  َحدثَنا ابمُن َأيب ُقَماش  َوُهَو ُُمَمَُّد بمُن ِعيَسى، َحدثَنا ُموَسى بن ِإمسم
، َعِن المَقاِسِم بمِن يَزِيَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُقسَ  َاِرِث بمِن عبد المملك بن عبد هللا بن أََنس اللَّيمِثيِ  ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعِن اْلم يمط 

، َعنِ  ، قَالَ  َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِل بمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يُوَعُك َوعمًكا َشِديًدا، : المَفضم َأاَتين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ُخذم بَِيِدي ََي َفضملُ : َوَقدم َعَصَب رَأمَسُه فـََقالَ 

رَبِ : قَالَ  ُت بَِيِدِه َحىتَّ قـََعَد َعَلى المِمنـم  .فََأَخذم
 .ََنِد ِف النَّاِس ََي َفضملُ : مثَّ قَالَ 

 .الصَََّلَة َجاِمَعةً : فـََناَديمتُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخِطيًبا فـََقالَ : قَالَ  َتَمُعوا فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأمَّا بـَعمُد، َأيُـَّها النَّاُس ِإنَُّه َقدم َدََن ِمينِ  خلوف ِمنم : فَاجم

ِ َأظمَهرُُكمم، َولَ  ُر ُمغمن  َعينِ  َحىتَّ َأُقوَمُه ِفيُكمم، بـَنيم َرُه َغيـم َأاَل َفَمنم ُكنمُت نم تـََرومين ِف َهَذا المَمَقاِم ِفيُكمم، َوَقدم ُكنمُت َأَرى َأنَّ َغيـم



ُت َلُه َمااًل فـََهَذا َمايل فـَلميَ  ، َوَمنم ُكنمُت َأَخذم َتِقدم ِري فـَلمَيسم ًرا فـََهَذا َظهم ُت َلُه َظهم ُت َلُه ِعرمًضا َجَلدم أمُخذم ِمنمُه، َوَمنم ُكنمُت َشَتمم
، َواَل يـَُقوَلنَّ قَاِئلٌ  َتِقدم َناَء لَيمَستم ِمنم َشأمين َواَل : فـََهَذا ِعرمِضي فـَلمَيسم َأَخاف الشحناء من قبل َرُسول هللا، َأاَل َوِإنَّ الشَّحم
 .ا ِإنم َكاَن َلُه َعَليَّ َأوم َحلََّليِن فـََلِقيت هللا عزوجل َولَيمَس َِأََحد  ِعنمِدي َمظمِلَمةٌ ِمنم ُخُلِقي، َوِإنَّ َأَحبَُّكمم ِإيَلَّ ِمنم َأَخَذ َحقًّ 

ُهمم رَُجٌل فـََقالَ : قَالَ   .ََي َرُسوَل اَّللَِّ يل ِعنمَدَك َثََلثَُة َدرَاِهمَ : فـََقاَم ِمنـم
َتحم : فـََقالَ  ُب قَاِئًَل َواَل ُمسم ، ِفيَم َكاَنتم َلَك ِعنمِدي؟ قَالَ َأمَّا َأََن َفََل ُأَكذِ  َأَما َتذمُكُر َأنَُّه َمرَّ ِبَك َساِئٌل : ِلُفُه َعَلى ُيَِني 

ُتُه َثََلثََة َدرَاِهمَ   .فََأَمرمَتيِن فََأعمطَيـم
 .َأعمِطِه ََي َفضملُ : قَالَ 
 .َوَأَمَر ِبِه َفَجَلسَ : قَالَ 
ُوََل مثَّ َعاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : قَالَ   . َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَقالَِتِه اَأم

 .ََي َأيُـَّها النَّاُس َمنم ِعنمَدُه ِمَن المغُُلوِل شئ فـَلميَـُردَّهُ : مثَّ قَالَ 
 ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِعنمِدي َثََلثَة: فـََقاَم َرُجٌل فـََقالَ 
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 .َدرَاِهَم َغَللمتـَُها ِف َسِبيِل اَّللَِّ 
َها ُُممَتاًجا قَالَ : َم َغَللمتَـَها؟ قَالَ َفلِ : قَالَ  َها ِمنمُه ََي َفضملُ : ُكنمُت ِإلَيـم  .ُخذم

ُوََل َوَقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَقالَِتِه اَأم ًئا فـَلميَـُقمم َأدمعُ : مثَّ َعاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسِه َشيـم و ََي َأيُـَّها النَّاُس َمنم َأَحسَّ ِمنم نـَفم
َ َلهُ   .اَّللَّ

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َلُمَناِفٌق َوِإين ِ َلَكُذوٌب َوِإين ِ لَنَـُئومٌ : فـََقاَم ِإلَيمِه رَُجٌل فـََقالَ 
َطَّابِ  ُ َلوم َستَـَرتم َعَلى نـَفمِسكَ ! َوُيمََك َأيُـَّها الرَُّجلُ : فـََقاَل ُعَمُر بمُن اْلم  .َلَقدم َستَـَرَك اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرسُ  قًا : وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخَرِة، اللَُّهمَّ ارمزُقمُه ِصدم َوُن ِمنم ُفُضوِح اْلم نـمَيا َأهم َطَّاِب ُفُضوُح الدُّ َمه ََيبمَن اْلم
َم ِإَذا َشاءَ   .َوِإُيَاًَن َوَأذمِهبم َعنمُه النـَّوم
ُ َعَليمهِ  َقُّ بـَعمِدي َمَع ُعَمرَ : َوَسلَّمَ  مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُعَمُر َمِعي َوَأََن َمَع ُعَمَر َواْلم

َناِدِه َوَمتنه غرابة َشِديَدة  .َوِف ِإسم
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ُ َعنمُه َأنم يصلى ِبلصحابة َأمجمَِعنَي، يَق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ   ذكر أمره َعَليمِه السَََّلم َأَِب َبكم
َتِدًَي بِِه ِف بـَعمِض الصََّلَواِت َعَلى َما َسَنذمُكُرُه َوِإَماًما َلهُ َمَع حضورهم كلهم، وَ  َوِلَمنم  ُخُروجه َعَليمِه السَََّلم َفَصلَّى َورَاَءُه ُمقم

َماُم َأْحمَدُ  َحاَق، قَالَ : بـَعمَدُه من الصََّحابَة قَاَل اْلمِ ثـََنا َأيب، َعِن ابمِن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ ِريُّ : َحدَّ : َوقَاَل ابمُن ِشَهاب  الزُّهم



، َعنم َأبِيه، َعن عبد هللا َاِرِث بمِن ِهَشام  ِر بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن اْلم َثيِن َعبمُد المَمِلِك بمُن َأيب َبكم ، َعنم َأبِيِه، َعنم  َحدَّ بمِن ِهَشام 
َوِد بمِن المُمطَّلِ  َسم َعَة بمَن اَأم ِلِمنَي َدَعا : ِب بمِن َأَسد ، قَالَ َعبمِد اَّللَِّ بمِن َزمم تعزَّ بَرُسول هللا َوَأََن ِعنمَدُه ِف نـََفر  ِمَن المُمسم ملا اسم

 .ُمُروا َمنم ُيَصلِ ي ِِبلنَّاسِ : ِبََلٌل ِللصَََّلِة فـََقالَ 
ر  َغائًِبا فـَُقلمتُ : قَالَ  ُت فَِإَذا ُعَمُر ِف النَّاِس، وََكاَن َأبُو َبكم  .ََي ُعَمُر فصل ِِبلنَّاسِ  ُقمم : َفَخَرجم
تَُه، وََكاَن ُعَمُر رَُجًَل جمهرا فـََقا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصوم َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَأَيمَن َأبُو : َل َرُسول هللافـََلمَّا َكبَـرَّ ُعَمُر مسَِ

ِلُموَن، َيَمىَب اَّللَُّ  ُ َذِلَك َوالمُمسم ر ؟ َيَمىَب اَّللَّ  َبكم
ِلُمونَ   .َذِلَك َوالمُمسم

ر  َفَجاَء بـَعمَد َما َصلَّى ُعَمُر تِلمَك الصَََّلَة َفَصلَّى ِِبلنَّاسِ : قَالَ   .فـَبَـَعَث ِإََل َأيب َبكم
َأَمرمَتيِن ِإالَّ َأن َرُسول هللا َواَّللَِّ َما ظَنَـنمُت ِحنَي ! َوُيمََك َماَذا صنعت ََيبمَن َزممَعةَ : قَاَل يل ُعَمرُ : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َزممَعةَ 

 .أمرىن ِبَذِلَك، َوَلوماَل َذِلَك َما َصلَّيمتُ 
ر  رََأيـمُتَك َأَحقَّ َمنم َحَضَر ِِبلصَََّلةِ : قـُلمتُ : قَالَ   .َوهللا َما أمرىن َرُسول هللا، َوَلِكنم ِحنَي ملَم َأَر َأَِب َبكم

ِريُّ، َوَرَواُه يُوُنسَوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث  َثيِن الزُّهم َحاَق، َحدَّ  ابمِن ِإسم
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ِر بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َعبم  َبَة، َعنم َأيب َبكم َثيِن يـَعمُقوُب بمُن ُعتـم َحاَق، َحدَّ َعَة َفذََكَرهُ ابمن بَُكريم ، َعِن ابمِن ِإسم  .ِد اَّللَِّ بمِن َزمم
، َحدثَنا ابمن َأىب فديك، َحدثَنا ُموَسى بمُن يـَعمُقوَب، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن حَ : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا َأْحمَُد بمُن َصاِلح  دَّ

َعَة أَ  َبَة، َأنَّ َعبمَد اَّللَِّ بمَن َزمم ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم َحاَق، َعِن ابمِن ِشَهاب  بَـَرُه هِبَذَ ِإسم رَبِ، قَالَ خم َع : ا اْلَم َلمَّا مسَِ
َت ُعَمرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصوم  .النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َرتِِه مثَّ قَالَ : قَاَل ابمُن َزممَعةَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأطمَلَع رَأمَسُه ِمنم ُحجم بمُن اَل اَل، اَل يصلى للنَّاس ِإالَّ ا: َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .َأيب ُقَحاَفةَ 

 .يـَُقوُل َذِلَك ُمغمِضًبا
َودُ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ * * *  َسم َعمَمُش، َعنم ِإبـمَراِهيَم، قَاَل اَأم ثـََنا َأىب، َحدثَنا اَأم ، َحدَّ ثـََنا ُعَمُر بمُن َحفمص  ُكنَّا ِعنمَد : َحدَّ

 .اَعاِئَشة َفذَكرََن المُمَواظَبة على الصَََّلة واملواظبة هلََ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَرَضُه الَِّذي َماَت ِفيِه َفَحَضَرِت الصَََّلُة فََأذََّن ِبََل : قَاَلتم  ر  : ٌل، فـََقالَ َلمَّا َمِرَض النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُمُروا َأَِب َبكم

 .فـَلمُيَصلِ  ِِبلنَّاسِ 
ر  رَُجٌل َأِسيٌف ِإَذا قَاَم : َفِقيَل َلهُ  َتِطعم َأن يصلى ِِبلنَّاِس، َوأَعاد فعادوا َلُه فََأَعاَد الثَّالِثََة، فـََقالَ ِإنَّ َأَِب َبكم : َمَقاَمَك ملَم َيسم

ر  فـَلمُيَصلِ  ِِبلنَّاسِ   .ِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف، ُمُروا َأَِب َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف نـَفم  َ َفَخَرَج َأبُو بكر، فـََوَجَد النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ِسِه ِخفًَّة َفَخَرَج يـَُهاَدى بـَنيم

َمأَ ِإلَيمِه النَّ  ر  َأنم يـََتَأخََّر فََأوم ِ َكَأين ِ أنظر ِإََل رجَليمِه ختطان ِمَن المَوَجِع، فََأرَاَد َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم رَُجَلنيم ِبُّ َصلَّى اَّللَّ



 .َمَكاَنكَ 
 . َجنمِبهِ مثَّ ُأِتَ ِبِه َحىتَّ َجَلَس ِإََل 

َعمَمشِ  ر  ُيَصلِ ي ِبَصََلتِِه َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ِبَصََل : ِقيَل ِلَلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َوَأبُو َبكم ر ؟ َفَكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِة َأيب َبكم
 .نـََعمم : فـََقاَل ِبَرأمِسهِ 

 .ُشعمَبَة بـَعمَضهُ  َرَواُه َأبُو َداُود َعنم : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ 
َعمَمشِ  ر  ُيَصلِ ي قَائًِما: َوزَاَد َأبُو ُمَعاِويََة َعِن اَأم ر ، َفَكاَن َأبُو َبكم  .َجَلَس َعنم َيَساِر َأيب َبكم

(7/710) 

 
 

ِلٌم َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َما ِضع  ِمنم ِكَتابِِه، َوُمسم َعمَمِش بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َغريمِ َما َموم َدة  َعِن اَأم  .َجهم ِمنم طُُرق  ُمتَـَعدِ 
َبَة َوَُيمََي بمِن َُيمََي، عَ  ِر بمِن َأيب َشيـم ِلم  َعنم َأيب َبكم َبَة، َوُمسم َها َما َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم قـُتَـيـم  .ن َأىب ُمَعاِويَة بِهِ ِمنـم

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمنُ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ِإنَّ : يُوُسَف، َأنبَأََن َمالك، َعن ِهَشام ابمن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، َأنَـَّها قَاَلتم  َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  فـَلمُيَصلِ  ِِبلنَّاسِ : قَاَل ِف َمرضه  .ُمُروا َأَِب َبكم
بَـَرين عُ : قَاَل ابمُن ِشَهاب   َلَقدم َعاَودمُت َرُسوَل هللا ِف َذِلَك َوَما َْحََليِن : بَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َعاِئَشَة، َأنَـَّها قَاَلتم فََأخم

ُت َأنَُّه َلنم يـَقُ  ر ، َوِإالَّ َأين ِ َعِلمم َمَقاَمُه َأَحٌد ِإالَّ َتَشاَءَم النَّاُس  ومَ َعَلى ُمَعاَوَدتِِه ِإالَّ َأين ِ َخِشيُت َأنم يـََتَشاَءَم النَّاُس بَِيب َبكم
ِهِ  ر  ِإََل َغريم بَـبمُت َأنم يعدل َذِلك َرُسول هللا َعنم َأيب َبكم  .بِِه، فََأحم

، قَالَ  ِريِ  ِلم  ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم الزُّهم بَـَرين َْحمَزَة بمِن َعبمدِ : َوِف َصِحيِح ُمسم اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، َعنم  َوَأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيمِِت : َعاِئَشَة قَاَلتم   .َلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  فـَلمُيَصلِ  ِِبلنَّاسِ : قَالَ   .ُمُروا َأَِب َبكم
ر  َرُجٌل رَِقيٌق ِإَذا قـََرَأ الم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَلتم قـُلمتُ  ر ؟ قَاَلتم ِإنَّ َأَِب َبكم َر َأيب َبكم : ُقرمآَن اَل َُيمِلُك َدممَعُه، فـََلوم َأَمرمَت َغيـم

 . َعَليمِه َوَسلَّمَ َواَّللَِّ َما يب ِإالَّ َكَراِهَيُة َأنم يـََتَشاَءَم النَّاُس بَِوَِّل َمنم يـَُقوُم ِف َمَقاِم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
ِ َأوم َثََلَثً فـََراَجعمُتُه َمرَّتَـ : قَاَلتم   .نيم
ر  فَِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسفَ : فـََقالَ   .لُِيَصلِ  ِِبلنَّاِس َأبُو َبكم

ِ ِمنم َحِديِث َعبمِد المَمِلِك بمِن ُعَمريم ، َعنم َأىب بردة، َعن َأيب ُموَسى، َعنم َأبِيِه، قَالَ  َمِرَض َرُسوُل اَّللَِّ : َوِف الصَِّحيَحنيم
ُ عَ  ر  فـَلمُيَصلِ  ِِبلنَّاسِ : َليمِه َوَسلََّم فـََقالَ َصلَّى اَّللَّ  .ُمُروا َأَِب َبكم

َتِطيع يصلى: فـََقاَلتم َعاِئَشةُ  ر  رَُجٌل رَِقيٌق َمىت يقم مقامك اَل َيسم  ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأَِب َبكم
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 .ِِبلنَّاسِ 
 .ُكنَّ َصَواِحُب يُوُسفَ مروا َأَِب بكر يصل ِِبلنَّاِس فَِإنَّ : فـََقالَ : قَالَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ر  َحَياِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .قَاَل َفَصلَّى َأبُو َبكم
َماُم َأْحمَدُ  ، َأنبَأََن زَاِئَدُة، َعنم ُموَسى بمِن َأيب َعاِئَشَة، َعنم ُعبَـيمِد : َوقَاَل اْلمِ ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َمهم ، َحدَّ اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقاَلتم : قَاَل َدَخلمُت َعَلى َعاِئَشَة فـَُقلمتُ  ثِييِن َعنم َمَرِض َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَلى، ثقل ِبَرُسوِل : َأاَل حُتَدِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجُعُه فـََقالَ  َتِظُروَنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأَصلَّى النَّ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اُس؟ قـُلمَنا اَل، ُهمم يـَنـم

 .َضُعوا يل َماًء ِف ِف المِمخمَضبِ : فـََقالَ 
 .فـََفَعلمَنا
تَ : َأَصلَّى النَّاُس؟ قـُلمَنا: فَُأغمِمَي َعَليمِه، مثَّ َأفَاَق فـََقالَ ( 5)فَاغمَتَسَل مثَّ َذَهَب لِيَـُنوَء : قَاَلتم   .ِظُروَنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ اَل ُهمم يـَنـم

َضبِ : قَالَ   .َضُعوا يل َماًء ِف المِمخم
َتِظُروَنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ : َأَصلَّى النَّاُس؟ قـُلمَنا: فـََفَعلمَنا فَاغمَتَسَل مثَّ َذَهَب لِيَـُنوَء فَُأغمِمَي َعَليمِه مثَّ َأفَاَق فـََقالَ   .اَل، ُهمم يـَنـم

َفَعلمَنا فَاغمَتَسَل مثَّ َذَهَب لِيَـُنوَء َفُأغمِمَي َعَليمِه مثَّ َأفَاَق فـََقالَ َضُعوا يل : قَالَ  َضِب، فـَ اَل، : َأَصلَّى النَّاُس؟ قـُلمَنا: َماًء ِف المِمخم
َتِظُروَنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ   .ُهمم يـَنـم

َتِظُروَن َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَلتم  ِجِد يـَنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَصََلِة المِعَشاِء، فََأرمَسَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َوالنَّاُس ُعُكوٌف ِف المَمسم  َصلَّى اَّللَّ
ر  رَُجًَل َرِقيًقا ر  بَِنم ُيَصلِ َي ِِبلنَّاِس، وََكاَن َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأيب َبكم  .اَّللَّ

 .ََي ُعَمُر َصلِ  ِِبلنَّاسِ : فـََقالَ 
 .َأنمَت َأَحقُّ ِبَذِلكَ  :فـََقالَ 

مَ  ََيَّ  .َفَصلَّى هِبِمم تِلمَك اَأم
ِ َأَحُدمُهَا المَعبَّا َ رَُجَلنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجَد ِخفًَّة َفَخَرَج بـَنيم  سُ مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  َذَهَب لِيَـَتَأخَّ  ِر، فـََلمَّا رَآُه َأبُو َبكم ر  ِلَصََلِة الظُّهم َلَساُه ِإََل َجنمِبِه، َفَجَعَل َأبُو َبكم َمأَ ِإلَيمِه َأنم اَل يـََتَأخََّر، َوَأممَرمُهَا فََأجم َر فََأوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي قَاِعًدا  .ُيَصلِ ي قَائًِما َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ثـَتميِن : فـَُقلمتُ  َفَدَخلمُت َعَلى ابمِن َعبَّاس  : قَاَل ُعبَـيمُد اَّللَِّ   َأاَل َأعمِرُض َعَليمَك َما َحدَّ
__________ 

 .ينمهض: ينوء( 5)
)*( 
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 .َهاتِ : َعاِئَشة َعن مرض َرُسول هللا؟ قَالَ 
َر َأنَُّه قَالَ  ًئا، َغيـم ُتُه َفَما َأنمَكَر ِمنمُه َشيـم ثـم  .اَل : ِس؟ قـُلمتُ مَسَّتم َلَك الرَُّجَل الَِّذي َكاَن َمَع المَعبَّا: َفَحدَّ



يًعا َعنم َأْحمََد بمِن يُوُنَس، َعنم زَائَِدَة بِهِ : قَالَ  ِلٌم مجَِ  .ُهَو َعِليٌّ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم
ر  ُيَصلِ ي ِبَصََلِة َرُسوِل هللا َوُهَو قَائٌِم، َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ِبَصََلِة أَ : َوِف ِرَوايَة   ُ َفَجَعَل َأبُو َبكم ر ، َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يب َبكم

 .َعَليمِه َوَسلََّم َقاِعدٌ 
َهِقيُّ  ر  َصََلتَ : قَاَل المبَـيـم َم ِف َهِذِه الصَََّلِة َوَعلََّق َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََقدَّ  .ُه ِبَصََلتِهِ َفِفي َهَذا َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ِبيَل َعِن ابمِن َعبَّاس  وََكَذِلَك رَ : قَالَ  َرمَقُم بمُن ُشَرحم َوُد َوُعرمَوُة َعنم َعاِئَشَة، وََكَذِلَك َرَواُه اَأم َسم  .َواُه اَأم
َماُم َأْحمَدُ  َثيِن َأيب، َعنم َأيب ِإسمحَ : يـَعميِن ِبَذِلَك َما َرَواُه اْلمِ ثـََنا َُيمََي بمُن زََكِرَيَّ بمِن َأيب زَائَِدَة، َحدَّ َرمَقِم بمِن َحدَّ اَق، َعِن اَأم
، َقالَ  ِبيَل، َعِن ابمِن َعبَّاس  ر  َأنم ُيَصلِ َي ِِبلنَّاِس، مثَّ َوَجَد ِخفَّةً : ُشَرحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َأَِب َبكم  َلمَّا َمِرَض النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ر  َأرَاَد َأنم يـَنم  ر  َعنم َفَخَرَج، فـََلمَّا َأَحسَّ ِبِه َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَجَلَس ِإََل َجنمِب َأيب َبكم َمَأ ِإلَيمِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِكَص، فََأوم
ُ َعنمهُ  ر  َرِضَي اَّللَّ َها َأبُو َبكم يَِة الَِِّت انـمتَـَهى ِإلَيـم َتَح ِمَن اْلم تَـفم  .َيَسارِِه َواسم

، َعنم إِ  َحاَق، َعنم َأرمَقَم، َعِن ابمِن َعبَّاس  بَِطمَوَل ِمنم َهَذامثَّ َرَواُه َأيمًضا َعنم وَِكيع  َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم  .سم
ر  : َوقَاَل وَِكيٌع َمرَّةً  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالنَّاُس َيَممتُّوَن بَِيب َبكم ر  َيَمَُتُّ ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َفَكاَن َأبُو َبكم
ِبيَل، َعِن ابمنِ َوَرَواُه ابمُن َماجَ  َحاَق، َعنم َأرمَقَم بمِن ُشَرحم َرائِيَل، َعنم َأيب ِإسم  َعبَّاس  هم َعنم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد ، َعن وَِكيع، َعن ِإسم

ِوهِ   .بَِنحم
د َحدثَنا َشبابَة بن سوار، َحدثَنا ُشعمَبُة، َعنم نـَُعيمِم بمِن َأيب ِهنمد ،  َوَقدم قَاَل االمام َأْحم
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، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  ُروق  ، َعنم َمسم ر  َقاِعًدا ِف َمَرِضِه : َعنم َأيب َواِئل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخلمَف َأيب َبكم َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .الَِّذي َماَت ِفيهِ 

د( [ 5)َحَسٌن َصِحيٌح : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، ] ُر بمُن : َوقَاَل َأْحم َحدثَنا َبكم
، َعنم َعاِئَشةَ  ُروق  ، َعنم َمسم جَّاِج، َعنم نـَُعيمِم بمِن َأيب ِهنمد  َعنم َأيب َواِئل  عمُت ُشعمَبَة بمَن اْلَم ر  َصلَّى ِعيَسى، مسَِ ، َأنَّ َأَِب َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف الصَّف ِ ِِبلنَّاِس َوَرُسوُل   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  ِل المَقطَّاُن، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر ، َأنـمَبَأََن يـَعمُقوُب بمنُ : َوقَاَل المبَـيـم ِ بمُن المَفضم َسنيم بَـَرََن َأبُو اْلُم ثـََنا َأخم َياَن، َحدَّ  ُسفم

ِلُم بمُن ِإبـمَراِهيَم، َوِد، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُمسم َسم َعمَمِش، َعنم ِإبـمَراِهيَم، َعِن اَأم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم ُسَليمَماَن اَأم َصلَّى  َحدَّ
ر   ُ َعَليمِه َوَسلََّم صلى خلف َأَِب َبكم  .اَّللَّ

َناٌد َجيِ ٌد َوملَم خُيَر ُِجوهُ   .َوَهَذا ِإسم
َهِقيُّ  َنَد َذِلَك ِمنم َطرِيِق هُ وَكَ : قَاَل المبَـيـم َسِن ُمرمَسًَل، مثَّ َأسم ، َويُوُنَس، َعِن اْلَم ، َذِلَك َرَواُه ُْحَيمٌد، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َشيمم 

َسنِ  بَـَرََن يُوُنُس َعِن اْلَم  .َأخم
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : قَاَل ُهَشيممٌ  ر  ُيَصلِ ي ِِبلنَّاِس  َوَأنـمَبَأََن ُْحَيمٌد، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج َوَأبُو َبكم َصلَّى اَّللَّ

َها، َفَصلَّى ِبَصََلتِهِ  َ َطَرفـَيـم  .َفَجَلَس ِإََل َجنمِبِه َوُهَو ِف بـُرمَدة  َقدم َخاَلَف بـَنيم



َهِقيُّ  بَـَرََن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمُن َعبمَداَن، َأنـمبَ : قَاَل المبَـيـم  َأََن َأْحمَُد بمُن ُعبَـيمد  الصَّفَّاُر،َوَأخم
بَـَرين ُْحَيمٌد أَ  َبَأََن ابمُن َأيب َمرممَيَ، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر ، َأخم ، َأنـم َع َأَنًسا يـَُقولُ َحدثَنا ُعبَـيمُد بمُن َشرِيك  آَخُر َصََلة  : نَُّه مسَِ

ُ َعلَ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َصَلَّ ِم ِف ثـَومب  َواِحد  ُملمَتِحًفا ِبِه َخلمَف َأيب َبكم  .يمِه َوَسلََّم َمَع المَقوم
َناٌد َجيِ ٌد َعَلى َشرمِط الصَِّحيح َومل خيرجوه: قـُلمتُ   .َوَهَذا ِإسم

__________ 
 )*(ت : من( 5)
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َها  ِييُد َجيِ ٌد ِبَنَـَّها آَخُر َصََلة  َصَلَّ  .َمَع النَّاِس، َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمهِ َوَهَذا التـَّقم
، َأنَّ  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق ُسَليمَماَن بمِن ِبََلل  َوَُيمََي بمِن َأيُّوَب، َعنم ُْحَيمد ، َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َوَقدم ذََكَر المبَـيـم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ا َأرَاَد َأنم يـَُقوَم قَالَ َصلَّى خلف َأىب بكر ِف ثوب وَ  َ َطَرفـَيمِه، فـََلمَّ  .ادمُع يل َأَساَمَة بمَن زَيمد  : اِحد ُُمَاِلًفا بـَنيم
َها َرُه ِإََل ََنمرِِه، َفَكاَنتم آِخَر َصََلة  َصَلَّ َنَد َظهم  .َفَجاَء فََأسم

َهِقيُّ  َم المَوفَاِة َِأَنَـَّها آِخُر َصََلة  َفِفي َهَذا َداَلَلٌة َأنَّ َهِذِه الصَََّلَة َكانَ : قَاَل المبَـيـم ِ يـَوم ِم ااِلثـمنَـنيم تم َصََلَة الصُّبمِح ِمنم يـَوم
 ِ ِم ااِلثـمنَـنيم َها، ِلَما ثـََبَت َأنَُّه تـُُوِفِ َ ُضَحى يـَوم  .َصَلَّ

َبَة، فَ  َهِقيُّ َأَخَذُه ُمَسلِ ًما ِمنم َمَغاِزي ُموَسى بمِن ُعقم َوِد َعنم ُعرمَوةَ َوَهَذا الَِّذي قَاَلُه المبَـيـم َسم  .ِإنَُّه َكَذِلَك ذََكَر وََكَذا َرَوى َأبُو اَأم
َرى ُخم ِييُدُه ِف الرِ َوايَِة اَأم َم تـَقم ِم، َكَما تـََقدَّ َها َمَع المَقوم َمُل َوَذِلَك َضِعيٌف، َبلم َهِذِه آَخُر َصََلة  َصَلَّ َِديُث َواِحٌد، فـَُيحم ، َواْلم

 .هِ ُمطمَلُقُه َعَلى ُمَقيَّدِ 
ِم المَوفَاِة، َِأَنَّ تِلمَك ملَم ُيَصل ِ  ِ يـَوم ِم ااِلثـمنَـنيم ََماَعِة َبلم ِف بـَيمِتِه ِلَما ِبِه مثَّ اَل جَيُوُز َأنم َتُكوَن َهِذِه َصََلَة الصُّبمِح ِمنم يـَوم َها َمَع اْلم

 .ِمَن الضَّعمِف َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمهِ 
لِيُل َعَلى بَـَرين َأَنُس بمُن : َذِلَك َما قَاَل المُبَخاِريُّ ِف َصِحيِحهِ  َوالدَّ ِريِ ، َأخم ثـََنا َأبُو المَيَماِن، َأنـمَبَأََن ُشَعيمٌب، َعِن الزُّهم َحدَّ

ر  َكانَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَخَدَمُه َوَصِحَبُه، َأنَّ َأَِب َبكم ، وََكاَن تَِبَع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه  َماِلك  ُيَصلِ ي هَلُمم ِف َوَجِع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه، َحىتَّ 

َر اْلمُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِستـم ِ َوُهمم ُصُفوٌف ِف الصَََّلِة َفَكَشَف النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُم ااِلثـمنَـنيم َرِة يـَنمظُُر ِإلَيـم ِإَذا َكاَن يـَوم َنا َوُهَو قَائٌِم  جم
َهُه َوَرَقُة ُمصمَحف   يَة النَِّب صلى هللا َعَليمِه ( [ 1)مثَّ ( ]5)َكَأنَّ َوجم تـََبسم يضمحك، فهممنا َأن نفتنت من المفرج ِبُرؤم

 .َوسلم، ونكص َأبُو بكر على َعِقبَـيمِه ليصل الصَّف  
__________ 

ه واس( 5)  .تنارتهعبارَة َعن حسن المبشَرة وصفاء المَوجم
 .من َصِحيح الُبَخاِري  ( 1)

)*( 
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ُ َعَليم  َنا َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخارٌِج ِإََل الصَََّلِة، َفَأَشاَر ِإلَيـم ِه َوَسلََّم َأنم َأمتُّوا َصََلَتُكمم َوَأرمَخى َوَظنَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ِمِه  َر َوتوىف ِمنم يـَوم تـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ السِ   .َصلَّى اَّللَّ

ِريِ  َعنم َأَنس   َنَة وصبيح بمِن َكيمَساَن َوَمعمَمر ، َعِن الزُّهم َياَن بمِن ُعيَـيـم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم  .َوَقدم َرَواُه ُمسم
ثـََنا : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد المَواِرِث، َحدَّ ثـََنا َأبُو َمعمَمر ، َحدَّ ، قَالَ َحدَّ ملَم خَيمُرِج النَِّبُّ : َعبمُد المَعزِيِز، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك 

ُم فـََقاَل نىب هللا صلى هللا ر  يـَتَـَقدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلًَث، َفأُِقيَمِت الصَََّلُة، َفَذَهَب َأبُو َبكم ( 5) َعَليمِه َوسلم َصلَّى اَّللَّ
َجابِ   .ِِبْلِم

ِه النَّ فـََرفـََعُه، فـََلمَّ  َنا ِمنم َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َما َنَظرمََن َمنمَظًرا َكاَن َأعمَجَب ِإلَيـم ُه النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه ا َوَضَح َوجم ِبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِيِدِه ِإََل  َمأَ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسلََّم ِحنَي َوَضَح لََنا فََأوم َم، َوَأرمَخى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ر  َأنم يـَتَـَقدَّ  َأيب َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِدرم َعَليمِه َحىتَّ َماَت َصلَّى اَّللَّ َجاَب فـََلمم يـَقم  .اْلِم
ِلٌم ِمنم َحِديِث َعبمِد الصََّمِد بمِن َعبمِد المَواِرِث، َعنم َأبِيهِ   .بِهِ  َوَرَواُه ُمسم

ِ َصََلَة الصُّبمِح َمَع النَّاِس، َوأَ  َم ااِلثـمنَـنيم َضُح َدلِيل  َعَلى َأنه َعَليمِه السَََّلم ملَم ُيَصلِ  يـَوم ُهمم ملَم فـََهَذا َأوم نَُّه َكاَن َقِد انـمَقَطَع َعنـم
 .خَيمُرجم ِإلَيمِهمم َثََلَثً 

هَ : قـُلمَنا ِم َوَيُكوُن َذِلَك فـََعَلى َهَذا َيُكوُن آِخُر َصََلة  َصَلَّ َر، َكَما َجاَء ُمَصرًَّحا ِبِه ِف َحِديِث َعاِئَشَة المُمتَـَقدِ  ا َمَعُهُم الظَّهم
َهِقيُّ َعنم َمَغاِزي ُموَسى بن عقَبة، وَ  ََحِد، َكَما َحَكاُه المبَـيـم َم اَأم َم السَّبمِت َواَل يـَوم َِميِس اَل يـَوم َم اْلم َنا ُهَو َضِعيف، َوملا َقدَّمم يـَوم

ُهمم   ِمنم ُخطمَبِتِه بـَعمَدَها َوَِأَنَُّه انـمَقَطَع َعنـم
م  كوامل ََحِد، َوَهِذِه َثََلثَُة َأَيَّ ُُمَعَة، َوالسَّبمِت، َواَأم َم اْلم  .يـَوم

َرَة َصََلةً  ر  َصلَّى هِبِمم َسبمَع َعشم َرَة، َأنَّ َأَِب َبكم ِر بمِن َأيب َسبـم ِري  َعنم َأيب َبكم  .َوقَاَل الزُّهم
ُرهُ  رِيَن َصََلةً : َوقَاَل َغيـم  .ِعشم
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

َتِتُنوَن هِبَا، مثَّ  ِ فـََودََّعُهمم بَِنظمَرة  َكاُدوا يـَفم ِم ااِلثـمنَـنيم ُهُه المَكِرمُي َصِبيَحَة يـَوم ِد مُجمُهورِِهمم ِبِه مثَّ بََدا هَلُمم َوجم  َكاَن َذِلَك آِخَر َعهم
 :ُقول َكَما قَاَل بَعضهمَوِلَساُن َحاهلِِمم يَـ 

__________ 
 .فـََقاَل نىب هللا َعَليمُكم ِبْلجاب: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن الُبَخاِري ، َوَأرَاَد من قَاَل معىن فعل
)*( 
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ِ َساَعة   ِت ِمنم بـَنيم رُ * وَُكنمُت َأَرى َكالمَموم شم ِعَدُه اْلَم َِديَث َوالمعَ ! َفَكيَف بِبَـنيم  َكاَن َموم َهِقيَّ َأومَرَد َهَذا اْلم َاِفَظ المبَـيـم َجُب َأنَّ اْلم
 ِ ِ الطَّرِيَقنيم  .ِمنم َهاتـَنيم
َعِة الثَّانَِيِة َفَصلَّى َخلم : مثَّ قَاَل َما َحاصله َعة  مثَّ َخَرَج ِف الرَّكم ُهمم ِف َأوَِّل رَكم َتَجَب َعنـم ر ،  َف َأيب َبكم فـََلَعلَُّه َعَليمِه السَََّلم احم

رَبِ َوَسَكَت َعنم   .آِخرِهِ َكَما قَاَله ُعرمَوة وُموَسى بن عقَبة، وخفى َذِلك َعن َأَنِس بمِن َماِلك  َأوم َأنَُّه ذََكَر بـَعمَض اْلَم
ِدرم َعَليمِه َحىتَّ َماتَ : َأيمًضا بَِعيٌد ِجدًّا، َِأَنَّ َأَنًسا قَالَ [ ذََكَرهُ ]َوَهَذا الَِّذي   .فـََلمم يـَقم

ِد بِهِ :  ِرَوايَة  قَالَ َوِف   .َفَكاَن َذِلَك آِخَر المَعهم
ِل التَّابِِعي ِ  ٌم َعَلى قـَوم ُل الصََّحايبِ  ُمَقدَّ  .َوقـَوم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
يَق ِإَماًما * * *  ر  الصِ دِ  َم َأَِب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدَّ لِلصََّحابَِة ُكلِ ِهمم ِف الصَََّلِة الَِِّت ِهَي َوالمَمقمُصوُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََلِم المَعَمِليَّةِ  بَـُر َأرمَكاِن اْلمِسم  .َأكم
َعِريُّ  َشم َسِن اَأم ََلمِ : قَاَل الشَّيمُخ َأبُو اْلَم ٌر َمعمُلوٌم ِِبلضَُّرورَِة ِمنم ِديِن اْلمِسم ِدُيُُه َلُه َأمم  .َوتـَقم

ِدُيُُه َلُه َدلِيلٌ : قَالَ  َ المُعَلَما َوتـَقم ِتِه بـَنيم رَبِ المُمتَِّفِق َعَلى ِصحَّ ، ِلَما ثـََبَت ِف اْلَم َرُؤُهمم ِء َأنَّ َرُسوَل َعَلى َأنَُّه َأعمَلُم الصََّحابَِة َوَأقـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َرُؤُهمم ِلِكَتابِ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َأقـم  يـَُؤمُّ المَقوم

، فَِإنم َكانُو  بـُُرُهمم ِسنًّا، فَِإنم كَ اَّللَِّ انُوا ِف السِ نِ  َسَواء ا ِف المِقَراَءِة َسَواًء فََأعمَلُمُهمم ِِبلسُّنَِّة، فَِإنم َكانُوا ِف السُّنَِّة َسَواًء فََأكم
 .فأقدمهم ُمسلما

تَ : قـُلمتُ  َبِغي َأنم يُكم ُ ممَّا يـَنـم َعِريِ  َرِْحَُه اَّللَّ َشم  .َب مبَاِء الذََّهبِ َوَهَذا ِمنم َكََلِم اَأم
ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ  يِق َرِضَي اَّللَّ َتَمَعتم َهِذِه الصِ َفاُت ُكلَُّها ِف الصِ دِ   .مثَّ َقِد اجم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخلمَفُه ِف بـَعمِض الصََّلَواِت، َكَما َقدَّممَنا ِبَذِلَك الرِ َواَيَ  ِحيَحَة، اَل يـَُناِف َما ِت الصَّ َوَصََلُة الرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ
ر  ائتم بِِه َعَليمِه السَََّلم، اَلن  ُرِوَي ِف الصَِّحيِح َأنَّ َأَِب َبكم
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ُ عزوجل ِة َرِْحَُهُم اَّللَّ َِئمَّ ُرُه ِمَن اَأم َرى، َكَما َنصَّ َعَلى َذِلَك الشَّاِفِعيُّ َوَغيـم  .َذِلَك ِف َصََلة  ُأخم
َتَدلَّ : فَائَِدةٌ  ُهم الُبَخاِري  ِبَصََلتِِه َعَليمِه السَََّلم قَاِعًدا َوَأبُو بَ  اسم َتِدًَي ِبِه َماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ َومَجَاَعٌة ِمَن المُعَلَماِء َوِمنـم ر  ُمقم كم

َِديِث المُمتـََّفِق َعَليمِه ِحنَي  له َعَليمِه السَََّلم ِف اْلم َصلَّى بِبَـعمِض َأصمَحابِِه قَاِعًدا، َوَقدم قَائًِما َوالنَّاُس بىب بكر على نسخ قـَوم
ِلُسوا فـََلمَّا انمَصَرَف قَالَ ( 5)َوَقَع َعنم فـََرس  َفُجِحَش  ا َورَاَءُه ِقَياًما، فََأَشاَر ِإلَيمِهمم َأِن اجم َكَذِلَك َوالَِّذي : " ِشقُُّه َفَصلَّوم

َعُلوَن َكِفعمِل فَاِرَس َوالرُّوِم،  ".يـَُقوُموَن َعَلى ُعَظَمائِِهمم َوُهمم ُجُلوٌس  نـَفمِسي بَِيِدِه تـَفم
ُوا َوِإَذا رََكَع فَارمَكُعوا َوِإَذا رََفَع فَارمفـَُعوا: َوقَالَ "  َُتَّ بِِه فَِإَذا َكبـََّر َفَكربِ  َماُم لِيـُؤم َا ُجِعَل اْلمِ ُجُدوا َوِإَذا َصلَّى  ِإَّنَّ َوِإَذا َسَجَد فَاسم

 ".َأمجمَُعوَن  َجاِلًسا َفَصلُّوا ُجُلوًسا
 .مثَّ ِإنَّه َعَليمِه السَََّلم َأمَُّهمم قَاِعًدا َوُهمم ِقَياٌم ِف َمَرِض المَمومتِ : قَاُلوا



ُ َأعمَلمُ  َم َواَّللَّ ِخ َما تـََقدَّ  .َفَدلَّ َعَلى َنسم
اَلِل، َعَلى وُ  ِتدم ََواِب َعنم َهَذا ااِلسم َكاِم المَكِبرِي ِإنم َوَقدم تـَنَـوََّعتم َمَساِلُك النَّاِس ِف اْلم َحم رَِها ِكَتاِب اَأم ِضُع ِذكم ُجوه  َكِثريَة  َموم

ََلنُ  ُ َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم  .َشاَء اَّللَّ
َتَمرَّ : َوُمَلخَُّص َذِلكَ  َا اسم ِم، َوِإَّنَّ ِل التـَّبمِليِغ  َأنَّ ِمَن النَّاِس َمنم َزَعَم َأنَّ الصََّحابََة َجَلُسوا َِأَممرِِه المُمتَـَقدِ  ر  قَائًِما َِأَجم َأبُو َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َعنمُه َصلَّى اَّللَّ
َممِر، َكَما َصرََّح بِِه بـَعمُض الرَُّواِة َكَما تـََقدَّمَ : َوِمَن النَّاِس َمنم قَالَ  َماُم ِف نـَفمِس اَأم ر  ُهَو اْلمِ  .َبلم َكاَن َأبُو َبكم

ر  ِلشِ  َتِدي بِِه، َفَكَأنَُّه َعَليمِه الوََكاَن َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل يـَُباِدرُُه َبلم يـَقم ِة َأَدبِِه َمَع الرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ سَََّلم َصاَر ِإَماَم دَّ
ر  َوُهَو قَائٌِم، َوملَم جَيمِلِس الصِ د ِ  َماِم، فَِلَهَذا ملَم جَيمِلُسوا اِلقمِتَدائِِهمم بَِيب َبكم ِل َأنَُّه ِإَماٌم َوَِأَنَُّه يـُبَـلِ ُغُهمم َعِن النَِّبِ  َصلَّى اْلمِ يُق َِأَجم

َرََكاِت َوالسََّكَناِت َوااِلنمِتَقااَلتِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم  .اَّللَّ
 .َوهللا أعلم

__________ 
 )*(ُأِصيب : جحش( 5)
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َ َأنم يَـ : َوِمَن النَّاِس َمنم قَالَ  َتِمرَّ ِفيَها قَائًِما َوِإنم َطَرَأ ُجُلوُس فـَرمٌق بـَنيم َماِم ِف َحاِل المِقَياِم فـََيسم َتِدَئ الصَََّلَة َخلمَف اْلمِ بـم
َتِدَئ الصَََّلَة َخلمَف ِإَمام  َجاِلس  فـََيِجُب ا َ َأنم يـَبـم َاِل، َوبـَنيم َماِم ِف َأثـمَنائَِها، َكَما ِف َهِذِه اْلم ُُلوُس ِللمَحِدياْلمِ مِ ْلم  .ِث المُمتَـَقدِ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُهَما َساِئٌغ : َوِمَن النَّاِس َمنم قَالَ  ُُلوِس، َوِإنَّ ُكَلًّ ِمنـم ُم َدلِيٌل َعَلى َجَواِز المِقَياِم َواْلم َِديُث المُمتَـَقدِ  : َجائِزٌ َهَذا الصَِّنيُع َواْلم

َم، َوالمِقَياُم ِللمِفعمِل الم  ُُلوُس، ِلَما تـََقدَّ  .ُمَتَأخِ رِ اْلم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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َماُم َأْحمَدُ  َعمَمُش، َعنم ِإبـمَراِهيَم : فصل ِف َكيمفيَّة احتضاره ووفاته َعَليمِه السَََّلم قَاَل اْلمِ ثـََنا اَأم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ َحدَّ
َاِرِث بمِن ُسَويمد ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  ، َعِن اْلم ُعود ، قَالَ التـَّيمِميِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو : ، ُهَو ابمُن َمسم دخلت عل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُتهُ   .يُوَعُك َفَمَسسم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنََّك لَُتوَعُك َوعمًكا َشِديًدا: فـَُقلمتُ 

 .قَاَل َأَجلم، ِإين ِ ُأوَعُك َكَما يُوَعُك الرَُّجََلِن ِمنمُكمم 
َريمنِ : قـُلمتُ   .ِإنَّ َلَك َأجم



ِلٌم ُيِصيُبُه َأًذى ِمنم َمَرض  َفَما سواُه ِإالَّ حط هللا َعنُه : " قَالَ  َرمِض ُمسم َخطَاََيُه َكَما نـََعمم، َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َما َعَلى اَأم
 ".حَتُطُّ الشََّجَرُة َوَرقـََها 

ِلٌم ِمنم طُ  َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم َعمَمِش ِبهِ َوَقدم َأخم َراَن اَأم َدة  َعنم ُسَليمَماَن بمِن ِمهم  .ُرق  ُمتَـَعدِ 
َنِدهِ  ِصِليُّ ِف ُمسم َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى المَموم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َأنـمَبَأََن َمعمَمٌر، َعنم : َوقَاَل اْلم َرائِيل، َحدَّ َحاُق بمُن َأىب ِإسم ثـََنا ِإسم َحدَّ

َلمَ  ِريِ ، زَيمِد بمِن َأسم ُدم ، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ ( 5)، َعنم رَُجل  َواَّللَِّ َما ُأِطيُق : وضع يََدُه َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِة ُْحَّاكَ   .َأنم َأَضَع يَِدي َعَليمَك ِمنم ِشدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُر، ِإنم َكاَن النَِّبُّ ِمَن  َأَنَ : " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َجم َنمِبَياِء ُيَضاَعُف لََنا المَبََلُء َكَما ُيَضاَعُف لََنا اَأم َمعمَشَر اَأم
تَـَلى ِِبلمُعرمِي َحىتَّ َيَمُخَذ الم  تُـَلُه، َوِإنم َكاَن الرَُّجُل لَيـُبـم تَـَلى ِِبلمُقمَِّل َحىتَّ يـَقم َنمِبَياِء لَيـُبـم ، َوِإنم َكانُوا ( 1)بـَُها َعَباَءَة فـَُيَجو ِ اَأم

َرُحوِن ِِبلمَبََلِء َكَما يفرحون ِِبلرََّخاِء   ".لَيَـفم
ُ َأعمَلمُ  َهٌم اَل يـُعمَرُف ِِبلمُكلِ يَِّة، فَاَّللَّ  .ِفيِه رَُجٌل ُمبـم

جَّاجِ  ِريِ  َوُشعمَبَة بمِن اْلَم َياَن الثَـّوم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم  :، زَاَد ُمسلمَوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم
__________ 

 .َأنه: َكَذا، ولعلها( 5)
 .َأي جَيمَعل هَلَا جبا فيلبسها: جيوهبا( 1)

)*( 
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 .َوَجرِير  
، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  ُروق  َعمَمِش، َعنم َأيب َواِئل  َشِقيِق بمِن َسَلَمَة، َعنم َمسم َعَلى َأَحِد َأَشدَّ َما رََأيمُت المَوَجَع : َثََلثـَتـُُهمم َعِن اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِمنمُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِد، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه، َعنم عَ  َماَت : اِئَشَة، قَاَلتم َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن اهلم

ُ عَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َ َحاِقَنِِت وذاقنىت، َفََل أكره شدَّة المَمومت اَلَحدَّ بـَعمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم  .َليمِه َوَسلَّمَ ى اَّللَّ
َنمِبَياُء مثَّ الصَّاِْلُوَن،  َأَشدُّ النَّاِس َبََلءً : " قَاَل َرُسول هللا: ِف َصِحيحه َقالَ [ الُبَخاِري  ]َوِف اْلَِديث اْلخر الذى َرَواُه  اَأم

َد َعَليمهِ  تَـَلى الرَُّجُل َعَلى َحَسِب ِديِنِه، فَِإنم َكاَن ِف ِديِنِه َصََلبٌَة ُشدِ  َثُل، يـُبـم َمم َممَثُل فَاَأم  ". ِف المَبََلِء مثَّ اَأم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َأيب، َحدَّ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ َثيِن َسِعيُد بمُن ُعبَـيمِد بمِن السَّبَّاِق، َعنم َحدَّ َحاَق، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

 :ُُمَمَِّد بمِن ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، َعنم َأبِيِه ُأَساَمَة بمِن زَيمد ، قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهَبطمُت َوَهَبَط النَّ  اُس َمِعي ِإََل المَمِديَنة، َفدخلت على َرُسول هللا َوَقدم َأصمَمَت َلمَّا ثـَُقَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُعو يل ( 5)َفََل يـََتَكلَُّم، َفَجَعَل يـَرمَفُع يََديمِه ِإََل السََّماء مثَّ ُيِصيبَها   .َعَليَّ َأعمِرُف َأنَُّه َيدم
، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم   َحاَق، َوقَالَ َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم َأيب ُكَريمب   .َحَسٌن َغرِيبٌ : ، َعِن ابمِن ِإسم



َع ُعَمَر بمَن َعبمِد المَعزِيِز يـَُقولُ * * *  ، َأنَُّه مسَِ َاِعيل َعن َأيب َحِكيم  َكاَن ِمنم آِخِر َما : َوقَاَل االمام َمالك ِف موطأه َعن ِإمسم
ُ َعَليمِه وَ  َُذوا قـُُبوَر َأنمِبَيائِِهمم َمَساِجَد، اَل : " َسلََّم َأنم قَالَ َتَكلََّم ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ الميَـُهوَد َوالنََّصاَرى اختَّ قَاَتَل اَّللَّ

َقنَيَّ ِديَناِن بَِرمِض المَعَرِب   ".يـَبـم
ِمِننَي ُعَمَر بمِن َعبمِد المَعزِيِز َرَْحه هللا  .َهَكَذا َرَواُه ُمرمَسًَل َعنم َأِمرِي المُمؤم

__________ 
 .على َوجهه: ت( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
د  ند َأْحم َِديث ِف ُمسم  )*( 105/  1واْلم
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َبَة، َعنم  ِريِ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم ِلٌم ِمنم َحِديِث الزُّهم ، قَااَل َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َوُمسم َلمَّا  : َعاِئَشَة َوابمَن َعبَّاس 
يَصًة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم طَِفَق َيطمَرُح مخَِ ِههِ ( 5)نُِزَل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهِه فَاَذا اغمَتمَّ َكَشَفَها َعنم َوجم  .َلُه َعَلى َوجم

ُر َما َصنَـُعوا" ِبَيائِِهمم َمَساِجَد َلعمَنُة اَّللَِّ َعَلى الميَـُهوَد َوالنََّصاَرى اختََُّذوا قـُُبوَر َأنم : " فـََقاَل َوُهَو َكَذِلكَ   .ُُيَذِ 
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد ا: َوقَاَل اْلم ََصمُّ، َحدَّ ِر بمُن َأيب رََجاء  االديب، َأنبَأََن َأبُو المَعبَّاِس اَأم َبَّار، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم ْلم

، عَ  ِر بمُن َعيَّاش  ، قَالَ َحدثَنا َأبُو َبكم َياَن، َعنم َجاِبر  بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم ُ : ِن اَأم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ
تِِه بَِثََلث   ِسُنوا الظَّنَّ ِِبَّللَِّ : َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل قـَبمَل َموم  .َأحم

ِلٌم مِ  ََحاِديِث َكَما َرَواُه ُمسم ، َعنم َجاِبر ، قَاَل قَاَل َوِف بـَعمِض اَأم َياَن طَلمَحَة ابمن ََنِفع  َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم نم َحِديِث اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   اَل َُيُوَتنَّ َأَحدُُكمم ِإالَّ َوُهوَ : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".حسن الظَّنَّ ِِبَّللَِّ تـََعاََل 
َخِر يـَُقولُ  َِديِث اْلم ُ تـََعاََل  َوِف اْلم ًرا : " اَّللَّ  ".َأََن ِعنمَد َظنِ  َعبمِدي يب فـَلمَيُظنَّ يب َخيـم

َهِقيُّ  َثَمة زُهَ : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َأبُو َخيـم َحاَق الصََّغاينُّ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ََصمِ ، َحدَّ َاِكُم، َحدثَنا اَأم ريم بن َحرمب، َأنـمَبَأََن اْلم
، َقالَ َحدثَنا َجرِي ، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ٌر، َعنم ُسَليمَماَن التـَّيمِميِ  َكاَنتم َعامَُّة َوِصيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َانُُكمم : " ِحنَي َحَضره المَوفَاة  .هبَا ِلَسانه َحىتَّ َجَعَل يـَُغرمِغُر هبَا َوَما يفصح" الصَََّلَة َوَما َمَلَكتم َأُيم
َحاق بن رَاَهَويمه، َعن جرير بن عبد اْلميد بِِه، َوابمن َماَجه َعن َأىب االشعث، َعن ُمعمَتم ر بن َوقد َرَواُه النََّساِئي  َعن ِإسم

 .ُسَليمَمان، َعن َأبِيه بِهِ 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا التيم: َوقَاَل اْلمِ َباُط بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ ثـََنا َأسم ، قَالَ َحدَّ َكاَنتم َعامَُّة َوِصيَِّة : ى، َعن قـََتاَدة، َعن أنس ابمن َماِلك 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َحَضَرُه المَمومتُ   :َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 



 .كَساء أسود مربع َلُه علَمان: اْلميصة( 5)
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َانُُكمم   .الصَََّلَة َوَما َمَلَكتم َأُيم
رُُه َوَما َيَكاُد يَِفيُض هِبَا ِلَسانُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُغرمِغُر هِبَا َصدم  .هُ َحىتَّ َجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم قـََتاَدَة َعنم   .َأَنس  بِهِ  َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث ُسَليمَماَن بمِن َطرمَخاَن، َوُهَو التـَّيمِميُّ
 .َوِف ِرَوايَة  ِللنََّساِئيِ  َعنم قـََتاَدَة، َعنم َصاِحب  َلُه، َعنم َأَنس  ِبهِ 

د ، قَ : َوقَاَل َأْحم : الَ َحدثَنا بكر بن ِعيَسى الراسىب، َحدثَنا ُعَمُر بمُن المَفضمِل، َعنم نـَُعيمِم بمِن يَزِيَد، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب 
ُتُب ِفيِه َما اَل َتِضلُّ أُمَُّتُه ِمنم بـَعمِدهِ َأَمَرين رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ آتَِيُه ِبطََبق  َيكم  .ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُسهُ : قَالَ   .َفَخِشيُت َأنم تـَُفوَتيِن نـَفم
َفُظ َوَأِعي: قـُلمتُ : قَالَ   .ِإين ِ َأحم
َانُُكمم ُأوِصي ِِبلصَََّلِة َوالزََّكاِة َوَما : قَالَ   .َمَلَكتم َأُيم

هِ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم
َيان ، َحدثَنا َأبُو َعَوانََة، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َسِفيَنَة، َعنم ُأمِ  ( 5)َحدثَنا َأبُو النـُّعمَمان ُُمَمَّد بن الفضيل : َوقَاَل يـَعمُقوُب بن ُسفم

َانُُكمم َحىتَّ َجَعلَ َكاَن َعامَُّة َوصِ : َسَلَمَة قَاَلتم  تِِه الصَََّلَة َوَما َمَلَكتم َأُيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد َموم  يَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِِه َوَما يَِفيُض هِبَا ِلَسانُهُ  ِلُجَها ِف َصدم  .يـَُلجم

َعَدَة، َعنم يَزِ  ، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َسِفيَنَة َعنم ُأمِ  َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ُْحَيمِد بمِن َمسم يَد بمِن ُزرَيمع 
 .َسَلَمَة ِبهِ 

َهِقيُّ  َِليِل، َعنم َسِفيَنَة َعنم ُأمِ  َسَلَمةَ : قَاَل المبَـيـم ، َعنم قـََتاَدَة َعنم َأيب اْلم  .بِهِ  َوالصَِّحيُح َما َرَواُه َعفَّاُن، َعنم مَهَّام 
، َعنم قـََتاَدَة، عَ  َِليِل، َعنم َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َأيمًضا َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َهاُروَن، َعنم مَهَّام  نم َصاِلح  َأيب اْلم

 .َسِفيَنَة َعنم أم َسلَمة بِهِ 
__________ 

 )*(المفضل : غري ا( 5)

(7/779) 

 
 

ُ َعَليمِه َوسَ َوقد َرَواُه ال َبة، َعن َأىب عَوانَة، َعن قـََتاَدة، َعنم َسِفيَنَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .لََّم َفذََكَرهُ نََّساِئي  َأيمضا َعن قـُتَـيـم
 .َفذكر ََنوه َحدثَنا َعن سفينة: مثَّ َرَواُه َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك َعن يُوُنس بن ُُمَمَّد قَالَ 



د َاِد، َعنم ُموَسى بمِن َسرمِجَس، َعِن المَقاِسِم، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : َوقَاَل َأْحم : َحدثَنا يُوُنس، َحدثَنا اللَّيمث، َعن زيد بمِن اهلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َُيُوُت َوِعنمَدُه َقَدٌح ِفيِه َما َهُه ِِبلمَماِء رََأيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخُل يََدُه ِف المَقَدِح مثَّ َُيمَسُح َوجم ٌء، فـَُيدم

 .اللَُّهمَّ َأِعينِ  َعَلى َسَكَراِت المَمومتِ : مثَّ يـَُقولُ 
 .َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث اللَّيمِث ِبهِ 

 .َغرِيبٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
َماُم َأْحمَدُ َوقَ  َحاَق بمِن طَلمَحَة،: اَل اْلمِ َعِب بمِن ِإسم ثـََنا وَِكيٌع، َعنم ِإمسمَاِعيَل، َعنم ُمصم  َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه قَالَ  ُن َعَليَّ َأين ِ رََأيمُت بـََياَض َكفِ  َعاِئَشَة ِف اْلمَ : َعنم َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .نَّةِ لَيـَُهوِ 
َناُدُه اَل بَمَس بِهِ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َوِإسم

َها ُ َعنـم ِة َُمَبَِّتِه َعَليمِه السَََّلم ِلَعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ  .َوَهَذا َدلِيٌل َعَلى ِشدَّ
ُلغم َأَحُدُهمم  َرِة المَمَحبَِّة َوملَم يـَبـم َلَغ، َوَما َذاَك ِإالَّ َِأَنَـُّهمم يـَُباِلُغوَن َكََلًما اَل َحِقيَقَة  َوَقدم ذََكَر النَّاُس َمَعاينَ َكِثريًَة ِف َكثـم َهَذا المَمبـم

 .َلُه، َوَهَذا َكََلٌم َحقٌّ اَل َُمَاَلَة َواَل َشكَّ ِفيهِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَيمِِت  تـُُوِفِ َ : قَاَلتم َعاِئَشةُ : َوقَاَل َْحَّاُد بمُن زَيمد ، َعنم َأيُّوَب، َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة قَالَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُذُه ِبُدَعاء ِإذا مرض، َفَذَهبت أعوذه فـََرَفَع َبَصَرُه ِإََل  ِيُل يـَُعوِ  ِري َوََنمِري وََكاَن ِجربم َ َسحم ِف : السََّماِء َوقَالَ َوتـُُوِفِ َ بـَنيم
َعم  َعمَلى ِف الرَِّفيِق اَأم  .َلىالرَِّفيِق اَأم

َها َفظَنَـنمُت َأنَّ َلُه هِبَا ر  َوبَِيِدِه َجرِيَدٌة َرطمَبٌة فـََنَظَر ِإلَيـم  َوَدَخَل َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب َبكم
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تَـنًّا، مثَّ : َحاَجًة، قَاَلتم  َسَن َما َكاَن ُمسم نَتَّ هِبَا َأحم تـَُها َفَدفـَعمتـَُها ِإلَيمِه فَاسم تـَُها فـَنَـَفضم  . َذَهَب يناولنيها َفَسَقَطتم ِمنم يَِدهِ فََأَخذم
ِخَرةِ : قَاَلتم  م  ِمَن اْلم نـمَيا َوَأوَِّل يـَوم م  ِمَن الدُّ َ رِيِقي َورِيِقِه ِف آِخِر يـَوم ُ بـَنيم  .َفَجَمَع اَّللَّ

، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد  ِبهِ   .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُسَليمَماَن بمِن َحرمب 
َهِقيُّ  َوقَالَ  ل  المَفِقيه ببخارى، َحدثَنا َصاحل بن: المبَـيـم بَـَرين َأبُو َنصمر  َأْحمَُد بمُن َسهم َاِفُظ، َأخم ُُمَمَّد  َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

رو بن زَُهريم الضىب، َحدثَنا ِعيَسى بمُن يُوُنَس، َعنم  َاِفظ المبَـغمَداِدي ، َحدثَنا َداُود، َعن َعمم ُعَمَر بمِن َسِعيِد بن َأىب  اْلم
بَـَرُه َأنَّ َعاِئَشَة َكاَنتم  ََل َعاِئَشَة َأخم َواَن َموم ر و ذَكم ، َأنبَأََن ابمُن َأيب ُمَليمَكَة َأنَّ َأَِب َعمم ِإنَّ ِمنم نِعمَمِة اَّللَِّ َعَلى َأنَّ : تـَُقولُ ُحَسنيم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـُوُ  َ رِيِقي َورِيِقِه ِعنمَد َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِري َوََنمِري َوَأنَّ اَّللََّ مَجََع بـَنيم َ َسحم ِمي َوِف بـَيمِِت َوبـَنيم ِفِ َ ِف يـَوم
 .المَمومتِ 
ِري، : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َصدم ِنَدٌة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه يـَنمظُُر ِإلَيمهِ َدَخَل َعَليَّ َأِخي ِبِسَواك  َمَعُه َوَأََن ُمسم  .فـََرَأيـم

َواَك َوَيَمَلُفهُ   .َوَقدم َعَرفمُت َأنَُّه ُيُِبُّ السِ 
 .َأن نـََعمم : آُخُذُه َلَك؟ فََأَشاَر ِبَرأمِسهِ : فـَُقلمتُ 

ُتُه َلُه، َفَأَمرَُّه َعَلى ِفيهِ   .فـََليـَّنـم



َوٌة َأوم ُعلمَبٌة ِفيَها َماٌء، : قَاَلتم  َ يََديمِه رِكم َههُ َوبـَنيم َسُح هِبَا َوجم ِخُل يََدُه ِف المَماِء فـََيمم  .َفَجَعَل يُدم
ِت َلَسَكَراتٌ : مثَّ يـَُقولُ  ُ ِإنَّ ِللمَموم  .اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َرى َوَجَعَل يـَُقولُ  بُـَعُه المُيسم َعمَلى: مثَّ َنَصَب ُأصم َعمَلى ِف الرَِّفيِق اَأم  .ِف الرَِّفيِق اَأم
 .َوَماَلتم يَُدُه ِف المَماءِ َحىتَّ قُِبَض 

 .َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ُُمَمَّد  َعنم ِعيَسى بمِن يُوُنس
ُث َعنم َعاِئَشة قَاَلت: َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ * * *  عمُت ُعرمَوَة ُُيَدِ  ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َسعمِد بمِن ِإبـمَراِهيَم، مسَِ ُكنَّا : َحدَّ

ِخَرةِ َُندث أَ  نـمَيا َواْلم َ الدُّ  .ن النَِّب اَل َُيُوُت َحىتَّ خُيَيـََّر بـَنيم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي َماَت ِفيِه َعَرَضتم َلُه حُبَّةٌ : قَاَلت  .فـََلمَّا َكاَن مرضى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َوالشَُّهَداِء َوالصَّاْلِِنَي َوَحُسَن ُأولَِئَك َرِفيًقاَمَع الَّذين أنعم هللا َعَليمهِ : َفَسِمعمُتُه يـَُقولُ  يَقنيم  .م من النَِّبيني َوالصِ دِ 
 .َفظَنَـنَّا َأنَُّه َكاَن خُيَيـَّرُ : قَاَلتم َعاِئَشةُ 

َرَجاُه ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة ِبهِ   .َوَأخم
ِريُّ  بَـَرين َسِعيُد بمُن المُمَسيِ ِب َوعُ : َوقَاَل الزُّهم ِل المِعلمِم، َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلتم َأخم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : رمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ ِف رَِجال  ِمنم َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل َوُهَو َصِحيحٌ  َنَِّة مثَّ خُيَيـَّرُ : َصلَّى اَّللَّ َعَدُه ِمَن اْلم  .ِإنَُّه ملَم يـُقمَبضم َنِبٌّ َحىتَّ يـََرى َمقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َورَأمُسُه َعَلى َفِخِذي ُغِشَي َعَليمِه َساَعًة مثَّ أَ : تم َعاِئَشةُ قَالَ  ا نُِزَل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَص فـََلمَّ فَاَق فََأشم

 .َبَصَرُه ِإََل َسقمِف المبَـيمتِ 
َعمَلى: َوقَالَ   .اللَُّهمَّ الرَِّفيَق اَأم

ثـََناُه َوُهَو َصِحيٌح، ِإنَُّه ملَم فـََعَرفمُت َأنَُّه اْلمَ   ِديُث الَِّذي َكاَن َحدَّ
َنَِّة مثَّ خُيَيـَّرُ  َعَدُه ِمَن اْلم  .يـُقمَبضم َنِبٌّ َقطُّ َحىتَّ يـََرى َمقم

 .ِإذا اَل خيتارَن: فـَُقلمتُ : قَاَلتم َعاِئَشةُ 
َعمَلىَكاَنتم تِلمَك المَكِلَمُة آَخَر َكِلَمة  َتَكلَّ : َوقَاَلت َعاِئَشةُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الرَِّفيَق اَأم  .َم هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِريِ  بِهِ  ه  َعِن الزُّهم َرَجاُه ِمنم َغريمِ َوجم  .َأخم
َياُن  َاِعيل ابمن َأيب َخاِلد ، َعنم َأيب بـُرمَدَة، َعنم َعاِئَشَة قَالَ  -ُهَو الثَـّومِريُّ  -َوقَاَل ُسفم ُأغمِمَي َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ : تم َعنم ِإمسم

َهُه َوَأدمُعو َلُه ِِبلشِ َفاءِ  ِري َفَجَعلمُت َأممَسُح َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِف ِحجم  .َصلَّى اَّللَّ
َرا: فـََقالَ  ِيَل َوِميَكائِيَل َوِإسم َعَد، َمَع ِجربم َسم َعمَلى اَأم َ الرَِّفيَق اَأم َأُل اَّللَّ  .ِفيلَ اَل، َبلم َأسم

َياَن الثَـّومِريِ  بِهِ   .َرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم
َهِقيُّ  َاِفُظ َوَغريه قَاُلوا: َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمُن َعبمِد : َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َحدثَنا َأبُو المَعبَّاس االصم، َحدَّ



ََكِم، َحدث ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َعاِئَشَة َأخم اْلم عمُت َنا َأَنُس بمُن ِعَياض  بَـَرتمُه َأنَـَّها مسَِ
ُ َعَليمهِ   َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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رَِها يـَُقولُ َوَسلََّم َوَأصمَغتم ِإلَيمِه قـَبمَل َأنم َُيُوَت َوهُ  َتند ِإََل َصدم االعلى ]اللَُّهمَّ اغمِفرم يل َوارمَْحميِن وأْلقين ِبلرفيق : َو ُمسم
(5. ] ) 

َرَجاُه ِمنم َحِديِث ِهَشاِم بمِن ُعرمَوةَ   .َأخم
َماُم َأْحمَدُ  َحاق، َحدََّثىن ُيَي: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َأيب، َعِن ابمن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ ابمن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيه  َحدَّ

عمُت َعاِئَشَة تـَُقولُ  َلِِت : عباد، مسَِ ِري َوََنمِري َوِف َدوم َ َسحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَنيم َوملَم َأظمِلمم ِفيِه ( 1)َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِري مثَّ َوَضعمُت رَأمَسُه َعَلى  َأَحًدا، َفِمنم َسَفِهي َوَحَداثَةِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قُِبَض َوُهَو ِف ِحجم ِسينِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُت َألمَتِدُم  ِهي( 9)ِوَساَدة  َوُقمم  .َمَع النِ َساِء َوَأضمِرُب َوجم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ : َوقَاَل اْلمِ ، قَالَ َحدَّ قَاَلتم :  بن الزبري، َحدثَنا َكِثرُي بمُن زَيمد ، َعِن المُمطَِّلِب بمِن َعبمِد اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َعاِئَشةُ   َما ِمنم : َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُسُه مثَّ يـََرى الثَـَّواَب مثَّ تـَُردُّ إِ  َبُض نـَفم َ َأنم يـَلمَحقَ َنِب   ِإالَّ تـُقم َ َأنم تـَُردَّ ِإلَيمِه َوبـَنيم  .لَيمِه فـَُيَخيـَُّر بـَنيم

ُقُه فـَُقلمتُ  َنَظرمُت ِإلَيمِه ِحنَي َماَلتم ُعنـُ ِري فـَ ِنَدتُُه ِإََل َصدم  .َقدم َقَضى: َفُكنمُت َقدم َحِفظمُت َذِلَك ِمنمُه فَِإين ِ َلُمسم
 .ِحنَي ارمتـََفَع فـََنَظرَ  فـََعَرفمُت الَِّذي قَاَل، فـََنَظرمُت ِإلَيمهِ 

 .ِإًذا َواَّللَِّ اَل خَيمَتارَنَ : قـُلمتُ : قَاَلتم 
َنَِّة َمَع الَّذين أنعم هللا َعَليمِهم من النَِّبيني َوالصديقني َوالشَُّهَداِء وَ  َعمَلى ِف اْلم الصَّاْلِِنَي َوَحُسَن ُأولَِئَك فـََقاَل َمَع الرَِّفيِق اَأم

 .رَِفيًقا
 .ِبِه َأْحمَُد َوملَم خُيَر ُِجوهُ  تـََفرَّدَ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعفَّان، َأنبَأََن مهام، َأنبَأََن ِهَشام بن ُعرمَوة،: َوقَاَل اْلمِ  َحدَّ
__________ 

َلِِت ( 1)من ت ( 5)  .ألطم: ألتدم( 1)بيىت وسلطاين : َدوم
)*( 
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ِري َوََنمِريَعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم قُِبَض رَ  َ َسحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َورََأُسُه بـَنيم  .ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها: قَاَلتم  ُسُه ملَم َأِجدم ِرًُيا َقطُّ َأطمَيَب ِمنـم  .فـََلمَّا َخَرَجتم نـَفم



ُه َأَحٌد ِمنم َأصمَحابِ  ِ َوملَم خُيمرِجم َناٌد َصِحيٌح َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم تَّةِ  َوَهَذا ِإسم  .المُكُتِب السِ 
َحاَق َعنم َعفَّانَ  َبِل بمِن ِإسم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث َحنـم  .َوَرَواُه المبَـيـم

َهِقيُّ  َبَّ : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َحدَّ َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو المَعبَّاِس اَأم ثـََنا يُوُنُس، َعنم  اِر،َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َحدَّ
، َعن َأيب ُعرمَوَة، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة قَاَلتم  ُ : َأيب َمعمَشر ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن قـَيمس  َوَضعمُت يَِدي َعَلى َصَدَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم َماَت، فمرت َل مُجٌَع آُكُل َوَأتـََوضَّأُ َوَما َيذم  ِك ِمنم َيِديَعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َهُب رِيُح المِمسم
ٌز قَااَل : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا َعفَّاُن َوبـَهم ،: َحدَّ ثـََنا ُْحَيمُد بمُن ِهََلل  ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن المُمِغريَِة، َحدَّ  َحدَّ

َنا إزارا غليظا ممَّا يصنع: َعنم َأيب بـُرمَدَة، قَالَ  ُعوَن المُمَلبََّدَة  َدَخلمُت َعَلى َعاِئَشة فأخرجت ِإلَيـم ِِبلمَيَمِن وَِكَساًء ِمَن الَِِّت يَدم
ِ : فـََقاَلتم  بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قُِبَض ِف َهَذيمِن الثَـّوم  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم ُْحَيمِد بمِن ِهََلل  بِهِ  ََماَعُة ِإالَّ النََّساِئيَّ ِمنم ُطُرق   .َوَقدم َرَواُه اْلم
 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َماُم َأْحمَدُ  ينُّ، َعنم يَزِيَد بمِن َِببـَُنوَس، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ َوم ثـََنا َْحَّاُد بن َسلَمة، َأنبَأََن أبوعمران اْلم ٌز، َحدَّ ثـََنا بـَهم َذَهبمُت َأََن : َحدَّ
َتأمَذَنَّ َعلَ  َجابَ َوَصاِحٌب يل ِإََل َعاِئَشَة فَاسم َها اْلِم َها، فَأَلمَقتم لََنا ِوَساَدًة َوَجَذَبتم ِإلَيـم  .يـم

ِمِننَي َما تـَُقوِلنَي ِف المِعَراِك؟ قَاَلتم : فـََقاَل َصاِحِب   .َوَما المِعَراُك؟ َفَضَربمُت َمنمِكَب َصاِحِب : ََي ُأمَّ المُمؤم
 .َمهم آَذيمَت َأَخاكَ : قَاَلت

 .المَمِحيض؟ ُقوُلوا َما قَاَل هللا عزوجل ِف المَمِحيضُ  َما المِعَراكُ : مثَّ قَاَلتم 
ُ َعَليمهِ : مثَّ قَاَلتم   َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ٌب َوَأََن َحاِئضٌ  َنُه ثـَوم  .َوَسلََّم يـَتَـَوشَُّحيِن َويـََناُل ِمنم رَأمِسي َوبـَيميِن َوبـَيـم
ُ هِبَا، َفَمرَّ َذاتَ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : مثَّ قَاَلتم  َفُعيِن اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َمرَّ بَِبايب ممَّا يـُلمِقي المَكِلَمَة يـَنـم م  فـََلمم يـَُقلم   َصلَّى اَّللَّ يـَوم

ِ َأوم َثََلَثً  ًئا َمرَّتـَنيم ًئا مثَّ َمرَّ فـََلمم يَِقلم َشيـم  .َشيـم
 .ًة َعَلى المَبابِ ََي َجارِيَُة َضِعي يل ِوَسادَ : فـَُقلمتُ 

 .َوَعَصبمُت رَأمِسي َفَمرَّ يب 
َتِكي رَأمِسي: ََي َعاِئَشُة َما َشأمُنِك؟ فـَُقلمتُ : فـََقالَ   .َأشم
 .َأََن َوارَأمَساهم : فـََقالَ 

َتَكيمُت، :  النِ َساِء فـََقالَ َفَذَهَب فـََلمم يـَلمَبثم ِإالَّ َيِسريًا َحىتَّ جئ ِبِه َُممُمواًل ِف ِكَساء ، َفَدَخَل َعَليَّ َوبـََعَث ِإََل  ِإين ِ َقِد اشم
َُكنم ِعنمَد َعاِئَشةَ  َنُكنَّ، فَأمَذنَّ يل َفَلم َتِطيُع َأنم َأُدوَر بـَيـم  .َوِإين ِ اَل َأسم

م  َعَلى َمنمِكِب ِإذم َما َنَما رَأمُسُه َذاَت يـَوم َلُه، فـَبَـيـم َل رَأمُسُه ََنمَو رَأمِسي، َفظَنَـنمُت َأنَُّه يُرِيُد ِمنم َفُكنمُت ُأَمرِ ُضُه َوملَم أَُمرِ ضم َأَحًدا قـَبـم
َِبرَِدٌة، فـََوقـََعتم َعَلى ثـَغمَرِة ََنمِري فَاقمَشَعرَّ هَلَا ِجلمِدي َفظَنَـنمُت َأنَُّه ُغِشَي َعَليمِه ( 5)رَأمِسي َحاَجًة َفَخَرَجتم ِمنم ِفيِه نُطمَفة 



ِبً   .َفَسِجيـَُّتُه ثـَوم
َجاَب، فـََنَظَر ُعَمُر ِإلَيمهِ َفَجاَء ُعَمُر وَ  َتأمَذََن فََأِذنمُت هَلَُما َوَجَذبمُت ِإيَلَّ اْلِم  المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة فَاسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقالَ  َي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياهم َما َأَشدَّ َغشم  .َواَغشم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اَل المُمِغريَةُ مثَّ قَاَما فـََلمَّا َدنـََوا ِمَن المَباِب قَ   .ََي ُعَمُر َماَت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ ( 1)كذبت بل َأنمت رجل َنوسك : فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَل َُيُوُت َحىتَّ يـُفميِنَ اَّللَّ َنٌة، ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِفتـم
 .المُمَناِفِقنيَ 

َجاَب فـََنَظَر ِإلَيمِه فـََقالَ  مثَّ : قَاَلتم  ر  فـََرفـَعمُت اْلِم ُ َعَليمِه ! ِإَنَّ َّلِلَِّ َوِإَنَّ ِإلَيمِه رَاِجُعونَ : َجاَء َأبُو َبكم َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهَتُه، مثَّ قَالَ  َهَتُه مثَّ قَالَ ! َوانَِبيَّاهم  :َوَسلََّم، مثَّ َأاَتُه ِمنم ِقَبِل رَأمِسِه َفَحَدَر فَاُه فـََقبََّل َجبـم  .مثَّ رفع رَأسه فحدر فَاُه َوقـَبََّل َجبـم

 .َواَصِفيَّاهم 
َهَتُه َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : مثَّ رََفَع رَأمَسُه َوَحَدَر فَاُه َوقـَبََّل َجبـم  .َواَخِليََلهم َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِجدِ   .ِإن َرُسول هللا اَل َُيُوت َحىتَّ يفىن هللا المُمَناِفقني: َوُعَمُر خَيمُطُب النَّاَس َويـََتَكلَُّم َويـَُقولُ  َوَخَرَج ِإََل المَمسم
__________ 

 .املَاء المَقِليل: النُّطمَفة( 5)
 .نقطة: وىف االصل

د  ند َأْحم  .تتخلك: حتوسك( 1)َوَما أثمبته َعن ُمسم
)*( 
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َ َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ قَالَ فـََتَكلََّم َأبُو بَ  ر  َفَحِمَد اَّللَّ يََة " ِإنَّك ميت َوِإنَـُّهم ميتون : " ِإنَّ هللا يـَُقول: كم َوَما " َحىتَّ فـَرََغ ِمَن اْلم
ُتمم َعَلى َأعمقَ  َقَلبـم َقِلبم َعَلى َعِقبَـيمِه ُُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه الرُُّسُل َأفَِإنم َماَت َأوم قُِتَل انـم  ".اِبُكمم َوَمنم يـَنـم

يَةِ   .َحىتَّ فـَرََغ ِمَن اْلم
َ َحيٌّ اَل َُيُوت َوَمنم َكاَن يـَعمُبُد ُُمَمًَّدا فَِإنَّ ُُمَمًَّدا َقدم َماتَ : مثَّ قَالَ   .َفَمنم َكاَن يـَعمُبُد اَّللََّ فَِإنَّ اَّللَّ

 .؟ َما َشَعرمُت َأنَـَّها ِف ِكَتاِب اَّللَِّ َأو ِإنَـَّها ِف ِكَتاِب اَّللَِّ : فـََقاَل عمر
 .المُمسلمني، فـََبايُعوهُ ( 5)ََي َأيُـَّها النَّاُس َهَذا َأبُو بكر َوُهَو ذوشيبة : مثَّ قَاَل ُعَمرُ 

 .فـََبايُعوهُ 
ين ِ بِِه بِبَـعمِضهِ َوقد روى َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل ِمنم َحِديِث َمرمُحوِم بمِن َعبمِد ا َوم َراَن اْلم  .لمَعزِيِز المَعطَّاِر، َعنم َأيب ِعمم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم بَـَرََن َأْحمَُد بمُن ِإبـمَراِهيَم : َوقَاَل اْلم َحاَق، َأخم ِر بمُن ِإسم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم بن ملمَحان، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم
ثـََنا ، َعِن ابمنِ  َحدَّ ثـََنا اللَّيمُث، َعنم ُعَقيمل   َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ

بَـَرتمهُ  بَـَرين َأبُو َسَلَمَة، َعن َعبمِد الرَّْحمَِن، َأنَّ َعاِئَشَة َأخم ، َأخم َكِنِه ِِبلسُّنمِح : ِشَهاب  َبَل َعَلى فـََرس  ِمنم َمسم ر  َأقـم ( 1)َأنَّ َأَِب َبكم



ُ َعَليمِه َوسَ َحىتَّ نـََزَل َفَدخَ  ِجَد فـََلمم يَُكلِ ِم النَّاَس َحىتَّ َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة فـََيمََّم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لََّم َوُهَو َل المَمسم
َلُه مثَّ َبَكى ِهِه مثَّ َأَكبَّ َعَليمِه فـََقبـَّ  .ُمَسجًّى بِبُـرمِد ِحبَـَرة ، َفَكَشَف َعنم َوجم

تَُة الَِِّت ُكِتَبتم َعَليمَك فـََقدم ُمتـََّها!  َأنمَت َوأُمِ ي ََي َرُسوَل اَّللَِّ بَِيب : مثَّ قَالَ  ِ َأبًَدا، َأمَّا المَموم تـَتَـنيم ُ َعَليمَك َموم  .َواَّللَِّ اَل جَيمَمُع اَّللَّ
ِريُّ  ر  َخرَ : قَاَل الزُّهم ، َأنَّ َأَِب َبكم َثيِن َأبُو َسَلَمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   .َج َوُعَمُر يَُكلِ ُم النَّاسَ َوَحدَّ

ِلسم ََي ُعَمرُ : فـََقالَ   .اجم
 .فََأىَب ُعَمُر َأنم جَيمِلسَ 

ِلسم ََي ُعَمرُ : فـََقالَ   .اجم
 .فََأىَب ُعَمُر َأنم جَيمِلسَ 

َبَل النَّاُس ِإلَيمِه، فـََقاَل، َأمَّا بـَعمُد، َفَمنم َكاَن ِمنمُكمم يـَعمبُ  ر  فََأقـم  ُد ُُمَمًَّدا فَِإن ُُمَمًَّدا قدفـََتَشهََّد َأبُو َبكم
__________ 

 .أقدمهم وأوالهم: ُذو الشيبة( 5)
 .َموِضع بعوايل المَمِديَنة: السنح( 1)

)*( 
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ُ تـََعاََل  َ َحيٌّ اَل َُيُوُت، قَاَل اَّللَّ ٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه الرُُّسُل َأفَِإنم َوَما ُُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسو : " َماَت، َوَمنم َكاَن يـَعمُبُد اَّللََّ فَِإنَّ اَّللَّ
ُتمم َعَلى أعقابكم  َقَلبـم يَةَ " َماَت َأوم قُِتَل انـم  .اْلم

ر ، فـَتَـَلقَّ : قَالَ  يََة َحىتَّ َتََلَها َأبُو َبكم َع َبَشٌر اَها ِمنمُه النَّافـََواَّللَِّ َلَكَأنَّ النَّاَس ملَم يـَعمَلُموا َأنَّ اَّللََّ َأنـمَزَل َهِذِه اْلم ُس ُكلُُّهمم َفَما مسُِ
ُلوَها  .ِمَن النَّاِس ِإالَّ يـَتـم

ِريُّ  بَـَرين َسِعيُد بمُن المُمَسيِ ِب، َأنَّ ُعَمَر قَالَ : قَاَل الزُّهم َقُّ : َوَأخم ر  َتََلَها فـََعَرفمُت َأنَُّه اْلم عمُت َأَِب َبكم َواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأنم مسَِ
عمُتُه َتََلَها َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ َحىتَّ ( 5)فـََعِقرمُت  َرمِض َوَعَرفمُت ِحنَي مسَِ ََلَي َوَحىتَّ َهَويمُت ِإََل اَأم ُ َعَليمِه  َما تُِقلُّيِن رِجم ى اَّللَّ

 .َوَسلََّم َقدم َماتَ 
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َوِد، َعنم ُعرمَوَة بمِن  َوَرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َُيمََي بمِن ُبَكريم  بِِه َوَرَوى اْلم َسم ِمنم َطرِيِق ابمِن هَلِيَعَة، َحدثَنا َأبُو اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ  َطَّاِب خَيمُطُب النَّاَس َويـَتَـَوعَُّد َمنم قَاَل َماَت : الزُّبـَريمِ ِف ذكر َوفَاِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوقَاَم ُعَمُر بمُن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف غشية: َوالمَقطمِع َويـَُقولُ ِِبلمَقتمِل   ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َلوم َقدم قَاَم قـََتَل َوَقَطعَ 
َرأُ  ِجِد يـَقم ِر المَمسم ُتوم  ِف ُمَؤخَّ ََصمِ  بمِن ُأمِ  َمكم ُرو بمُن قـَيمِس بمِن زَائَِدَة بمِن اَأم َرُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه َوَما ُُمَمٌَّد ِإالَّ : " َوَعمم

َمُعونَ ( " 1)الرُُّسُل  ِجِد يـَبمُكوَن َوَُيُوُجوَن اَل َيسم يََة َوالنَّاُس ِف المَمسم  .اْلم
ٌد مِ : َفَخَرَج َعبَّاُس بمُن َعبمِد المُمطَِّلِب َعَلى النَّاِس فـََقالَ  ُ ََي َأيُـَّها النَّاُس َهلم ِعنمَد َأَحد  ِمنمُكمم َمنم َعهم نم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َنا؟ قَاُلوا ثـم  .اَل : َعَليمِه َوَسلََّم ِف َوفَاتِِه فـَلمُيَحدِ 
 .اَل : َهلم ِعنمَدَك ََي ُعَمُر من علم؟ قَالَ : قَالَ 

د  عَ : فـََقاَل المَعبَّاس َهُد َعَلى َرُسول هللا ِبَعهم َهُدوا َأيُـَّها النَّاُس َأنَّ َأَحًدا اَل َيشم ِهَدُه ِإلَيمِه ِف َوفَاتِِه، َواَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ اشم
 .ُهَو َلَقدم َذاَق َرُسوُل هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم المَمومت

__________ 
 .عقر، فجئه الروع، َفَما يتَـَقدَّم َوَما يَتَأخَّر( 5)
 )*( 577ُسورَة آل عمَران ( 1)
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َبَل أَ  ُروًِب َحزِ قَاَل، َوَأقـم َبَل َمكم ِجِد، َوَأقـم ُ َعنمُه ِمَن السُّنمِح َعَلى َدابَِّتِه َحىتَّ نـََزَل بَِباِب المَمسم ر  َرِضَي اَّللَّ َتأمَذَن ِف بُو َبكم يًنا، فَاسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَ  َنِتِه َعاِئَشَة فََأِذَنتم َلُه، َفَدَخَل َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُه َفَخمَّرمَن بـَيمِت ابـم َوُة َحوم دم تـُُوِفِ َ َعَلى المِفَراِش َوالنِ سم

ُ عَ  ر ، ِإالَّ َما َكاَن ِمنم َعاِئَشَة، َفَكَشَف َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـتَـرمَن ِمنم َأيب َبكم َليمِه َوَسلََّم َفَجثَا َعَليمِه يـَُقبِ ُلُه ُوُجوَهُهنَّ َواسم
طاب َشيمئا، توىف َرُسول هللا والذى نَفِسي بَِيِدهِ : َويـَبمِكي َويـَُقولُ  ، َما ! لَيمَس َما يـَُقولُُه ابمن اْلم َرْحمَة هللا َعَليمك َيرسول اَّللَِّ

 .مثَّ َغشَّاُه ِِبلثَـّومبِ ! َأطميَـَبَك َحيًّا َوَميِ ًتا
ِجِد يـََتَخطَّى رَِقاَب النَّاِس َحىتَّ  ِبًَل ِإلَيمِه، َوقَاَم مثَّ َخَرَج َسرِيًعا ِإََل المَمسم ر  ُمقم بَـَر، َوَجَلَس ُعَمُر ِحنَي رََأى َأَِب َبكم  َأَتى المِمنـم

ر  مبَا َعِلَمُه من رَبِ َوََنَدى النَّاَس، َفَجَلُسوا َوَأنمَصُتوا، فـََتَشهََّد َأبُو َبكم ر  ِإََل َجاِنِب المِمنـم التََّشهُّد، َوقَاَل، ِإن هللا  َأبُو َبكم
َ َأظمُهرُِكمم َونـََعاُكمم ِإََل َأنـمُفِسُكمم، َوُهَو المَمومُت َحىتَّ اَل يبم عزوجل نَـ  ِسِه َوُهَو َحيٌّ بـَنيم قى ِمنمُكم أحد ِإالَّ هللا َعى نَِبيَُّه ِإََل نـَفم

يَةَ " َوَما ُُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِه الرُُّسُل " عزوجل، قَاَل تـََعاََل،   .اْلم
ِم َوَقدم َقاَل اَّللَُّ : فـََقاَل ُعَمرُ  يََة أُنمزَِلتم قـَبمَل الميَـوم ُت َأنَّ َهِذِه اْلم يَُة ِف المُقرمآِن؟ َواَّللَِّ َما َعِلمم تـََعاََل ِلُمَحمَّد  َصلَّى  َهِذِه اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُم َوِإلَيمِه تـُرمَجُعوَن : " اََل َوقَاَل هللا تـَعَ ( " 5)ِإنََّك َميِ ٌت َوِإنَـُّهمم ميتون " اَّللَّ ُكم َهُه َلُه اْلم كل شئ َهاِلٌك ِإالَّ َوجم
ََلل واالكرام : " ، َوقَالَ ( "1) ُه رَبِ َك ُذو اْلم َقى َوجم َها فَان  َويـَبـم ِت : " َوقَالَ ( " 9)ُكلُّ َمنم َعَليـم ُكلُّ نـَفمس  َذائَِقُة المَموم

َن ُأُجورَُكمم يـَوم  َا تـَُوفَـّوم  ( ".7)م المِقَياَمة َوِإَّنَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبـمَقاُه َحىتَّ َأقَاَم ِديَن اَّللَِّ َوَأظمَهَر َأممرَ : َوقَالَ  اَّللَِّ َوبـَلََّغ ِرَساَلَة اَّللَِّ َوَجاَهَد ِف  ِإنَّ اَّللََّ َعمََّر ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلى ذَ  ، مثَّ تـََوفَّاُه اَّللَّ ِلَك َهاِلٌك ِإالَّ من بعد المبَـيِ َنة والشقاء، َفَمنم َكاَن َسِبيِل اَّللَِّ ِلَك َوَقدم تـَرََكُكمم َعَلى الطَّرِيَقِة، فـََلنم يـَهم
ُ رَبَُّه فَِإنَّ اَّللََّ َحيٌّ اَل َُيُوت،  اَّللَّ

__________ 
 )*( 577رَة آل عمَران ُسو ( 1) 17، 11ُسورَة الرَّْحمَن ( 9) 55ُسورَة المَقَصص ( 1) 90ُسورَة الزمر ( 5)
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 .َوَمنم َكاَن يـَعمُبُد ُُمَمًَّدا َويـُنَـز ِلُُه ِإهَلًا فـََقدم َهَلَك ِإهَلُهُ 
َ َأيُـَّها النَّاُس َواعمَتِصُموا ِبِديِنُكمم َوتـَوَكَُّلوا َعَلى رَبِ ُكمم، فَِإنَّ ِديَن اَّللَِّ قَائٌِم وَ   اَتمٌَّة َوِإنَّ اَّللََّ ََنِصٌر َمنم ِإنَّ َكِلَمَة اَّللَِّ فَاتَـُّقوا اَّللَّ
ُ ُمَُ  َفاُء، َوِبِه َهَدى اَّللَّ َ َأظمُهرََِن َوُهَو النُّوُر َوالشِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِفيِه َنَصَرُه َوُمِعزٌّ ِديَنُه، َوِإنَّ ِكَتاَب اَّللَِّ بـَنيم مًَّدا َصلَّى اَّللَّ

ُلوَلٌة َما َوَضعمَناَها بـَعمُد، َولَنُ َحََلُل اَّللَِّ َوَحَراُمُه َواَّللَِّ  ، ِإنَّ ُسُيوَف اَّللَِّ َلَمسم َنا ِمنم َخلمِق اَّللَِّ َلَب َعَليـم َجاِهَدنَّ اَل نـَُبايل َمنم َأجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفََل يبغني أحد ِإالَّ على نَفس ََن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .هَمنم َخاَلَفَنا َكَما َجاَهدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .مثَّ انمَصرف َمَعُه المُمَهاِجُروَن ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِفيِنِه َوالصَََّلِة َعَليمِه َوَدفمِنهِ  ِلِه َوَتكم َِديَث ِف ُغسم  .َفذََكَر اْلم

 . تـََعاََل قـُلمُت، َكَما َسَنذمُكُرُه ُمَفصًََّل ِبَداَلئِِلِه َوَشَواِهِدِه ِإنم َشاَء اَّللَُّ 
 .َوذََكَر المَواِقِديُّ َعنم ُشُيوِخهِ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاُلوا ِت النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ؟ ِف َموم  .َوَلمَّا ُشكَّ
 .َماتَ : فـََقاَل بـَعمُضُهمم 
َ َكِتَفيم : َوقَاَل بـَعمُضُهمم  َاُء بِنمُت ُعَميمس  يََدَها بـَنيم ، َوَضَعتم َأمسم  ملَم َُيُتم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َكِتَفيمهِ : فـََقاَلتم  َاَُتُ ِمنم بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم رُِفَع اْلم  .َقدم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تُهُ   .َفَكاَن َهَذا الَِّذي َقدم ُعِرَف ِبِه َموم
َاِفُظ ا َقطِ َهَكَذا َأومَرَدُه اْلم ِة ِمنم َطرِيق المَواِقِدي ، َوُهَو َضِعيف وشيوخه مل يسمون مثَّ ُهَو ُمنـم َهِقيُّ ِف ِكَتابِِه َداَلِئِل النـُّبـُوَّ ٌع لمبَـيـم

ُ َأعمَلُم ِِبلصََّوابِ  َاُتَِ فَاَّللَّ  .ِبُكلِ  َحال  َوُُمَاِلٌف ِلَما َصحَّ َوِفيِه َغَرابٌَة َشِديَدٌة َوُهَو َرفمُع اْلم
َربـمَنا عَ َوقَ  َبارًا َكِثريًَة ِفيَها َنَكارَاٌت َوَغَرابٌَة َشِديَدٌة، َأضم ُرُه ِف المَوفَاِة َأخم ًحا ِلَضعمِف دم ذََكَر المَواِقِديُّ َوَغيـم َثرَِها َصفم نم َأكم

ُضوٌع اَل َُمالةَأَسانِيِدَها َوَنَكارَِة ُمُتوهِنَا، َواَل ِسيََّما َما يُورُِدُه َكِثرٌي ِمَن المُقصَّاِص الممُ  ُرُهمم َفَكِثرٌي ِمنمُه َموم رِيَن َوَغيـم  .َتَأخِ 
ََكاِذيِب َوَما اَل يـُعمَرُف َسَنُدهُ  َيٌة َعِن اَأم ُهورَِة ُغنـم  .وىف االحاديث الصَِّحيَحة واْلسنة املروية ِف المُكُتِب المَمشم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
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ِر أُُمور  ُمِهمَّة   ََل  َفصمٌل ِف ِذكم سم َِنَها بـَرََكًة َعَلى اْلمِ ِم َوقـََعتم بـَعمَد َوفَاته َوقبل َدفنه َعَليمِه السَََّلم َوِمنم َأعمَظِمَها َوَأَجلِ َها َوَأُيم
ُ َعنمهُ  يِق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  َعُة َأيب َبكم ِلِه بـَيـم  .َوَأهم

ِلِمنَي َصََلَة الصُّبمِح، وََكاَن ِإذم َوَذِلَك َِأَنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َلمَّ  ُ َعنمُه َقدم َصلَّى ِِبلمُمسم يُق َرِضَي اَّللَّ ا َماَت َكاَن الصِ دِ 
َرِة َما َكاَن ِفيِه ِمَن المَوَجِع،  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإفَاَقًة ِمنم َغمم ُجم َذاَك َقدم َأفَاَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر اْلم َرِة َوَنَظَر ِإََل وََكَشَف ِستـم

ر ، َفَأعمَجَبُه َذِلَك َوتـََبسََّم َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلمُ  ِلِمنَي َوُهمم ُصُفوٌف ِف الصَََّلِة َخلمَف َأيب َبكم ُه َعَليمِه، َحىتَّ َهمَّ المُمسم
رُُكوا َما هم ِفيِه من الصَََّلة لفرحهم بِِه، َحىتَّ َأرَادَ  ِلُموَن َأنم يـَتـم ، فََأَشاَر ِإلَيمِهمم َأنم  المُمسم ر  َأنم يـََتَأخََّر لَِيِصَل الصَّفَّ َأبُو َبكم



د بِِه َعَليمِه السَََّلم  .َُيمُكثُوا َكَما ُهمم َوَأرمَخى الستارة، وََكاَن آخر المَعهم
ُ َعنمُه ِمَن الصَََّلِة َدَخَل َعَليمِه َوقَالَ  ر  َرِضَي اَّللَّ  َما َأَرى: ِلَعاِئَشةَ  فـََلمَّا انمَصَرَف َأبُو َبكم

ُم بِنمِت َخارَِجَة، َلَع َعنمُه ِمَن المَوَجِع، َوَهَذا يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل َقدم َأقـم َدى َزومَجتَـيمِه، وََكاَنتم  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَعميِن ِإحم
 .َساِكَنًة ِِبلسُّنمِح َشرمِقيِ  المَمِديَنةِ 

 .َلُه َوَذَهَب ِإََل َمنمزِِلهِ  فـَرَِكَب َعَلى فـََرس  
ِم، َوِقيَل ِعنمَد زَ  َتدَّ الضَُّحى ِمنم َذِلَك الميَـوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي اشم  .َواِل الشَّممسِ َوتـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
نَـُهمم،  تَـَلَف الصََّحابَُة ِفيَما بـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِمنم قَاِئل  : َفِمنم قَاِئل  يـَُقولُ فـََلمَّا َماَت َواخم ملَم : َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َُيُتم 
ُ َعَليم  ِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِق ِإََل السُّنمِح َفَأعمَلَمُه مبَوم يُق ِمنم  ِه َوَسلََّم، َفَجاءَ َفَذَهَب َساملُ بمُن ُعبَـيمد  َورَاَء الصِ دِ  الصِ دِ 

َبَـُر، َفَدَخَل َعَلى َرُسولِ   َمنمزِِلِه ِحنَي بـََلَغُه اْلم
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ِهِه َوقـَبـََّلُه َوحَتَقََّق َأنَُّه َقدم مَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمنمزَِلُه وََكَشَف المِغطَاَء َعنم َوجم  .اتَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكَما قدمَنا، وأزاح  خرج ِإََل النَّاِس َفَخطَبَـُهمم [ مثَّ ] رَبِ َوبـَنيََّ هَلُمم َوفَاِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإََل َجاِنِب المِمنـم

ِجِد مَجَاَعٌة ِمَن الصََّحابَةِ  َكاَل، َوَرَجَع النَّاُس ُكلُُّهمم ِإلَيمِه، َوَِبيـََعُه ِف المَمسم  .اْلدل َوَأزَاَل اْلمِشم
َنمَصاِر، َوتـََوسَّ َوَوقـَعَ  ََلِف َخِليَفة  ِمَن اَأم ِتخم َنمَصاِر َوقَاَم ِف َأذمَهاِن بـَعمِضِهمم َجَواُز اسم َهٌة لِبَـعمِض اَأم َ َأنم تم ُشبـم َط بـَعمُضُهمم بـَنيم

يُق َأنَّ  َنمَصاِر، َحىتَّ بـَنيََّ هَلُُم الصِ دِ  ، فـََرَجُعوا ِإلَيمِه  َيُكوَن َأِمرٌي ِمَن المُمَهاِجرِيَن َوَأِمرٌي ِمَن اَأم ََلَفَة اَل َتُكوُن ِإالَّ ِف قـَُريمش  اْلِم
 .َوَأمجمَُعوا َعَليمهِ 

بَـيِ ُنُه َونـُنَـبِ ُه َعَليمهِ   .َكَما َسنـُ
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َماُم َأْحمَدُ  َحاُق بمُن ِعيَسى الطباع، َحدثَنا َما: ِقصَُّة َسِقيَفِة َبيِن َساِعَدَة قَاَل اْلمِ ثـََنا ِإسم َثيِن ابمِن َحدَّ ، َحدَّ ِلُك بمُن َأَنس 
بَـَرُه َأنَّ َعبمدَ  ُعود ، َأنَّ ابمَن َعبَّاس  َأخم َبَة بمِن َمسم ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم ِلهِ  ِشَهاب   .الرَّْحمَِن بمَن َعومف  رََجَع ِإََل َرحم

 لرَّْحمَنِ وَُكنمُت أُقمِرُئ َعبمَد ا: قَاَل ابمُن َعبَّاس  
َطَّابِ  َتِظُرُه، َوَذِلَك مبِىًن ِف آِخِر َحجَّة  َحجََّها ُعَمُر بمُن اْلم  .ابمن َعومف  فـََوَجَدين َوَأََن َأنـم

َطَّاِب فـََقالَ : فـََقاَل َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف    .َت ُعَمُر َِبيـَعمُت ُفََلَنً َلوم َقدم َما: ِإنَّ ُفََلًَن يـَُقولُ : ِإنَّ رَُجًَل َأَتى ُعَمَر بمَن اْلم
َط الَِّذيَن يُرِيُدوَن َأنم يـَغم : فـََقاَل ُعَمرُ  ُرُهمم َهُؤاَلِء الرَّهم ُ ِف النَّاِس َفُمَحذِ   .ِصُبوُهمم َأممَرُهمم ِإين ِ قَائٌِم المَعِشيََّة ِإنم َشاَء اَّللَّ



ِمِننيَ : فـَُقلمتُ : قَاَل َعبمُد الرَّْحمَنِ  َغاَءُهمم، َوِإنَـُّهُم الَِّذيَن يـَغمِلُبوَن  ََي َأِمرَي المُمؤم ِسَم جَيمَمُع رَِعاَع النَّاِس َوَغوم َعلم فَِإنَّ المَموم اَل تـَفم
َشى َأنم تـَُقوَل َمَقاَلًة َيِطرُي هِبَا ُأولَِئَك َفََل يـَُعوَها َواَل َيضَ  َت ِف النَّاِس، فََأخم ، َوَلِكنم ُعوَها َمَواِضَعَهاَعَلى جَممِلِسَك ِإَذا ُقمم

َرِة َوالسُّنَِّة َوخَتمُلُص ِبُعَلَماِء النَّاس وأشرافهم، فـََتقول َما ق جم َدَم المَمِديَنَة فَِإنَـَّها َداُر اهلِم لت ُمَتَمكًنا، فيعوا َمَقالَتك َحىتَّ تـَقم
 .ويضعوها مَواضعَها

 .َس ِف َأوَِّل َمَقام  َأُقوُمهُ لَِئن قدمت المَمِديَنة َصاِْلًا ََأَُكلِ َمنَّ هِبَا النَّا: قَاَل عمر
َعمَمى ُُمَعَة، َعجَّلمُت الرََّواَح َصكََّة اَأم َم اْلم جَِّة وََكاَن يـَوم  ( .5) فـََلمَّا َقِدممَنا المَمِديَنَة ِف َعِقِب ِذي اْلِم

َعمَمى؟ قَالَ : قـُلمُت ِلَماِلك   ر َوالمربد َأو ََنمو َهَذاِإنَُّه اَل يـَُبايل َأيَّ َساَعًة َخرَ : َوَما َصكَُّة اَأم  .َج اَل يعرف اْلم
__________ 

 .شدَّة اهلاجرة: الصكة( 5)
 .وتضاف ِإََل عمى، رجل من العمالقة أغار على قوم ِف الظهرية فاجتاحهم: وىف المَقاُموس

)*( 
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َِن َقدم َسبَـ  َُيم رَبِ اَأم ِن المِمنـم ُت َسِعيَد بمَن زَيمد  ِعنمَد رُكم بَـَتُه، فـََلمم َأنمَشبم َأنم طََلَع فـََوَجدم َبِِت رُكم ُت ِحَذاَءُه حَتُكُّ رُكم َقيِن، َفَجَلسم
رَبِ َمَقاَلًة َما قَاهَلَا َعَليمِه َأَحٌد قَـ  ُتُه قـُلمُت لَيَـُقوَلنَّ المَعِشيََّة َعَلى َهَذا المِمنـم َلهُ ُعَمُر، فـََلمَّا رََأيـم  .بـم

رَبِ فـََلمَّا َسَكَت : د  َذِلَك َوقَالَ فَأَنمَكَر َسِعيُد بمُن زَيم : قَالَ  َما َعَسيمَت َأنم يـَُقوَل َما ملَم يُِقلم َأَحٌد؟ َفَجَلَس ُعَمُر َعَلى المِمنـم
ُلُه مثَّ قَالَ   َأمَّا: المُمَؤذِ ُن قَاَم فَأَثـمىَن َعَلى اَّللَِّ مبَا ُهَو َأهم

َ َيَديم َأَجِلي، َفَمنم َوَعاَها َوَعَقَلَها فـَلمُيَحدِ ثم  بـَعمُد، َأيُـَّها النَّاُس فَِإين ِ قَاِئل مَقاَلة َوقد َر يل َأنم َأُقوهَلَا، اَل َأدمِري َلَعلََّها بـَنيم ُقدِ 
ِذَب َعَليَّ   .هِبَا َحيمُث انـمتَـَهتم ِبِه رَاِحَلُتُه، َوَمنم ملَم يَِعَها َفََل ُأِحلُّ َلُه َأنم َيكم

َقِ   َناَها َوَعَقلمَناَها، َوَرجَ ِإن هللا بعث ُُمَمًَّدا ِِبْلم ِم فـََقَرأمََنَها َوَوَعيـم َم َوأنزل َعَليمِه المكتاب، َفَكاَن ِفيَما َأنـمَزَل َعَليمِه آيَُة الرَّجم
َشى ِإنم طَاَل ِِبلنَّاِس َزَماٌن َأنم يـَُقوَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَرمَجمَنا بـَعمَدُه، فََأخم ِم ِف  : اِئلٌ قَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل جنَُِد آيََة الرَّجم

 .ِكَتاِب اَّللَِّ 
َصنَ  ُم ِف ِكَتاِب اَّللَِّ َحقٌّ َعَلى َمنم َزىَن ِإَذا ُأحم ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء ِإَذا  فـََيِضلُّوا بِتَـرمِك َفرِيَضة  َقدم أنزهلَا هللا عزوجل، فَالرَّجم

ََبلُ   .َأِو ااِلعمرِتَافُ  قَاَمِت المبَـيِ َنُة َأوم َكاَن اْلم
َرأُ   .اَل تـَرمَغُبوا َعن آِبئكم فَِإن كفرا بكم َأن ترعبوا َعن آِبئكم: َأاَل َوِإَنَّ َقدم ُكنَّا نـَقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َا أَ : َأال َوِإن َسوََّل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعبمُد اَّللَِّ : ََن َعبمٌد فـَُقوُلوااَل ُتطمُروين َكَما ُأطمِرَي ِعيَسى بمَن َمرممَيَ، فَِإَّنَّ
 .َوَرُسولُهُ 

ر  َكاَنتم : َلوم َقدم َماَت ُعَمُر َِبيـَعمُت ُفََلًَن َفََل يـَغمتَـرَّنَّ اممُرٌؤ َأنم يـَُقولَ : َوَقدم بـََلَغيِن َأنَّ قَاِئًَل ِمنمُكمم يـَُقولُ  َعَة َأيب َبكم ِإنَّ بـَيـم



ر  فلتة فتمت، َأاَل َوِإنَـَّها َكاَنتم كَ  َعمَناُق ِمثمَل َأيب َبكم َطُع ِإلَيمِه اَأم َم َمنم تـُقم َ َوَقى َشرََّها، َولَيمَس ِفيُكُم الميَـوم ، َذِلَك َأاَل ِإنَّ اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َوِإنَُّه َكاَن من خريَن ِحنَي تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وختلف عَ َأنَّ َعِليًّا َوالزُّبـَيـم  َنمَصاُر َر َوَمنم َكاَن َمَعُهَما خَتَلَُّفوا ِف بـَيمِت فَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها اَأم نـم
ر  فـَُقلمُت َلهُ  َتَمَع المُمَهاِجُروَن ِإََل َأيب َبكم َوانَِنا ِمَن ََي أَ : بَِمجمَِعَها ِف َسِقيَفِة َبيِن َساِعَدَة، َواجم ر  انمطَِلقم بَِنا ِإََل ِإخم َِب َبكم

َنمَصارِ   .اَأم
ُم، فـََقااَل  َنا نـَُؤمُُّهمم َحىتَّ َلِقيَـَنا َرُجََلِن َصاِْلَاِن َفذََكَرا لََنا الَِّذي َصَنَع المَقوم َأيمَن تُرِيُدوَن ََي َمعمَشَر المُمَهاِجرِيَن؟ : فَانمطََلقم

َوا: فـَُقلمتُ  َنمَصارِ نُرِيُد ِإخم  .نـََنا ِمَن اَأم
َربُوُهمم َواقمُضوا َأممرَُكمم ََي َمعمَشَر المُمَهاِجرِينَ : فـََقااَل   .اَل َعَليمُكمم َأنم اَل تـَقم

 .َواَّللَِّ لََنأمتِيـَّنَـُهمم : فـَُقلمتُ 
َناُهمم ِف َسِقيَفِة َبيِن َساِعَدَة، فَِإَذا ُهمم جُممَتِمُعوَن وَ  َنا َحىتَّ ِجئـم َرانـَيمِهمم رَُجٌل ُمزَّمٌَّل، فـَُقلمتُ فَانمطََلقم َ َظهم َمنم َهَذا؟ : ِإَذا بـَنيم

 .سعد بن عَباَدة: قَاُلوا
 .َفقلت

 .َوِجعٌ : َماله؟ قَاُلوا
ُلُه َوقَالَ  َنا قَاَم َخِطيبـُُهمم فَأَثـمىَن َعَلى اَّللَِّ مبَا ُهَو َأهم ُن َأنمَصاُر اَّللَِّ : فـََلمَّا َجَلسم ََلِم، َوَأنـمُتمم ََي معشر  َأمَّا بـَعمُد فـََنحم سم وََكِتيَبُة اْلمِ

ط نَبيَنا، َوَقدم َدفَّتم َدافٌَّة  َممرِ ( 5)المُمَهاِجرين َرهم  .ِمنمُكمم يُرِيُدوَن َأنم خَيمَتزُِلوََن من أصلَنا وُيصوَن ِمَن اَأم
عمَجبَـتميِن َأَردمُت َأنم أقوهلا َبني يدى َأىب بكر وَكنت أدارى ِمنمُه فـََلمَّا َسَكَت َأَردمُت َأنم َأَتَكلََّم وَُكنمُت َقدم َزوَّرمُت َمَقاَلًة أَ 

َد  قـََر، َواَّللَِّ َما تـََرَك ِمنم َكِلَمة  َأعمَجبَـتميِن ِف تـَزمِويِري ِإالَّ قَاهَلَا ِف بَ ( 1)بعض اْلم ِديَهِتِه َوأفضل ، َوُهَو َكاَن أحكم ِمينِ  َوَأوم
 .ِحني َسَكتَ 

يِ  ِمنم قـَُريم  َأمَّا: فـََقالَ  َممَر ِإالَّ هِلََذا اْلَم َسُط بـَعمُد، َفَما ذََكرمُُتم ِمنم خري فَأنمتم َأهله، َوَما تـَعمِرِف المَعَرُب َهَذا اَأم ، ُهمم َأوم ش 
ُتمم، َوَأَخَذ بِ  ِ َأيَـُّهَما ِشئـم راحالمَعَرِب َنَسًبا َوَدارًا، َوَقدم َرِضيُت َلُكمم َأَحَد َهَذيمِن الرَُّجَلنيم  .َيِدي َوَيِد َأيب ُعبَـيمَدَة بمِن اْلم

؟ َأَحبَّ  َرَب ُعُنِقي اَل يـَُقر ُِبيِن َذِلَك ِإََل ِإمثم  َم فـَُتضم م  ِفيِهمم فَلم أكره ممَّا قَاَل َغريَها، َكاَن َواَّللَِّ َأنم أَُقدَّ  ِإيَلَّ َأنم َأأتََمََّر َعَلى قـَوم
ر ، ِإالَّ َأنم تغر نَفِسي عِ   .نمد المَمومتَأبُو َبكم

__________ 
 .بدرت ِبدرة: دفت دافة( 5)

َِفيف وخيتزلوَن: والدفيف  .يقتطعوَن: املشى اْلم
 .ُينعوَن: وُيصوَن



َد( 1)  .المَغَضب، كاْلدة: اْلم
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َنمَصارِ   .، ِمنَّا َأِمرٌي َوِمنمُكمم َأِمرٌي ََي َمعمَشَر قـَُريمش   (5)َأََن ُجَذيـمُلَها المُمَحكَُّك َوُعَذيـمُقَها المُمَرجَُّب : فـََقاَل قَاِئٌل ِمَن اَأم
 .َأََن َداِهيَـتـَُها: َكأَنَُّه يـَُقولُ : َأََن ُجَذيـمُلَها المُمَحكَُّك َوُعَذيـمُقَها المُمَرجَُّب؟ قَالَ : َما يـَعميِن : فـَُقلمُت ِلَماِلك  

َصمَواُت َحىتَّ  ِتََلَف، فـَُقلمتُ  قَاَل َفَكثـَُر اللََّغُط َوارمتـََفَعِت اَأم ر  : خشينا ااِلخم  .ابمُسطم َيَدَك ََي َأَِب َبكم
ََن َعَلى َسعمِد بمِن ُعَباَدةَ  َنمَصاُر َونـََزوم  .فـََبَسَط يََدُه فـََبايـَعمُتُه َوَِبيـََعُه المُمَهاِجُروَن مثَّ َِبيـََعُه اَأم

ُهمم   .قـَتَـلمُتمم َسعمًدا: فـََقاَل قَاِئٌل ِمنـم
ُ َسعمًداقـََتَل : فـَُقلمتُ  َنا : قَاَل ُعَمرُ ! اَّللَّ ر ، َخِشيَنا ِإنم فَاَرقـم َفُق ِمنم ُمَبايـََعِة َأيب َبكم ََن ِفيَما َحَضرمََن َأممًرا ُهَو َأوم َأَما َواَّللَِّ َما َوَجدم

َعًة فَِإمَّا نتابعهم على َماال نرضى  َعٌة َأنم ُُيمِدثُوا بـَعمَدََن بـَيـم َم َوملَم َتُكنم بـَيـم  .َوِإمَّا َأن ُنالفهم فَيكون َفَسادٌ المَقوم
َعَة لِلَِّذي َِبيـََعُه تَِغرََّة  َعَة َلُه َواَل بـَيـم ِلِمنَي َفََل بـَيـم َتََل قَاَل َماِلكٌ ( 1)َفَمنم َِبَيَع َأِمريًا َعنم َغريمِ َمُشورَِة المُمسم بَـَرين : َأنم يـُقم فََأخم

ِ : ابمُن ِشَهاب  َعنم ُعرمَوةَ  ُ بمُن َساِعَدَة َوَمعمُن بمُن َعِدي   َأنَّ الرَُّجَلنيم  . اللََّذيمِن َلِقَيامُهَا ُعَوميم
بَـَرين َسِعيُد بمُن المُمَسيِ ِب َأنَّ الَِّذي قَاَل، َأََن ُجَذيـمُلَها المُمَحكَُّك َوُعَذيـمُقَها المُمَرجَُّب ُهَو ا: قَاَل ابمُن ِشَهاب   َُباُب بمُن َوَأخم ْلم

 .المُمنمِذرِ 
ِريِ  بِهِ َوَقدم  ِِه َعِن الزُّهم ََماَعُة ِف ُكتُِبِهمم ِمنم طُُرق  َعنم َماِلك  َوَغريم َِديَث اْلم َرَج َهَذا اْلم  .َأخم

، عَ * * *  ُ بمُن َعِلي   َثيِن ُحَسنيم رو، َحدثَنا زَائَِدة، َحدثَنا َعاِصٌم ح َوَحدَّ د َحدثَنا ُمَعاِويَة َعن َعمم َة، نم زَائِدَ َوقَاَل المام َأْحم
ُعود   -َعنم َعاِصم  َعنم ِزر  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ   :قَالَ  -ُهَو ابمُن َمسم

__________ 
 .عود ينصب للجرىب لتحتك بِِه، يُرِيد َأنه يشتفى ِبَرأميهِ : اْلذيل( 5)

َها َلة مبَا َعَليـم  .والعذيق َتصمِغري العذق، َوُهَو النَّخم
 .وشدت ِبْلوص لَِئَلَّ تنفضها الر يحواملرجب الذى ضم أعذاقه ِإََل سعفاته 

 .مصدر غررته ِإذا َألقيته ِف المغَرر: التغرة( 1)
 .َأي خوف التغرة

)*( 
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َنمَصارُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلِت اَأم َنمَصاِر : َقالَ ِمنَّا َأِمرٌي َوِمنمُكمم َأِمرٌي، فََأاَتُهمم ُعَمُر فَـ : َلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََي َمعمَشَر اَأم
ر  َأنم يـَُؤمَّ النَّاسَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأَمَر َأَِب َبكم ُتمم تـَعمَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َأَِب َأَلسم ُسُه َأنم يـَتَـَقدَّ ؟ فَأَيُُّكمم َتِطيُب نـَفم

ر    .َبكم
َنمَصارُ  َحاَق بمِن رَاَهَويمِه َوَهنَّاِد بمِن السَِّريِ ، َعنم نـَُعوُذ ِبِ : فـََقاَلِت اَأم ر ؟ َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ِإسم َم َأَِب َبكم ِ َّللَِّ َأنم نـَتَـَقدَّ  ُحَسنيم

، ُعمِفيِ   بمِن َعِلي   اْلم
 .َعنم زَائَِدَة بِهِ 

، َوقَالَ  ِ بمِن َعِلي   َفظُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِث زَاِئَدَة َعنم َعاِصم  : َوَرَواُه َعِليُّ بمُن المَمِدييِنِ  َعنم ُحَسنيم  .َصِحيٌح اَل َأحم
، َعنم نـَُعيمِم بمِن َأىب ِهنمد، َعن نبيط ابمن َشرِيط   ، َعنم َساملِِ بمِن ُعبَـيمد ، َوَقدم َرَواُه النََّساِئيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث َسَلَمَة بمِن نـُبَـيمط 

َلهُ   .َعنم ُعَمَر ِمثـم
َطَّاِب ََنوه من َطرِيق ُأَخرَ َوَقدم رُ   .ِوَي َعنم ُعَمَر بمِن اْلم

، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمنِ  ِريِ  َحاَق، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن أيب بكر، َعِن الزُّهم ، َوَجاَء ِمنم َطرِيِق ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  َعبمِد هللا، َعِن ابمِن َعبَّاس 
ِ ِإذم مُهَا ِف المَغار َوَأبُو بكَيَ : قـُلمتُ : َعنم ُعَمَر، َأنَُّه قَالَ  ََل النَّاِس بَِممِر َنِبِ  اَّللَِّ ََثينَ اثـمنَـنيم ِلِمنَي ِإنَّ َأوم ر السباق  َمعمَشَر المُمسم

 .املسن
ِرَب َعَلى يَده َنمَصاِر َفَضَرَب َعَلى يَِدِه قـَبمَل َأنم َأضم ُت بَِيِدِه َوِبَدَرين رَُجٌل ِمَن اَأم ، مثَّ ضربت على يَده وتبايع مثَّ َأَخذم

 .النَّاسُ 
َقاِسِم بمِن ُُمَمَّد ، َفذََكَر ََنمًوا َوَقدم َرَوى ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعنم َعارِِم بمِن المَفضمِل، َعنم َْحَّاِد بمِن زَيمد ، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعِن الم 

َطَّاِب فـََقالَ ِمنم َهِذِه المِقصَِّة َومَسَّى َهَذا الرَُّجَل الَّ  يَق قـَبمَل ُعَمَر بمِن اْلم ُهَو َبِشرُي بمُن َسعمد  َواِلُد النـُّعمَماِن : ِذي َِبَيَع الصِ دِ 
 .بمِن َبِشري  
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َم السَِّقيَفةِ  يُق يـَوم ُر اعمرِتَاِف َسعمِد بمِن ُعَباَدَة ِبِصحَِّة َما قَاَلُه الصِ دِ   ِذكم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َعنم َداُوَد بن عبد هللا االزدي َعنم ُْحَيمِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن قَالَ ]: قَاَل اْلمِ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ تـُُوِفِ َ : َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو بكر رضى هللا َعنُه ِف صائفه ِمَن المَمِديَنةِ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِهِه َفقبله[ َفَكَشفَ ] َفَجاءَ : قَالَ   .َعنم َوجم

 .فَداك َأيب َوأُمِ ي َما َأطميَـَبَك َحيًّا َوَميِ ًتا، َماَت ُُمَمٌَّد َوَربِ  المَكعمَبةِ : َوقَالَ 
َِديثَ   .َفذََكَر اْلم

ر  فـََلمم يـَتـم : قَالَ  ُهمم، فـََتَكلََّم َأبُو َبكم ًئا أُنمِزلَ فَانمطََلَق َأبُو بكر َوعمر يتعادَين َحىتَّ َأتـَوم  ُركم َشيـم
َنمَصاِر َواَل ذََكَرُه َرُسوُل هللا ِمنم َشأمهِنِمم ِإالَّ ذََكَرهُ   .ِف اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : َوقَالَ  ُتمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاُر َواِدًَي َسلَ : َلَقدم َعِلمم ُت َلوم َسَلَك النَّاُس َواِدًَي َوَسَلَكِت اَأم كم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َت ََي َسعمد  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاِر، َوَلِقدم َعِلمم قـَُريمٌش ُواَلُة َهَذا  -َوَأنمَت قَاِعٌد  -: َواِدَي اَأم
َممِر، فـَبَـرُّ النَّاِس تـََبٌع لِبَـر ِِهمم َوفَاِجُرُهمم تـََبٌع ِلَفاِجرِِهمم   .اَأم

َُمَراءُ : ُه َسعمدٌ فـََقاَل لَ   .َصَدقمَت ََنمُن المُوَزرَاُء َوَأنـمُتُم اَأم
َماُم َأْحمَدُ  بَـَرين يَزِيُد بمُن َسِعيِد بن ذى عضوان ( 5:[ )َوقَاَل اْلمِ ، َأخم ِلم  ثـََنا َعِليُّ بن َعبَّاس، َحدثَنا المَولِيُد بمُن ُمسم َحدَّ

يِق ِف َغزمَوِة َذاِت السَََّلِسِل، قَالَ المَعبمِسيُّ، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن ُعَمريم   ر  الصِ دِ  ، َعنم رَاِفع  الطَّاِئيِ  رَِفيِق َأيب َبكم ِميِ  :  اللَّخم
َعِتِهمم، فـََقالَ  َنمَصاُر َوَما َكلََّمُهمم ِبِه َوَما كَ : َوَسأَلمُتُه َعمَّا ِقيَل ِف بـَيـم ثُُه َعمَّا تـََقاَوَلتم بِِه اَأم َطَّاِب َوُهَو ُُيَدِ  لََّم بِِه ُعَمُر بمُن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َمَرضِ  ُهمم بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصاَر َوَما ذكرهم ِبِه من ِإمَّا َمىت ِإَيَّ  .هِ اَأم
َنٌة بـَعمَدَها  ُهمم َوخَتَوَّفمُت َأنم َتُكوَن ِفتـم  .رِدَّةٌ فـََبايـَُعوين ِلَذِلَك َوقَِبلمتـَُها ِمنـم

َناد جيد قوى  .َوَهَذا ِإسم
__________ 

 )*(من ت ( 5)
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َنٌة َأرمىَب ِمنم تـَرمكِ  َماَمَة خَتَوُّفًا َأنم تـََقَع ِفتـم َا قَِبَل اْلمِ ُ َعنمُه ِإَّنَّ ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ َوَمعمىَن َهَذا َأنَُّه َرِضَي اَّللَّ  .ِه قـَُبوهَلَا َرِضَي اَّللَّ
جِ  َكانَ : قـُلمتُ  َتَمَع النَّاس ِف المَمسم ِم الثََُّلََثِء اجم ِ، فـََلمَّا َكاَن المَغُد َصِبيَحَة يـَوم ِم ااِلثـمنَـنيم َعُة ِمَن َهَذا ِف بَِقيَِّة يـَوم د فتمت المبَـيـم

َنمَصاِر قَاِطَبًة، وََكاَن َذِلَك قـَبمَل ََتمِهيِز َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   .َعَليمِه َوَسلَّمَ  المُمَهاِجرِيَن َواَأم
، أَ : قَاَل المُبَخاِريُّ * * *  بَـَرين َأَنُس بمُن َماِلك  ، َأخم ِريِ  ثـََنا ِهَشاٌم، َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن ُموَسى، َحدَّ نَُّه َحدَّ

رَبِ، َوَذِلكَ  َِخريََة ِحنَي َجَلَس َعَلى المِمنـم َع ُخطمَبَة ُعَمَر اَأم  المَغدُ  مسَِ
ر  َصاِمٌت اَل يـََتَكلَُّم، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأبُو َبكم َم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكنمُت َأرمُجو َأنم يَِعيَش َرُسوِل اَّللَِّ : ِمنم يـَوم

بـَُرََن  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َيدم َ  -آِخَرُهمم  يُرِيُد ِبَذِلَك َأنم َيُكونَ  -َصلَّى اَّللَّ فَِإنم َيُك ُُمَمٌَّد َقدم َماَت فَِإنَّ اَّللََّ َقدم َجَعَل بـَنيم
ر  َصاِحَب َرُسولِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوِإنَّ َأَِب َبكم ُ ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأظمُهرُِكمم نورا هتتدون ِبِه َهَدى اَّللَّ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ َوِإنَُّه أوَل المُمسلمني بموركم، فقدموا فـََبايُِعوهُ َوَثَ   .ينَ اثـمنَـنيم
رَبِ  َعُة المَعامَِّة َعَلى المِمنـم  .وََكاَنتم طَائَِفٌة َقدم َِبيـَُعوُه قـَبمَل َذِلَك ِف َسِقيَفِة َبيِن َساِعَدَة وََكاَنتم بـَيـم

عمُت  ، مسَِ ِريُّ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ر  قَاَل الزُّهم َمِئذ  َِأَيب َبكم بَـرَ : ُعَمَر يـَُقوُل يـَوم  .اصمَعِد المِمنـم
بَـَر فـََبايـََعُه النَّاُس َعامَّةً   .فـََلمم يـََزلم ِبِه َحىتَّ َصِعَد المِمنـم

َحاقَ  ، قَالَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َثيِن َأَنُس بمُن َماِلك  ِريُّ، َحدَّ َثيِن الزُّهم ر  ِف السَِّقيَفِة وََكاَن المَغُد َجَلَس َلمَّا بُوِيَع َأبُ : َحدَّ و َبكم
ر ، َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه مبَا ُهوَ  رَبِ، َوقَاَم ُعَمُر فـََتَكلََّم قـَبمَل َأيب َبكم ر  َعَلى المِمنـم ُلُه مثَّ قَالَ َأبُو َبكم َأيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َقدم  :  َأهم

ًدا َعِهَدُه ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّىُكنمُت قـُلمُت لكم ِبالمس مقَ  تـَُها ِف ِكَتاِب اَّللَِّ َواَل َكاَنتم َعهم  اَلة َما َكاَنت َوَما َوَجدم
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َرََن  بـُُر َأمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَلِكينِ  ُكنمُت َأَرى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َسَيدم َ َقدم َأبـمَقى ِفيُكمم ِكَتابَُه  َوِإنَّ  -َيُكوُن آِخَرََن : يـَُقولُ  -اَّللَّ اَّللَّ
َ قَ  ُ ِلَما َكاَن هداه هللا َلُه، َوِإنَّ اَّللَّ ُتمم ِبِه َهَداُكُم اَّللَّ دم مَجََع َأممرَُكمم َعَلى َخريمُِكمم الَِّذي ُهَو ِبِه هدى َرُسول هللا، فَِإِن اعمَتَصمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ِ ِإذم مُهَا ِف المَغاِر، فـَُقوُموا فـََبايُِعوهُ َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َم َوََثينَ اثـمنَـنيم
َعِة السَِّقيَفةِ  َعَة المَعامَِّة بـَعمَد بـَيـم ر  بـَيـم  .فـََباَيَع النَّاُس َأَِب َبكم
ُلهُ  َ َوَأثـمىَن َعَليمِه مبَا ُهَو َأهم ر  َفَحِمَد اَّللَّ  .مثَّ َتَكلََّم َأبُو َبكم

َسنمُت فََأِعيُنوين، وَ : مثَّ قَالَ  ُت ِبَريمُِكمم، فَِإنم َأحم ِإنم َأَسأمُت فـََقوِ ُموين، َأمَّا بـَعمُد، َأيُـَّها النَّاُس فَِإين ِ َقدم ُول ِيُت َعَليمُكمم َوَلسم
ُق َأَمانٌَة، َوالمَكِذُب ِخَيانٌَة، َوالضَِّعيُف ِفيُكمم َقِويٌّ   ه ِإنم َحىتَّ أزيح علت( 5[ )ِعنمِدي]الصِ دم

َهاَد ِف َسبِ  ٌم اْلِم ُ، اَل َيدمُع قـَوم ق ِإنم َشاَء اَّللَّ ُ، َوالمَقِويُّ ِفيُكمم َضِعيٌف َحىتَّ آخذ ِمنمُه اْلم ُ َشاَء اَّللَّ يِل اَّللَِّ ِإالَّ َضَربـَُهُم اَّللَّ
ُ ِِبلم  ُهُم اَّللَّ م  َقطُّ ِإالَّ َعمَّ ، َواَل َتِشيُع المَفاِحَشُة ِف قـَوم َ َوَرُسوَلُه ِِبلذُّلِ  َبََلِء، َأِطيُعوين َما َأطَعمُت اَّللََّ َوَرُسوَلُه، فَِإَذا َعَصيمُت اَّللَّ

 .َفََل طَاَعَة يل َعَليمُكمم، ُقوُموا ِإََل َصََلِتُكمم يـَرمَْحمُكُم اَّللَُّ 
َناٌد َصِحيحٌ   .َوَهَذا ِإسم
ُ َعنمهُ  لُُه َرِضَي اَّللَّ ُت ِبَ : " فـََقوم ُرُهمم " ريمُِكمم َولِيُتُكمم َوَلسم َضمِم َوالتـََّواُضِع، فَِإنَـُّهمم جُممِمُعوَن َعَلى َأنَُّه َأفمَضُلُهمم َوَخيـم ِمنم َِبِب اهلم

ُهمم  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
َهِقيُّ * * *  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َفرَ : َوقَاَل اْلم َاِفُظ اْلمِسم بَـَرََن َأبُو اْلمسن على بن ُُمَمَّد اْلم ُ َأخم َُسنيم ثـََنا َأبُو َعِلي   اْلم ايِييِنُّ، َحدَّ

ََة َوِإبـمَراِهيُم بمُن َأيب طَاِلب   َحاَق بمِن ُخَزُيم ر  ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ثـََنا َأبُو َبكم َاِفُظ، َحدَّ  .بمُن َعِلي   اْلم
 .َحدثَنا بنمَدار بن بشار: قَااَل 

ثـََنا ، َحدَّ ُزوِميُّ َرَة، َعنم َأىب سعيد اْلدرى، َوحدثَنا َأبُو ِهَشام  المَمخم ثـََنا َأبُو َنضم ثـََنا َداُوُد بمُن َأيب ِهنمد ، َحدَّ  ُوَهيمٌب، َحدَّ
__________ 

 .لَيست ِف ا( 5)
)*( 
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َتَمَع النَّاُس ِف َداِر َسعمِد بمِن ُعَباَدةَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواجم ر  َوُعَمرُ قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .، َوِفيِهمم َأبُو َبكم
َنمَصاِر فـََقالَ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِمَن المُمَهاِجرِيَن َوَخِليَفُتُه ِمَن : فـََقاَم َخِطيُب اَأم َأتـَعمَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ُن َأنمَصاُر َخِليَفِتِه َكَما ُكنَّا َأنمَصارَهُ المُمَهاِجرِيَن، َوََنمُن ُكنَّا َأنمَصاَر َرُسوِل هللا َوََنم 
َطَّاِب فـََقالَ : قَالَ  َر َهَذا ملَم نـَُتابِعمُكمم : فـََقاَم ُعَمُر بمُن اْلم  .َصَدَق قَائُِلُكمم َأَما َلوم قـُلمُتمم َغيـم

ر    .َوَأَخَذ بَِيِد َأيب َبكم
 .َهَذا َصاِحُبُكمم فـََبايُِعوهُ : َوقَالَ 



َنمَصارُ  فـََبايـََعهُ   .ُعَمُر َوَِبيـََعُه المُمَهاِجُروَن َواَأم
رَ : قَالَ  ِم فـََلمم يـََر الزُّبـَيـم بَـَر فـََنَظَر ِف ُوُجوِه المَقوم ر  المِمنـم  .َفَصِعَد َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه : َفَدَعا ِِبلزُّبـَريمِ َفَجاَء فـََقالَ : قَالَ  ِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َوَحَوارِيُُّه َأَردمَت َأنم َتُشقَّ َعَصا قـُلمُت ابمُن َعمَّ

ِلِمنَي؟ فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : المُمسم  .اَل تـَثمرِيَب ََي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .فـََقاَم فـََبايـََعهُ 

ِم فـََلمم يـََر َعِليًّا، َفَدَعا ِبَعِليِ  بمنِ   .َأيب طَاِلب  َفَجاءَ  مثَّ َنَظَر ِف ُوُجوِه المَقوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَختَـُنُه َعَلى ابـمَنِتِه، َأَردمَت َأنم َتُشقَّ َعَصا : فـََقالَ  ِلِمنَي؟ قَالَ قـُلمُت ابمُن َعمِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل : المُمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .َم فـََبايـََعهُ تـَثمرِيب ََي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َهَذا َأوم َمعمَناهُ 

َاِفظُ  ََة يـَُقولُ : قَاَل َأبُو َعِلي   اْلم َحاَق بمِن ُخَزُيم عمُت ُُمَمََّد بمَن ِإسم َِديِث، : مسَِ جَّاِج َفَسأََليِن َعنم َهَذا اْلم ِلُم بمُن اْلَم َجاَءين ُمسم
َعة  َوقـََرأمتُُه َعَليمهِ  ُتُه َلُه ِف رُقـم  .َفَكتَـبـم

َوى بََدنَةً َوهَ   .َذا َحِديٌث َيسم
َوى بََدنًَة َبلم يسوى بدرة: فـَُقلمتُ  َاِكِم َوَأيب ُُمَمَِّد بمِن َحاِمد املقربى، ِكََلمُهَا َعنم َأيب ! َيسم َهِقيُّ َعِن اْلم مثَّ قد َرَواُه المبَـيـم

ََصمِ ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّ  ، َعنم ُوَهيمب  ِبهِ المَعبَّاِس ُُمَمَِّد بمِن يـَعمُقوَب اَأم  .ِد بمِن َشاِكر ، َعنم َعفَّاَن بمِن َسلمم 
َنمَصاِر بََدَل ُعَمَر َوِفيهِ  يَق ُهَو المَقاِئُل ِْلَِطيِب اَأم  َأنَّ زَيمَد بمَن ََثبت: َوَلَكنم ذََكَر َأنَّ الصِ دِ 
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ر    .َأَخَذ بَِيِد َأيب َبكم
 .ُعوهُ َهَذا َصاِحُبُكمم فـََبايِ : فـََقالَ 

ِم فـََلمم يـََر َعِليًّا، َفَسَأَل  رَبِ َنَظَر ِف ُوُجوِه المَقوم ر  َعَلى المِمنـم ا مثَّ انمطََلُقوا فـََلمَّا قـََعَد َأبُو َبكم َنمَصاِر فَأَتـَوم َعنمُه، فـََقاَم ََنٌس ِمَن اَأم
 .ِد َعِلي   َفذََكَر ََنمَو َما تـََقدََّم، مثَّ ذََكَر ِقصََّة الزُّبـَريمِ بـَعم : بِهِ 

ُ أعلم  .فَاَّللَّ
َبل َعِن الثِ َقِة َعنم ُوَهيمب  ُُممَتَصًرا د بن َحنـم  .َوقد َرَواُه االمام َأْحم

ِري ِ  ُدم َرَة، َعنم َأيب َسِعيد  اْلم ، َعنم َأيب َنضم َرِيِريِ  ، َعِن اْلم  .َوَقدم َرَواُه َعِليُّ بمُن َعاِصم 
 .فدكر ََنمَو َما تـََقدَّمَ 

َرَة المُمنمِذِر بمِن َماِلِك بن نطعة، َعنم َأيب َسِعيد  َسعمِد بمِن َماِلكِ َوَهَذا إِ  َناٌد َصِحيٌح َُممُفوٌظ ِمنم َحِديِث َأيب َنضم  بمِن ِسَنان  سم
ِري ِ  ُدم  .اْلم

م   ، ِإمَّا ِف َأوَِّل يـَوم مِ  َوِفيِه فَائَِدٌة َجِليَلٌة، َوِهَي ُمَبايـََعُة َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب   َأوم ِف الميَـوم
 .الثَّاين ِمَن المَوفَاةِ 



َقِطعم  قَاِت، َوملَم يـَنـم َوم يَق ِف َوقمت  ِمَن اَأم  .ِف َصََلة  ِمَن الصََّلَواِت َخلمَفهُ َوَهَذا َحقٌّ، فَِإنَّ َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  ملَم يـَُفاِرِق الصِ دِ 
َفُه يُرِيُد ِقَتاَل أهل الر ِدَّة َكَما َسَنذمُكُرُه َوَخَرَج َمَعُه ِإََل ِذي يُق َشاِهًرا َسيـم  .المَقصَِّة َلمَّا َخَرَج الصِ دِ 

يِق، ِبَسَبِب َما َكاَنتم ُمتَـَومهِ ًَة ِمنم  َها َعتمٌب َعَلى الصِ دِ  ُ َعنـم َتِحقُّ ِمريَاَث َوَلِكنم َلمَّا َحَصَل ِمنم فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ  َأنَـَّها َتسم
ُ َعنمُه َأنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ  يُق َرِضَي اَّللَّ ربَها ِبِه َأبُو بكر الصِ دِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَ تـَعمَلمم مبَا أخم َنا : " قَالَ  َصلَّى اَّللَّ اَل نُوَرُث َما تـَرَكم

َرَها ِمنم َأزمَواِجِه َوَعمَُّه َعِن المِمريَاِث هِبََذا ا" فـَُهَو َصَدَقٌة  ِضعه، َفَسأَلته َأن َفَحَجبَـَها َوَغيـم لنَّصِ  الصَّرِيح، َكَما سنبينه ِف َموم
َها ِإََل َذِلَك، َِأَنَُّه رََأى َأنَّ َحقًّا َعَليم  بَـَر َوَفَدَك فـََلمم جيُِبـم َرمِض الَِِّت ِبَيـم ِه َأن يقوم ِف مجَِيع ماكان ينظر على ِف َصَدَقِة اَأم

ُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعنمُه، َفَحَصَل هَلَا يـَتَـَوالَّ َوِهَي  - َعَليمِه َوَسلََّم، َوُهَو الصَّاِدُق المَبارُّ الرَّاِشُد التَّاِبُع لِلمَحقِ  َرِضَي اَّللَّ
َمِة  َتاَج عل -اممَرَأٌة ِمَن المبشر لَيست براجية المِعصم يَق َحىتَّ َماَتت، َواحم ى َأن يـَُراعى َعتمٌب َوتـََغضٌُّب، َوملَم ُتَكلِ ِم الصِ دِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم رََأى َعِليٌّ  ُهر  ِمنم َوفَاِة َأبِيَها َصلَّى اَّللَّ   َأن جيددخاطرها بعض الشئ، فـََلمَّا َماَتتم بـَعمَد ِستَِّة َأشم
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َعِة قَـ  َم َلُه ِمَن المبَـيـم ُ َعنمُه، َمَع َما تـََقدَّ ر  َرِضَي اَّللَّ َعَة َمَع َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ المبَـيـم  .بمَل َدفمِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َثيِن َأيب، َأنَّ أَ  َبَة ِف َمَغازِيِه َعنم َسعمِد بمِن ِإبـمَراِهيَم، َحدَّ ُل ُموَسى بمِن ُعقم َِبُه َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعومف  َكاَن َويَزِيُد َذِلَك ِصحًَّة قـَوم

َلَمَة َكَسَر َسيمَف الزُّبـَريمِ َمَع ُعَمَر، َوَأنَّ ُمَُ   .مََّد بمَن َمسم
ر  َواعمَتَذَر ِإََل النَّاِس َوقَالَ  َلة َواَل َسأَلتَها ِف ِسر   َواَل َعََلنَِية  : مثَّ َخَطَب َأبُو َبكم ًما َواَل لَيـم َمارَِة يـَوم  .َما ُكنمُت َحرِيًصا َعَلى اْلمِ

 .فـََقِبَل المُمَهاِجُروَن َمَقالََتهُ 
رُ  ر  َأَحقُّ النَّاِس هِبَا، ِإنَّهُ : َوقَاَل َعِليٌّ َوالزُّبـَيـم َنا ِإالَّ َِأََنَّ ُأخِ رمََن َعِن المَمُشورَِة، َوِإَنَّ نـََرى َأنَّ َأَِب َبكم َلَصاِحُب المَغاِر  َما َغِضبـم

َرُه، َوَلَقدم َأَمَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   ى اَّللَُّ َوِإَنَّ لَنَـَعِرُف َشَرَفُه َوَخيـم
 .َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ يصلى ِِبلنَّاِس َوُهَو َحيٌّ 

َناٌد َجيِ دٌ   .ِإسم
ُد والممنَّة َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم

َنمَصاِر َعَلى تـَقم  ُهمم َواَأم َاُع الصََّحابَِة المُمَهاِجرِيَن ِمنـم ٌل َوَمنم أتََمََّل َما ذََكرمََنُه َظَهَر َلُه ِإمجم له ِدمِي َأىب بكر، َفصم َوظهر برَهان قـَوم
ر  : " َعَليمِه السَََّلم ِمُنوَن ِإالَّ َأَِب َبكم ُ َوالمُمؤم  ".َيَمىَب اَّللَّ

ًنا َِأََحد  ِمَن ا ََلَفِة َعيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَُنصَّ َعَلى اْلِم ر ، َكمَ َوَظَهَر َلُه ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َقدم َزَعَمُه لنَّاِس، اَل َِأَيب َبكم
ِل السُّنَِّة، َواَل َلَعلِ ي َكَما تَقوله طَائَِفة من الرَّاِفَضةِ   .طَائَِفٌة ِمنم َأهم

يِق َكَما َقدَّممَنا وسنذكره َوَّلِلَِّ  َهُمَها ُكلُّ ِذي ُلب   َوَعقمل  ِإََل الصِ دِ  دُ َوَلِكنم َأَشاَر ِإَشارًَة َقِويًَّة يـَفم َمم  . اْلم
ِ ِمنم َحِديِث ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َكَما ثـََبَت ِف    الصَِّحيَحنيم
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َطَّاِب َلمَّا طُِعَن ِقيَل َلهُ  ِمِننَي؟ فـََقالَ : ُعَمَر بمَن اْلم ِلُف ََي َأِمرَي المُمؤم َتخم َلَف َمنم ُهَو : َأاَل َتسم َتخم ِلفم فـََقِد اسم َتخم ٌر ِإنم َأسم َخيـم
 .ِمينِ  
ر   - ،  -يـَعميِن َأَِب َبكم ٌر ِمينِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  -َوِإنم َأتـمُركم فـََقدم تـََرَك َمنم ُهَو َخيـم  .-يـَعميِن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ : قَاَل ابمُن ُعَمرَ  ِلف  فـََعَرفمُت ِحنَي ذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتخم ُر ُمسم  .ُه َغيـم
َياَن، قَالَ  ِرو بمِن ُسفم ، َعنم َعمم رو بمِن قـَيمس  َياُن الثَـّومري  َعن َعمم ملا ظهر على على النَّاس قَاَل، ََي َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ : َوقَاَل ُسفم

َنا ِف َهِذهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَعمَهدم ِإلَيـم ر ، فََأقَاَم  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَف َأَِب َبكم َتخم ًئا، َحىتَّ رََأيـمَنا ِمَن الرَّأمِي َأنم َنسم َمارَِة َشيـم اْلمِ
ِلَف ُعَمَر، فََأقَاَم َواسم  َتخم ر  رََأى ِمَن الرَّأمِي َأنم َيسم تَـَقاَم َحىتَّ َمَضى ِلَسِبيِلِه، مثَّ ِإنَّ َأَِب َبكم َأوم  - تَـَقاَم َحىتَّ َمَضى ِلَسِبيِلهِ َواسم

يُن جبرانه   .ِإََل آِخره -( 5)قَاَل َحىتَّ َضَرَب الدِ 
َماُم َأْحمَدُ  َياَن، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ ِرو بمِن ُسفم ، َعنم َعمم َوِد بمِن قـَيمس  َسم ثـََنا َشرِيٌك، َعِن اَأم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو نـَُعيمم  َخَطَب َرُجٌل : َحدَّ

َرِة ِحنَي َظَهَر َعِليٌّ  َم المَبصم ِطيبُ : فـََقاَل َعِليٌّ  يـَوم  َهَذا اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَصلَّى  -( 1)السجسج  َنٌة بـَعمَدُهمم ( 9)َسَبَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا ِفتـم ر  َوثـَلََّث ُعَمُر، مثَّ َخَبطَتـم َأبُو َبكم

ُ ِفيَها َما َيَشاءُ  َنُع اَّللَّ  .َيصم
َهقِ  َاِفُظ المبَـيـم ر  ُُمَمَُّد بمُن َأْحمََد الزكي مبرو، َحدثَنا عبد هللا بن: يُّ َوقَاَل اْلم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم روح  َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

ِ بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعِن الشَّ  ، َعنم ُحَصنيم ، المَمَداِئيِن، َحدثَنا َشبابَة بن سوار، َحدثَنا ُشَعيمُب بمُن َميمُمون  عمِبِ ، َعنم َأيب َواِئل 
َنا؟ فـََقالَ : ِقيَل ِلَعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  : قَالَ  ِلُف َعَليـم َتخم َلَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم: َأاَل َتسم َتخم  َما اسم

__________ 
َتدَّ أمره: اْلران( 5)  .مقدم عنق المَبِعري، َوالممَراد، قوى َواشم
 .االرض الَّىِت لَيست يصلبة َواَل ليَنة: جالسجس( 1)
 .َجاَء اتليا: صلى( 9)

)*( 
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ِِهمم َكَما مَجََعُهمم بَـ  َمُعُهمم بـَعمِدي َعَلى َخريم ًرا َفَسَيجم ُ ِِبلنَّاِس َخيـم ِلَف، َوَلِكنم ِإنم يُرِِد اَّللَّ َتخم ِِهمم فََأسم  .عمَد نَِبيِ ِهمم َعَلى َخريم
َناٌد َجيِ ٌد   .َوملَم خُيَر ُِجوهُ ِإسم

ِريُّ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َكعمِب بمِن َماِلك  َعِن ابم  َأنَّ َعبَّاًسا َوَعِليًّا َلمَّا : ِن َعبَّاس  َوَقدم َقدَّممَنا َما ذََكَرُه المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث الزُّهم
ُ َعَليمِه َوسَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقاَل : لََّم، فـََقاَل َرُجلٌ َخَرَجا ِمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكيمَف َأصم

ِد اَّللَِّ َِبِرَئً : َعِليٌّ  َبَح حبَمم  .َأصم
، وإىن الرى ِف َوجه َرُسول هللا ِإين ِ ََأَعمِرُف ِف ُوُجوِه َبيِن َهاِشم  المَمومتَ ! ِإنَّك َوهللا عبد المَعَصا بعد َثََلث: فـََقاَل المَعبَّاسُ 

َناُه َوِإنم َكاَن ِف غَ  َممُر؟ فَِإنم َكاَن ِفيَنا َعَرفـم أَلُُه فـََيَمنم َهَذا اَأم َت فَاذمَهبم بَِنا ِإلَيمِه فـََنسم  .ريمََِن َأَمرمََنُه فـََوصَّاُه بَِناالمَموم



أَلُُه َذِلَك َواَّللَِّ ِإنم : فـََقاَل َعِليٌّ   .َمنَـَعَناَها اَل يـُعمِطيَناَها النَّاُس بـَعمَدُه َأبًَدا ِإين ِ اَل َأسم
ِريِ  ِبِه َفذََكَرهُ  َحاَق َعِن الزُّهم  .َوَقدم َرَواُه ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

م قبض صلى هللا َعَليمِه َوسلم: َوقَاَل ِفيهِ   .فدخَل َعَليمِه يـَوم
 .َفذََكَرهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـَتـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل ِف آِخرِهِ    َصلَّى اَّللَّ
ِم قـُلمتُ  َتدَّ الضَُّحى ِمنم َذِلَك الميَـوم ِم المَوفَاِة، َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم تـُُوِفِ َ َعنم : ِحنَي اشم ِ يـَوم ِم ااِلثـمنَـنيم فـََهَذا َيُكوُن ِف يـَوم

َمارَِة   ( .5)َغريمِ َوِصيَّة  ِف اْلمِ
ِ َعِن ابمِن َعبَّاس  َوِف ال تُ : صَِّحيَحنيم َ َأنم َيكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوبـَنيم َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َب ِإنَّ الرَّزِيََّة ُكلَّ الرَّزِيَِّة َما َحاَل بـَنيم

 .َذِلَك المكتاب
ُتَب هَلُمم ِكَتاِبً   َلنم يضلوا بعده، َوقد قدمَنا َأنه َعَليمِه السَََّلم َكاَن طََلَب َأنم َيكم

__________ 
 .االمامة: ت( 5)

)*( 
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ِتََلَف ِعنمَدُه قَالَ  ثـَُروا اللََّغَط َوااِلخم ُعوَنيِن ِإلَيمِه : " فـََلمَّا َأكم ٌر ممَّا َتدم ، َفَما َأََن ِفيِه َخيـم  ".ُقوُموا َعينِ 
ر  َيَمىَب اَّللَُّ : " َوَقدم َقدَّممَنا َأنَُّه قَاَل بـَعمَد َذِلكَ  ِمُنوَن ِإالَّ َأَِب َبكم  ". َوالمُمؤم

َودِ  َسم ن  َعن ِإبـمَراِهيم التيمى، َعِن اَأم ِ ِمنم َحِديِث َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعوم  .َوِف الصَِّحيَحنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأومصَ : ِقيَل ِلَعاِئَشَة ِإنَـُّهمم يـَُقولُونَ : قَالَ   .ى ِإََل َعِلي   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِري فاَننف : فـََقاَلتم  ؟ َلَقدم َدَعا ِبَطسمت  لِيَـُبوَل ِفيَها َوَأََن مسندته ِإََل َصدم َفَماَت َوَما َشَعرمُت، ( 5)َِِ َأومَصى ِإََل َعِلي  
ِ ِمنم َحِديِث َماِلكِ  ؟ َوِف الصَِّحيَحنيم ، قَالَ  ِفيَم يـَُقوُل َهُؤاَلِء ِإنَُّه َأومَصى ِإََل َعِلي   ، َعنم طَلمَحَة بمِن ُمَصرِ ف  : بمِن ِمغمَول 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ  ىَف، َهلم َأومَصى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَل : َسأَلمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن َأيب َأوم
 .أوصى ِبِكَتاب هللا عزوجل: َفِلَم أُِمرمََن ِِبلمَوِصيَِّة؟ َقالَ : قـُلمتُ 

ِبيلَ : َحة بن مصرفقَاَل طَلم  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل ُهَذيمل بمُن ُشَرحم ر  يـََتَأمَُّر َعَلى َوِصيِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َودَّ َأبُو ! َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فخرم َأنفه ِبرامة ًدا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َأنَُّه َوَجَد َعهم َعمَمِش وَ ! َبكم ِ َأيمًضا ِمنم َحِديِث اَأم ِف الصَِّحيَحنيم

، َعنم َأبِيِه، قَالَ   :َعنم ِإبـمَراِهيَم التـَّيمِميِ 
ُ َعنمُه فـََقالَ   -من زعم َأن عندََن َشيمئا نقرأه لَيمَس ِف ِكَتاَب اَّللَِّ َوَهِذِه الصَِّحيَفَة : َخطَبَـَنا َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ

َراَحاِت فقد كذبلِ  َياُء ِمَن اْلِم ِبِل َوَأشم َناُن اْلمِ  .َصِحيَفة  ُمَعلََّقة  ِف َسيمِفِه ِفيَها َأسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : وفيَها قَالَ  َ َعريم  ِإََل ثـَومر  : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدَث ِفيَها َحدَ ( 1)المَمِديَنُة َحَرٌم َما بـَنيم ًَث َأوم َمنم َأحم



َم المِقيَ  ُ ِمنمُه يـَوم َبُل اَّللَّ اًل آَوى ُُممِدًَث فـََعَليمِه َلعمَنُة اَّللَِّ َوالمَمََلِئَكِة َوالنَّاِس َأمجمَِعنَي اَل يـَقم ، َوَمِن ادََّعى ِإََل ( 9)اَمِة َصرمفًا َواَل َعدم
 َغريمِ َأبِيِه َأو انـمَتَمى ِإََل غري

__________ 
 .َمال: اَننف( 5)
 .جبل ِِبلمَمِديَنةِ : عري( 1)

 .وثور جبل ِِبلمَمِديَنِة خلف أحد
بَة: الص رمف( 9)  .التـَّوم

ل يَة: َوالمعدم  .المِفدم
)*( 
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َم المِقَيامَ  ُ ِمنمُه يـَوم َبُل اَّللَّ ِلِمنَي َواِحَدٌة ِة َصرمفً َمَوالِيِه فـََعَليمِه َلعمَنُة اَّللَِّ َوالمَمََلِئَكِة َوالنَّاِس َأمجمَِعنَي، اَل يـَقم اًل، َوِذمَُّة المُمسم ا َواَل َعدم
ِلًما فـََعَليمِه َلعمَنُة اَّللَِّ َوالمَمََلِئَكِة َوالنَّاِس َأمجمَِعنَي اَل  َعى هِبَا َأدمََنُهمم َفَمنَّ َأَخَفَر ُمسم َم المِقَياَمِة َصرمفًا َواَل َيسم ُ ِمنمُه يـَوم َبُل اَّللَّ يـَقم

اًل   ".َعدم
ُ َعنمُه يـَُردُّ َعَلى ِفرمَقِة الرَّاِفَضِة َوَهَذا ا ِ َوَغريمِمِهَا َعنم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ َِديُث الثَّاِبُت ِف الصَِّحيَحنيم ِف َزعمِمِهمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ْلم

َممُر َكمَ  ََلَفِة، َوَلوم َكاَن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأومَصى ِإلَيمِه ِِبْلِم ا َزَعُموا َلَما َردَّ َذِلَك َأَحٌد ِمَن الصََّحابَة فَِإنَـُّهم َكانُوا أطوع َصلَّى اَّللَّ
َمُه َويـَُؤخ ِ  َر َمنم َقدَّ ُموا َغيـم َتاتُوا َعَليمِه فـَيـَُقدِ  ُروا َمنم قدمه بنصه، حاشا وكَل َومل؟ هلل َوِلَرُسوِلِه ِف َحَياتِِه َوبـَعمَد َوَفاتِِه ِمنم َأنم يـَفم

َواُن اَّللَِّ َعَليمِهمم َذِلَك فقد نسبهم بمجعهم ِإََل المُفُجور والتواطؤ َعَلى ُمَعانََدِة الرَُّسوِل َصلَّ َوَمنم َظنَّ ِبِ  ُ لصََّحابَِة ِرضم ى اَّللَّ
ِمِه َوَنصِ ِه، َوَمنم َوَصَل ِمَن النَّاِس ِإََل َهَذا المَمَقاِم فـََقدم َخَلَع رِبـم  َاِع َعَليمِه َوَسلََّم ومضادته ِف ُحكم ََلِم وََكَفَر إبِِمجم سم َقَة اْلمِ

َعمََلِم، وََكاَن ِإرَاَقُة َدِمِه َأَحلَّ ِمنم ِإرَاَقِة المُمَدامِ  َئِمَِّة اَأم ُ َعنمُه َنصٌّ َفِلَم اَل  ! اَأم مثَّ َلوم َكاَن َمَع َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ
 َكاَن َُيمَتجُّ ِبِه َعَلى الصََّحابَةِ 

ِدرم َعَلى تـَنمِفيِذ َما َمَعُه ِمَن النَّصِ  فـَهُ عَ  ُلُح َلى ِإثـمَباِت ِإَمارَتِِه َعَليمِهمم َوِإَماَمِتِه هَلُمم؟ فَِإنم ملَم يـَقم َو َعاِجٌز، َوالمَعاِجُز اَل َيصم
َاِئُن المَفاسِ  َعلمُه فـَُهَو َخاِئٌن، َواْلم ِدُر َوملَم يـَفم َمارَِة، َوِإنم ملَم يـَعمَلمم ِبُوُجوِد النَّصِ  ِلْلمَِمارَِة، َوِإنم َكاَن يـَقم ُلوٌب َمعمُزوٌل َعِن اْلمِ ُق َمسم

 .فـَُهَو َجاِهلٌ 
ٌل َوَضََللٌ ! مثَّ َوَقدم َعَرَفُه َوَعِلَمُه َمنم بـَعمَدهُ   .َهَذا ُُمَاٌل َوافمرِتَاٌء َوَجهم

ََهَلِة الطََّغاِم  َا َُيمُسُن َهَذا ِف َأذمَهاِن اْلم ، َبلم مبَُجرَِّد َوِإَّنَّ َََنِم، يـَُزي ُِنُه هَلُُم الشَّيمطَاُن ِبََل َدلِيل  َواَل بـُرمَهان  َوالمُمغمتَـر ِيَن ِمَن اَأم
َتانِ  فمِك َوالمبُـهم ََذََيِن َواْلمِ  .التََّحكُِّم َواهلم

ِبيِط  اَلِن َوالتَّخم ذم ِليِط َواْلِم َراِن، َوَمََلًذاِعَياًذا ِِبَّللَِّ ممَّا ُهمم ِفيِه ِمَن التَّخم  َوالمُكفم

(7/100) 



 

ُيَاِن، َوالمُمَوافَاِة َعَلى الثَـّ  ََلِم َواْلمِ يَقاِن َوتـَثمِقيِل المِميَزاِن، ِِبَّللَِّ ِِبلتََّمسُِّك ِِبلسُّنَِّة َوالمُقرمآِن َوالمَوفَاِة َعَلى اْلمِسم َباِت َواْلمِ
ِز ِِبْلمِ   .َناِن ِإنَُّه َكِرمٌي َمنَّاٌن رَِحيٌم َرْحمَنٌ َوالنََّجاِة ِمَن النِ ريَاِن َوالمَفوم

َلِة َكِثري  ِمنَ * * *  ِ َعنم َعِلي   الَِّذي َقدَّممَناُه َردٌّ َعَلى ُمتَـَقوِ  َِديِث الثَّاِبِت ِف الصَِّحيَحنيم الطَّرمِقيَِّة َوالمُقصَّاِص  َوِف َهَذا اْلم
ََهَلِة ِف َدعمَواُهمم َأنَّ النَِّبَّ صَ  َياَء َكِثريَة  َيُسوُقونـََها ُمَطوََّلةً اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأومَصى ِإََل َعِلي   بَِشم ََي َعِليُّ افـمَعلم َكَذا، ََي : لَّى اَّللَّ

َعلم َكَذا، ََي َعِليُّ َمنم فـََعَل َكَذا َكاَن َكَذا وََكَذا  .َعِليُّ اَل تـَفم
َثرَها سخيفة ِويَد الصَِّحيَفةِ ِبَلمَفاظ ركيكة َوَمَعان َأكم َها صحفية اَل ُتَساِوي َتسم  .، وَكثري ِمنـم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
رو النصيىب  َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق َْحَّاِد بمِن َعمم َاِفُظ المبَـيـم َعِن السَِّريِ  بمِن  -َوُهَو أحد المَكذَّابني الصواغني  -َوَقدم َأومَرَد اْلم

د ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َخَلَّ ِه، َعنم َعِليِ  ابمن َأيب طَاِلب  َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .د ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ 
ِمِن َثََلَث َعََلمَ : قَالَ  صَََّلَة ال: ات  ََي على أوصيك ِبَوِصيَّة احفظها فَِإنََّك اَل تـََزاُل ِبَريم  َما َحِفظمتَـَها، ََي َعِليُّ ِإنَّ ِللمُمؤم

 .َوالصِ َياَم َوالزََّكاةَ 
َهِقيُّ  َدابِ : قَاَل المبَـيـم  .َفذََكَر َحِديثًا َطِويًَل ِف الرََّغاِئِب َواْلم

ُضوعٌ   .َوُهَو َحِديٌث َموم
ُضوًعا  .َوَقدم َشَرطمُت ِف أول المكتاب َأال ُأَخر َِج ِفيِه َحِديثًا َأعمَلُمُه َموم

، قَالَ مثَّ َرَوى من َطرِيق َْحَّاد  ُحول  الشَّاِميِ  ، َعنم َمكم َهَذا َما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : بن عمر، َوَهَذا َعنم زَيمِد بمِن َرِفيع 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِحنَي رََجَع ِمنم َغزمَوِة ُحنَـنيم  َوأُنمزَِلتم َعَليمِه ُسورَُة النَّ   .صمرِ اَّللَّ

َهِقيُّ قَاَل ا ََحاِديِث الصَِّحيحَ : لمبَـيـم َنِة َوُهَو َأيمًضا َحِديٌث ُمنمَكٌر لَيمَس َلُه َأصمٌل، َوِف اَأم ِة ِكَفايٌَة َفذََكَر َحِديثًا َطِويًَل ِف المِفتـم
ِفيقُ   .َوِِبَّللَِّ التـَّوم

َاِعيَل  ر و بن َأيب ِإمسم َعمَمشِ : النَِّصيِب ِ َولمَنذمُكرم َهاُهَنا تـَرممَجََة َْحَّاِد بمِن َعمم  َرَوى َعِن اَأم
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ُرُهمم  َراَن َوُموَسى بمُن َأيُّوَب َوَغيـم ِِه، َوَعنمُه ِإبـمَراِهيُم بمُن ُموَسى َوُُمَمَُّد بمُن ِمهم  .َوَغريم
َِديثَ : قَاَل َُيمََي بمُن َمِعني   ِذُب َوَيَضُع اْلم  .ُهَو ممَّنم َيكم

ُرو بمُن َعِلي    ُس َوَأبُو َحاُتِ   َوقَاَل َعمم َِديِث َضِعيٌف ِجدًّا: المَفَلَّ  .ُمنمَكُر اْلم
ُوزََجاينُّ  ِذبُ : َوقَاَل ِإبـمَراِهيُم بمُن يـَعمُقوَب اْلم  .َكاَن َيكم

َِديثِ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ   .ُمنمَكُر اْلم
َِديثِ : َوقَاَل َأبُو ُزرمَعةَ   .َواِهي اْلم
ُروكٌ : َوقَاَل النََّساِئيُّ   .َمتـم



َِديَث َوضمًعا: َوقَاَل ابمُن ِحبَّانَ   .َيَضُع اْلم
 .َعامَُّة َحِديِثِه ممَّا اَل يـَُتابُِعُه َأَحٌد ِمَن الثِ َقاِت َعَليمهِ : َوقَاَل ابمُن َعِدي   
 .َضِعيفٌ : َوقَاَل الدَّارَُقطميِنُّ 

َاِكُم َأبُو َعبمِد اَّللَِّ  ُضوَعًة، َوُهَو َساِقٌط مبَرَّة  يـَرمِوي َعِن الثِ َقاِت َأحَ : َوقَاَل اْلم  .اِديَث َموم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َِديُث الَِّذي قَاَل اْلم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َْحمَزُة بمُن المَعبَّاِس المَعِقِبُّ : فََأمَّا اْلم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ اْلم  َأخم

ُم بمُن ُسَليمم  الطَِّويُل، َعنم َعبمِد  بِبَـغمَداد، َحدثَنا عبد هللا بن روح المَمَداِئيِن، َحدثَنا َسَلم بن ُسَليمَمان المَمَداِئيِن، َحدثَنا َسَلَّ
، َعنم ُمرََّة بمِن َشَراِحيَل، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  َعِث بمِن طَِليق  َشم ُعود ،  المَمِلِك بن عبد الرَّْحمَن، َعن اْلمسن املقربى، َعِن اَأم بمِن َمسم

َنا َرُسوُل : قَالَ  َتَمعمَنا ِف بـَيمِت َعاِئَشَة فـََنَظَر ِإلَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا ثـَُقَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َناُه، مثَّ قَاَل لََنا  .َقدم َدََن المِفَراقُ : َفَدَمَعتم َعيـم

َسُه، مثَّ قَالَ وَ  َنا نـَفم  :نـََعى ِإلَيـم
ُ، َسدَّدَكُ  ُ، َوفَـَّقُكُم اَّللَّ ُ، نـََفَعُكُم اَّللَّ ُ، َنَصرَُكُم اَّللَّ ُ، َهَداُكُم اَّللَّ ُ، َمرمَحًبا ِبُكمم َحيَّاُكُم اَّللَّ ُ، َأَعاَنُكُم اَّللَّ ُ، َوقَاُكُم اَّللَّ ُم اَّللَّ

 .قَِبَلُكُم اَّللَُّ 
وَ  ِلُفُه َعَليمُكمم، ِإين ِ َلُكمم ِمنمُه نَِذير ُمبني َأال تـَعمُلوا َعَلى اَّللَِّ ُأوِصيُكمم بِتَـقم َتخم َ ِبُكمم َوَأسم ، َوُأوِصي اَّللَّ  .ِف ِعَباِدِه َوِبََلِدهِ  ى اَّللَِّ

ِخَرُة جَنمَعُلَها ِللَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعلُ : " فَِإنَّ هللا قَاَل يل َوَلُكمم  اُر اْلم َرمِض َواَل َفَساًدا َوالمَعاِقَبُة ِللمُمتَِّقنَي تِلمَك الدَّ ( 5" )وًّا ِف اَأم
 ( .1" )َألَيمَس ِف َجَهنَّم مثوى للمتكربين : " َوقَالَ 
؟ قَالَ : قـُلمَنا تَ : َفَمىَت َأَجُلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ رَُة المُمنـم َقَلُب ِإََل اَّللَِّ َوالسِ دم ََجُل، َوالمُمنـم  هىَقدم َدََن اَأم

__________ 
 .ُسورَة المَقَصص( 5)
 .ُسورَة الزمر( 1)

)*( 
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َعمَلى ىَف َوالمُفُرُش اَأم َوم  .َوالمَكأمُس اَأم
؟ قَالَ : قـُلمَنا ُلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َنُكمم : َفَمنم يـَُغسِ  َدمىَن، َمَع َمََلِئَكة  َكِثريَة  يـََروم َدمىَن فَاَأم ِل بـَيمِِت اَأم ِمنم َحيمُث اَل  رَِجاُل َأهم

نـَُهمم   .تـََروم
؟ قَالَ : قـُلمَنا ُتمم َأوم ِف َُيَِنيَّة  َأوم ِف بـََياِض مصر: َفِفيَم نَُكفِ ُنَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ  .ِف ثَِيايب َهِذِه ِإنم ِشئـم
َنا: قـُلمَنا ؟ فـََبَكى َوَبَكيـم  .َفمن يصل َعَليمَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ًَل َغفَ : َوقَالَ  ُتُموين َفَضُعوين َمهم ًرا، ِإَذا َغسَّلمُتُموين َوَحنَّطمُتُموين وََكفَّنـم ُ َلُكمم َوَجَزاُكمم َعنم نَِبيِ ُكمم َخيـم َعَلى َشِفرِي قـَربمِي مثَّ َر اَّللَّ
ُرُجوا َعينِ  َساَعةً   .اخم



ِيُل َوِمي ِت َمَع ُجُنود  ِمَن المَمََلِئَكِة فَِإنَّ َأوََّل َمنم ُيَصلِ ي َعَليَّ َخِليََلَي َوَجِليَساَي ِجربم َراِفيُل، مثَّ َمَلُك المَموم َكائِيُل مثَّ ِإسم
ِل بـَيمِِت مثَّ ِنَساُؤُهمم مثَّ ادمُخُلوا َعَليَّ َأفـم  ُذوين بَِباِكيَ ; َواًجا َوفـَُراَدى َعَليمِهُم السَََّلُم، َولميَـبمَدأم ِِبلصَََّلِة َعَليَّ رَِجاُل َأهم ة  َواَل تـُؤم

ِهدُُكمم بَِين ِ  ُت َعَلى َمنم َدَخَل ِف َواَل ِبَرنَِّة َواَل ِبَصيمَحة ، َوَمنم َكاَن َغائًِبا ِمنم َأصمَحايب فَأَبمِلُغوُه َعينِ  السَََّلَم، َوُأشم  َقدم َسلَّمم
ِم المِقَيا ِم ِإََل يـَوم ََلِم َوَمنم اَتبـََعيِن ِف ِدييِن َهَذا ُمنمُذ الميَـوم  .َمةِ اْلمِسم

؟ قَالَ : قـُلمَنا َرَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِخُلَك قـَبـم َنُكمم ِمنم َحيمُث اَل : َفَمنم يُدم َدمىَن َمَع َمََلِئَكة  َكِثريَة  يـََروم َدمىَن فَاَأم ِل بـَيمِِت اَأم رَِجاُل َأهم
نـَُهمم   .تـََروم

َهِقيُّ  ٌم الطَِّويلُ اَتبـََعُه َأْحمَُد بمُن يُوُنَس، َعنم َسَلَّ : مثَّ قَاَل المبَـيـم  .م  الطَِّويِل، َوتـََفرََّد ِبِه َسَلَّ
، َويـَُقاُل ابمُن ُسَليمَمانَ : قـُلمتُ  ، َويـَُقاُل ابمُن ُسَليمم  ُم بمُن َسلمم   .َوُهَو َسَلَّ

َوَُّل َأَصحُّ، التَِّميِميُّ السَّعمِديُّ الطَِّويلُ   .َواَأم
 .ِويِل َوزَيمد  المَعمِ يِ  َومَجَاَعة  يـُرمَوى َعنم َجعمَفر  الصَّاِدِق َوُْحَيمد  الطَّ 

ُهمم  َعمِد،: َوعنُه مَجاَعة ِمنـم َوقَِبيَصُة  َأْحمَُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن يُوُنَس، َوَأَسُد بمُن ُموَسى، َوَخَلُف بمُن ِهَشام  المبَـزَّاُر، َوَعِليُّ بمُن اْلم
َبةَ   .بمُن ُعقم

ُوزََجاينُّ وَ َوَقدم َضعََّفُه َعِليُّ بمُن المَمدِ  َبل  َوَُيمََي بمُن َمِعني  َوالمُبَخاِريُّ َوَأبُو َحاُتِ  َوَأبُو ُزرمَعَة َواْلم النََّساِئيُّ ييِنِ  َوَأْحمَُد بمُن َحنـم
َِئمَِّة، َوتـَرََكُه آَخُرونَ  بَُه بـَعمُض اَأم ُر َواِحد ، وََكذَّ  .َوَغيـم
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َِديَث هبَِ  م  َهَذا فـََقالَ َلِكنم َرَوى َهَذا اْلم ر  المبَـزَّاُر ِمنم َغريمِ َطرِيِق َسَلَّ َاِفُظ َأبُو َبكم َياِق ِبطُوِلِه اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن : َذا السِ  َحدَّ
بَـ  ، َأنَُّه َأخم بَـَهاين ِ َصم َاِعيَل االْحسي، َحدثَنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن ُُمَمَّد  المُمَحاِريبُّ، َعِن ابمِن اَأم َرُه َعنم ُمرََّة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ َفذََكَر ِإمسم

َِديَث ِبطُوِلهِ   .اْلم
َمعم هَ : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ  بَـَهاين ِ ملَم َيسم َصم َذا ِمنم َوَقدم َرَوى َهَذا َعنم ُمرََّة ِمنم َغريمِ َوجه بسانيد ُمتَـَقارِبَة َوعبد الرَّْحمَن ابمن اَأم

َا ُهَو عَ  بَـَرُه َعنم ُمرََّة، َواَل َأعمَلُم أحدا َرَواُه َعن عبد هللا َعن مر ةُمرََّة، َوِإَّنَّ  .مَّنم َأخم
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َلِغ سنه َحال َوفَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمبـم ِر المَوقمِت الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اته وىف َكيمفيَّة غسله َعَليمِه ُفصمٌل ِف ِذكم
ِِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه اَل ِخََلَف أَ السَّ  ِضِع قـَربم ِفيِنِه َوالصَََّلِة َعَليمِه َوَدفمِنِه َوَموم َم ََلم َوَتكم نَُّه َعَليمِه السَََّلم تـُُوِفِ َ يـَوم

 ِ  .ااِلثـمنَـنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَاَل ابمُن َعبَّاس   ِ ُوِلَد نَِبيُُّكمم َصلَّى اَّللَّ َم ااِلثـمنَـنيم ِ، َونـُبِ َئ يـَوم َم ااِلثـمنَـنيم  .يـَوم

، َوَماتَ  ِ َم ااِلثـمنَـنيم ، َوَدَخَل المَمِديَنَة يـَوم ِ َم ااِلثـمنَـنيم  َوَخَرَج ِمنم َمكََّة ُمَهاِجًرا يـَوم



 ِ َم ااِلثـمنَـنيم  .يـَوم
َهِقيُّ  َماُم َأْحمَُد َوالمبَـيـم  .َرَواُه اْلمِ

َياُن الثَـّومِريُّ عَ  ر  : نم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َوقَاَل ُسفم م  تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : قَاَل يل َأبُو َبكم َأيَّ يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قـُلمتُ  ِ : اَّللَّ َم ااِلثـمنَـنيم  .يـَوم

 .ِإين ِ ََأَرمُجَو َأنم َأُموَت ِفيهِ : فـََقالَ 
 .َفَماَت ِفيهِ 

ِريِ  ِبهِ َروَ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث الثَـّوم  .اُه المبَـيـم
َماُم َأْحمَدُ  َحاَق، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، عَ : َوقَاَل اْلمِ َثيِن ابمُن ِإسم ثـََنا ُهَرميمٌ، َحدَّ َوُد بمُن َعاِمر ، َحدَّ ثـََنا َأسم نم َأبِيِه، َحدَّ
َرمبَِعاءِ تـُُوِفِ َ رَ : َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  َلَة اَأم ِ، َوُدِفَن لَيـم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 
َبَة َعِن ابمِن ِشَهاب   َتدَّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ صَ : َوقَاَل ُعرمَوُة بمُن الزُّبـَريمِ ِف َمَغازِيِه َوُموَسى بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجُعُه َلمَّا اشم لَّى اَّللَّ

ر ، َوَأرمَسَلتم َحفمَصة  َأرمَسَلتم َعاِئَشُة ِإََل َأيب َبكم
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ُ َعَليم  ، فـََلمم جَيمَتِمُعوا َحىتَّ تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر َعاِئَشَة َوِف ِه َوَسلََّم َوهُ ِإََل ُعَمَر، َوَأرمَسَلتم فَاِطَمُة ِإََل َعِلي   َو ِف َصدم
ِمَها  ُس هلََِِلِل ربيع االول; يـَوم ِ ِحنَي زَاَغِت الشَّمم ِم ااِلثـمنَـنيم  .يـَوم

، قَالَ : َوقد قَاَل َأبُو يعلى ، َعنم َأَنس  ِريِ  َنَة، َعِن الزُّهم َثَمة، َحدثَنا ابمُن ُعيَـيـم آخر نظرة نظرهتا ِإََل َرُسول هللا : َحدثَنا َأبُو َخيـم
ِهِه َكأَنَّ يَـ  ر  فـََنَظرمُت ِإََل َوجم َتارََة َوالنَّاُس َخلمَف َأيب َبكم ِ، كشف الستارة َوالنَّاس خلف السِ  م ااِلثـمنَـنيم م يـَوم ، وم ُه َوَرَقُة ُمصمَحف 

َف، َوتـُُوِفِ َ : فََأرَاَد النَّاُس َأنم يـَنمَحرُِفوا فََأَشاَر ِإلَيمِهمم َأِن اممُكثُوا مِ  َوَألمَقى السَّجم  .ِمنم آِخِر َذِلَك الميَـوم
َِديُث ِف الصَِّحيِح، َوُهَو يَُدلُّ َعَلى َأنَّ المَوفَاَة َوقـََعتم بـَعمَد الزََّوالِ   .َوَهَذا اْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
، َوعَ  َِميِد بمِن َبكَّار ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُشَعيمب  َياَن، َعنم َعبمِد اْلم  نم َوَرَوى يـَعمُقوُب بمُن ُسفم

، َأنَُّه قَالَ  َومزَاِعيِ  يًعا َعِن اَأم َواَن، َعنم ُعَمَر بمِن َعبمِد المَواِحِد، مجَِ ِ : َصفم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتِصَف النـََّهارُ   .قـَبمَل َأنم يـَنـم

َهِقيُّ  د بن َكاِمل َأنـمَبَأََن َأبُو عَ : َوقَاَل المبَـيـم َاِفُظ، َأنبَأََن َأْحم َُسنيم بن على المبَـزَّار، َحدثَنا ُُمَمَّد بن ( 5)بمِد اَّللَِّ اْلم ، َحدثَنا اْلم
َأنَّ : الَ المَمَغاِزي، قَ عبد االعلى، َحدثَنا المُمعمَتِمُر بمُن ُسَليمَماَن، َعنم َأبِيِه، َوُهَو ُسَليمَماُن ابمن َطرمَخاَن التـَّيمِميُّ ِف ِكَتاِب 

َلًة ِمنم َصَفر ، َوبََدَأُه َوَجُعُه  رِيَن لَيـم ِ َوِعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمِرَض اِلثـمنَـتَـنيم ِعنمَد َولِيَدة  َلُه يـَُقاُل هَلَا َرُيمَانَُة  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
م السب م  َمِرَض يـَوم ِ َخَلَتا ِمنم َكاَنتم ِمنم َسِبِم الميَـُهوِد، وََكاَن َأوََّل يـَوم َلتَـنيم ِ لَِليـم َم ااِلثـمنَـنيم ت، وََكاَنت َوفَاته َعَليمِه السَََّلم يـَوم

َدِمِه َعَليمِه السَََّلم المَمِديَنةَ  ِر ِسِننَي ِمنم َمقم َوَِّل لَِتَماِم َعشم ِر رَبِيع  اَأم  .َشهم



ثـََنا َأبُو َمعمَشر  َعنم ُُمَمَِّد بمِن : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، قَالَ َحدَّ َرمبَِعاِء : قـَيمس  َم اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َتَكى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اشم
َدى عشَرة َلًة بَِقَيتم ِمنم َصَفر  َسَنَة ِإحم َرَة لَيـم َدى َعشم  ِْلِحم

__________ 
َبل : املطبوعة( 5)  )*(ابمن َحنـم
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ِ ِف بـَيمِت زَيـمَنَب بِنمِت َجحمش  َشكم  َم ااِلثـمنَـنيم م، َوتـُُوِفِ َ يـَوم َتَكى َثََلثََة َعَشَر يـَوم َتَمَع ِعنمَدُه ِنَساُؤُه ُكلُُّهنَّ، فَاشم َوى َشِديَدًة، فَاجم
َرةَ  َدى َعشم َوَِّل َسَنَة ِإحم ِ َخَلَتا ِمنم رَبِيع  اَأم َلتَـنيم  .لَِليـم

ِ بُِدَئ َرُسوُل اَّللَِّ صَ : َوقَاُلوا: َوقَاَل المَواِقِديُّ  َم ااِلثـمنَـنيم ِ بَِقيَـَتا ِمنم َصَفر ، َوتـُُوِفِ َ يـَوم َلتَـنيم َرمبَِعاِء ِلَليـم َم اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم لَّى اَّللَّ
َوَّلِ  َلًة َخَلتم ِمنم رَبِيع  اَأم َرَة لَيـم َِتم َعشم  .لِِثنـم

َم الثََُّلََثءِ َوُدِفَن : َوَهَذا َجَزَم ِبِه ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َكاتُِبُه، َوزَادَ   .يـَوم
، َعنم : قَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن رَاِفع  رُبِيِ  َبـمَيِض، َعِن المَمقم َثيِن َسِعيُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب اَأم ُأمِ  َسَلَمَة، َأنَّ َوَحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُِدَئ ِف بـَيمتِ   .َميمُمونَةَ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيانَ  ، قَالَ : َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ثـََنا َأبُو َمعمَشر ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن قـَيمس  ثـََنا َأْحمَُد بمُن يُوُنَس، َحدَّ َتَكى َرُسوُل اَّللَِّ : َحدَّ اشم

ًما، َفَكاَن ِإَذا َوَجدَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َثََلثََة َعَشَر يـَوم  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمهُ ِخفَّ  ر  َرِضَي اَّللَّ  .ًة َصلَّى َوِإَذا ثـَُقَل َصلَّى َأبُو َبكم

َحاقَ  َوَّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِر رَبِيع  اَأم َلًة َخَلتم ِمنم َشهم َرَة لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اِلثـمنَـَِتم َعشم ِم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل ِف الميَـوم
َر ِسِننيَ الَِّذي َقدِ  َرتِِه َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِهجم َمَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتكم  . َكَواِملَ َم ِفيِه المَمِديَنَة ُمَهاِجًرا، َواسم

 .َوُهَو المُمثبت ِعنمَدَنَ : قَاَل المَواِقِدي  
 .َوَجَزَم ِبِه ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َكاتُِبهُ 

َياَن، َعنم َُيمََي بمِن بَُكريم ، َعِن اللَّيمِث، َأنَُّه قَالَ َوقَاَل يـَعمُقوُب بمُن  َلة  َخَلتم ِمنم رَبِيع  : ُسفم ِ لَِليـم َم ااِلثـمنَـنيم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ يـَوم
َدِمهِ  ِر ِسِننَي ِمنم َمقم َوَِّل َوِفيِه َقِدَم المَمِديَنَة َعَلى رَأمِس َعشم  .اَأم

ِريُّ َوقَاَل َسعمُد بمُن ِإبـمرَ  َوَّلِ : اِهيَم الزُّهم ِ َخَلَتا ِمنم رَبِيع  اَأم َلتَـنيم ِ لَِليـم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  لَِتَماِم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َدِمِه المَمِديَنةَ  ِر ِسِننَي ِمنم َمقم  .َعشم
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 .َرَواُه ابمُن َعَساِكرَ 
َلُه َسَواءً َوَرَواُه المَواقِ   .ِديُّ َعنم َأيب َمعمَشر  َعنم ُُمَمَِّد بمِن قـَيمس  ِمثـم



 .َوقَاَلُه َخِليَفُة بمُن َخيَّاط  َأيمًضا
َدى ع: َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم  المَفضمُل بمُن دَُكنيم   َوَِّل َسَنَة ِإحم تَـَهلَّ رَبِيع  اَأم ِ ُمسم َم ااِلثـمنَـنيم شَرة من مقدمه تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ يـَوم

 .المَمِديَنة، َوَرَواُه ابمُن َعَساِكَر َأيمًضا
َلُه ِفيَما نـََقلمَناُه َعن مغازيهما فَاَّللَُّ  ِريِ  ِمثـم َبَة َوالزُّهم َم َقرِيًبا َعنم ُعرمَوَة َوُموَسى بمِن ُعقم  . َأعمَلمُ َوَقدم تـََقدَّ

َحاَق َوالمَواِقِدي ِ  ُل ابمِن ِإسم ُهوُر قـَوم  .َوالمَمشم
ُهَما فـََقالَ  ، َعنم َأبِيِه، َعِن : َوَرَواُه المَواِقِديُّ َعِن ابمِن َعبَّاس  َوَعاِئَشَة َرِضَي هللا َعنـم َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن يَزِيَد، َعِن ابمِن طَاُوس  َحدَّ

ِري ، َعن ُعرمَوَة، َعنم َعاِئشَ  َثيِن ُُمَمَّد بن عبد هللا َعن الزُّهم ، َوَحدَّ  .ةَ ابمِن َعبَّاس 
َلًة َخَلتم ِمنم رَبِ : قَااَل  َرَة لَيـم َِتم َعشم ِ لِِثنـم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َوَّلِ تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يع  اَأم

َلُه  ، َعنم َأبِيِه ِمثـم ِر بمِن َحزمم  َحاَق َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َبكم  :زَادَ وَ  -َوَرَواُه ابمُن ِإسم
َرمبَِعاءِ  َلَة اَأم  .َوُدِفَن لَيـم

، َعِن ابمِن عَ  ََكِم، َعنم ِمقمَسم  ، َعِن اْلم ، قَالَ َوَرَوى َسيمُف بمُن ُعَمَر، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ المَعرمَزِميِ  َلمَّا َقَضى : بَّاس 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحجََّة الم  جَِّة َوالمُمَحرََّم َوَصَفًرا، َوَماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَداِع ارمحَتََل فَأََتى المَمِديَنَة فََأقَاَم هِبَا بَِقيََّة ِذي اْلِم
َوَّلِ  َن ِمنم رَبِيع  اَأم ر  َخَلوم ِ ِلَعشم َم ااِلثـمنَـنيم  .يـَوم

ِريِ  َعنم ُعرمَوةَ  َحاَق َعِن الزُّهم  .َوَرَوى َأيمًضا َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
َلُه، ِإالَّ َأنَّ ابمَن َعبَّاس  قَاَل ِف َأوَِّلهِ  َ ِمنمهُ : َوِف َحِديِث فَاِطَمَة َعنم ُعرمَوة َعنم َعاِئَشَة ِمثـم م  َمَضنيم  .َِأََيَّ

ٌم ِمنمهُ : َوقَاَلتم َعاِئَشة  .بـَعمَدَما َمَضى َأَيَّ
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ِض َما َمضمُمونُهُ فَائَِدٌة قَاَل َأبُو المَقاِسِم السَُّهيمِليُّ ِف ال ِ ََثينَ َعَشَر : رَّوم َم ااِلثـمنَـنيم اَل يـَُتَصوَُّر ُوُقوُع َوفَاتِِه َعَليمِه السَََّلم يـَوم
َدى عشَرة َوَِّل ِمنم سنة ِإحم  .رَبِيع  اَأم

ُُمَعِة  َم اْلم ر  يـَوم َِميِس، فـََعَلى فَ ; َوَذِلَك النه َعَليمِه السَََّلم َوَقَف ِف َحجَِّة المَوَداِع َسَنَة َعشم ُم اْلم جَِّة يـَوم َكاَن َأوََّل ِذي اْلِم
ِديِر َأنم حُتمَسَب الشُُّهوُر اَتمًَّة َأوم ََنِقَصًة َأوم بـَعمُضَها اَتمٌّ َوبـَعمُضَها ََنِقٌص، اَل يـَُتَصوَُّر َأنم يَ  ِ ََثينَ َعَشَر تـَقم ُم ااِلثـمنَـنيم ُكوَن يـَوم

َوَّلِ   .رَبِيع  اَأم
ُتهِ  لِ َوَقِد اشم يَراُد َعَلى َهَذا المَقوم  .َر َهَذا اْلمِ

ََواَب َعنمهُ   .َوَقدم َحاَوَل مَجَاَعٌة اْلم
ُل َمكََّة رَأَ  ِتََلُف المَمطَاِلِع، بَِنم َيُكوَن َأهم َلك  َواِحد ، َوُهَو اخم ََواُب َعنمُه ِإالَّ مبَسم َلَة َواَل ُُيمِكُن اْلم ِة لَيـم جَّ ا ِهََلَل ِذي اْلِم وم

َمِ  ُُمَعةِ اْلم َلَة اْلم ُه ِإالَّ لَيـم ُل المَمِديَنِة فـََلمم يـََروم  .يِس، َوَأمَّا َأهم
َِها ُل َعاِئَشَة َوَغريم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَممس  بَِقنَي ِمنم ِذي المَقعمَدِة : َويـَُؤيِ ُد َهَذا قـَوم يـَعميِن ِمَن  -َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َحجَِّة المَوَداعِ ِإََل  -المَمِديَنِة 



مَ  َم السَّبمِت، َولَيمَس َكَما َزَعَم ابمُن َحزمم  َأنَُّه َخَرَج يـَوم ُ َكَما ذََكرمََن َأنَُّه َخَرَج يـَوم  َويـَتَـَعنيَّ
ُُمَعِة، َِأَنَّ  َم اْلم َِميِس، َِأَنَُّه َقدم بَِقَي َأكثر من مخس بَلشك، َواَل َجائٌِز َأنم َيُكوَن َخَرَج يـَوم َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ : َأَنًسا قَالَ  اْلم

 ِ َعتَـنيم َفِة رَكم َُليـم َر ِبِذي اْلم َر ِِبلمَمِديَنِة َأرمبـًَعا، َوالمَعصم ُ َعَليمِه َوَسلََّم الظُّهم  .َصلَّى اَّللَّ
َم السَّبمِت ِْلَممس  بَِقنيَ   .فـَتَـَعنيََّ َأنَُّه َخَرَج يـَوم

ُل ا َا رََأى َأهم ِل المَمِديَنِة اْلمُ فـََعَلى َهَذا ِإَّنَّ ِة ِعنمَد َأهم جَّ ُُمَعِة، َوِإَذا َكاَن َأوََّل ِذي اْلِم َلَة اْلم ِة لَيـم جَّ ُمَعُة لمَمِديَنِة ِهََلَل ِذي اْلِم
رِِه يَـ  َِميِس، فـََيُكوُن ََثينَ َعشم ُم اْلم َوَِّل يـَوم ِ َوُحِسَبِت الشُُّهوُر بـَعمَدُه َكَواِمُل َيُكوُن َأوََّل رَبِيع  اَأم ُم ااِلثـمنَـنيم  .وم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
، َعنم رَبِيَعَة بمِن َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم  ِ ِمنم َحِديِث َماِلك   َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
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، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيمَس ِِبلطَِّويِل ا: َأَنِس بمِن َماِلك  َممَهِق َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبـمَيِض اَأم لمَباِئِن َواَل ِِبلمَقِصرِي َولَيمَس ِِبَأم
َعمِد المَقَطِط َواَل ِِبلسَّبمِط  َدِم َواَل ِِبْلم َر ِسِنني ( 5)َواَل ِِبْلم ُ عزوجل َعَلى رَأمِس َأرمبَِعنَي َسَنًة، فََأقَاَم مبَكََّة َعشم ، بـََعَثُه اَّللَّ

ُروَن َشعمَرًة بـَيمَضاءَ  وِبملدينة عشر ِسِنني، وتوفاه هللا  .َعَليمِه رَأمِس ِستِ نَي َسَنًة َولَيمَس ِف رَأمِسِه َوِْلمَيِتِه ِعشم
ِري ، َعن أنس، َوَعن قـُرَّة بن رَبِيَعَة، َعنم َأَنس  ِمثمَل َذِلكَ  ، َعن ُعرمَوة، َعن الزُّهم  .َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن َوهمب 

َاِفُظ ابمُن َعَساِكرَ  ِريِ  َغرِيبٌ  :قَاَل اْلم  .َحِديُث قـُرََّة َعِن الزُّهم
 .َوَأمَّا ِمنم ِرَوايَِة رَبِيَعَة َعنم َأَنس  فـََرَواَها َعنمُه مَجَاَعٌة َكَذِلكَ 

، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  َورَبِيَعَة  َنَد ِمنم َطرِيِق ُسَليمَماَن بمِن ِبََلل  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ( 1)مثَّ َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َأَنس   َصلَّى اَّللَّ
 .تـُُوِفِ َ َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ 

، َعنم رَبِيَعَة َعنم َأَنس  بِهِ   .وََكَذِلَك َرَواُه ابمُن المبَـرمبَِريِ  َوََنِفُع بمُن َأيب نـَُعيمم 
ُفوُظ َعنم رَبِيَعَة َعنم َأَنس  ِستُّونَ : قَالَ   .َوالمَمحم

َماَن، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعمَ مثَّ َأومَردَ  َعر  َوِإبـمَراِهيَم بمِن َطهم َومزَاِعيِ  َوِمسم ، ُه ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َماِلك  َواَأم َر َوُسَليمَماَن بمِن ِبََلل 
، َوَأَنِس بمِن ِعَياض  َوالدَّرَاَورمِدي ِ   َوَأَنِس بمِن ِبََلل 

، قَالَ َوُُمَمَِّد بمِن قـَيمس  المَمَدين ِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن ِستِ نَي َسَنةً : ، ُكلُُّهمم َعنم رَبِيَعَة َعنم َأَنس   .تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  ِرو بمُن السَّمَّاِك، َحدَّ : َوقَاَل المبَـيـم ثـََنا َأبُو َعمم َراَن، َحدَّ ِ بمُن ِبشم َُسنيم ثـََنا َأبُو َأنبَأََن َأبُو اْلم َحاَق، َحدَّ َبُل بمُن ِإسم ثـََنا َحنـم

، قَالَ  ِرو، َحدثَنا عبد الوراث، َحدثَنا َأبُو َغاِلب  المَباِهِليُّ ابمن َأي الر َِجال : قـُلمُت َِأََنِس بمِن َمالك: َمعمَمر ، َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعمم
 َرُسول هللا ِإذم بعث؟
__________ 

 .الطه ْحَرةاالبيض اَل خت: االمهق( 5)
 .االمسر: واْلدم



َعمد: الشَّديد جعودة الش عمر، والسبط: والقطط  .نقيض اْلم
 .َوَزمَعة: ا( 1)

)*( 
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 .َكاَن ابمَن َأرمبَِعنَي َسَنةً : قَالَ 
َر ِسِننَي فـََتمَّ : مثَّ َكاَن َماَذا؟ قَالَ : قَالَ  َر ِسِننَي َوِِبلمَمِديَنِة َعشم م قَبضه هللا عزوجل َوُهَو  َكاَن مبَكََّة َعشم تم َلُه ِستُّوَن َسَنًة يـَوم

َِمهِ  َسِنِه َوَأمجمَِلِه َوَأْلم  .َكَأَشدِ  الر َِجاِل َوَأحم
َماُم َأْحمَُد، َعنم َعبمِد الصََّمِد بمِن َعبمِد المَواِرِث، َعنم َأبِيِه بِهِ   .َوَرَواُه اْلمِ

ِلٌم َعنم َأيب َغسَّاَن ُمَُ  ، َعنم ُعثمَماَن بمِن زَائَِدَة، َعِن َوَقدم َرَوى ُمسم ر و الرَّاِزيِ  امللقب بربيح، َعنم َحكَّاِم بمِن َسلمم  مَِّد بمِن َعمم
، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي، َوأَ : الزُّبـَريمِ بمِن َعِدي   ر  َوُهَو ابمُن قُِبَض النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ بُو َبكم

 .َثََلث  َوِستِ نَي، َوقُِبَض ُعَمُر َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ 
ِلمٌ   .انـمَفَرَد ِبِه ُمسم

رَ  ، َِأَنَّ المَعَرَب َكِثريًا َما حَتمِذُف المَكسم َم َعنم َأَنس   .َوَهَذا اَل يـَُناِف َما تـََقدَّ
ِ ِمنم َحِدي ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم َوثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم تـُُوِفِ َ َرُسوُل : ِث اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعنم ُعَقيمل  َعِن الزُّهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي َسَنةً   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِريُّ  بَـَرين َسِعيُد بمُن المُمَسي ِ : قَاَل الزُّهم َلهُ َوَأخم  .ِب ِمثـم

ِريِ  َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئشَ  ، َعِن الزُّهم َبَة َوُعَقيمٌل َويُوُنُس بمُن يَزِيَد َوابمُن ُجَريمج   .ةَ َوَرَوى ُموَسى بمُن ُعقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ : قَاَلتم   .تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِريُّ قَاَل الزُّ  بَـَرين َسِعيُد بمُن المُمَسيِ ِب ِمثمَل َذِلك: هم  .َوَأخم
،: َوقَاَل الُبَخاِري   َباُن، َعنم َُيمََي بمِن َأيب َكِثري ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم َعاِئَشَة َوابمِن َعبَّاس  َأنَّ  َحدثَنا َأبُو نعيم، َحدثَنا َشيـم

ُ َعَليمِه  ًراَرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَسلََّم َمَكَث مبَكَّة عشر ِسِنني يتنزل َعَليمِه المُقرمآُن، َوِِبلمَمِديَنِة َعشم
ِلمٌ  ُه ُمسم  .ملَم خُيَر ِجم

َنِدهِ  َحاَق، َعنم َعاِمِر بمنِ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ِف ُمسم ثـََنا ُشعمَبُة، َعنم َأيب ِإسم  َحدَّ
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َياَن، قَالَ َسعمد ، َعنم جَ  ، َعنم ُمَعاِويََة بمِن َأيب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  : رِيِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ قُِبَض النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ر  َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي، َوُعَمُر َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ   .َوِستِ نَي، َوَأبُو َبكم



َراِدِه ُدوَن المُبَخاِري ِ َوَهَكذَ  ِلٌم ِمنم َحِديِث ُغنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َوُهَو ِمنم َأفـم  .ا َرَواُه ُمسم
ُهمم َمنم يـَُقوُل َعنم َعاِمِر بمِن َسعمد  َعنم ُمَعاِويََة، َوالصََّواُب َما ذََكرمََنُه َعنم َعاِمِر بمِن َسعمد  َعنم   .َجرِير  َعنم ُمَعاِويَةَ  َوِمنـم

، َعنم ُمَعاِويَةَ وَ   .َفذََكَرهُ  ُروِ يَنا ِمنم َطرِيِق َعاِمِر بن شَراِحيل، َعن الشَّعمِبِ ، َعنم َجرِيِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَبَجِليِ 
، عَ  َنمَصاِريِ  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق المَقاِضي َأيب يُوُسَف، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم ، قَالَ َوَرَوى اْلم تـُُوِفِ َ َرُسوُل : نم َأَنس 

ر  َوُهَو ابمُن َثََلث  َوسِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي، َوتـُُوِفِ َ َأبُو َبكم تِ نَي، َوتـُُوِفِ َ ُعَمُر َوُهَو ابمُن َثََلث  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوِستِ نيَ 

َوِد، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم َوقَاَل ابمُن هَلِيَعَة، َعنم َأيب  َسم  َتَذاَكَر َرُسول هللا:  اَأم
ر ، فـَتـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َوُهَو  بَـَر ِمنم َأيب َبكم ر  ِميََلَدمُهَا ِعنمِدي، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َأكم ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي، َوتـُُوِفِ َ َأبُو َوَأبُو َبكم

ر  بـَعم   .َدُه َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ َبكم
َعمَمِش، َعِن المَقاِسِم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، قَالَ  ر  َوُعَمُر َوُهمم بـَُنو َثََلث  َوِستِ نيَ : َوقَاَل الثَـّومِريُّ َعِن اَأم  .توىف َرُسول هللا َوَأبُو َبكم

َبل ثـََنا : َوقَاَل َحنـم َماُم َأْحمَُد، َحدَّ ُ َعَليمِه : َُيمََي بمُن َسِعيد ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيِ ِب، قَالَ َحدثَنا اْلمِ أُنمِزَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ًرا ًرا َوِِبلمَمِديَنِة َعشم  .َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  َوَأرمبَِعنَي، فََأقَاَم مبَكََّة َعشم

 .َوَهَذا َغرِيٌب َعنمُه َوَصِحيٌح ِإلَيمهِ 
ثـََنا َداُوُد بمُن َأيب ِهنمد ، َعِن الشَّعمِبِ ، قَالَ : قَاَل َأْحمَدُ وَ  ثـََنا ُهَشيمٌم، َحدَّ  نبئ: َحدَّ
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ِيُل ِِبلرِ َساَلِة مثَّ مَ  َر ِسِننَي مثَّ َكَث بـَعمَد َذلِ َرُسول هللا َوُهَو ابمُن َأرمبَِعنَي َسَنًة، َفَمَكَث َثََلَث ِسِننَي، مثَّ بُِعَث ِإلَيمِه ِجربم َك َعشم
 .َهاَجَر ِإََل المَمِديَنِة، فـَُقِبَض َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي َسَنةً 

َبل َماُم َأبُو َعبمِد اَّللَِّ َأْحمَُد بمُن َحنـم  .عندََن َثََلث َوِستُّونَ ( 5)الثَّاِبت : قَاَل اْلمِ
َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد  َعنمهُ َوَهَكَذا َرَوى جُمَاِهٌد َعِن الشَّعمِبِ ، : قـُلمتُ   .َوَرِوَي ِمنم َحِديِث ِإمسم

ِرو بمِن ِديَنار ، َعنم ابم  َحاَق، َعنم َعمم ِ ِمنم َحِديِث َرومِح بمِن ُعَباَدَة، َعنم زََكرَيَّ بمِن ِإسم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : ِن َعبَّاس  َوِف الصَِّحيَحنيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َرَة َوتـُُوِفِ َ َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي َسَنةً َصلَّى اَّللَّ  .َمَكَث مبَكََّة َثََلَث َعشم

، قَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َعنم ِعكم بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ : الَ َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديِث َرومِح بمِن ُعَباَدَة َأيمًضا، َعنم ِهَشام 
ُ عَ  َر ِسِننيَ َصلَّى اَّللَّ َرِة فـََهاَجَر َعشم جم َرَة، مثَّ ُأِمَر ِِبهلِم ، مثَّ َماَت َوُهَو ابمُن َليمِه َوَسلََّم َِأَرمبَِعنَي َسَنًة، َفَمَكَث مبَكََّة َثََلَث َعشم

 َثََلث  
 .َوِستِ نيَ 

َماُم َأْحمَُد َعنم َرومِح بمِن ُعَباَدَة َوَُيمََي بمِن   .َسِعيِد َويَزِيَد بمِن َهاُروَن، ُكلُُّهمم َعنم ِهَشاِم بمِن َحسَّانَ وََكَذِلَك َرَواُه اْلمِ
رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِبهِ   .َعنم ِعكم

َيان  َسِن بمِن ُعَمَر بمِن ُسفم ، َعِن اْلَم ِصِليُّ َحسَّاَن، ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُسَليمَماَن، َعنم ِهَشاِم بمِن ( 1)َوَقدم َرَواُه َأبُو يـَعمَلى المَموم



 .َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِسريِيَن، َعِن ابمِن َعبَّاس  
َلهُ   .َفذََكَر ِمثـم

 .مثَّ َأومَرَدُه ِمنم طُُرق  َعِن ابمِن َعبَّاس  ِمثمَل َذِلكَ 
ِلٌم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم َأيب مَجمَرة، َعن ابمن َعبَّاس، َأن َرُسول  َوَرَواُه ُمسم

__________ 
 .الثبت: ا( 5)
 .َشِقيق: ح ا( 1)

)*( 
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َرَة يُوَحى ِإلَيمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأقَاَم مبَكََّة َثََلَث َعشم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًرا َوَماَت َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نَي َسَنةً   .َوِِبلمَمِديَنِة َعشم

َاِفظ ابمن َعَساِكر  َنَد اْلم ، قَالَ َوَقدم َأسم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  : من َطرِيق ُمسلم بمِن ُجَناَدَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ُكَريمب 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ   .تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَة َعنم َسِعيِد بمِن المُمسَ  َلهُ َوِمنم َحِديِث َأيب َنضم  .يَِّب، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِمثـم
ثـَرُ  َكم َهُر َوَعَليمِه اَأم َشم ُل ُهَو اَأم  .َوَهَذا المَقوم

د عمُت ابمَن َعبَّاس  يـَُقولُ : َوقَاَل االمام َأْحم ََل بىن َهاشم، مسَِ َثيِن َعمَّاٌر َموم اِء، َحدَّ َذَّ َاِعيُل، َعنم َخاِلد  اْلم تـُُوِفِ َ : َحدثَنا ِإمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن مَخمس  َوِستِ نَي َسَنةً  َرُسولُ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ذاء بِهِ  ِلٌم ِمنم َحِديِث َخاِلد  اْلم  .َوَرَواُه ُمسم
ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسلَمة، َعن عَمارَة بمِن َأيب َعمَّار ، َعِن : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا َحَسُن بمُن ُموَسى، َحدَّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َحدَّ ابمِن َعبَّاس 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأقَاَم مبَكَّة مخس عشَرة سنة، مثاىن  َصلَّى اَّللَّ
ًعا يُوَحى ِإلَيمِه، َوَأقَاَم ِِبلمَمِديَنةِ  َت، َومَثَانِية َأوم َسبـم َمُع الصَّوم َء َوَيسم ًعا، يـََرى الضَّوم ًراِسِننَي َأوم َسبـم  . َعشم

ِلٌم ِمنم َحِديِث َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة بِهِ َوَرَواُه   .ُمسم
د َأيمضا ، قَالَ : َوقَاَل َأْحم ََل َبيِن َهاِشم  ثـََنا يُوُنُس، َعنم َعمَّار  َموم ، َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بمُن ُزرَيمع  ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َسأَلمُت ابمَن : َحدَّ

َم َماَت؟ قَالَ َعبَّاس  َكمم َأَتى ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِمِه خَيمَفى َعَليمك َذِلكَ :  َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َما ُكنمُت ُأَرى ِمثـمَلَك ِف قـَوم
َلَك ِفيهِ : قـُلمتُ : قَالَ  ُتِلَف على فحببت َأنم َأعمَلَم قـَوم  .ِإين ِ َقدم َسأَلمُت َفاخم
ًرا ُمَهاَجُرُه  َأممِسكم َأرمبَِعنيَ : نـََعمم َقالَ : َأحَتمُسُب؟ قـُلمتُ : قَالَ  َرَة َأقَاَم مبَكََّة َيَمَمُن َوخَيَاُف، َوَعشم ( 5)بُِعَث هَلَا، َومَخمَس َعشم

 .ِِبلمَمِديَنةِ 
جَّاِج، ِكََلمُهَا َعنم يُوُنس ِلٌم ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن ُزرَيمع  َوُشعمَبَة بمِن اْلَم  َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم



__________ 
 ".اجرا ُمهَ : " غري ا( 5)

)*( 
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ِوهِ   .ابمن ُعبَـيمد ، َعنم َعمَّار ، َعِن ابمِن َعبَّاس  بَِنحم
َماُم َأْحمَدُ  ر و، َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم ، َأنَّ : َوقَاَل اْلمِ َهاِل بمِن َعمم ثـََنا المَعََلء بن َصاحل، َحدثَنا المِمنـم ثـََنا ابمُن َُّنريم ، َحدَّ  َرُجًَل َحدَّ

ًرا ِِبلمَمِديَنِة؟ فـََقالَ : َن َعبَّاس  فـََقالَ َأَتى ابم  ًرا مبَكََّة َوَعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعشم َمنم يـَُقوُل َذِلَك؟ َلَقدم : أُنمِزَل َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ًرا، مَخمًسا َوِستِ نَي َوأَ  َرَة َوِِبلمَمِديَنِة َعشم ثـَرَ أُنمِزَل َعَليمِه مبَكََّة مَخمَس َعشم  .كم

َناًدا ومتنا د ِإسم َراِد َأْحم  .َوَهَذا ِمنم َأفـم
د ، قَالَ : َوقَاَل االمام َأْحم َراَن، َعِن ابمِن َعبَّاس  ثـََنا َعِليُّ بمُن زَيمد ، َعنم يُوُسَف بمِن ِمهم قُِبَض النَِّبِ  َصلَّى : َحدثَنا هشيم، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن مَخمس  وَ   .ِستِ نَي َسَنةً اَّللَّ
 .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَدُ 

َهِقيُّ ِمنم َحِديِث قـََتاَدَة،  ِصِليُّ َوالمبَـيـم َسِن المَبصمِريِ  َعنم َوَقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ ِف ِكَتاِب الشََّماِئِل َوَأبُو يـَعمَلى المَموم َعِن اْلَم
َباين ِ النَّسَّابَِة،  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َدغمَفِل بمِن َحنمظََلَة الشَّيـم  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .قُِبَض َوُهَو ابمُن مَخمس  َوِستِ نيَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَقدم َكاَن ِف زََمانِِه رَُجًَل : مثَّ قَاَل الرتِ مِمِذيُّ   .َدغمَفٌل اَل نـَعمِرف َلُه مَسَاعا َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

هَ   .َوَهَذا يـَُواِفُق ِرَوايََة َعمَّار  َوَمنم اَتبـََعُه َعِن ابمِن َعبَّاس  : ِقيُّ َوقَاَل المبَـيـم
ثـَُر َوِرَوايـَتـُُهمم تـَُوا َثُق َوَأكم ََماَعِة َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف َثََلث  َوِستِ نَي َأَصحُّ، فـَُهمم َأوم ِفُق الرِ َوايَِة الصَِّحيَحِة َعنم ُعرمَوَة َوِرَوايَُة اْلم

، َوالرِ َوايَُة الصَِّحيَحُة َعنم ُمَعاِويَةَ  َعنم  ِ َعنم َأَنس  َدى الرِ َوايـَتَـنيم  .َعاِئَشَة، َوِإحم
ُهمم  ُ َعنـم ُل َسِعيِد بمِن المُمَسيِ ِب َوَعاِمر  الشَّعمِبِ  َوَأيب َجعمَفر  ُُمَمَِّد بمِن َعِلي   َرِضَي اَّللَّ  .َوُهَو قـَوم

ِ َوَغريمِ َواِحد  َوعبد هللا بن عقَبة َوالم : قلت َُسنيم َسِن المَبصمِريِ  َوَعِليِ  بمِن اْلم  .َقاِسِم بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن َواْلَم
* * * 
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َثيِن َأيب، َعنم قـََتا ، َحدَّ ، َعنم ُمَعاِذ بمِن ِهَشام  َواِل المَغرِيَبِة َما َرَواُه َخِليَفُة بمُن َخيَّاط  َقـم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ : َدَة، قَالَ َوِمَن اَأم
ِ َوِستِ نَي َسَنةً  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن اثـمنَـتَـنيم  .َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َأبِيِه، َعنم قـََتاَدَة  ، َعنم ُمَعاِذ بمِن ِهَشام  َياَن، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ َلهُ َوَرَواُه يـَعمُقوُب بمُن ُسفم  .ِمثـم



، َعنم يَزِيَد، َعنم َأَنس  َوَرَواُه زَيمٌد   .المَعمِ يُّ
، قَالَ َوِمنم َذِلَك َما َرَواُه ُُمَمَّد بن َعامر، َعِن المَقاِسِم بمِن ُْحَيمد ، َعِن النـُّعمَماِن بمِن المُمنمِذِر المَغسَّاين ِ  ُحول  تـُُوِفِ َ : ، َعنم َمكم

ِ َوِستِ نَي َسَنًة  َهر  َرُسوُل هللا َوُهَو ابمُن اثـمنَـتَـنيم  .َوَأشم
َِميِد بمِن َبكَّار   َياَن، َعنم َعبمِد اْلم ، َعِن النـُّعمَماِن بمِن المُمنمِذِر، َعنم ( 5)َوَرَواُه يـَعمُقوُب بمُن ُسفم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُشَعيمب 

، قَالَ  ُحول  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ابمُن اثـم : َمكم ِ َوِستِ نَي َسَنًة َوِنصمف  تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نَـتَـنيم
، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم  َماُم َأْحمَُد َعنم َرومح   َوَأغمَرُب ِمنم َذِلَك ُكلِ ِه َما َرَواُه اْلمِ

َسِن، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّ : قـََتاَدَة، َعِن اْلَم ًرا بـَعمَد َما َهاَجَر نـََزَل المُقرمآُن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ( 1)َم مَثَاينَ ِسِننَي مبَكََّة َوَعشم
. 

ُهوِر، َوُهَو َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم أُنمِزَل َعَليمِه المُقرمآُن  ُمم ِل اْلم َسُن ممَّنم يـَُقوُل ِبَقوم َوُعُمُرُه َأرمبـَُعوَن َسَنًة فـََقدم ذهب ِإََل فَِإنم َكاَن اْلَم
 .سَََّلم َعاَش مَثَانًِيا َومَخمِسنَي َسَنةً َأنه َعَليمِه ال

 .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا
َسِن، َأنَُّه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو : َلِكنم ُروِ يَنا ِمنم َطرِيِق ُمَسدَّد ، َعنم ِهَشاِم بمِن َحسَّاَن، َعِن اْلَم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ابمُن ِستِ نَي َسَنةً 
َسِن، قَالَ : َوقَاَل َخِليَفُة بمُن َخيَّاط   َعَث، َعِن اْلَم ، َعنم َأشم ثـََنا َأبُو َعاِصم  بعث َرُسول هللا َوُهَو ابمُن مَخمس  َوَأرمبَِعنَي، : َحدَّ

ًرا َوِِبلمَمِديَنِة مَثَانًِيا َوتـُُوِفِ َ َوُهَو ابمُن َثََلث  َوِستِ نيَ   .فََأقَاَم مبَكََّة َعشم
__________ 

 .دحار: ا( 5)
 .َوعشرا َوقد َهاجر: ا( 1)

)*( 
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 .َوَهَذا هِبََذا الص فة َغرِيب جدا َوهللا أعلم
يِق بَِقيََّة يَـ  َعِة الصِ دِ  تَـَغُلوا بِبَـيـم ُهمم اشم ُ َعنـم ِ َوبـَعم صفة غسله َعَليمِه السَََّلم َقدم َقدَّممَنا َأنَـُّهمم َرِضَي اَّللَّ ِم ااِلثـمنَـنيم ِم الثََُّلََثِء، وم َض يـَوم
ُ َعَليمِه َوسَ  َكَل فـََلمَّا مَتَهََّدتم َوتـََوطََّدتم َومتَّتم َشَرُعوا بـَعمَد َذِلَك ِف ََتمِهيِز َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِديَن ِف ُكلِ  َما َأشم لََّم ُمقم

ُ َعنمهُ  يِق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ   .َعَليمِهمم بَِيب َبكم
َحاقَ قَا َم الثََُّل : َل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َبَل النَّاُس َعَلى ِجَهاِز َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َأقـم  .ََثءِ فـََلمَّا بُوِيَع َأبُو َبكم

َحاَق، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه،  َم ِمنم َحِديِث ابمِن ِإسم ِ َوَقدم تـََقدَّ َم ااِلثـمنَـنيم َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسول هللا تـُُوِفِ َ يـَوم
َرمبَِعاءِ  َلَة اَأم  .َوُدِفَن لَيـم

َبةَ  ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويَة، َحدثَنا َأبُو بردة، َعن َعلمَقَمة بن: َوقَاَل َأبُو َبكم  َحدَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََنَداُهمم ُمَناد  ِمَن : يِه، قَالَ يزِيد، َعنم ُسَليمَماَن بمِن بـَُريمَدَة، َعنم َأبِ  ِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمَّا َأَخُذوا ِف َغسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِميَصهُ : الدَّاِخلِ   .َأال َُتَر ُِدوا َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُرو بمُن يَزِيَد التَِّميِميُّ ُكوِفٌّ  -ِويََة َعنم َأيب بـُرمَدَة َوَرَواُه ابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َأيب ُمَعا ُُه َعمم َحاقَ  -َوامسم : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم
عمُت َعاِئَشَة تـَُقولُ  َثيِن َُيمََي بمُن َعبَّاِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َأبِيِه، مسَِ َل : َحدَّ ُ َعَليمِه َلمَّا َأرَاُدوا َغسم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

اَتََن، َأمم نـُغَ : َوَسلََّم، قَاُلوا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ثَِيابِِه َكَما جُنَرِ ُد َموم ِري َأجُنَر ُِد َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلُه َوَعَليمِه ثَِيابُهُ َما نَدم  .سِ 
ُ َعَليمهِ  تَـَلُفوا َألمَقى اَّللَّ رِهِ فـََلمَّا اخم َم َحىتَّ مامنهم أحد ِإالَّ َوَذقـَُنُه ِف َصدم  .ُم النـَّوم

ُروَن َمنم ُهوَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَعَليمِه ثَِيابُهُ : مثَّ َكلََّمُهمم ُمَكلِ ٌم ِمنم ََنِحَيِة المبَـيمِت اَل يَدم  .َأنم َغسِ ُلوا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََغسَُّلوُه َوَعَليمِه َقِميصٌ فـََقاُموا ِإََل رَ   .ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َق المَقِميِص فـَُيَدلِ ُكونَُه ِِبلمَقِميِص ُدوَن َأيمِديِهمم   .َيُصبُّوَن المَماَء فـَوم

بـَرمُت َما َغسَّ : َفَكاَنتم َعاِئَشُة تـَُقولُ  َتدم بَـلمُت ِمنم َأممِري َما اسم تَـقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل ِنَساُؤهُ َلِو اسم  .َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاقَ   .َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث ابمِن ِإسم

َماُم َأْحمَدُ  ، عَ : َوقَاَل اْلمِ ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ َثيِن ُحَسنيم َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأيب، َعِن ابمِن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َحدَّ نم ِعكم
، قَالَ  َتَمَع : َعبَّاس  ُلُه، َعمُُّه المَعبَّ ( 5)اجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َولَيمَس ِف المبَـيمِت ِإالَّ َأهم ِل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم ِلَغسم اُس بمُن َعبمِد المَقوم

ُل بمنُ   .َعبَّاس  َوقـَُثُم بمُن المَعبَّاِس َوُأَساَمُة بمُن زَيمِد بمِن َحارِثََة َوَصاِلٌح َموماَلهُ  المُمطَِّلِب َوَعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  َوالمَفضم
َنمَصاِريُّ، َأَحُد  يل   اَأم ُس بمُن َخوم ِلِه ََنَدى من َورَاء النَّاس َأوم َتَمُعوا ِلَغسم  َبيِن ( 1)فـََلمَّا اجم

َزمرَِج  ِف بمِن اْلم ِرَيًّ  -َعوم ، فـََقالَ  -وََكاَن بَدم ُ ( 9)ََي َعِليُّ ننشدك : َعِليَّ بمَن َأيب طَاِلب  اَّللََّ َوَحظََّنا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه َوَسلَّمَ 

 .ادمُخلم : فـََقاَل َلُه َعِليٌّ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَ َيِل ِمنم  َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا َفَدَخَل َفَحَضَر َغسم ِلِه َشيـم  .َغسم

 ، ٌل َوقـَُثُم يـَُقلِ ُبونَُه َمَع َعِلي   رِِه َوَعَليمِه َقِميُصُه، وََكاَن المَعبَّاُس َوَفضم َنَدُه َعِليٌّ ِإََل َصدم وََكاَن ُأَساَمُة بن زيد َوَصاحل َموماَلُه فََأسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َشيمئا ممَّا يرى  مها َيُصبَّاِن المَماَء، َوَجَعَل َعِليٌّ يـَغمِسُلُه َوملَم يـََر ِمنم  ِمَن المَميِ ِت، َوُهَو ( 7)َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َما َأطميَـَبَك َحيًّا َوَميِ ًتا! بَِيب َوأُمِ ي: يـَُقولُ 
ِر  -َحىتَّ ِإَذا فـََرُغوا ِمنم غسل َرُسول هللا،  َنُع  َجفَُّفوهُ  -وََكاَن يـَُغسَُّل ِِبلمَماِء َوالسِ دم  .ِِبلمَميِ تِ ( 1)مثَّ ُصِنَع بِِه َما ُيصم

ِ أبيضني َوبرد حربَة: مثَّ ُأدمرَِج ِف َثََلثَة َأثَواب بـَنيم  .ثـَوم
__________ 

د( 5) ند َأْحم تمع: ُمسم  .ملا اجم
 .مثَّ أحد: الممسند( 1) 1915َحِديث 



 .نشدتك: الممسند( 9)
 .ممَّا يصنع: ا( 1)ممَّا يَراُه : ا( 7)

)*( 
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، فـََقالَ : قَالَ  ِ َرَّاِح : مثَّ َدَعا المَعبَّاُس رَُجَلنيم َهبم َأَحدُُكَما ِإََل َأيب ُعبَـيمَدَة بمِن اْلم ِل َمكَّةَ  -لَِيذم  .وََكاَن َأبُو ُعبَـيمَدَة َيضمُرُح َِأَهم
َنمَصاِريِ   ل  اَأم َخُر ِإََل َأيب طَلمَحَة بمِن َسهم َهِب اْلم ِل المَمِديَنةِ  -َولمَيذم  .وََكاَن َأبُو طَلمَحَة يـَلمَحُد َِأَهم

َفَذَهَبا فـََلمم جيَِدم َصاِحُب َأيب ُعبَـيمَدَة َأَِب ُعبَـيمَدَة، َوَوَجَد : َقالَ ! اللَُّهمَّ ِخرم ِلَرُسوِلكَ : مثَّ قَاَل المَعبَّاُس ِحنَي َسرََّحُهَما: قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َصاِحُب َأيب طَلمَحَة َأَِب طَلمَحة   .فـََلَحَد ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَدُ 
َكاَن َعِليٌّ َوالمفضل يغسَلن : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعن المُمنمذر بن ثـَعمَلَبة، َعن الصَّلمت، َعِن المِعلمَباِء بمِن َأْحمََر، قَالَ 

 ارمَفعم َطرمَفَك ِإََل السََّماِء،: يٌّ َرُسول هللا، فـَُنوِدَي َعلِ 
َقِطعٌ   .َوَهَذا ُمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قـُلمتُ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل السَُّنِن َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ََي َعِليُّ اَل : " قَاَل َلهُ  َوَقدم َرَوى بـَعمُض َأهم
 ".ِإََل َفِخِذ َحي   َواَل َميِ ت   تَِبدم َفِخَذَك، َواَل تـَنمظُرم 

ُ َأعمَلمُ  ِسِه َواَّللَّ َعاٌر بَِممرِِه َلُه ِف َحقِ  نـَفم  .َوَهَذا ِفيِه ِإشم
َهِقيُّ * * *  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوب، َحدث: َوقَاَل اْلم َنا ُيَي بن ُُمَمَّد بن َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

ِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، قَ  : قَاَل َعِليٌّ : الَ ُيَي، َحدثَنا َضمَرة، َحدثَنا عبد المَواِحد بن زََِيد، َحدثَنا َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَذَهبمُت َأنمظُُر َما يَ  ًئا، وََكاَن طَيِ ًبا َحيًّا َوَميِ ًتا َصلَّى َغسَّلمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكوُن ِمَن المَميِ ِت فـََلمم َأَر َشيـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ
 .َوَقدم َرَواُه َأبُو َداُوَد ِف المَمَراِسيِل َوابمُن َماَجهم من َحِديث معمر

َهِقيُّ ِف ِرَوايَِتهِ   .َوقد وَل َدفنه َعَليمِه السَََّلم َأرمبـََعة: قَاَل َسِعيُد بمُن الممسيب: زَاَد المبَـيـم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َْلََدَوا َلُه ْلَمًدا ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل َوَصاِلٌح َموم ًبا َعِليٌّ َوالمَعبَّاُس َوالمَفضم  .َوَنَصُبوا َعَليمِه اللَُِّبَ َنصم
ُرهُ َوَقدم ُرِوَي ََنمُو َهَذا َعنم مجََ  َاِرِث َوَغيـم ُهمم َعاِمٌر الشَّعمِبُّ َوُُمَمَُّد بمُن قـَيمس  َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم ِ ِمنـم مم بَِلمَفاظ  اَعة  ِمَن التَّابَِعنيم
طَُها َهاُهَنا  .ُُممَتِلَفة  َيطُوُل َبسم

َهِقيُّ  ر و َكيمَساُن، َعنم يَزِيَد بمِن بِ : قَاَل المبَـيـم عمُت َعِليًّا يـَُقولُ َوَرَوى َأبُو َعمم ، مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم : ََلل  َأومَصى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َناهُ  َرِت ِإالَّ ُطِمَستم َعيـم َلُه َأَحٌد َغريمِي، فَِإنَُّه اَل يـََرى َأَحٌد َعوم  .َأنم اَل يـَُغسِ 
 .َماَء ِمنم َورَاِء السِ رتمِ َفَكاَن المَعبَّاُس َوُأَساَمُة يـَُناِواَلين الم : قَاَل َعِليٌّ 
ِلهِ : قَاَل َعِليٌّ  ًوا ِإالَّ َكأَنَُّه يـَُقلِ ُبُه َمِعي َثََلثُوَن َرُجًَل، َحىتَّ فـََرغمُت ِمنم َغسم  .َفَما تـََناَولمُت ُعضم

َنِدِه، فـََقالَ  ر  المبَـزَّاُر ِف ُمسم َاِفُظ َأبُو َبكم َِديَث اْلم َنَد َهَذا اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بن عبد الرَِّحيم، َحدثَنا عبد الصَّمد بن َحدَّ : َوَقدم َأسم
، قَالَ  ر و، َعنم يَزِيَد بمِن ِبََلل  َأومَصاين النَِّب صلى هللا َعَليمِه : قَاَل على بن َأىب طَالب: النـُّعمَمان، َحدثَنا َكيمَساُن َأبُو َعمم

َلُه َأَحٌد َغريمِي، فَِإنَُّه اَل يَـ  َناهُ َوسلم َأال يـَُغسِ  َرِت ِإالَّ ُطِمَستم َعيـم  .َرى َأَحٌد َعوم
 .َفَكاَن المَعبَّاُس َوُأَساَمُة يـَُناِواَلين المَماَء ِمنم َورَاِء السِ رتمِ : قَاَل َعِليٌّ 

 .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا: قلت
َهِقيُّ  ُ َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن ُموَسى بمِن المَفضمِل، َحدثَنا َأبُ : َوقَاَل المبَـيـم َُسنيم و المَعبَّاس االصم، َحدثَنا أسيد بن َعاِصم، َحدثَنا اْلم

عمُت ُُمَمََّد بمَن َعِلي   َأَِب َجعمَفر  قَالَ  ، مسَِ َياَن، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن ُجَريمج  ، َعنم ُسفم ُ َعَليمِه : بمُن َحفمص  ُغسِ َل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِر َثََلَثً  َثَمَة، وَكَ َوَسلََّم ِِبلسِ دم َل َوَعَليمِه َقِميٌص، َوغسل من بِئمر َكاَن يـَُقال هَلَا المَغرمُس ِبُقَباء  َكاَنتم ِلَسعمِد بمِن َخيـم اَن ، َوُغسِ 

ُل يـَُقولُ  َها، َووَل غسله على َوالمفضل ُيتضنه، َوالمَعبَّاُس َيُصبُّ المَماَء، َفَجَعَل المَفضم يِن : َرُسول هللا يشرب ِمنـم  َقَطعمَت َأرِحم
ًئا يـَتَـَرطَُّل َعَليَّ   ( .5)َوتِييِن، ِإين ِ َِأَِجُد َشيـم

__________ 
 .عرق ِف المقلب ِإذا انـمَقطع َماَت َصاحبه: الوتني( 5)

 .يسرتخى ويسرتسل: ويرتطل
)*( 
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، َعنم ُعَمرَ : َوقَاَل المَواِقِدي   ََكِميُّ ُ َعَليمِه  َحدثَنا َعاِصُم بمُن َعبمِد اَّللَِّ اْلم ََكِم، قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بمِن َعبمِد اْلم
َنَِّة َوَماُؤَها َأطمَيُب المِمَياِه : " َوَسلَّمَ  ُر َغرمس  ِهَي ِمنم ُعُيوِن اْلم ُر بِئـم  ".نِعمَم المِبئـم

َل ِمنم بِئمِر  َها َوُغسِ  تَـعمَذُب َلُه ِمنـم  .َغرمس  وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ُيسم
رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   َر، : قَالَ ; َوقَاَل َسيمُف بمُن عمر، َعن ُُمَمَّد بن عدى، َعنم ِعكم َلمَّا ُفرَِغ ِمَن المَقربمِ َوَصلَّى النَّاُس الظُّهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَضَرَب َعَليمهِ  ِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِف ( 5)ِكلًَّة   َأَخَذ المَعبَّاُس ِف َغسم ِمنم ثَِياب  َُيَانَِية  ِصَفاق  ِف َجوم
َاِرِث فََأدمَخَلُه،  المبَـيمِت، َفَدَخَل المِكلََّة َوَدَعا َعِليًّا َوالمَفضمَل، َفَكاَن ِإَذا َذَهَب ِإََل المَماِء لِيُـَعاِطيَـُهَما َدَعا َأِبَ  َياَن بمَن اْلم ُسفم

 َورَِجالٌ 
يل   َرضِ  ِمنم َبيِن َهاِشم  ِمنم  ُس بمُن َخوم ُهمم َأوم َنمَصاِر َحيمُث ََنَشُدوا َأيب َوَسأَُلوُه، ِمنـم ُ َورَاِء المِكلَِّة، َوَمنم ُأدمِخَل ِمَن اَأم َي اَّللَّ

ُهمم َأمجمَِعنيَ   .َعنـم
، َعِن  ََنِفيِ  ََنِفيِ  َعنم َماَهاَن اْلم ، َفذََكَر َضَرَب المِكلَِّة َوَأنَّ المَعبَّاَس مثَّ قَاَل َسيمٌف َعِن الضَّحَّاِك بمِن يـَرمبُوع  اْلم ابمِن َعبَّاس 



َياَن َوُأَساَمَة، َورَِجاٌل ِمنم َبيِن َهاِشم  ِمنم َورَاِء المِكلَِّة ِف  َل َوَأَِب ُسفم المبَـيمِت، َفذََكَر َأنَـُّهمم أُلمِقَي َعَليمِهُم َأدمَخَل ِفيَها َعِليًّا َوالمَفضم
 .اَل تـَُغسِ ُلوا َرُسوَل اَّللَِّ فَِإنَُّه َكاَن طَاِهًرا: وا قَاِئًَل يـَُقولُ النـَُّعاُس َفَسِمعُ 
 .َأاَل بـََلى: فـََقاَل المَعبَّاسُ 

ُل المبَـيمتِ  ُلوُه، فـََقاَل المَعبَّاس: َوقَاَل َأهم ِري َما ُهوَ : َصَدَق َفََل تـَُغسِ   .اَل َندع سنة ِلَصومت  اَل نَدم
ُل المبَـيمتِ : نَِيًة، فـََناَداُهمم َوَغِشيَـُهُم النـَُّعاُس َثَ  ُلوُه َوَعَليمِه ثَِيابُُه، فـََقاَل َأهم  .َأاَل اَل : َأنم َغسِ 

 .َأاَل نـََعمم : َوقَاَل المَعبَّاسُ 
ِلِه َوَعَليمِه َقِميٌص َوجِممَوٌل  ُتوٌح، فـََغسَُّلوُه ِِبلمَماِء المَقَراِح َوطَيـَُّبوُه ِِبلم ( 1)َفَشَرُعوا ِف َغسم َكاُفوِر ِف َمَواِضِع ُسُجوِدِه َمفم

ا  َفانِِه، َومَجَُّروُه ُعوًدا َونَدًّ َتَمُلوُه َحىتَّ َوَضُعوُه َعَلى َسرِيرِِه ( 9)َوَمَفاِصِلِه، َواعمُتِصَر َقِميُصُه َوجِممَولُُه، مثَّ ُأدمرَِج ِف َأكم ، مثَّ احم
هُ   .َوَسجَّوم

 .َوَهَذا السِ َياق ِفيِه غرابة جدا
__________ 

 .غشاء َرِقيق يتوقى بِِه من البعوض: الكلة( 5)
 .ثوب َأبيض جَيمَعل على َيد من تدفع ِإلَيمِه القداح ِإذا َتمُعوا: اجملول( 1)
 .العنرب، َأو نوع من الط يب: الند( 9)

 .عودا، مثَّ احتملوه: وىف ا
)*( 
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َماُم َأْحمَدُ ِصَفِة َكَفِنِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم قَ  ِريُّ، َعِن : اَل اْلمِ َثيِن الزُّهم َومزَاِعيُّ، َحدَّ ، َحدثَنا اَأم ِلم  ثـََنا المَولِيُد بمُن ُمسم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوسلم ِف ثوب حربَة مثَّ أخر َعنمهُ : المَقاِسِم، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم   .ُأدمرَِج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِب ِلِعنمِدََن بـَعمدُ : قَاَل المَقاِسمُ   .ِإنَّ بـََقاََي َذِلَك الثَـّوم
َبل   َا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم ِ، َوِإَّنَّ َناُد َعَلى َشرمِط الشَّيمَخنيم  َوَهَذا اْلمِسم

، َوجُمَاِهِد بمِن ُموَسى فـَرَّقـَُهَما، ُكلُُّهمم  ِلم  بِهِ  َوالنََّساِئيِ  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُمثـَىنَّ  .َعِن المَولِيِد بمِن ُمسم
َماُم َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن ِإدمرِيَس الشَّاِفِعيُّ   .َحدثَنا َماِلٌك، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ : َوقَاَل اْلمِ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ : قَاَلتم   .، لَيمَس ِفيَها َقِميٌص َواَل ِعَماَمةٌ ( 5)َم ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  بِيض  َسُحولِيَّة  ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َمالك َوقَاَل اْلمِ َاِعيَل بمِن َأيب ُأَويمس  َياُن، َعنم ِهَشام  َعن َأبِيه َعن : وََكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم ِإمسم ثـََنا ُسفم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  : َشةَعائِ   .بـَيمض  ( 1[ )َسُحولِيَّة  ]ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنةَ  َياَن بمِن ُعيَـيـم ِلٌم ِمنم َحِديِث ُسفم َرَجُه ُمسم  .َوَأخم

ِريِ ، ِكََل  َياَن الثَـّوم َرَجُه المُبَخاِريُّ َعنم َأيب نـَُعيمم  َعنم ُسفم  .مُهَا َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة بِهِ َوَأخم



، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ : َوقَاَل َأبُو َداُود َبة، َحدثَنا َحفمُص بمُن ِغَياث  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ُكفِ َن : َحدثَنا قـُتَـيـم
 .، لَيمَس لَيمَس ِفيَها َقِميص َواَل ِعَماَمة (9)ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  بِيض  َُيَانَِية  ِمنم ُكرمُسف 

__________ 
 .منسوبة ِإََل سحول، َموِضع ِِبلميمن تنسج بِِه الثِ َياب: سُحولِيَّة( 5)
 .المقطن: الكرسف( 9)لَيست ِف ا ( 1)

)*( 
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هُلُمم : قَالَ  ِ َوبـُرمِد ِحبَـَرة ، فَـ : َفذُِكَر ِلَعاِئَشَة قـَوم بـَنيم  .َقدم ُأِتَ ِِبلمبـُرمِد َوَلِكنـَُّهمم َردُّوُه َوملَم يَُكفِ ُنوُه ِفيهِ : َقاَلتم ِف ثـَوم
َبَة، َعنم َحفمِص بمِن ِغَياث  بِهِ  ِر بمِن َأيب َشيـم ِلٌم، َعنم َأيب َبكم  .َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم

َهِقيُّ  َاِفُظ، َأنـمبَ : َوقَاَل المبَـيـم د بن َسلَمة، َحدثَنا هناد بن َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َأََن َأبُو المَفضمِل ُُمَمَُّد بن ِإبـمَراِهيم، َحدثَنا َأْحم
ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  بِيض  : السرى، َحدثَنا َأبُو ُمَعاِويََة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم 

َا  َسُحولِيَّة   َا ُشبِ َه َعَلى النَّاِس ِفيَها، ِإَّنَّ ُلَُّة فَِإَّنَّ ، لَيمَس ِفيَها َقِميٌص َواَل ِعَماَمٌة، فََأمَّا اْلم رُتَِيتم َلُه حلَّةِمنم ُكرمُسف   اشم
ر  فـََقالَ  ِبَسنـََّها لِنَـفمِسي َحىتَّ : ليكفن ِفيَها َفرتكت، َوَأخذَها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم  .ُأَكفََّن ِفيَها ََأَحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلَكفََّنُه ِفيَها: مثَّ قَالَ  ُ لَِنِبيِ ِه َصلَّى اَّللَّ  .َلوم َرِضيَـَها اَّللَّ
 .فـََباَعَها َوَتَصدََّق بَِثَمِنَها

ِِه، َعنم َأيب ُمَعاِويَةَ  ِلٌم ِف الصَِّحيِح َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي َوَغريم  .َرَواُه ُمسم
َبَّاِر، َعنم َأيب ُمَعاِويََة، َعنم  مثَّ  ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، َرَواُه المبَـيـم ِهَشام 

ر  ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ ِف بـُرمِد ِحبَـَرة  َكاَنتم ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب بَ : قَاَلتم  ر  َوُلفَّ ِفيَها مثَّ نُزَِعتم َعنمُه، َفَكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم كم
ِسِه َحىتَّ يَُكفََّن ِفيَها ِإَذا َماتَ  ُلََّة لِنَـفم  .َقدم َأممَسَك تِلمَك اْلم

ُ رَ : مثَّ قَاَل بـَعمَد َأنم َأممَسَكَها ًئا َمَنَع اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يَُكفََّن ِفيهِ َما ُكنمُت أُممِسُك لِنَـفمِسي َشيـم  .ُسوَلُه َصلَّى اَّللَّ
 .فـََتَصدََّق بَِثَمِنَها َعبمُد اَّللَِّ 

َماُم َأْحمَدُ  ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ول هللا ُكفِ َن َرسُ : َحدَّ
 .صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  َسُحولِيَّة  بـَيمض  

َحاق بن رَاَهَويمه، َعن عبد الرَّزَّاق  .َوَرَواُه النََّساِئيُّ، َعنم ِإسم
د  َحدثَنا ِمسمكني بن بكر، َعنم َسِعيد ، يـَعميِن ابمَن َعبمِد المَعزِيِز، قَالَ : َوقَاَل االمام َأْحم
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ُحولٌ  َثيِن ُعرمَوُة َعنم َعاِئَشةَ : َمكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُكفِ َن ِف َثََلثَة َأثَواب رََِيط  َُيَانَِية  : َحدَّ  .َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَدُ 

ِجد َأيُّوب، َحدثَنا َأيُّوُب َحدثَنا سهل بن حبيب االنصاري، َحدثَنا َعاصِ : َوقَاَل َأبُو يعلى المموِصِلي م بن ِهََلل ِإَمام َمسم
، َعِن ابمِن ُعَمرَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  بِيض  َسُحولِيَّة  : َعنم ََنِفع   .قَاَل ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم سَ  َياُن َعنم َعاِصِم بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّىَوقَاَل ُسفم  املِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُكفِ َن ِف َثََلثَِة َأثـمَواب    .اَّللَّ

ِ ; َوَوَقَع ِف بـَعمِض الرِ َواََيِت  ِ ُصَحارِيَـّنيم بـَنيم  .َوبـُرمِد حربَة( 5)ثـَوم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ابمُن ِإدمرِيَس، حَ : َوقَاَل اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َحدَّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ثـََنا يَزِيُد، َعنم ِمقمَسم  دَّ

َِبِن  -ِف َقِميِصِه الَِّذي َماَت ِفيِه، َوُحلَّة  جَنمَرانِيَّة  : ُكفِ َن ِف َثََلثَِة َأثـمَواب   ُلَُّة ثـَوم  .-اْلم
َبَة، َوابمن َماَجه َعن على ابمن ُُمَمَّد ، َثََلثـَتـُُهمم َعنم َعبمِد اَّللَِّ  َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم  َبل  َوُعثمَماُن بمُن َأيب َشيـم  بمِن َأْحمَُد بمُن َحنـم

ُ َعَليم  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ِه َوَسلََّم ََنوهِإدمرِيَس، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب ِزََيد ، َعنم ِمقمَسم 
ا  .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّ
َماُم َأْحمَدُ  ، َعِن ابمِن : َأيمًضا: َوقَاَل اْلمِ َكِم، َعنم ِمقمَسم  َلى، َعِن اْلَم َياُن، َعِن ابمِن َأيب لَيـم َحدثَنا عبد الرَّزَّاق، َحدثَنا ُسفم

، قَالَ  ِ َوبـُرمد  َأْحمَرَ ُكفِ َن َرُسول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف : َعبَّاس  ِ َأبـمَيَضنيم بـَنيم  . ثـَوم
ه  .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَُد من َهَذا المَوجم

__________ 
ََبل( 5) َبة ِإََل صحار، وهى هضبة عمان ممَّا يلى اْلم  .َكَذا ولعلها ِنسم

 .املراصد
)*( 
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َحدثَنا  -يعمىن ابمن عبد الرَّْحمَن  -ْحيد بن الر بيع، َحدثَنا بكر  َحدثَنا على بن اْلمسن، َحدثَنا: َوقَاَل َأبُو بكر الشَّاِفِعي
َتاِر  -ِعيَسى  ، َعِن المَفضمِل  -يـَعميِن ابمَن المُمخم َلى، َعنم َعطَاء ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن ُهَو ابمُن َأيب لَيـم

ِ َوبـُرمد  َأْحمَرَ كفن َرُسول هللا: بمِن َعبَّاس، قَالَ  ِ َأبـمَيَضنيم بـَنيم  . ِف ثـَوم
َثم، َحدثَنا ُعثمَماُن بمُن َعطَاء ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن : َوقَاَل َأبُو يعلى َيـم َحدثَنا ُسَليمَمان الشاذكوىن، َحدثَنا ُيَي بن َأىب اهلم

، َعِن المَفضمِل، قَالَ  ِ ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ صلى َعَليم : َعبَّاس  ِ َسُحولِيـَّنيم ِ َأبـمَيَضنيم بـَنيم  .ِه َوَسلََّم ِف ثـَوم
َلى  .َوبـُرمد  َأْحمَرَ : زَاَد ِفيِه ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم

َاِعيَل المُمَؤدِ ِب، َعنم يـَعمُقوَب بمِن َعطَاء ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمنِ  ُر َواِحد  َعن ِإمسم ، َعِن المَفضمِل، قَالَ  َوَقدم َرَواُه َغيـم ُكفِ َن : َعبَّاس 
ِ أبيضني وىف ِرَوايَة بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ثـَوم  .وسحولية: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َحاق َعن  د بن ِإسم َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َأىب طَاِهر املخلص، َحدثَنا َأْحم البهلول، َحدثَنا عباد بن َوَرَوى اْلم

َحاَق، قَالَ  ِف  : َوقـَعمُت َعَلى جَممِلِس َبيِن َعبمِد المُمطَِّلِب َوُهمم ُمتَـَواِفُروَن، فـَُقلمُت هَلُمم : يـَعمُقوب، َحدثَنا َشرِيٌك، َعنم َأيب ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاُلوا  .ثَِة َأثـمَواب  لَيمَس ِفيَها َقِميٌص َواَل قـََباٌء َواَل ِعَماَمةٌ ِف َثََل : َكمم ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر ؟ قَاُلوا: قـُلمتُ  َم َبدم َفٌل َوَعِقيلٌ : َكمم ُأِسَر ِمنمُكمم يـَوم  .المَعبَّاُس َونـَوم
ِ زَيمِن المَعابِ  َُسنيم ِريِ ، َعنم َعِليِ  بمِن اْلم َهِقيُّ ِمنم َطرِيِق الزُّهم كفن َرُسول هللا ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  : ِديَن، َأنه قَالَ َوَقدم َرَوى المبَـيـم

 .َأَحُدَها بـُرمُد ِحبَـَرة  
، قَالَ  َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيق  ِف ِصحَِّتَها َنَظٌر، َعنم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ُ َعَليمِه : َوَقدم َساَقُه اْلم كفنت َرُسول َصلَّى اَّللَّ

ِ َوبرد حربَةَوَسلََّم ِف ثَـ  ِ َسُحولِيـَّنيم بـَنيم  .وم
ثـََنا ِإبـمَراِهيم بن المَولِيد َحدثَنا ُُمَمَّد بن كثري َعمَرايبِ ، َحدَّ  َوَقدم قَاَل َأبُو َسِعيد  ابمُن اَأم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحدثَنا ِهَشاٌم َعنم قـََتاَدُة، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، قَاَل، ُكف ِ  َن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َوبـُرمد  جَنمَراين     .رَيمطَتَـنيم

َراَن المَقطَّاِن، َعنم قـََتاَدَة َعنم َسِعيد ، َعنم َأيب هُ   .َريـمَرَة بِهِ وََكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ َعنم ِهَشام  َوِعمم
يُع بمِن ُسَليمَماَن، َعنم َأَسِد بمِن ُموَسى، َحدثَنا نصر بن طريف، َعن قـََتاَدة، َحدثَنا ابمُن المُمَسيِ ِب، َعنم ُأمِ  َوَقدم َرَواُه الرَّبِ 

 .َأنَّ َرُسوَل هللا ُكفِ َن ِف َثََلثَِة َأثـمَواب  َأَحُدَها بـُرمٌد جَنمَراينٌّ : َسَلَمةَ 
َهِقيُّ  ُ َأعمَلمُ َوِفيَما ُروِ يَنا عَ : قَاَل المبَـيـم ِبَـَرَة ُأخِ َرتم َعنمُه َواَّللَّ ِتَباِه َعَلى النَّاِس، َوَأنَّ اْلم  .نم َعاِئَشَة بـََياُن َسَبِب ااِلشم

َة، َحدثَنا يـَعمُقوب ابمن ِإبـمَراِهيَم الدَّ  َحاق بن ُخَزُيم َهِقيُّ ِمنم َطرِيق ُُمَمَّد بن ِإسم َاِفُظ المبَـيـم ، َعنم مثَّ َرَوى اْلم ُْحَيمِد بمِن َعبمِد  ومرَِقيُّ
، َعنم َهاُروَن بن سعيد، قَالَ  ٌك فََأومَصى َأنم ُُيَنََّط ِبِه، َوَقاَل، : الرَّْحمَِن الرَُّؤاِسيُّ، َعنم َحَسِن بمِن َصاِلح  َكاَن ِعنمَد َعِلي   ِمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِل َحُنوِط َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُهَو ِمنم َفضم
، َعنم َهاُروَن، َعنم َأيب َواِئل  َعن علىَوَرَوا  .ُه ِمنم َطرِيِق ِإبـمَراِهيَم بمِن ُموَسى، َعنم ُْحَيمد ، َعنم َحَسن 

 .َفذكره
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َهِقيُّ  َِديُث الَِّذي َرَواُه المبَـيـم َم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقدم تـََقدَّ ، َكيمِفيَِّة الصَََّلِة َعَليمِه َصلَّى اَّللَّ َعِث بمِن طَِليق  َشم ِمنم َحِديِث اَأم
ُعود   ، ِكََلمُهَا َعنم ُمرََّة، َعِن ابمِن َمسم بَـَهاين ِ َصم َلُه : َوالمبَـزَّاُر ِمنم َحِديِث اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم يـَُغسِ  ِف َوِصيَِّة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِل بـَيمِتِه، َوَأنَُّه قَالَ  ِِه  كفنوين: رَِجاُل َأهم ِف ثَِيايب َهِذه َأو ِف َُيَانِية َأوم بـََياِض ِمصمَر، َوَأنَُّه ِإَذا َكفَُّنوُه َيَضُعونَُه َعَلى َشِفرِي قـَربم



ِل بـَيمِتِه فـَُيَصلُّو  ُخُل َعَليمِه رَِجاُل َأهم  .، مثَّ النَّاُس بـَعمَدُهمم فـَُراَدىَن َعَليمهِ مثَّ خَيمُرُجوَن َعنمُه َحىتَّ ُتَصلِ َي َعَليمِه المَمََلِئَكُة، مثَّ يَدم
َِديَث بَِتَماِمهِ   .اْلم

ِتِه َنَظٌر َكَما َقدَّممَنا  .َوِف ِصحَّ
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

َحاقَ  رَِمَة، عَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ، َعنم ِعكم ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َُسنيم َثيِن اْلم ، قَالَ َحدَّ َلمَّا : ِن ابمِن َعبَّاس 
ا َعَليمِه بَِغريمِ ِإَمام  َأرمَسااًل حَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأدمِخَل الر َِجاُل َفَصلَّوم ىتَّ فـََرُغوا، مثَّ ُأدمِخَل النِ َساُء َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياُن َفَصلَّ  َ َعَليمِه، مثَّ ُأدمِخَل الصِ بـم ا َعَليمِه َأرمَسااًل، ملَم يـَُؤمَُّهمم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َفَصلَّنيم ا َعَليمِه، مثَّ ُأدمِخَل المَعِبيُد َفَصلَّوم  وم
 .َعَليمِه َوَسلََّم َأَحدٌ 

ِل بمُن َسعمد ، َعنم َأبِيِه، َعنم َجد ِ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن ُأيَبُّ بن َعيَّاش بمِن َسهم  ِه،َحدَّ
َفانِِه ُوِضَع َعَلى َسرِيرِِه، مثَّ ُوِضَع َعَلى : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأكم َرتِِه، مثَّ َكاَن َلمَّا ُأدمرَِج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشِفرِي ُحفم

خُلوَن َعَليمِه رفقا رفقا اَل يـَُؤمُُّهمم َأَحدٌ   .النَّاس يدم
ُت ِكَتاًِب ِبَطِ  َأيب ِفيِه َأنَُّه َلمَّا ُكفِ َن َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّ : قَاَل المَواِقِديُّ  ُ َثيِن ُموَسى بمُن ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم، قَاَل َوَجدم  َصلَّى اَّللَّ

ُهَما َوَمَعُهَما  ُ َعنـم ر  َوُعَمُر َرِضَي اَّللَّ ِر َما َعَليمِه َوَسلََّم َوُوِضَع َعَلى َسرِيرِِه، َدَخَل َأبُو َبكم َنمَصاِر بَِقدم نـََفٌر ِمَن المُمَهاِجرِيَن َواَأم
 :َيَسُع المبَـيمُت، فـََقااَل 
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َنمَصاُر َكَما َسلَّ  ر  َوُعَمُر، مثَّ ُصفُّ السَََّلُم َعَليمَك َأيُـَّها النَِّبُّ َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه، َوَسلََّم المُمَهاِجُروَن َواَأم وا ُصُفوفًا اَل َم َأبُو َبكم
 .يـَُؤمُُّهمم َأَحدٌ 

ر  َوُعَمُر  ُ َعَليمِه َوَسلََّم  -فـََقاَل َأبُو َبكم َوَِّل ِحَياَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُد َأنَُّه َقدم بـَلََّغ َما  -َومُهَا ِف الصَّفِ  اَأم اللَُّهمَّ ِإَنَّ َنشم
َعلمَنا أُنمِزَل ِإلَيمِه، َوَنَصَح َِأُمَِّتِه، وَ  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، فَاجم َجاَهَد ِف َسِبيل هللا َحىتَّ أعز هللا ِديَنُه َومتَّتم َكِلَمُتُه، َوُأوِمَن ِبِه َوحم

َنُه َحىتَّ تـَُعر َِفُه بَِنا َوتـُعَ  نَـَنا َوبـَيـم َل الَِّذي أُنمِزَل َمَعُه، َوامجمَعم بـَيـم ِمِننَي رؤوفا رِحيما، ر ِفـَنَ ِإهَلََنا ممَّنم يـَتَِّبُع المَقوم ا بِِه، فَِإنَُّه َكاَن ِِبلمُمؤم
رَتِي ِبِه مَثًَنا َأبًَدا  .اَل نبتغى ِبالُيان ِبِه بََداًل َواَل َنشم

 .آِمنَي آِمنيَ : فـَيَـُقوُل النَّاسُ 
َيا ُخُل آَخُروَن، َحىتَّ َصلَّى الر َِجاُل، مثَّ النِ َساُء، مثَّ الصِ بـم  .نُ َوخَيمُرُجوَن َويَدم

ِم الثََُّلََثِء، َوِقيَل ِإنَـّ : َوَقدم ِقيلَ  ِ ِإََل ِمثمِلِه ِمنم يـَوم َم ااِلثـمنَـنيم ا َعَليمِه ِمنم بـَعمِد الزََّواِل يـَوم م  ُيَصلُّوَن ِإنَـُّهمم َصلَّوم ُهمم َمَكثُوا َثََلثََة َأَيَّ
 .َعَليمهِ 

 .َكَما َسَيأمِت بـََياُن َذِلَك َقرِيًبا
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

 .َف ِفيهِ َوَهَذا الصَِّنيُع، َوُهَو َصََلتـُُهمم َعَليمِه فـَُراَدى ملَم يـَُؤمَُّهمم َأَحٌد َعَليمِه، َأممٌر جُممَمٌع َعَليمِه اَل ِخََل 



ُتِلَف ِف تـَعمِليِلهِ   .َوَقِد اخم
ُعود  َلَكاَن َنصًّا ِف  َِديُث الَِّذي َأومَردمََنُه َعِن ابمِن َمسم  َذِلَك، َوَيُكوُن ِمنم َِبِب التـََّعبُِّد الَِّذي يـَعمُسُر تـََعقُِّل َمعمَناُه فـََلوم َصحَّ اْلم

(5. ) 
َا َشَرُعوا ِف ََتمِهيزِِه َعَليمِه السَََّلم: َولَيمَس َِأََحد  َأن يـَُقول َعةِ  بـَعمَد مَتَامِ  َِأَنَُّه ملَم َيُكنم هَلُمم ِإَماٌم، َِأََنَّ َقدم َقدَّممَنا َأنَـُّهمم ِإَّنَّ  بـَيـم

ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ  ر  َرِضَي اَّللَّ  .َأيب َبكم
َا ملَم يـَُؤمَُّهمم َأَحٌد لِيُـَباِشَر ُكلُّ َواِحد  ِمَن النَّاِس الصَََّلَة َعَليمِه ِمنمُه ِإلَيمِه، َولُِتَكرََّر صَ : َوَقدم قَاَل بـَعمُض المُعَلَماءِ  ََلُة ِإَّنَّ

ِلِمنَي َعَليمِه َمرَّةً   .بـَعمَد َمرَّة  ِمنم ُكلِ  َفرد َفرد من آَحاد الصََّحابَة رَِجاهلمم َوِنَسائِِهمم وصبياهنم َحىتَّ العبيد واالماء المُمسم
__________ 

 .الذى نعقل: ت( 5)
)*( 
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بَـَر َأنَُّه َوَمََلِئَكَتُه : َوَأمَّا السَُّهيمِليُّ فـََقاَل َما َحاِصُلهُ  َ َقدم َأخم ُيَصلُّوَن َعَليمِه، َوَأَمَر كل َواِحد من المُمؤمِننَي َأنم يـَُباِشَر ِإنَّ اَّللَّ
تِِه ِمنم َهَذا المَقِبيلِ   .الصَََّلَة َعَليمِه ِمنمُه ِإلَيمِه، َوالصَََّلُة َعَليمِه بـَعمَد َموم

 .َوَأيمًضا فَِإنَّ المَمََلِئَكَة لََنا ِف َذِلَك َأِئمَّةٌ : قَالَ 
ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ

ِِه ِلَغريمِ الصَّحَ  ُروِعيَِّة الصَََّلِة َعَلى قـَربم ُروَن ِمنم َأصمَحاِب الشَّاِفِعيِ  ِف َمشم تَـَلَف المُمَتَأخِ   .ابَةَوَقِد اخم
 .نعم: َفقيل

َرمِض َأنم أتَمُكَل أَ  َ َقدم َحرََّم َعَلى اَأم ِِه، َِأَنَّ اَّللَّ َنمِبَياِء، َكَما َوَرَد ِبَذِلَك اَلن جسده َعَليمِه السَََّلم َطِريٌّ ِف قـَربم َساَد اَأم جم
َم، َوقَاَل آَخُرونَ  َِها فـَُهَو َكالمَميِ ِت الميَـوم َِديُث ِف السَُّنِن َوَغريم َعُلوُه، َوَلوم  : اْلم َعُل، َِأَنَّ السََّلَف ممَّنم بـَعمَد الصََّحابَِة ملَم يـَفم اَل يـَفم

ُروًعا لََباَدُروا ِإلَيمِه وَ   .لَثَابـَُروا َعَليمهِ َكاَن َمشم
ُ أعلم  .َواَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  َلف ِف َدفنه أليَل َكاَن َأمم نـََهارًا قَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، : صفة َدفنه َعَليمِه السَََّلم، َوَأيمَن دفن، َوذكر اْلم َحدَّ
بَـَرين َأيب  ، َأخم ثـََنا ابمُن ُجَريمج  ُروا َأيمَن : زِيِز بمُن ُجَريمج  َوُهَو َعبمُد المعَ  -َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ملَم يَدم َأنَّ َأصمَحاَب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  بـُُروَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  .يـَقم
ر   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َحىتَّ قَاَل َأبُو َبكم عمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ بَـرم َنِبٌّ ِإالَّ َحيمُث َُيُوُت، فأخروا فَراشه وحفروا حَتمَت  ملَم : مسَِ يـُقم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ِفَراِشِه َصلَّى اَّللَّ
ُه، َلِكنم َرَوا رِكم يِق، فَِإنَُّه ملَم يُدم َ الصِ دِ  َ َعبمِد المَعزِيِز بمِن ُجَريمج  َوبـَنيم َاِفُظ أَ َوَهَذا ِفيِه انمِقطَاٌع بـَنيم بُو يـَعمَلى ِمنم َحِديِث ابمِن ُه اْلم

يِق َرِضَي اَّللَُّ  ر  الصِ دِ   َعبَّاس  َوَعاِئَشَة، َعنم َأيب َبكم



ُهم، فـََقالَ  ر ، َعِن ابمِن أَ : َعنـم ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب َبكم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ ََرِوي ، َحدَّ ، َعنم يب ُمَليمَكةَ َحدثَنا َأبُو ُموَسى اهلم
ر  : َعاِئَشَة، قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي قُِبَض، فـََقاَل َأبُو َبكم تَـَلُفوا ِف َدفمِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه : اخم عمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ

 :َوَسلََّم يـَُقولُ 
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َمم "  َبُض النَِّبُّ ِإالَّ ِف َأَحبِ  اَأم  .ادمِفُنوُه َحيمُث قُِبضَ : فـََقالَ " ِكَنِة ِإلَيمِه اَل يـُقم
ر  الممُ  ، َعنم َأىَب ُمَعاِويََة، َعِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َبكم ، َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة، َعنم َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم َأىَب ُكَريمب  َليمِكيِ 

ر  َلمَّا قُِبَض : َعاِئَشَة قَاَلتم  تَـَلُفوا ِف َدفمِنِه فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اخم ًئا : َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عت من َرُسول هللا َشيـم مسَِ
َفَن ِفيِه : " َما َنِسيُتُه، قَالَ  ِضِع الَِّذي ُيُِبُّ َأنم يُدم ُ نَِبيًّا ِإالَّ ِف المَموم  ".َما قـََبَض اَّللَّ

ِضِع ِفَراِشهِ ادمِفُنوُه ِف   .َموم
ر  : مثَّ ِإنَّ الرتِ مِمِذيَّ َضعََّف المُمَليمِكيَّ مثَّ قَالَ  ِه، َرَواُه ابمُن َعبَّاس  َعنم َأيب َبكم َِديُث ِمنم َغريمِ َهَذا المَوجم َوَقدم ُرِوَي َهَذا اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يِق َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .الصِ دِ 
ر  قَالَ َوقَاَل ا ثَُه، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ َأَِب َبكم َحاَق، َعنم َرُجل  َحدَّ َُمِويُّ َعنم َأبِيِه َعِن ابمِن ِإسم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ : َأم مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  َفنم نىب قط  ِإالَّ َحيمُث قبض : " َصلَّى اَّللَّ  ".ِإنَُّه ملَم يُدم
نـمَياقَاَل أَ  ِر بمُن َأيب الدُّ َثيِن ُُمَمَُّد بن سهل التَِّميِمي، َحدثَنا ِهَشاُم بمُن َعبمِد المَمِلِك الطََّياِلِسيُّ، َعنم َْحَّاِد بمِن : بُو َبكم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِِبلمَمِديَنِة َحفَّارَا: َسَلَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  ِن فـََلمَّا َماَت النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمهُ : قَاُلوا ر  َرِضَي اَّللَّ ِفُنُه؟ فـََقاَل َأبُو َبكم ِخُر َيُشقُّ، َفَجاَء : َأيمَن نَدم ِف المَمَكاِن الَِّذي َماَت ِفيِه، وََكاَن َأَحُدمُهَا يـُلمِحُد َواْلم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ الَِّذي يـُلمِحُد فـََلَحَد لِ   .لنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َقِطًعا ، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه ُمنـم  .َوَقدم َرَواُه َماِلُك بمُن َأَنس 

َثيِن ُحسَ : َوقَاَل َأبُو يعلى َحاَق، َحدَّ َعمَلى، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َران، َحدثَنا َعبمُد اَأم ، َعنم َحدثَنا َجعمَفر بن مهم ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ نيم
، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس   َلمَّا َأرَاُدوا َأنم َُيمِفُروا لِلنَِّب ِ : ِعكم

ِل َمكََّة، وََكاَن َأبُو طَلمَحة ِر َأهم َرَّاِح َيضمَرُح َكَحفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن َأبُو ُعبَـيمَدة اْلم ل   َصلَّى اَّللَّ ُهَو الَِّذي َكاَن  زيد ابمن َسهم
ِ فـََقاَل َِأََحِدمِهَا ِل المَمِديَنِة وََكاَن يـُلمِحُد، َفَدَعا المَعبَّاُس َرُجَلنيم  .اذمَهبم ِإََل َأىب ُعبَـيمَدة: َُيمِفُر َِأَهم

خر  .اذمَهبم ِإََل َأىب طَلمَحة، اللَُّهمَّ خره ِلَرُسوِلك: َوقَاَل لآلم
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 .ُب َأيب طَلمَحَة َأَِب طَلمَحةَ فـََوَجَد َصاحِ : قَالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َفَجاَء ِبِه فـََلَحَد ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



َم الثََُّلََثِء ُوِضَع َعَلى َسرِيرِِه ِف  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ِلُموَن  بـَيمِتِه، َوَقدم َكافـََلمَّا ُفرَِغ ِمنم َجَهاِز َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن المُمسم
تَـَلُفوا ِف َدفمِنهِ   .اخم

ِجِدهِ : فـََقاَل قَاِئلٌ  ِفُنُه ِف َمسم  .نَدم
ِفُنُه َمَع َأصمَحابِهِ : َوقَاَل قَاِئلٌ   .نَدم

ر   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقول: فـََقاَل َأبُو َبكم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".ِفَن َحيمُث قُِبَض َما قبض َنِبٌّ ِإالَّ دُ : " ِإين ِ مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِّذي تـُُوِفِ َ ِفيِه َفَحَفُروا َلُه حَتمَتُه، مثَّ أُ  ُ فـَُرِفَع ِفَراِش َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ دمِخَل النَّاُس َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياُن، َوملَم َعَليمِه َوَسلََّم ُيَصلُّوَن َعَليمِه َأرمَسااًل، الر ِ  ُهمم ُأدمِخَل النِ َساُء، َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ النِ َساُء ُأدمِخَل الصِ بـم َجاُل َحىتَّ ِإَذا ُفرَِغ ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَحدٌ   .يـَُؤمَّ النَّاُس َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرمِبَعاءِ  َفُدِفَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلِة اَأم َسِط اللَّيمِل لَيـم  .ِمنم َأوم
ِب بمِن َجرِير ، َعنم َأبِيِه، َعنم ُُمَمَّ  ، َعنم َوهم َضِميِ  َهم ِر بمِن َعِلي   اْلم َحاَق َفذََكَر َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َنصم ِد بمِن ِإسم

َناِدِه ِمثـمَلهُ   .إبِِسم
ُ َعَليم  َونـََزلَ : َوزَاَد ِف آِخرِهِ  ََل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراُن َموم َرتِِه َعِليُّ بمُن َأىب طَالب َوالمفضل َوقثم ابمنا َعبَّاس َوُشقم ِه ِف ُحفم

 .َوَسلَّمَ 
يل    ُس بمُن َخوم َلى  -َوقَاَل َأوم َ َوَحظََّنا مِ : ِلَعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب   -َوُهَو َأبُو لَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأنمُشُدَك اَّللَّ نم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .انمِزلم : قَاَل َلُه َعِليٌّ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَلمَبُسَها َفَدفـَنَـَها  َراُن َموماَلُه َأَخَذ َقِطيَفًة َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َواَّللَِّ اَل يـَلمَبُسهَ : ِف المَقربمِ َوقَالَ وََكاَن ُشقم

 .َأَحٌد بـَعمَدكَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َفُدِفَنتم َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَ  ، َعِن ابمِن ِإسم ِ بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َجرِيِر بمِن َحازِم  َماُم َأْحمَُد، َعنم ُحَسنيم  َوَقدم َرَواُه اْلمِ
َحاَق ِبهِ ُُممَتَصًرا، وََكَذِلَك َرَواُه يُوُنُس بمُن بَُكريم  وَ  ُرُه َعِن ِإسم  .َغيـم

رَِمَة، َعِن ابمنِ * * *  ِ، َعنم ِعكم َصنيم  َوَرَوى المَواِقِديُّ َعِن ابمُن َأيب َحِبيَبَة، َعنم َداُوَد بمِن اْلُم
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  يِق، َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  الصِ دِ  ، َعنم َأيب َبكم  ".ا قـََبَض هللا نَبيا ِإالَّ َودفن َحيمُث قُِبَض مَ : " َعبَّاس 
َبَّاِر، َعنم يُوُنُس بمُن بَُكريم ، عَ  ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم َهِقيُّ َعِن اْلم َحاَق، َعنم َوَرَوى المبَـيـم نم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

ِ َأوم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، قَالَ ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد  َصنيم ُ َعَليمِه : اَّللَِّ بمِن اْلُم َلمَّا َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَلُفوا ِف َدفمِنِه فـََقاُلوا ِفُنُه؟ َمَع النَّاِس َأوم ِف بـُُيوتِهِ : َوَسلََّم اخم  .َكيمَف نَدم

ر   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ ِإين ِ : فـََقاَل َأبُو َبكم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ نَِبيًّا ِإالَّ ُدِفَن َحيمُث قُِبَض : "  مسَِ  ".َما قـََبَض اَّللَّ
 .َفُدِفَن َحيمُث َكاَن ِفَراُشُه، رُِفَع المِفَراُش َوُحِفَر حَتمَتهُ 



َِميِد بم : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ثـََنا َعبمُد اْلم ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َسِعيد  َحدَّ َنِسيِ  َخم يـَعميِن ابمَن  -ُن َجعمَفر ، َعنم ُعثمَماَن بمِن ُُمَمَّد  اَأم
ِهِ : قَالَ  -يـَرمبُوع   ِضِع قـَربم تَـَلُفوا ِف َموم  .ملا توىف النَِّب صلى هللا عيله َوَسلََّم اخم

ِتغمَفاَر هَلُمم ِف المَبِقيِع، فـََقدم َكاَن يُ : فـََقاَل قَاِئلٌ  ِثُر ااِلسم  .كم
رَبِهِ : َوقَاَل قَاِئلٌ   .ِعنمَد ِمنـم
هُ : َوقَاَل قَاِئلٌ   .ِف ُمَصَلَّ

ر  فـََقالَ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ يـَُقولُ : َفَجاَء َأبُو َبكم  ". َما قُِبَض َنِبٌّ ِإالَّ ُدِفَن َحيمُث تـُُوِفِ َ : " ِإنَّ ِعنمِدي ِمنم َهَذا َخبَـًرا َوِعلمًما، مسَِ
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ا َوُهَو ِف َحِديِث َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعِن المَقاِسِم بمِن ُُمَمَّد ، َوِف َحِديِث ابمِن ُجَريمج  َعنم َأبِيِه، ِكََلمهَُ : قَاَل اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمرمَسًَل  يِق، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ر  الصِ دِ   .َعنم َأيب َبكم
َهِقيُّ  َبَّاِر، َعنم يُوُنَس بمِن بَُكريم ، َعنم َسَلَمَة بمِن نـُبَـيم : َوقَاَل المبَـيـم ََصمِ ، َعنم َأْحمََد بمِن َعبمِد اْلم َاِكِم، َعِن اَأم ِط بمِن َعِن اْلم

، َعنم َأبِيِه، َعنم َساملِِ بمِن ُعبَـيمد    وََكاَن ِمنم َأصمَحابِ  -َشرِيط 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي َماَت مثَّ َخَرَج، َفِقيَل َلهُ  :قَالَ  -الصُّفَِّة  ر  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ : َدَخَل َأبُو َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَالَ   .نـََعمم : َصلَّى اَّللَّ
 .فـََعِلُموا َأنَُّه َكَما قَالَ 

 .َتَِيُئوَن ُعَصًبا ُعَصًبا، فـَُتَصلُّونَ : ِه؟ وََكيمَف ُنَصلِ ي َعَليمِه؟ قَالَ َأُنَصلِ ي َعَليم : َوِقيَل َلهُ 
 .فـََعِلُموا َأنَُّه َكَما قَالَ 
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َفُن َوَأيمَن؟ قَالَ : قَاُلوا ُ ُروَحُه، فَِإنَُّه ملَم يـَقمِبضم ُروَحُه ِإالَّ ِف َمَكان  طَيِ ب  : َهلم يُدم  .َحيمُث قـََبَض اَّللَّ
 .َعِلُموا َأنَُّه َكَما قَالَ فَـ 

َنمَصاِريِ ، َعنم َسِعيِد بمِن ا* * *  َنَة، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد  اَأم َياَن بمِن ُعيَـيـم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُسفم : لمُمَسيِ ِب، قَالَ َوَرَوى المبَـيـم
ِري، فـََقاَل هَلَا: اَلتم َعَرَضتم َعاِئَشُة َعَلى َأبِيَها ُرؤمََي، وََكاَن ِمنم َأعمرَبِ النَّاِس قَ  ِإن : رََأيمُت َثََلثََة َأقمَمار  َوقـَعمَن ِف ِحجم

َرمِض َثََلثَةٌ  ِل اَأم ُر َأهم  .صدقت ُرؤمََيك دفن ِف بـَيمتك من َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ُر َأقمَماِركِ : فـََلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَرَواُه َماِلٌك، َعنم َُيمََي بمِن َسِعيد ، َعنم ! ََي َعاِئَشُة َهَذا َخيـم

َقِطًعا  .َعاِئَشَة ُمنـم
َها َأنَـَّها قَاَلتم  ِ َعنـم ِري َوََنمِري، َومَجََع اَّللَُّ : َوِف الصَِّحيَحنيم َ َسحم ِمي َوبـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَيمِِت َوِف يـَوم  تـُُوِفِ َ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 َ ِخَرةِ بـَنيم نـمَيا َوَأوَِّل َساَعة  ِمَن اْلم  .رِيِقي َورِيِقِه ِف آِخِر َساَعة  ِمَن الدُّ
عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى : َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َحِديث َأىب عَوانَة، َعن ِهََلل الموراق، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َقاَلتم  مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َُذوا قـُُبوَر َأنمِبَيائِِهمم َمَساِجَد : " َم ِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه يـَُقولُ اَّللَّ ُ الميَـُهوَد َوالنََّصاَرى اختَّ  ".َلَعَن اَّللَّ
ِجًدا: قَاَلتم َعاِئَشةُ  َر َأنَُّه َخِشَي َأنم يـُتََّخَذ َمسم ُرُه، َغيـم  .َوَلوماَل َذِلَك ََأُبمِرَز قـَبـم



ثـََنا َُممُمود بن غيََلن، َحدثَنا َهاشم بن المَقاِسم: اَجهم َوقَاَل ابمُن مَ   َحدثَنا ُمَباَرُك بمنُ : َحدَّ
، قَالَ  َثيِن ُْحَيمٌد الطَِّويُل، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكاَن : َفَضاَلَة، َحدَّ ِة ِِبلمَمِدينَ ( 5)َلمَّا تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

خر يضرح فـََقالُوا  ونبعث( 1)نستخري هللا : رجل يلمحد َواْلم
__________ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِِبلمَمِديَنةِ  - 5117سَنن ابمن َماَجه َحِديث ( 5)  .َلمَّا تـُُوِفِ َ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .نستخري رَبَنا: ابمن َماَجه( 1)

)*( 
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َناهُ ِإلَيمِهَما، فَأَيُـّ   .ُهَما ُسِبَق تـَرَكم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِد، فـََلَحُدوا ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .فَأُرمِسَل ِإلَيمِهَما َفَسَبَق َصاِحُب اللَّحم

ِر َهاِشِم بمِن المَقاِسِم بِهِ  د، َعنم َأيب النَّضم ََمام َأْحم  .تـََفرََّد ِبِه ابمُن َماَجهم َوَقدم َرَواُه اَأم
ثـََنا ُعَمُر بمُن َشبََّة بمِن ُعبَـيمَدَة بمِن زَيمد  : ابمُن َماَجهم َأيمًضاَوقَاَل  ، َحدثَنا عبيد بن طفيل، َحدثَنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب ( 5)َحدَّ

َثيِن ابمُن َأيب ُمَليمَكَة، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  ِد َلمَّا َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى : ُمَليمَكَة، َحدَّ تَـَلُفوا ِف اللَّحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اخم اَّللَّ
 .َوالشَّقِ  َحىتَّ َتَكلَُّموا ِف َذِلَك َوارمتـََفعت َأصمَواهتم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحيًّا َواَل َميِ ًتا : فـََقاَل عمر وا ِإََل الشَّقَّاِق فََأرمَسلُ  -َأوم َكِلَمًة ََنمَوَها  -التصخبوا ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يًعا ِحِد مجَِ  .َوالَلَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مثَّ دفن ِحُد فـََلَحَد ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َفَجاَء الَلَّ
 .تـََفرََّد ِبِه ابمُن َماَجهم 
َماُم َأْحمَدُ  ، َعِن ابمنِ : َوقَاَل اْلمِ  .ُعَمرَ  َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا المُعَمِريُّ، َعنم ََنِفع 

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َد َلُه ْلَمدٌ َوَعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َم ُأْلِم
 ِ َهنيم  .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذيمِن المَوجم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُي: َوقَاَل اْلمِ ، قَالَ َحدَّ َثيِن َأبُو مَجمَرَة َعِن ابمِن َعبَّاس  ُجِعَل ِف قـَربمِ : َي بن ُشعمَبة َوابمن َجعمَفر، َحدثَنا ُشعمَبُة، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِطيَفٌة َْحمَراءُ   .النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 ، ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم ُطُرق   .َعنم ُشعمَبَة ِبهِ َوَقدم َرَواُه ُمسم
 َوَقدم َرَواُه وَِكيعٌ 

 .َعنم ُشعمَبةَ 
ُ َعَليمِه َوسلم: َوقَاَل وَِكيعٌ   .َكاَن َهَذا َخاصًّا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َرَواُه ابمن َعَساِكر



__________ 
 .ابمن يزِيد: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن سَنن ابمن َماَجه
)*( 
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َسِن، َأنَّ : ابمُن َسعمد   َوقَالَ  َراينُّ، َعِن اْلَم ُمم َعُث بمُن َعبمِد المَمِلِك اْلم  َرُسوَل اَّللَِّ َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد هللا االنصاري، َحدثَنا َأشم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم بسط حَتمَتُه َقِطيَفة  َْحمَراَء َكاَن يـَلمَبُسَها، قَالَ   .اَنتم َأرمًضا نديةوَكَ : َصلَّى اَّللَّ

َسِن قَالَ  م حنني: َوقَاَل هشيم بن َمنمُصور  َعِن اْلَم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقِطيَفٌة َْحمَراُء َكاَن َأَصابـََها يـَوم  .ُجِعَل ِف قـَربمِ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َسُن ]قَاَل   .َجَعَلَها َِأَنَّ المَمِديَنَة َأرمٌض َسِبَخةٌ ( [ : 5)اْلَم

َسَن يـَُقولُ : اَل ُُمَمَّد بن سعدَوقَ  عمُت اْلَم َباِء، مسَِ َبَة بمِن َأيب الصَّهم َيَّاُط، َعنم ُعقم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َحدثَنا َْحَّاُد بمُن َخاِلد  اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َرمَض ملَم ُتَسلَّطم : " َصلَّى اَّللَّ َنمِبَياِء افمِرُشوا يل قطيفة ِف ْلَمِدي فَِإنَّ اَأم َساِد اَأم  ".َعَلى َأجم

ِريِ ، َعنم َسعِ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُمَسد د، َحدثَنا عبد المَواِحد، َحدثَنا َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم َاِفُظ المبَـيـم يِد بمِن المُمَسيَِّب، َوَرَوى اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ : قَاَل َعِليٌّ : قَالَ  ًئا، وََكاَن طَيِ ًبا َغسَّلمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َم َفَذَهبمُت َأنمظُُر ِإََل َما َيُكوُن ِمَن المَميِ ِت فـََلمم َأَر َشيـم

 .َحيا َوَميًتا
ُل َوَصالِ : قَالَ  َنانَُه ُدوَن النَّاِس َأرمبـََعٌة، َعِليٌّ َوالمَعبَّاُس َوالمَفضم ََل الَووَل دفبه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َوِإجم ُ ٌح َموم نَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ًبا ُ َعَليمِه َوَسلََّم ْلَمٌد، َوُنِصَب َعَليمِه اللَُِّبُ َنصم  .َعَليمِه َوَسلََّم، َوْلَُِد لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُع لَِبَنات   َهِقيُّ َعنم بـَعمِضِهمم َأنَُّه ُنِصَب َعَلى ْلده َعَليمِه السَََّلم ِتسم  .َوذََكَر المبَـيـم

، َقالَ َوَرَوى ا رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َرة َعن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َمعمَبد ، َعنم ِعكم ُ : لمَواِقِديُّ َعِن ابمِن َأيب ُسبـم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُس ِمنم  ُضوًعا َعَلى َسرِيرِِه ِمنم ِحنِي زَاَغِت الشَّمم  َعَليمِه َوَسلََّم َموم

ِ إِ  ِم ااِلثـمنَـنيم ِِه فـََلمَّا َأرَايـَوم َم الثََُّلََثِء، ُيَصلِ ي النَّاُس َعَليمِه َوَسرِيُرُه َعَلى َشِفرِي قـَربم ُس يـَوم ُدوا َأن يقربوه ََل َأنم زَاَغِت الشَّمم
َليمِه فَُأدمِخَل ِمنم ُهَناكَ   .َعَليمِه السَََّلم ََنَُّوا السَّرِيَر ِقَبَل رِجم

َرتِِه المَعبَّا  .ُس َوَعِليٌّ َوقـَُثُم َوالمَفضمُل وشقرانَوَدَخَل ِف ُحفم
__________ 

 .لَيست ِف ا( 5)
)*( 
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، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َعنم ِعكم َاِعيَل السُّدِ يِ  َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ِإمسم ُ َعَليمِه : َوَرَوى المبَـيـم َر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدَخَل قـَبـم
َنمَصاِر َوُهَو الَِّذي َسوَّى ُْلُوَد قـُُبوِر الشَُّهَداءِ َوَسلََّم ا ر  لمَعبَّاُس َوَعِليٌّ َوالمَفضمُل َوَسوَّى ْلَمَدُه رَُجٌل ِمَن اَأم َم بَدم  . يـَوم

َم ُأُحد  : قَاَل ابمُن َعَساِكرَ   .َصَوابُُه يـَوم
ِ بمُن َعبم  َحاَق َعنم ُحَسنيم َم ِرَوايَُة ابمُن ِإسم ، قَالَ َوَقدم تـََقدَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َعنم ِعكم َكاَن الَِّذيَن نـََزُلوا ِف قـَربمِ : ِد اَّللَِّ

، َوذََكَر ِقصََّة المقَ  يل   ُس بمُن َخوم َاِمَس َوُهَو َأوم َراُن، َوذََكَر اْلم  ِطيَفِة الَِِّت َوَضَعَها ِف المَقربمِ َرُسول هللا َعِليٌّ َوالمَفضمُل َوقـَُثُم َوُشقم
َرانُ   .ُشقم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َياُن بمُن َسِعيد ، ُهَو : َوقَاَل اْلم أخربََن َأبُو طَاِهر اْلداِبذى، َحدثَنا َأبُو قََلبَة، َحدثَنا َأبُو َعاِصم، َحدثَنا ُسفم
َثيِن َأبُ : الثَـّومِريُّ، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعِن الشَّعمِبِ ، قَالَ  ، قَالَ َحدَّ َكَأين ِ َأنمظُُر ِإلَيمِهمم ِف قـَربمِ النَِّبِ  َصلَّى : و َمرمَحب 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمبـََعةٌ   .َأَحُدُهمم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َعومف  : اَّللَّ
َياَن، َعنم ِإمسمَاِعيلَ   .بمِن َأيب َخاِلد  ِبهِ  َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم ُُمَمَِّد بمِن الصَّبَّاِح، َعنم ُسفم

َثيِن َمرمَحٌب َأو ابمن عم َاِعيَل، َعِن الشَّعمِبِ ، َحدَّ َأنَـُّهمم ( : 5)ى َمرمَحب  مثَّ َرَواُه َعنم َأْحمََد بمِن يُوُنَس، َعنم زَُهريم  َعنم ِإمسم
، فـََلمَّا فـَرََغ َعِليٌّ قَ  ُلهُ : الَ َأدمَخُلوا َمَعُهمم َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َعومف  َا يَِلي الرَُّجَل َأهم  .ِإَّنَّ

هِ  َناُدُه َجيِ ٌد َقِويٌّ، َواَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم ا َوِإسم  .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّ
ِتيَعابِهِ  ُُه ُسَويمُد بمُن قـَيم : َوَقدم قَاَل َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المبَـرِ  ِف اسم ، َوذََكَر َأَِب َمرمَحب  آَخَر َوقَالَ َأبُو َمرمَحب  امسم اَل َأعمِرُف : س 

 .َخبَـَرهُ 
َِثرِي ِف المَغابَةِ  َِديِث َأحدمَها َأو ََثِلث َغريمَها : قَاَل ابمُن اَأم َتِمُل َأنم َيُكوَن رَاِوي َهَذا اْلم َمد]فـََيحم  ( .1[ )َوَّللَّ اْلم

__________ 
 .َأو َأبُو مرحب: ح( 5)
 .الَيست ِف ( 1)
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ًدا َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ  ُر َمنم َكاَن آِخَر النَّاِس ِبِه َعهم  ِذكم
َماُم َأْحمَدُ  َحاق ابمن َيَسار ، َعنم ِمقمَسم  َأيب المقَ : قَاَل اْلمِ َثيِن َأىب ِإسم َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأيب، َعِن ابمِن ِإسم ثـََنا يـَعمُقوُب، َحدَّ اِسِم َحدَّ

َاِرِث، قَالَ مَ  ، َعنم َموماَلُه َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم َفل  َاِرِث بمِن نـَوم ََل َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم اعمَتَمرمُت َمَع َعِلي   ِف زََماِن ُعَمَر َأوم زََماِن : وم
ِتِه ُأمِ  َهاِنئ  بِنمِت َأيب طَالب، فـََلمَّا فرغ من عمرته رَ   .َجَع َفَسَكبت َلُه غسَل َفاغمَتَسلَ ُعثمَماَن، فـَنَـَزَل َعَلى ُأخم

ِل المِعَراِق فـََقاُلوا ِلِه َدَخَل َعَليمِه نـََفٌر ِمنم َأهم أَُلَك َعنم َأممر  َنُِبُّ َأنم خُتمرِبَََن َعنمهُ : فـََلمَّا فـَرََغ َمنم ُغسم َناَك َنسم  .ََي َأَِب َحَسن  ِجئـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، قَاُلواَأُظنُّ المُمِغريََة بمَن ُشعمَبَة ُُيَد ِ : قَالَ  ًدا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدَث النَّاِس َعهم  .َأَجلم : ثُُكمم َأنَُّه َكاَن َأحم

أَُلكَ  َنا َنسم  .َعنم َذِلَك ِجئـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَُثُم بمُن َعبَّاس  : قَالَ  ًدا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدُث النَّاِس َعهم  .َأحم
هِ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد ِمنم َهَذا المَوجم

َلُه َعِن  َلُه َسَواًء، ِإالَّ َأنَُّه قَاَل قـَبـم َحاَق ِبِه ِمثـم َحاَق قَالَ َوَقدم َرَواُه يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم وََكاَن المُمِغريَُة : ابمِن ِإسم
ُت َخامتَِي: بمُن ُشعمَبَة يـَُقولُ  مُ  َأَخذم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقـُلمُت ِحنَي َخَرَج المَقوم ُتُه ِف قـَربمِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َخامتَِي َقدم : فَأَلمَقيـم
 .َسَقَط ِف المَقربمِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَأُكوَن آِخرَ  ًدا َِأََمسَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه َعمم َا َطَرحم ًدا بِهِ  َوِإَّنَّ  .النَّاِس َعهم
َحاقَ  َاِرِث، قَالَ : قَاَل ابمُن ِإسم َحاُق بمُن َيَسار ، َعنم مقسم، َعنم َموماَلُه َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم َثيِن َواِلِدي ِإسم اعمَتَمرمُت َمَع : َفَحدَّ

 .َعِلي   
 .َفذََكَر َما تـََقدَّمَ 

نمهُ َوَهَذا الَِّذي ذُِكَر َعِن المُمِغريَِة بمِن شُ  ُ َعنمُه ملَم ُُيَكِ  َتِضي َأنَُّه َحَصَل َلُه َما َأمََّلُه، فَِإنَُّه َقدم َيُكوُن َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ ِمَن  عمَبَة اَل يـَقم
َم َيُكوُن الَِّذي َأَمَرُه مبَُناوَ  ُه، َوَعَلى َما تـََقدَّ َرَه فـََناَوَلُه ِإَيَّ  .لَِتِه َلُه قـَُثَم بمَن َعبَّاس  النـُُّزوِل ِف المَقربمِ َبلم َأَمَر َغيـم

َثيِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد، َعنم َأبِيِه، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمنِ : َوَقدم قَاَل المَواِقِديُّ   َحدَّ
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َبَة، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َألمَقى المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة َخامَتَُه ِف قـَربمِ : َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم  . َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُه لِتَـُقولَ : فـََقاَل َعِليٌّ  َا َألمَقيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ِإَّنَّ  .نـََزلمُت ِف قـَربمِ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .فـَنَـَزَل فََأعمطَاهُ 
 .َأوم َأَمَر َرُجًَل فََأعمطَاهُ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا هبز َوَأبُو َكاِمل، قَااَل  َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َعنم َأيب َعِسيب  َأوم : َحدَّ ين ِ َوم َراَن اْلم َحدثَنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم َأيب ِعمم
زٌ  ادمُخُلوا َأرمَسااًل : َكيَف نصلى، قَالَ : ِإنَُّه َشِهَد الصَََّلَة َعَلى النَِّبِ  َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم قَاُلوا: َأيب َعِسيم  قَاَل بـَهم

َخرِ  ُخُلوَن ِمنم َهَذا المَباِب فـَُيَصلُّوَن َعَليمِه مثَّ خَيمُرُجوَن ِمَن المَباِب اْلم  .َأرمَسااًل، َفَكانُوا يَدم
 .قد بقى من رجَليمِه شئ مل تصلحوه: فـََلمَّا ُوِضَع ِف ْلَمِدِه قَاَل المُمغريَة: قَالَ 
 .هُ فَادمُخلم فََأصمِلحم : قَاُلوا

 .َفَدَخَل َوَأدمَخَل يََدُه َفَمسَّ َقَدَميمِه َعَليمِه السَََّلم
 .َأِهيُلوا َعَليَّ التـَُّرابَ : فـََقالَ 

ًدا ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فََأَهالُوا َعَليمِه َحىتَّ بلغ ِإََل َأنمَصاَف َساقـَيمِه، مثَّ َخَرَج َفَكاَن يـَُقولُ  َدثُُكمم َعهم !  َعَليمِه َوَسلَّمَ َأََن َأحم
َحاقَ  ُنُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َوقَاَل يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم ثـَتميِن فَاِطَمُة بِنمُت ُُمَمَّد  اممَرَأُة َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب : َمىَت َوَقَع َدفـم َحدَّ

َها َحىتَّ مسعته  ر  وأدخلين َعَليـم َرةَ ( 5)َبكم َها، َعنم َعمم ُ َعَليمِه : ، َعنم َعاِئَشَة، َأنَـَّها قَاَلتم ِمنـم َنا ِبَدفمِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َما َعِلمم
َرمبَِعاءِ  َلِة اَأم ِف لَيـم َت المَمَساِحي ِف َجوم عمَنا َصوم  .َوَسلََّم َحىتَّ مسَِ



َُليمس بن ِهَشا: َوقَاَل المَواِقِديُّ  َرَة، َعنم اْلم ثـََنا ابمُن َأيب َسبـم ، َعنم ُأمِ  َسَلَمَة، قَاَلتم َحدَّ َنا ََنمُن : م، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َوهمب  بـَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـُُيوتَِنا  جُممَتِمُعوَن نـَبمِكي ملَم نـََنمم َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َت ا عمَنا َصوم يَِتِه َعَلى السَّرِيِر، ِإذم مسَِ  .ِف السََّحرِ ( 1)لمَكَرازِيِن َوََنمُن نـََتَسلَّى ِبُرؤم
ِر، فـََلمَّا ذ : قَاَلتم ُأمُّ َسَلَمةَ  ِجِد، فَارمََتَِّت المَمِديَنُة َصيمَحًة َواِحَدًة، َوَأذََّن ِبََلٌل ِِبلمَفجم ُل المَمسم َنا َوَصاَح َأهم  كرَفِصحم

__________ 
 .تسمعه: ا( 5)
 .مجع كرزن َوُهَو الفأس المَكِبريَة: الكرازين( 1)
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ِِه فغلق دوهنم، في اهلا ِمنم ُمِصيَبة  َما النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َبَكى وانتحب، فـََزاَدََن ُحزمًَن َوَعاجَلَ النَّاُس الدُُّخوَل ِإََل قـَربم
َنا بـَعمَدَها مبُِصيَبة  ِإالَّ َهاَنتم ِإَذا ذََكرمََن ُمِصيبَـتَـَنا ِبِه َصلَّى اَّللَُّ   . َعَليمِه َوَسلَّمَ ُأِصبـم

َحاَق، َعنم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَقاِسِم، َعنم َأبِيهِ  َماُم َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َوَقدم َرَوى اْلمِ
ِ وَ  َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـُُوِفِ َ يـَوم َرمِبَعاءِ َصلَّى اَّللَّ َلَة اَأم  .ُدِفَن لَيـم

ُلُه ِف َغريمِ َما َحِديث   َم ِمثـم  .َوَقدم تـََقدَّ
َئِمَِّة َسَلًفا َوَخَلًفا  ُر َواِحد  ِمَن اَأم ، َوَجعمَفُر بن ُُمَمَّد ; َوُهَو الَِّذي َنصَّ َعَليمِه َغيـم ُهمم ُسَليمَماُن بمُن َطرمَخاَن التـَّيمِميُّ ِمنـم

ُرُهمم الصَّاِدق، َوابمن  َبَة َوَغيـم َحاق، وُموَسى ابمن ُعقم  .ِإسم
َومزَاِعيِ  َأنَّ  ، َعِن اَأم َياَن، َعن عبد اْلميد، َعن َبكَّار ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُشَعيمب  تـُُوِفِ َ َرُسوُل : ُه قَالَ َوَقدم َرَوى يـَعمُقوُب بمُن ُسفم

َم ااِلثـمنَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َم الثََُّلََثءِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِصَف النـََّهاُر، َوُدِفَن يـَوم ِ قـَبمَل َأنم يـَنـم  .نيم
د َعن عبد الرَّزَّاق، َعن ابمن جريج، قَالَ  َماُم َأْحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َماَت ِف : َوَهَكَذا َرَوى اْلمِ رِبمُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُأخم

ِ َود َم ااِلثـمنَـنيم  .فن من المَغد ِف الضَُّحىالضَُّحى يـَوم
َيان، َعن َجعمَفر ابمن ُُمَمَّد، َعن َأبِيه و : َوقَاَل يـَعمُقوب* * *  َيان، َحدثَنا سعيد بن َمنمُصور، َحدثَنا ُسفم [ َعن]َحدثَنا ُسفم

مَ ( 5) ، َعنم َأيب َجعمَفر ، َأنَّ َرُسوَل هللا تـُُوِفِ َ يـَوم  ابمِن ُجَريمج 
ِ، فـََلبِ  َم الثََُّلََثِء ِإََل آِخِر النـََّهارِ ااِلثـمنَـنيم َلَة َويـَوم َم َوتِلمَك اللَّيـم  .َث َذِلَك الميَـوم

،ِ م ااِلثـمنَـنيم َناُه من َأنه َعَليمِه السَََّلم توىف يـَوم َلفم ُهوِر َما َأسم ُمم ُهوُر َعِن اْلم ٌل َغرِيٌب، َوالمَمشم َلة االربعاء فـَُهَو قـَوم  .َودفن لَيـم
__________ 

 .ست ِف الَي( 5)
)*( 
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َِميِد بمِن َبكَّار ، َياَن َعنم َعبمِد اْلم َواِل المَغرِيَبِة ِف َهَذا َأيمًضا َما َرَواُه يـَعمُقوُب بمُن ُسفم َقـم ، َعِن َأىب  َوِمَن اَأم َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُشَعيمب 
، قَالَ  ُحول  مَ : النـُّعمَماِن، َعنم َمكم َم  ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ يـَوم ، َوتـُُوِفِ َ يـَوم ِ َم ااِلثـمنَـنيم ، َوَهاَجَر يـَوم ِ َم ااِلثـمنَـنيم ِ، َوُأوِحَي ِإلَيمِه يـَوم ااِلثـمنَـنيم

ُخُل َعَليمِه النَّاُس أَ  َفُن، يَدم م  اَل يُدم ، َوَمَكَث َثََلثََة َأَيَّ ِ َوِستِ نَي َسَنًة َوِنصمف  تَـنيم ِ لِِثنـم وَن اَل ُيَصفُّوَن رمَسااًل َأرمَسااًل ُيَصلُّ ااِلثـمنَـنيم
 .َواَل يـَُؤمُُّهمم َعَليمِه َأَحدٌ 

لُهُ  َفنُ : فـََقوم م  اَل يُدم  .ِإنَُّه َمَكَث َثََلثََة َأَيَّ
َلَة اَأمَ  َم الثََُّلََثِء ِبَكَماِلِه، َوُدِفَن لَيـم ِ َويـَوم ِم ااِلثـمنَـنيم  .َقدَّممَنا رمبَِعاِء َكَماَغرِيٌب، َوالصَِّحيُح َأنَُّه َمَكَث بَِقيََّة يـَوم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
، َعن َأبِيه، قَالَ  ُه َما َرَواُه َسيمٌف، َعنم ِهَشام  ِ : َوِضدُّ َم ااِلثـمنَـنيم  .توىف َرُسول هللا يـَوم

[ ِ َم ااِلثـمنَـنيم َلَة الثََُّلََثءِ ( 5[ )َوُغسِ َل يـَوم  .َوُدِفَن لَيـم
ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد  مر ة : قَاَل َسيمفٌ   .جبَِميِعِه َعن َعاِئَشة بِهِ َوَحدَّ

 .َوَهَذا َغرِيٌب ِجدًّا
، قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ ، َعنم َأيب َعِتيق  ن  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر ، َعِن ابمِن َأيب َعوم ُرشَّ َعَلى : َحدَّ

ُ َعَليم  َِن ِه َوَسلََّم المَماُء َرشًّا، وََكاَن الَِّذي َرشَُّه ِبََلُل بمُن َرَِبح  ِبِقرمبَة ، بََدَأ ِمنم ِقَبِل رَأمِسِه ِمنم ِشق ِ قـَربمِ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َُيم ِه اَأم
ِدرم َعَلى َأنم يَُدوَر ِمَن اْلمِ  َداِر ملَم يـَقم َليمِه، مثَّ َضَرَب ِِبلمَماِء ِإََل اْلِم  .َدارِ َحىتَّ انـمتَـَهى ِإََل رِجم

َم : َوقَاَل َسِعيُد بمُن َمنمُصور ، َعِن الدَّرَاَورمِديِ  َعنم يَزِيَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ُين، َعن أم َسلَمة، قَاَلت توىف َرُسول هللا يـَوم
َم الثََُّلََثءِ  ِ، َوُدِفَن يـَوم  .ااِلثـمنَـنيم

َة ، قَالَ َحدثَنا ُمسلم بن َْحَّاد، : َوقَاَل ابمُن ُخَزُيم ، َعِن ابمِن َعبَّاس  تـُُوِفِ َ : َعنم َأبِيِه، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمُن ُعَمَر، َعنم ُكَريمب 
َم الثََُّلََثءِ  ِ، َوُدِفَن يـَوم َم ااِلثـمنَـنيم  .َرُسوُل اَّللَِّ يـَوم

ِل بمِن َسعمد ، َعنم َأبِيِه، : َوقَاَل المَواِقِديُّ   توىف َرُسول هللا: قَالَ َحدََّثىن َأىب بن َعيَّاش بمِن َسهم
__________ 

 .َسَقطت من ا( 5)
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َلَة الثََُّلََثءِ  ِ، َوُدِفَن لَيـم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  .َصلَّى اَّللَّ
نـمَيا َعنم ُُمَمَِّد بمِن َسعمد   ِر بمُن َأيب الدُّ مَ : َوقَاَل َأبُو َبكم َوَِّل،  تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ يـَوم َلًة َخَلتم ِمنم رَبِيع  اَأم َرَة لَيـم َِتم َعشم ِ لِِثنـم ااِلثـمنَـنيم

َم الثََُّلََثءِ   .َوُدِفَن يـَوم
نـمَيا َرائِيل َأبُو ُُمَمَّد النهرتريى : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َأيب الدُّ ، ، َحدثَنا ِعيَسى بمُن يُوُنسَ ( 5)َحدثَنا اْلمسن بن ِإسم



ىَف يـَُقولُ  عمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن َأيب َأوم َاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، مسَِ ِ : َعنم ِإمسم َم ااِلثـمنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم ; َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم الثََُّلََثءِ  َفنم ِإالَّ يـَوم  .فـََلمم يُدم

 .، َوَأبُو َسَلَمَة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َوَأبُو َجعمَفر  المَباِقرُ َوَهَكَذا قَاَل َسِعيُد بمُن المُمَسيِ بِ 
ِِه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َقدم ُعِلَم ِِبلتـََّواتُِر َأنَُّه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّل  َرِة َعاِئَشَة الَِِّت َكاَنتم َفصمٌل ِف ِصَفِة قـَربم ُم ُدِفَن ِف ُحجم

َرةِ  خَتمَتصُّ  ُجم ِجِدِه ِف الزَّاِويَِة المَغرمبِيَِّة المِقبمِليَِّة ِمَن اْلم  .هِبَا َشرمِقيَّ َمسم
ُهَما ُ َعنـم ر  مثَّ ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ  .مثَّ ُدِفَن بـَعمَدُه ِفيَها َأبُو َبكم

ثـََنا َأبُو : َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُمَقاِتل  َر النَِّبِ  َحدَّ ثَُه َأنَُّه رََأى قـَبـم اِر، َأنَُّه َحدَّ َياَن التَّمَّ ، َعنم ُسفم ِر بمُن َعيَّاش  َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمَسنًَّما   ( .1)َصلَّى اَّللَّ

 .تـََفرََّد ِبِه المُبَخاِريُّ 
، َحدثَنا ابمُن َأيب : َوقَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا َأْحمَُد بمُن َصاِلح  ، َعِن المَقاِسِم، قَالَ َحدَّ ُرو بمُن ُعثمَماَن بمِن َهاِنئ  بَـَرين َعمم ، َأخم :  ُفَديمك 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَصاِحبَـيمهِ : َدَخلمُت َعَلى َعاِئَشَة َوقـُلمُت هَلَا ِشِفي يل َعنم قـَربمِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ََي ُأمَّهم اكم
رَِفة  َواَل  َفَكَشَفتم يل َعنم َثََلثَةِ   قـُُبور  اَل ُمشم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َراِء النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َمم  .اَلِطَئة ، َمبمطُوَحٌة بَِبطمَحاِء المَعرمَصِة اْلم
ُ َعنهُ  ُ َعنمُه ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ ر  َرِضَي اَّللَّ  َأبُو َبكم

__________ 
َبة ِإََل هنر تريى، بلد من نواحى االه( 5)  .ضد التسطيح: التسنيم( 1)واز ِنسم
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 ( .5[ )تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُودَ ]

ِرو بمِن ُعثمَماَن، َعِن المَقاِسِم، قَ  ، َعنم َعمم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث ابمِن َأيب ُفَديمك  َاِكُم َوالمبَـيـم اَل فـََرَأيمُت النَِّب َعَليمِه َوَقدم َرَواُه اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوُعَمُر رَأمُسُه ِعنمَد َرُجِل الالسَََّلم ُمَقدَّ  َ َكِتَفِي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ر  رَأمُسُه بـَنيم ُ َعَليمِه ًما، َوَأبُو َبكم نَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلَّمَ 
َهِقيُّ  ُبُت ِإالَّ َعَلى المُمَسطَّحِ  َوَهِذِه الرِ َوايَُة َتُدلُّ َعَلى َأنَّ قـُُبوَرُهمم ُمَسطََّحةٌ : قَاَل المبَـيـم َباَء اَل تـَثـم صم  .َِأَنَّ اْلَم

َباِء ِِبلمُكلِ يَِّة،  صم ُر اْلَم ُ، فَِإنَُّه لَيمَس ِف الرِ َوايَِة ِذكم َهِقيِ  َرِْحَُه اَّللَّ ِكُن َأنم َيُكوَن َوَهَذا َعِجيٌب ِمَن المبَـيـم ِديِر َذِلَك فـَُيمم َوبِتَـقم
َباُء َمغمُروزًَة ِِبلطِ نِي َوََنمِوهُ ُمَسنًَّما َوَعَليمِه اْلمَ   .صم

، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، قَالَ  ُ َعَليمِه َوسلم : َوَقدم َرَوى المَواِقِديُّ َعِن الدَّرَاَورمِديِ  ُر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُجِعَل قـَبـم
 .مسطًحا

ثـََنا فـَرمَوُة بم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  هر، َعن ِهَشام، َعن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، قَالَ َحدَّ َلمَّا َسَقَط : ُن َأيب المَمغمَراِء، َحدثَنا على بن مسم



َاِئُط ِف َزَماِن المَولِيِد بمِن َعبمِد المَمِلِك َأَخُذوا ِف بَِنائِِه فـََبَدتم هَلُمم َقَدٌم فـََفزُِعوا ف ُ ظنوا َأنَـَّها َقِدَم النَّ َعَليمِهُم اْلم ِبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َعَليمِه َوَسلََّم، َفَما ُوِجَد َواِحٌد يـَعمَلُم َذِلَك َحىتَّ قَاَل هَلُمم ُعرمَوة َما ِهَي ; اَل َوهللا ماهى َقَدُم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .ِإالَّ َقَدُم ُعَمرَ 
، َعنم َأبِيِه، َعنم َعاِئَشةَ  ِفينِ  َمَعُهمم َوادمِفينِ  َمَع َصَواِحِب ِِبلمَبِقيِع، اَل : نَـَّها َأومَصتم َعبمَد اَّللَِّ بمَن الزُّبـَريمِ أَ : َوَعنم ِهَشام  اَل َتدم

 .ُأزَكَّى بِِه َأبًَدا
َمارََة ِف َسَنِة ِست   َومَثَاِننَي َقدم َشرَعَ : قـُلمتُ   َكاَن المَولِيُد بمُن َعبمِد المَمِلِك ِحنَي َويلَ اْلمِ

ِه ُعَمَر بمِن َعبمِد المَعزِيِز َأنم يـَُوس ِ  َق وََكَتَب ِإََل ََنئِِبِه ِِبلمَمِديَنِة ابمِن َعمِ  ِجِد المَمِديَنِة، فـََوسََّعُه َحىتَّ ِف بَِناِء َجاِمِع ِدَمشم َع ِف َمسم
َرُة النـََّبِويَُّة ِفيهِ ( 1)ِمنم ََنِحَيِة الشَّرمِق  ُجم  .َفَدَخَلِت اْلم

ِجَد النـََّبِويَّ  َوَقدم  ََل المُفَراِفَصِة، َوُهَو الَِّذي بـَىَن المَمسم َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِبَسَنِدِه َعنم زَاَذاَن َموم َم َرَوى اْلم ُعَمَر بمِن [ ِواَليَةِ ] َأَيَّ
 .َرُه المُبَخاِريُّ، َوَحَكى ِصَفَة المُقُبور َكَما َرَواُه َأبُو َداُودَعبمِد المَعزِيِز َعَلى المَمِديَنِة، َفذََكَر َعنم َساملِِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ ََنمَو َما ذَكَ 

__________ 
 .سقط من ا( 5)
 .من ََنحَية السُّوق: ت( 1)

)*( 
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ِلِمنَي ِمَن المُمِصيَبة المَعِظيَمة بوفاته َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلم ُر َما َأَصاَب المُمسم  ِذكم
، َقالَ : يُّ قَاَل المُبَخارِ  ثـََنا َْحَّاُد بمُن زيد، َحدثَنا ََثِبٌت، َعنم َأَنس  ، َحدَّ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َحرمب  ُ : َحدَّ َلمَّا ثـَُقَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .َعَليمِه َوَسلََّم َجَعَل يـَتَـَغشَّاُه المَكرمبُ 
 .َواَكرمَب َأبـََتاهم : فـََقاَلتم فَاِطَمةُ 

ِم " : فـََقاَل هَلَا  ".لَيمَس َعَلى َأبِيِك َكرمٌب بـَعمَد الميَـوم
َعاهم : فـََلمَّا َماَت قَاَلت ِيَل نـَنـم ِس َمأمَواهم، ََي َأبـََتاُه ِإََل ِجربم  .وأبتاه َأَجاَب َرِبًّ َدَعاهم، ََي َأبـََتاهم ِمنم َجنَِّة المِفرمَدوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم التـَُّراَب؟ ََي َأَنُس َأطَاَبتم َأنـم : فـََلمَّا ُدِفَن قَاَلتم فَاِطَمةُ  تـََفرََّد ِبِه ! ُفُسُكمم َأنم حَتمثُوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .المُبَخاِريُّ َرِْحَُه اَّللَُّ 
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّاُد بن زيد، َحدثَنا ََثبت البناىن، قَاَل أنس: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا يَزِيُد، َحدَّ ُ َعَليمِه فـَلَ : َحدَّ مَّا دفن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف التـَُّراِب َوَرَجعمتُ : َوَسلََّم قَاَلتم فَاِطَمةُ  ُتمم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مم؟ َوَهَكَذا ََي َأَنُس َأطَاَبتم َأنـمُفُسُكمم َأنم َدفـَنـم
 .ِث َْحَّاِد بمِن زَيمد  بِهِ َرَواُه ابمُن َماَجهم ُُممَتَصًرا ِمنم َحِدي

َِديِث َبَكى َحىتَّ خَتمَتِلَف َأضمََلُعهُ : َوِعنمَدُه قَاَل َْحَّادٌ   .َفَكاَن ََثِبٌت ِإَذا َحدََّث هِبََذا اْلم
َقِ  َعَليمِه َأفمَضُل الصَََّلِة َوالسَّ  ِر َفَضائِِلِه اْلم  ََلِم،َوَهَذا اَل يـَُعدُّ نَِياَحًة َبلم ُهَو ِمنم َِبِب ِذكم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـََهى َعِن النِ َياَحةِ  َا قـُلمَنا َهَذا َِأَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوِإَّنَّ
ُث َعنم  عمُت ُمَطر ِفًا ُُيَدِ  عمُت قـََتاَدَة، مسَِ َماُم َأْحمَُد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُشعمَبَة، مسَِ ،   َحِكيِم بمنِ َوَقدم َرَوى اْلمِ قـَيمِس بمِن َعاِصم 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَُنحم َعَليمهِ : َأنَُّه قَالَ  -ِفيَما َأومَصى ِبِه ِإََل بَِنيِه  -َعنم َأبِيِه   .َواَل تـَُنوُحوا َعِليًّ فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاَق المَقاِضي ِف النـَّوَ  ِرو بمِن َميمُمون َعنم ُشعمَبَة بِهِ َوَقدم َرَواُه ِإمسمَاِعيُل بمُن ِإسم  .اِدِر، َعنم َعمم
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، َعِن المَقاِسِم بم  َسِن مثَّ َرَواُه َعنم َعِليِ  بمِن المَمِدييِنِ ، َعِن المُمِغريَِة بمِن َسَلَمَة، َعِن الصَّعمِق بمِن َحزمن  ، َعِن اْلَم ِن ُمطَيَّب 
 .بِهِ  المَبصمِريِ ، َعنم قـَيمِس بمِن َعاِصم  

هَ : قَالَ  عمُتُه يـَنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَُنحم َعَليمِه، َوَقدم مسَِ  .ى َعِن النِ َياَحةِ اَل تـَُنوُحوا َعِليًّ فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َسِن َعنم َعاِصم  بِهِ  مثَّ َرَواُه َعنم َعِلي   َعنم ُُمَمَِّد بمِن المَفضمِل، َعِن الصَّعمِق، َعِن المَقاِسِم، َعنم   .يُوُنَس بمِن ُعبَـيمد ، َعِن اْلَم

ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، : َوقَاَل اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعمم ثـََنا عقَبة بن ِسَنان، َحدثَنا ُعثمَمان بن ُعثمَمان، َحدَّ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ملَم يـَُنحم َعَليمهِ َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل ا  .َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

د َماُم َأْحم ُم الَِّذي َقِدَم ِفيِه : َحدثَنا َعفَّان، َحدثَنا َجعمَفر بن ُسَليمَمان، َحدثَنا ََثِبٌت، َعنم َأَنس  قَالَ : َوقَاَل اْلمِ َلمَّا َكاَن الميَـوم
ُ َعَليمهِ  َها كل شئ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُم الَِّذي َماَت ِفيِه َأظمَلَم ِمنـم َها كل شئ، فـََلمَّا َكاَن الميَـوم  .َوَسلََّم المَمِديَنَة َأَضاء ِمنـم

َيمِدَي َحىتَّ َأنمَكرمََن قـُُلوبـََنا: قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اَأم َنا َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوَما نـََفضم
ِر بمِن ِهََلل  الصَّوَّاِف، َعنم َجعمَفِر بمِن ُسَليمَماَن الضَُّبِعيِ  ِبهِ َوَهَكَذا َرَواُه ا يًعا، َعنم ِبشم  .لرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم مجَِ
 .َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغرِيبٌ : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

 .قـُلمتُ 
ِ، َوَُممُفوٌظ ِمنم َحِدي َناُدُه َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم  ِث َجعمَفِر بمِن ُسَليمَماَن، َوَقدم َوِإسم

ََماَعة، َوَرَواُه النَّاُس َعنمُه َكَذِلكَ   .أخرج َلُه اْلم
ُ ِف ِرَوايَِتِه َلُه َحيمُث قَالَ * * *  يُّ، َوُهَو ُُمَمَُّد بمُن يُوُنَس َرِْحَُه اَّللَّ بمِد َحدثَنا َأبُو المَولِيِد ِهَشاُم بمُن عَ : َوَقدم َأغمَرَب المُكَدُيِم

، قَالَ  ُ َعَليمِه : المَمِلِك الطََّياِلِسيُّ، َحدثَنا َجعمَفُر بمُن ُسَليمَماَن الضَُّبِعيُّ، َعنم ََثِبت  َعنم َأَنس  َلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم َأظمَلَمِت المَمِديَنُة َحىتَّ ملَم ينظر بـَعمضَنا

(7/177) 

 
 

، وََكا  .َن َأَحُدََن يـَبمُسُط يََدُه َفََل يـََراَها َأوم اَل يـُبمِصُرَها، َوَما فـََرغمَنا ِمنم َدفمِنِه َحىتَّ َأنمَكرمََن قـُُلوبـََناِإََل بـَعمض 
َهِقيُّ ِمنم َطرِيِقِه َكَذِلكَ   .َرَواُه المبَـيـم

ُفَّاِظ َعنم َأيب المَولِيِد الطَّ  ِِه ِمَن اْلم ُ َأعمَلمُ َوَقدم َرَواُه ِمنم َطرِيِق َغريم ُفوُظ َواَّللَّ َنا، َوُهَو المَمحم ، َكَما َقدَّمم  .َياِلِسيِ 



َاِفظ المَكِبري َأبُو المَقاِسِم ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َأيب َحفمِص بمِن َشاِهنَي، َحدثَنا ُحَسنيم ابم  د بن بسطَام َوَقدم َرَوى اْلم ن َأْحم
َرَة، َعنم َأيب َسِعيد  ِبالبله، َحدثَنا ُُمَمَّد بن يزِيد الرؤاس ى، َحدثَنا مسلمة ابمن َعلمَقَمَة، َعنم َداُوَد بمِن َأيب ِهنمَد، َعنم َأيب َنضم

ِريِ ، قَالَ  ُدم ُم ا: اْلم َها كل شئ، فـََلمَّا َكاَن الميَـوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنَة َأَضاء ِمنـم ي َماَت ِفيِه لَّذِ َلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها كل شئ  .َأظمَلَم ِمنـم

َسِن، َعنم : َوقَاَل ابمن َماَجه ، َعِن اْلَم ن  ِليُّ، َعِن ابمِن َعوم َحاق بن َمنمُصور، َحدثَنا عبد المَوهَّاب ابمن َعطَاء  المِعجم َحدثَنا ِإسم
، قَالَ  ُ َعَليم : ُأيَبِ  بمِن َكعمب  ُهَنا َواِحٌد، فـََلمَّا قُِبَض َنَظرمََن َهَكَذا َوَهَكَذاُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا َوجم  .ِه َوَسلََّم َوِإَّنَّ

يب َوَداَعَة َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن المُمنمذر اْلزامى، َحدثَنا َخايل ُُمَمَُّد بمُن ِإبـمَراِهيَم بمِن المُمطَِّلِب بمِن السَّاِئِب بمِن أَ : َوقَاَل َأيمضا
ِميُّ  ، َعنم أُ السَّهم َعُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ َثيِن ُمصم ، َحدَّ ُزوِميُّ َثيِن ُموَسى بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب أَُميََّة المَمخم مِ  َسَلَمَة بِنمِت َأيب ُأَميََّة ، َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأنَـَّها  َزومِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِضَع َكاَن النَّاُس ِف َعهم : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم المُمَصلِ ي ُيَصلِ ي ملَم يـَُعدم َبَصُر َأَحِدِهمم َموم ِد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن َأبُو بكر، َفَكاَن النَّاُس ِإَذا قَاَم أَ  مم ُيَصلِ ي ملَم يـَُعدم َبَصُر َحُدهُ َقَدَميمِه، فـَتـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر  وََكاَن ُعَمُر، َفَكاَن النَّاُس ِإَذا قَاَم َأَحُدُهمم ُيَصلِ ي ملَم  ِضَع َجِبيِنِه، فـَتـُُوِفِ َ َأبُو َبكم ِضَع  َأَحِدِهمم َموم يـَُعدم َبَصُر َأَحِدِهمم َموم

َلِة، فـَتـُُوِفِ َ ُعَمُر وََكاَن ُعثمَماُن وََكاَنِت المفِ  َنُة، فـَتَـَلفََّت النَّاُس َُيِيًنا َومِشَااًل المِقبـم  .تـم

(7/171) 

 
 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّاٌد، َعنم ََثِبت  َعنم َأَنس  : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َحدَّ ََن َبَكتم َلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ ; َحدَّ َأنَّ ُأمَّ َأُيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقاَلتم َصلَّى اَّللَّ ِإن قد علمت َأن َرُسول هللا : َم َفِقيَل هَلَا َما يـُبمِكيِك َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ِي الَِّذي رُِفَع َعنَّا َا َأبمِكي َعَلى المَوحم  .َسَيُموُت، َوَلِكينِ  ِإَّنَّ
 .َهَكَذا َرَواُه ُُممَتَصًرا
َهِقيُّ  ثـََنا ُُمَمَُّد : َوَقدم قَاَل المبَـيـم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم بمُن نـَُعيمم  َوُُمَمَُّد بمُن َأخم

َاُروِديُّ، قَااَل  رو بن َعاِصم الم ( 5)َحدثَنا اْلمسن بن على اْلوالىن : النَّضمِر اْلم ثـََنا ُسَليمَماَن بمِن ، َحدثَنا َعمم كَليب، َحدَّ
، قَالَ  ، َعنم َأَنس  ََن زَائًِرا َوَذَهبمُت َمَعُه، فـََقرََّبتم ِإلَيمهِ : المُمِغريَِة، َعنم ََثِبت  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ُأمِ  َأُيم  َذَهَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َشَراِبً 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُتَضاِحُكهُ فَِإمَّا َكاَن َصائًِما َوِإمَّا كَ  بَـَلتم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اَن اَل يُرِيُدُه فـََردَُّه، فََأقـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُعَمرَ  ر  بـَعمَد َوفَاِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََن نـَُزورَُها: فـََقاَل َأبُو َبكم  .انمطَِلقم بَِنا ِإََل ُأمِ  َأُيم
َها َبَكتم فـَلَ  َنا ِإلَيـم تَـَهيـم  .مَّا انـم

ٌر لَرُسوله: فـََقااَل هَلَا  .َما يـُبمِكيِك؟ َما ِعنمَد اَّللَِّ َخيـم
َي انـمَقَطَع مِ : قَاَلت ٌر لَرُسوله، َوَلِكنم َأبمِكي َأنَّ المَوحم  .َن السََّماءِ َوهللا َما أبكى َأال َأُكوَن َأعمَلُم َأنَّ َما ِعنمَد اَّللَِّ َخيـم

ُهَما َعَلى المُبَكاِء َفَجَعََل يـَبمِكَيانِ فـََهيَّ   .َجتـم



ِرو بمِن َعاِصم  بِهِ  ، َعنم َعمم َفرًِدا ِبِه َعنم زَُهريمِ بمِن َحرمب  ِلٌم ُمنـم  .َوَرَواُه ُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُخطمَبِة َأيب بَ * * *  ر  ِفيَهاَوقَاَل ُموَسى بمُن عقَبة ِف قصَّة َوفَاة َرُسول َصلَّى اَّللَّ َورََجَع النَّاُس ِحنَي : قَالَ : كم

ََن قَاِعَدٌة تـَبمِكي، َفِقيَل هَلَا ُطمَبِة َوُأمُّ َأُيم ر  ِمَن اْلم ُ نبيه صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَأدمخلُه : فـَرََغ َأبُو َبكم َرَم اَّللَّ َما يـُبمِكيِك؟ َقدم َأكم
َيا نـم  .جنته، وأراحه من نصب الدُّ

__________ 
لمواين : ا( 5)  .اْلم

)*( 
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َلة ، فـََقِد انـمَقَطَع َورُِفَع،: فـََقاَلتم  م  َولَيـم َا َأبمِكي َعَلى َخرَبِ السََّماِء َكاَن َيَمتِيَنا َغضًّا َجِديًدا ُكلَّ يـَوم  .فـََعَليمِه َأبمِكي ِإَّنَّ
هِلَا  .فـََعِجَب النَّاُس ِمنم قـَوم

جَّا  ِلُم بمُن اْلَم َهِريُّ، : ِج ِف َصِحيِحهِ َوَقدم قَاَل ُمسم َوم ثمُت َعنم َأيب ُأَساَمَة، َوممَّنم َرَوى َذِلك َعنُه ابـمَراِهيُم بمُن َسِعيد  اْلم َوُحدِ 
َثيِن بـَُريمُد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َعنم َأيب بـُرمَدَة، َعنم َأيب ُموَسى، َعِن النَِّبِ  صَ  ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحدَّ ِإنَّ : "  َعَليمِه َوَسلََّم، قَالَ لَّى اَّللَُّ َحدَّ

َهدُ  َلَها َفَجعمَلُه هَلَا فـََرطًا َوَسَلًفا َيشم َ ِإَذا َأرَاَد َرْحمََة أُمَّة  ِمنم ِعَباِدِه قـََبَض نَِبيـََّها قـَبـم بـََها َونَِبيـَُّها  اَّللَّ هَلَا، َوِإَذا َأرَاَد ِهلمَكَة ُأمَّة  َعذَّ
َلَكَها َوُهَو  ا َأممَرُه َحيٌّ فََأهم بُوُه َوَعَصوم َنُه هِبََلَكِتَها ِحنَي َكذَّ َها فََأقـَرَّ َعيـم  ".يـَنمظُُر ِإلَيـم

ًنا َناًدا َوَمتـم ِلٌم ِإسم  .تـََفرََّد ِبِه ُمسم
ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا يُوُسُف بمُن ُموَسى، َحدثَنا َعبمُد المَمِجيِد بمُن َعبمدِ : َوَقدم قَاَل اْلم المَعزِيِز بمِن َأيب َروَّاد ، َعنم  َحدَّ

َياَن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن السَّاِئِب، َعنم زَاَذاَن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  -ُسفم ُعود  َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ : " ُهَو ابمِن َمسم
 ".ن أمىت السَََّلم ِإنَّ َّلِلَِّ َمََلِئَكًة َسيَّاِحنَي يـُبَـلِ ُغوين عَ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ٌر َلُكمم تـُعمَرُض َعَليَّ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثُوَن َوُُيَدَُّث َلُكمم، َوَوفَاِت َخيـم ٌر َلُكمم حُتَدِ  َحَياِت َخيـم
ُت اَّللََّ َعَليمِه،  َأعمَماَلُكمم، َفَما رََأيمُت ِمنم َخريم  ْحَِدم

َ َلُكمم وَ  تَـغمَفرمُت اَّللَّ  ".َما رََأيمُت ِمنم َشر   اسم
هِ : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ   .اَل نـَعمِرُف آِخَرُه يـُرمَوى َعنم َعبمِد اَّللَِّ ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم

له َعَليمِه السَََّلم: قـُلمتُ  فـََقدم َرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم " لِ ُغوين َعنم أُمَِِّت السَََّلَم ِإنَّ َّلِلَِّ َمََلِئَكًة َسيَّاِحنَي يـُبَـ : " َوأما َأوله َوُهَو قـَوم
َعمَمِش، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن السَّاِئِب، َعن َأبِ  َياَن الثَـّومِريِ  َوَعِن اَأم َدة ، َعنم ُسفم  .يه ِبهِ طُُرق  ُمتَـَعدِ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُحسَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َحدَّ َعاين ِ َعِث الصَّنـم َشم ُعمِفيُّ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن يزِيد ابمن َجاِبر ، َعنم َأيب اَأم ُ بمُن َعِلي   اْلم نيم
، قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِس بمِن َأومس   َعنم َأوم
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ُم ا: " َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِمُكمم يـَوم ِثُروا َعَليَّ ِمنم َأفمَضِل َأَيَّ َخُة، َوِفيِه الصَّعمَقُة، فََأكم ُُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه قُِبَض، َوِفيِه النـَّفم ْلم
 ".ِمَن الصَََّلِة ِفيِه، فَِإنَّ َصََلَتُكمم َمعمُروَضٌة َعَليَّ 

َرمِض : " قَالَ  -يـَعميِن َقدم بَِليَت  -؟ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َكيمَف تـُعمَرُض َصََلتـَُنا َعَليمَك َوَقدم َأرِممتَ : قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ َقدم َحرََّم َعَلى اَأم
َنمِبَياِء َعَليمِهُم السَََّلُم  َساَد اَأم  ".َأنم أتَمُكَل َأجم

، َوالنََّساِئيُّ  َسِن بمِن َعِلي   َحاَق بمِن َمنمُصور ، َثََلثـَتـُُهمم َعنم  َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َهاُروِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ َوَعِن اْلَم َعنم ِإسم
ِ بمِن َعِلي   ِبهِ   .ُحَسنيم

، َعِن ابمِن َجاِبر ، َعنم َأيب اَأمَ  ِ بمِن َعِلي   َبَة، َعنم ُحَسنيم ِر بمِن َأيب َشيـم س  َوَرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َأيب َبكم اِد بمِن َأوم َعِث، َعنم َشدَّ شم
 .َفذََكَرهُ 

جَّاِج المِمزِ يُّ  قَالَ  ُ َعنمهُ : َشيمُخَنا َأبُو اْلَم س  َوُهَو الثَـَّقِفيُّ َرِضَي اَّللَّ ُس بمُن َأوم ٌم ِمَن ابمِن َماَجهم، َوالصَِّحيُح َأوم  .َوَذِلَك َوهم
ُهورَة  َعَلى الصََّواِب، َكَما َرَواُه َأْحمَُد َوأَ : قـُلمتُ  َخة  َجيِ َدة  َمشم س ابمن َأومس  َوُهَو ِعنمِدي ِف ُنسم  .بُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َعن َأوم

َاِرِث، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب : مثَّ قَاَل ابمُن َماَجهم  ُرو بمُن اْلم ، َعنم َعمم ُرو بن َسواد املصرى، َحدثَنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َوهمب  ثـََنا َعمم  َحدَّ
ََن، َعنم ُعَباَدَة  ، َعنم زَيمِد بمِن َأُيم ، َعنم َأيب الدَّرمَداِء، قَالَ ِهََلل  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : بمِن ُنَسي   ِثُروا : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأكم

مَ   الصَََّلَة َعَليَّ يـَوم
َهُدُه المَمََلِئَكُة، َوِإنَّ َأَحًدا َلنم ُيَصلِ َي َعَليَّ ِإالَّ ُعِرَضتم  ُهوٌد َتشم ُُمَعِة فَِإنَُّه َمشم َها اْلم رَُغ ِمنـم  ".َعَليَّ َصََلتُُه َحىتَّ يـَفم

ِت؟ قَالَ : قَاَل قـُلمتُ  َنمِبَياِء َعَليمِهم السَََّلم : َوبـَعمَد المَموم َساَد اَأم َرمِض َأنم أتَمُكَل َأجم نىب هللا حى  -ِإنَّ اَّللََّ َحرََّم َعَلى اَأم
 ( .5)ويرزق 

َراِد ابمِن َماَجهم َرِْحَُه ا  .َّللَُّ َوَهَذا ِمنم َأفـم
ِِه الشَّ  ََحاِديِث المَمرمِويَِّة ِف ِزََيرَِة قـَربم َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر َهاُهَنا َِبًِب ِف ِإيَراِد اَأم رِيِف َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َوَقدم َعَقَد اْلم

َصاِء َذِلَك ِف ِكَتاِب ا ِتقم ِضُع اسم يِن، َوَموم ِم الدِ  ُ تـََعاََل َدائًِما ِإََل يـَوم َكاِم المَكِبرِي ِإنم َشاَء اَّللَّ َحم  .َأم
__________ 

 .فنِب هللا حى يرمزق: 5197ابمن َماَجه َحِديث ( 5)
)*( 
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ُر َما َوَرَد ِمَن التـَّعمزِيَِة ِبِه َعَليمِه الصَََّلة َوالسَََّلم  ِذكم
ِرو: َوقَاَل ابمُن َماَجهم  ثـََنا المَولِيُد بمُن َعمم َواِزيُّ، َحدثَنا ُموَسى  َحدَّ َهم بمِن السكني، َحدثَنا َأبُو مَهَّام  َوُهَو ُُمَمَُّد بمُن الز ِبمرِقَاِن اَأم

ُ : بن ُعبَـيمَدة، َحدثَنا ُمصعب بن ُُمَمَّد، َعن َأىب َسلَمة ابمن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم  فـََتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ النَّاِس َعَليم  َنُه َوبـَنيم ًرا  -ِه َوَسلََّم َِبًِب بـَيـم ر ، َفَحِمَد اَّللََّ َعَلى َما رََأى ِمنم  -َأوم َكَشَف ِستـم فَِإَذا النَّاُس ُيَصلُّوَن َورَاَء َأيب َبكم

ِن َحاهلِِمم رََجاَء َأنم خيلفه ِفيِهمم ِِبلَِّذي رَآُهمم   ( .5)ُحسم



ِمِننَي ُأِصيَب مبُِصيَبة  فـَلميَـتَـَعزَّ مبُِصيَبِتِه يب َعِن المُمِصيبَ ََي َأيُـَّها النَّ : " فـََقالَ  َا َأَحد  ِمَن النَّاِس َأوم ِمَن المُمؤم ِة الَِِّت ُتِصيُبُه اُس َأُيُّ
 ."بَِغريمِي، فَِإنَّ َأَحًدا ِمنم أُمَِِّت َلنم ُيَصاَب مبُِصيَبة  بـَعمِدي َأَشدَّ َعَليمِه ِمنم ُمِصيَبِِت 

 .تـََفرََّد ِبِه ابمُن َماَجهم 
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َحاَق ِإبـمَراِهيُم بمُن ُُمَمَّد  المَفِقيه، َحدثَنا َشاِفع بن ُُمَمَّد َحدثَنا َأبُو َجعمَفر بن َسَلمَ : َوقَاَل اْلم بَـَرََن َأبُو ِإسم ة َأخم

، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه، الطََّحاِوي ، َحدثَنا املزى، َحدثَنا الشَّاِفِعي، َعن المَقاسِ  م بن عبد هللا ابمن ُعَمَر بمِن َحفمص 
ِ، فـََقالَ  َُسنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ : َأنَّ رَِجااًل ِمنم قـَُريمش  َدَخُلوا َعَلى َأبِيِه َعِليِ  بمِن اْلم ثُُكمم َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأاَل ُأَحدِ 

 .َلىبَـ : قَاُلوا
ثـََنا  َفَحدَّ

ِيُل فـََقالَ : َعنم َأيب المَقاِسِم قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَتُه ِجربم ََي ُُمَمَُّد ِإنَّ اَّللََّ َأرمَسَليِن ِإلَيمَك : ملا ان َمِرَض َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
أَُلَك َعمَّا رِيًفا َلَك َوَخاصًَّة َلَك، َأسم ِرُيًا َلَك َوَتشم ِيُل : " َكيمَف َتَُِدَك؟ قَالَ : ُهَو َأعمَلُم ِبِه ِمنمَك يـَُقولُ  َتكم َأِجُدين ََي ِجربم

ُروًِب  ِيُل َمكم  ".َمغمُموًما، َوَأَجُدين ََي ِجربم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم كَ  َم الثَّاينَ فـََقاَل َلُه َذِلَك فـََردَّ َعَليمِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َم الثَّاِلَث فـََقاَل مثَّ َجاَءُه الميَـوم ، مثَّ َجاَءُه الميَـوم م  َما َردَّ َأوََّل يـَوم

َاِعيُل َعَلى ِماَئِة أَ  م  َوَردَّ َعَليمِه َكَما َردَّ، َوَجاَء َمَعُه َمَلٌك يـَُقاُل َلُه ِإمسم ، ُكلُّ َمَلك  َعَلى ِماَئِة َلُه َكَما قَاَل َأوََّل يـَوم لمِف َمَلك 
، فَاسم   :َتأمَذَن َعَليمِه َفَسَأَل َعنُه مثَّ قَالَ َألمِف َمَلك 

__________ 
 .ورجاء َأن خيلفه هللا فيهم: 5113ابمن َماَجه َحِديث ( 5)
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ِيلُ  َتأمِذُن َعَلى آدمى بعم : ِجربم َلَك، َواَل َيسم َتأمَذَن َعَلى آَدِمي   قـَبـم َتأمِذُن َعَليمَك َما اسم ِت َيسم  .دكَهَذا َمَلُك المَموم
 .إيذن َلهُ : فـََقاَل َعَليمِه السَََّلم

 .فََأِذَن َلهُ 
َ َأرمَسَليِن ِإلَيمَك فَِإن أمرتىن َأن َأقبض روحك قبضت، َوِإنم َأَمرمَتيِن َأنم َأتـمرَُكُه : َفَدَخَل َفَسلََّم َعَليمِه مثَّ قَالَ  ََي ُُمَمَُّد ِإنَّ اَّللَّ

ُتهُ   .تـَرَكم
ِت؟  َأو: " فـََقاَل َرُسوُل هللا ، َوِبَذِلَك ُأِمرمُت، َوأُِمرمُت َأنم ُأِطيَعكَ : قَالَ " تفعل ََي َمَلَك المَموم  .نـََعمم

ِيلُ : قَالَ  ِيَل فـََقاَل َلُه ِجربم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل ِجربم َتاَق ِإََل ِلَقاِئَك فـَقَ : فـََنَظَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َ َقِد اشم اَل َرُسوُل ََي ُُمَمَُّد ِإنَّ اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلَمَلِك المَمومتِ   .فـََقَبَض ُروَحهُ " اممِض ِلَما ُأِمرمَت ِبِه : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اًت ِمنم ََنِحَيِة المبَـ  ُعوا َصوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجاَءِت التـَّعمزِيَُة مسَِ َل المبَـيمِت َوَرْحمَُة يمِت، السَّ فـََلمَّا تـُُوِفِ َ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ََلُم َعَليمُكمم َأهم
، َوَدرمًكا َمنم ُكلِ  فَا ُه فَارمُجوا، اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه، ِإنَّ ِف اَّللَِّ َعَزاًء ِمنم ُكلِ  ُمِصيَبة ، َوَخَلًفا َمنم ُكلِ  َهاِلك  ، فَِباَّللَِّ فَِثُقوا، َوِإَيَّ ِئت 



َا المُمَصاُب َمنم ُحرَِم   .الثَـَّوابَ فَِإَّنَّ
ُ َعنمهُ  ضر َعَليمِه السَََّلم: فـََقاَل َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ ُروَن َمنم َهَذا؟ َهَذا اْلم  .َأَتدم

َناِدِه َضعمٌف حبَاِل المَقاِسِم المُعَمِريِ  َهَذا، فَِإنَُّه َقدم َضعََّفهُ  َِديُث ُمرمَسٌل َوِف ِإسم  َوَهَذا اْلم
َِئمَّةِ  ُر َواِحد  ِمَن اَأم  .، َوتـَرََكُه ِِبلمُكلِ يَِّة آَخُرونَ َغيـم

ِه  ُصواًل  -َوَقدم َرَواُه الرَّبِيُع َعِن الشَّاِفِعيِ  َعِن المَقاِسِم َعنم َجعمَفر  َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  َوِف  -َفذََكَر ِمنمُه ِقصََّة التـَّعمزِيَِة فـََقطم َموم
َناِد المُعَمِريُّ المَمذمُكوُر، َقدم نـَبـَّ  َنا َعَلى َأممرِِه لَِئَلَّ يـُغمتَـرَّ ِبهِ اْلمِسم  .هم

ثـََنا َعبمدُ  َاِكِم، َعنم َأيب َجعمَفر  المبَـغمَداِديِ ، َحدَّ َهِقيُّ، َعِن اْلم َاِفُظ المبَـيـم َاِرِث َأوم َعبمُد الرَّْحمَِن  َعَلى َأنَُّه َقدم َرَواُه اْلم اَّللَِّ بمُن اْلم
، بن املرتعد الصغاىن، َحدثَنا َأبُو ا ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ لمَولِيد املخزومى، َحدثَنا َأَنُس بمُن ِعَياض 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : قَالَ  َن الشَّخمصَ [ َنداهم ُمَناد]َلمَّا تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ سَّ َواَل يـََروم َمُعوَن اْلِم  .َيسم
 السَََّلُم َعَليمُكمم : فـََقالَ 
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، َوَدرًَكا َمنم  َل المبَـيمِت َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه، ِإنَّ ِف هللا عزاء من كل ُمِصيَبة، وخلفا من ُكلِ  فَاِئت  ، فَِباَّللَِّ   َأهم ُكلِ  َهاِلك 
ُروُم َمنم ُحرَِم ا َا المَمحم ُه فَارمُجوا، فَِإَّنَّ  .لثَـَّواَب، َوالسَََّلُم َعَليمُكمم َوَرْحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُهُ فَِثُقوا، َوِإَيَّ

َهِقيُّ  َخِر، َويَُدلُّ َعَلى َأنَّ َلُه أصَل من حَ : مثَّ قَاَل المبَـيـم ِ فََأَحُدمُهَا يـََتَأكَُّد ِِبْلم َناَداِن َوِإنم َكاََن َضِعيَفنيم ِديث َهَذاَن اْلمِسم
 .َجعمَفر َوهللا أعلم

ِر بمِن مَ َوأخمربَنَ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِبشم د بمُن َِبَلَويمِه، َحدَّ ِر َأْحم َاِفُظ، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم ثـََنا َكاِمُل بمُن طَلمَحَة،  َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم َطر ، َحدَّ
، قَالَ  ثـََنا َعبَّاُد بمُن َعبمِد الصََّمِد، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َدَق بِِه َأصمَحابُُه َلمَّا قُِبَض : َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأحم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيِة َجِسيٌم َصِبيٌح فـََتَخطَّى رِقَابـَُهمم فـََبَكى، مثَّ  َهُب اللِ حم َتَمُعوا، َفَدَخَل رَُجٌل َأشم َلُه َواجم ا َحوم المتَـَفَت ِإََل َأصمَحاِب فـََبَكوم
، : َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ، َوَخَلًفا َمنم ُكلِ  َهاِلك  ِإنَّ ِف اَّللَِّ َعَزاًء َمنم ُكلِ  ُمِصيَبة ، َوِعَوًضا َمنم ُكلِ  َفاِئت 

 .اَب من مل جيمرب، فَانمَصَرفَ فَِإََل اَّللَِّ فَأَنِيُبوا َوِإلَيمِه فَارمَغُبوا، َوَنَظَرُه ِإلَيمُكمم ِف المَبََلََي فَانمظُُروا، فَِإنَّ المُمصَ 
ر  َوَعِليٌّ : فـََقاَل بـَعمُضُهمم لِبَـعمض   ِضرُ : تـَعمرُِفوَن الرَُّجَل؟ فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلَم  .نـََعمم َهَذا َأُخو َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهِقيُّ   .يفٌ َعبَّاُد بمُن َعبمِد الصََّمِد َضعِ : مثَّ قَاَل المبَـيـم
 .َوَهَذا ُمنمَكٌر مبَرَّة  

َاِرُث بمُن َأيب ُأَساَمَة َعنم ُُمَمَِّد بمِن َسعمد ، َأنـمَبَأََن َهاشم بن المَقاِسم، َحدثَنا َصاحل املزى، ،  َوَقدم َرَوى اْلم َعنم َأيب َحازِم  المَمَدين ِ
َنمَصاُر َعَلى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ِحني قَبضه هللا عزوجل َدَخَل المُمَهاِجرُ  وَن فـَومًجا فـَومًجا ُيَصلُّوَن َعَليمِه َوخَيمُرُجوَن، مثَّ َدَخَلِت اَأم

ُهنَّ َصومتٌ  ُل المَمِديَنِة َحىتَّ ِإَذا فـََرَغِت الر َِجاُل َدَخَلِت النِ َساُء، َفَكاَن ِمنـم  َوَجزٌَع َكبَـعمِض َما َيُكوُن ِمثمِل َذِلَك، مثَّ َدَخَل َأهم
ُهنَّ، َ، فَِإَذا قَاِئٌل يـَُقولُ  ِمنـم ًة ِف المبَـيمِت فعرفن َفَسَكنتم  ِإنَّ ِف اَّللَِّ َعَزاءً : َفَسِمعمَن َهدَّ
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ُبوُر َمنم َجبَـَرُه الثَـَّواُب َوا ، َوالمَمجم ، َوِعَوًضا َمنم ُكلِ  ُمِصيَبة ، َوَخَلًفا َمنم ُكلِ  فَاِئت  جَيمبـُرمُه  لمُمَصاُب َمنم ملَم َمنم ُكلِ  َهاِلك 
 .الثَـَّوابُ 

ِر بمُن َأيب َشيـم  ِم َوفَاته َعَليمِه السَََّلم قَاَل َأبُو َبكم ِل المِكَتاِب بِيَـوم ٌل ِفيَما ُرِوَي ِمنم َمعمرَِفِة َأهم ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن : َبةَ َفصم َحدَّ
، قَالَ ِإدمرِيَس، َعنم ِإمسمَاِعيَل بمِن َأيب َخاِلد ، َعنم قـَيمِس بمِن َأيب  ، َعنم َجرِيِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَبَجِليِ  ُكنمُت ِِبلمَيَمِن فـََلِقيُت :  َحازِم 

ُ َعلَ  ثـُُهَما َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر و، َفَجَعلمُت ُأَحدِ  ِل المَيَمِن َذا َكََلع  َوَذا َعمم ِ ِمنم َأهم ِإنم   :فـََقااَل يل : يمِه َوَسلََّم قَالَ رَُجَلنيم
 .َكاَن َما تـَُقوُل َحقًّا فـََقدم َمَضى َصاِحُبَك َعَلى َأَجِلِه ُمنمُذ َثََلث  

قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ : فََأقـمَبلت وأقبَل، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِف بـَعمِض الطَّرِيِق رُِفَع لنا ركب من المَمِديَنِة، َفَسأَلمَناُهمم فـََقاُلوا: قَالَ 
ُ َعَليم  ر  َوالنَّاُس َصاِْلُونَ َصلَّى اَّللَّ ِلَف َأبُو َبكم ُتخم  .ِه َوَسلََّم َواسم

ُ عزوجل: فـََقااَل يل : قَالَ  َنا، َوَلَعلََّنا َسنَـُعوُد ِإنم َشاَء اَّللَّ رِبم َصاِحَبَك َأَنَّ َقدم ِجئـم  .َأخم
ر  حبَِدي: قَالَ  بَـرمُت َأَِب َبكم ر و: ِثِهمم قَالَ َوَرَجَعا ِإََل المَيَمِن، فـََلمَّا َأتـَيمُت َأخم ََي : َأَفََل ِجئمَت هِبِمم؟ فـََلمَّا َكاَن بـَعمُد قَاَل يل ُذو َعمم

ُتمم  ِإَذا هلك َأِمري أتمرُت ِف آخر،  جرير ِإن َلك َعَليَّ َكَراَمًة َوِإين ِ ُُممرِبَُك َخبَـًرا، ِإنَُّكمم َمعمَشَر المَعَرِب َلنم تـََزاُلوا ِبَريم  َما ُكنـم
 .اَنتم ِِبلسَّيمفِ أما ِإذا كَ 

َن ِرَضا المُمُلوكِ  ُتمم ُمُلوًكا تـَغمَضُبوَن َغَضَب المُمُلوِك َوتـَرمَضوم  .ُكنـم
َهِقيُّ عَ  َبَة، َوَهَكَذا َرَواُه المبَـيـم ِر بمِن َأيب َشيـم َماُم َأْحمَُد َوالمُبَخاِريُّ َعنم َأيب َبكم َاِكِم َعنم َعبمِد اَّللَِّ َهَكَذا َرَواُه اْلمِ بمِن َجعمَفر ،  ِن اْلم

َياَن َعنمهُ   .َعنم يـَعمُقوَب بمِن ُسفم
َهِقيُّ  ضمَرمِ : َوقَاَل المبَـيـم َحاق اْلَم َاِكُم، َأنـمَبَأََن َعِليُّ بن املتَـوَكل، َحدثَنا ُُمَمَّد بن يُوُنس، َحدثَنا يـَعمُقوب بن ِإسم ، َأنـمَبَأََن اْلم ي 

ٌر ِِبلمَيَمِن َوقَاَل يل : َعنم َجرِير ، قَالَ  َحدثَنا زَائَِدُة، َعنم زََِيِد بمِن ِعََلَقَة، َم : َلِقَييِن َحبـم ِإنم َكاَن َصاِحُبُكمم نَِبيًّا فـََقدم َماَت يـَوم
 ِ  .ااِلثـمنَـنيم
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َهِقيُّ   .َهَكَذا َرَواُه المبَـيـم
َماُم َأْحمَدُ  ٌر ِِبلمَيَمنِ : ُد بمُن ِعََلَقَة، َعنم َجرِير ، قَالَ َحدثَنا زَيَ ; َحدثَنا َأبُو سعيد، َحدثَنا زَائَِدة : َوَقدم قَاَل اْلمِ : قَاَل يل َحبـم

مَ   .ِإنم َكاَن َصاِحُبُكمم نَِبيًّا فـََقدم َماَت الميَـوم
ِ : قَاَل َجرِيرٌ  َم ااِلثـمنَـنيم  .َفَماَت يـَوم

َهِقيُّ  ُل بِ : َوقَاَل المبَـيـم َراَن المُمَعدَّ ِ بمُن ِبشم َسنيم َثم، َأنـمَبَأََن َأبُو اْلُم َيـم رو، َحدثَنا ُُمَمَّد بن اهلم بَـغمَداَد، َأنـمَبَأََن َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَُّد بمُن َعمم
َِميِد بمُن َكعمِب بمِن َعلمَقَمَة بمِن َكعمِب بمِن َعِدي    َثيِن َعبمُد اْلم ِرو بمِن  َحدثَنا َسِعيُد بمُن َكِثرِي بمِن ُعَفريم ، َحدَّ التـَُّنوِخيُّ، َعنم َعمم

، قَالَ اْلمَ  ُ َعَليمِه : اِرِث، َعن َنعم بن أجبل، َعنم َكعمِب بمِن َعِدي   َرِة ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َيـم ِل اْلم بَـلمُت ِف َوفمد  ِمنم َأهم َأقـم
ريَةِ : َوَسلَّمَ  َنا ِإََل اْلِم َنا مثَّ انمَصَرفـم َلمم ََلَم، فََأسم سم َنا اْلمِ  .فـََعَرَض َعَليـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَارماَتَب َأصمَحايب َوقَاُلوا فـََلمم نـَلمَبثم  َنا َوفَاُة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َلوم َكاَن نَِبيًّا ملَم َُيُتم : َأنم َجاَءتـم
ُت ُأرِيُد المَمِديَنَة َفَمَررمتُ : فـَُقلمتُ  ََلِمي، مثَّ َخَرجم َلُه، َوثـََبتُّ َعَلى ِإسم َنمِبَياُء قـَبـم َطُع َأممًرا ُدونَُه،  َقدم َماَت اَأم ِبَراِهب  ُكنَّا اَل نـُقم

ِري ِمنمُه شئ، فـََقالَ : فـَُقلمُت َلهُ  َاءِ : َأخمربين َعن َأمر أردته نفخ ِف َصدم َمسم م  ِمَن اَأم  .ائمِت ِِبسم
ُتُه ِبَكعمب  فـََقالَ  َرَجُه، َفَألمَقيمُت الم : فَأَتـَيـم ِر، ِلِسفمر  َأخم ُ َألمِقِه ِف َهَذا السِ فم َكعمَب ِفيِه َفَصَفَح ِفيِه فَِإَذا ِبِصَفِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

نِي الَِّذي َماَت ِفيهِ   .َعَليمِه َوَسلََّم َكَما رََأيـمُتُه، َوِإَذا ُهَو َُيُوُت ِف اْلِم
ُ عَ : قَالَ  ر  َرِضَي اَّللَّ َتدَّتم َبِصرَيِت ِف ِإُيَاين، َوَقِدممُت َعَلى َأيب َبكم ُتُه َوَأَقممتُ فَاشم  نمُه فََأعمَلمم

َطَّاِب فـََقِدممُت َعَليمِه ِبِكتَ  ِقِس فـََرَجعمُت، َوَوجََّهيِن َأيمًضا ُعَمُر بمُن اْلم َعَة ِعنمَدُه، فـََوجََّهيِن ِإََل المُمَقوم ابِِه، فَأَتـَيمته، وََكاَنت َوقـم
َت َأنَّ : الميَـرمُموِك َوملَم َأعمَلمم هِبَا فـََقاَل يل  ُهمم؟ فـَُقلمُت َكَلَّ َقالَ  َأَعِلمم َ َوَعَد نبيه : الرُّوَم قـَتَـَلِت المَعَرَب َوَهَزَمتـم َوملَ؟ قـُلمُت ِإنَّ اَّللَّ

ِلف  امليعاد يِن ُكلِ ِه، َولَيمَس مبُخم  .َأنم يُظمِهَرُه َعَلى الدِ 
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 . قـَتمَل َعاد  فَِإنَّ نَِبيَُّكمم َقدم َصَدَقُكمم، قُِتَلِت الرُّوُم َواَّللَِّ : قَالَ 
رَبته َوأهمدى ِإََل ُعَمَر َوإِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم  .لَيمِهمم مثَّ َسأََليِن َعنم ُوُجوِه َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُر  َدى ِإلَيمِه َعِليٌّ َوَعبمُد الرَّْحمَِن َوالزُّبـَيـم َسُبُه ذَ  -وََكاَن ممَّنم َأهم وَُكنمُت َشرِيًكا ِلُعَمَر ِف المبَـزِ  ِف : قَاَل َكعمبٌ  -َكَر المَعبَّاَس َوَأحم
يَواَن فـََرَض يل ِف َبيِن َعِديِ  بمِن َكعمب   َاِهِليَِّة، فـََلمَّا َأنم فـََرَض الدِ   .اْلم

 .َوَهَذا َأثـٌَر َغرِيٌب َوِفيِه نـََبأٌ َعِجيٌب َوُهَو َصِحيحٌ 
ٌل قَاَل ُُمَمَُّد بم  َحاقَ َفصم َرَأبَِّت الميَـُهوِديَُّة َوا: ُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ارمَتدَِّت المَعَرُب، َواشم َرانِيَُّة َوَلمَّا تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لنَّصم

َلِة الشَّاتَِيِة لِ  ِلُموَن َكالمغََنِم المَمِطريَِة ِف اللَّيـم ُ َوجَنََم النِ َفاُق، َوَصاَر المُمسم ر  َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلى َأيب َبكم ِد نَِبيِ ِهمم، َحىتَّ مَجََعُهُم اَّللَّ َفقم
 .َعنمهُ 

ِل َمكََّة َلمَّا تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ابمُن ِهَشام   ثـََر َأهم ِل المِعلمِم َأنَّ َأكم ُرُه ِمنم َأهم َثيِن َأبُو ُعبَـيمَدَة َوَغيـم ُ َعَليم  َوَحدَّ ِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ
ُ َعنمُه فـَتَـوَ  ََلِم َوَأرَاُدوا َذِلَك، َحىتَّ َخافـَُهمم َعتَّاُب بمُن َأِسيد  َرِضَي اَّللَّ سم ر و مَهُّوا ِِبلرُُّجوِع َعِن اْلمِ اَرى، فـََقاَم ُسَهيمُل بمُن َعمم

ُ َعنمُه، َفَحِمَد اَّللََّ َوَأثـمىَن َعَليمِه مثَّ ذََكَر َوفَاِة رَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَقالَ َرِضَي اَّللَّ ََلَم ِإالَّ : ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َذِلَك ملَم يَِزِد اْلمِسم
ًة، َفَمنم رَابـََنا َضَربـمَنا ُعنـَُقهُ   .قـُوَّ

 .فـَتَـَراَجَع النَّاُس وََكفُّوا َعمَّا مَهُّوا بِِه، َفَظَهَر َعتَّاُب بمُن َأِسيد  
طاب فـََهَذا المَمَقاُم الَّ  له لعمر اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف قـَوم  يعمىن -ِذي َأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ر   َم بَدم َُساَرى يـَوم َما ( 5)َوقد ذكرََن : قلت! ِإنَُّه َعَسى َأنم يـَُقوَم مَقاما اَل تذمنه: -ِحنَي َأَشاَر ِبَقلمِع ثَِنيَِّتِه ِحنَي َوَقَع ِف اَأم
َياء  َكِثريَة  ِمَن المَعَرِب،وَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن الر ِدَِّة ِف َأحم ِر ُمَسيمِلَمَة بمِن  َقَع بـَعمَد َوفَاِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَما َكاَن ِمنم َأمم

َوِد المَعنمِسيِ  ِِبلمَيَمِن، َوَما كَ  َسم اَن ِمنم َأممِر النَّاِس َحىتَّ فَاُءوا َورََجُعوا ِإََل اَّللَِّ اَتئِِبنَي ََنزِِعنَي َحِبيب  المُمتَـنَـبِ ِئ ِِبلمَيَماَمِة، َواَأم
تَـَفزَُّهُم الشَّيمطَاُن بِ  ِل المَعِظيِم الَِّذي اسم َهم ُ َوثـَبـَّتَـُهمم َعمَّا َكانُوا َعَليمِه ِف َحاِل رِدَّهِتِمم ِمَن السََّفاَهِة َواْلم ِه، َحىتَّ َنَصَرُهُم اَّللَّ

ر  َرِضَي هللا َعنُه وأرضاه يِق َأيب َبكم َِليَفِة الصِ دِ  َقِ  َعَلى َيَدِي اْلم  .َوَردَُّهمم ِإََل ِديِنِه اْلم
__________ 

َدى عشَرة من المِبَدايَة َوالنِ َهايَة للمؤلف ( 5) َبار سنة ِإحم  )*(َوَذِلَك ِف َأخم
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َحاَق وَ  ٌل َوَقدم ذََكَر ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفصم ُ َعنمُه ِف َوفَاِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُرُه َقَصائَِد ِْلَسَّاَن بمِن ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ  َغيـم
ُ َعنم َأيب زَيمد   نمَصاِريِ ، َأنَّ َحسَّاَن بمَن اَأمَ  َوِمنم َأَجلِ  َذِلَك َوَأفمَصِحِه َوَأعمَظِمِه، َما َرَواُه َعبمُد المَمِلِك بمُن ِهَشام  َرِْحَُه اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعنمُه قَاَل يـَبمِكي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌم ِللرَُّسوِل َوَمعمَهُد : ََثِبت  َرِضَي اَّللَّ َبَة َرسم ُمِنرٌي َوَقدم تـَعمُفو الرُُّسوُم * َبطَيـم
ُمُد  ََيُت ِمنم َدارِ ( 5)َوتـَهم َعُد َوَواِضُح آََيت  * ُحرمَمة   َواَل متَمَتِحي اْلم َاِدي الَِّذي َكاَن َيصم بَـُر اهلم * َوَِبِقي َمَعاملِ  ( 1)هِبَا ِمنـم

َطَها  ِجُد هِبَا ُحُجَراٌت َكاَن يـَنمِزُل َوسم َتَضاُء َويُوَقُد َمَعاِرُف ملَم ُتطمَمسم َعَلى* َورَبمٌع َلُه ِفيِه ُمَصلًّى َوَمسم ِد  ِمَن اَّللَِّ نُوٌر ُيسم المَعهم
َدُه * آيـَُها  َم الرَُّسوِل َوَعهم ُد َعَرفمُت هِبَا َرسم َها ََتَدَّ ُي ِمنـم ًرا هِبَا َوارَاُه ِف التـُّرمِب َملمَحدُ * َأاَتَها المِبَلى فَاْلم  َوقـَبـم

ِعُد يُذَكِ رمَن آاَلَء * ظَِللمُت هِبَا َأبمِكي الرَُّسوَل فأسعدت  ن  ُتسم هَلَا ُُممِصًيا نـَفمِسي * الرَُّسوِل َواَل َأَرى ُعُيون ومثَلها من اْلِم
ُد َأْحمَد   َعٌة َقدم َشفََّها فـَقم ُد َوَما بـََلَغتم ِمنم ُكلِ  َأممر  َعِشريَُه * فـَنَـفمِسي تـَبَـلَُّد ُمَفجَّ َوَلِكنم لِنَـفمِسي * َفظَلَّتم ِْلاَلِء الرَُّسوِل تـََعدَّ

َدَها بـَعمُد َما َقدم تـََوجَُّد َأطَاَلتم ُوقُ  ُ ُجهم ِرُف المَعنيم َر الرَُّسوِل * وفًا َتذم َت ََي قـَبـم َعَلى طََلِل المَقربمِ الَِّذي ِفيِه َأْحمَُد فـَُبورِكم
 ِبََلٌد ثوى ِفيَها الرشيد املسدد* َوبُورَِكتم 

__________ 
 .متهد: االصل( 5)

 )*(آََثر : ابمن ِهَشام( 1) 111/  1َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام 

(7/111) 

 
 

َن طَيِ ًبا  َوَقدم َغاَرتم  -َعَليمِه * هُتِيُل َعَليمِه التـُّرمَب َأيمد  َوَأعمنُيٌ ( 5)َعَليمِه بَِناٌء ِمنم َصِفيح  ُمَنضَُّد * َوبُوِرَك ْلَمٌد ِمنمَك ُضمِ 
ُعُد َلَقدم َغيـَُّبوا ِحلمًما َوِعلمًما َوَرْحمًَة  ُه * ِبَذِلَك َأسم َوقد وهنت * الثَـَّرى اَل يـَُوسَُّد َورَاُحوا حبُزمن  لَيمَس ِفيِهمم نَِبيـُُّهمم َعِشيََّة َعلَّوم

َمُه  ُهم ظُُهور وأعضد ويبكون من تبكى السََّمَوات يـَوم ًما َرزِيَُّة * ِمنـم َمُد َوَهلم َعَدَلتم يـَوم َرمُض فَالنَّاُس َأكم َوَمنم َقدم َبَكتمُه اَأم
م  َماتَ * َهاِلك   ُهُم  َرزِيََّة يـَوم ِي َعنـم َزُل المَوحم َوَقدم َكاَن َذا نُور  يـَُغوُر َويـُنمِجُد يََدلُّ َعَلى الرَّْحمَِن َمنم * ِفيِه ُُمَمَُّد تـََقطََّع ِفيِه ُمنـم



َتِدي ِبِه  َقَّ َجاِهًدا * يـَقم ِديِهُم اْلم ََزاََي َويـُرمِشُد ِإَماٌم هَلُمم يـَهم ِل اْلم َعُدوا َعُفوٌّ َعِن  ُمَعلِ مُ * َويـُنمِقُذ ِمنم َهوم ق  ِإنم يُِطيُعوُه َيسم ِصدم
َرُهمم  َبُل ُعذم ِت يـَقم ِلِه * الزَّالَّ َوُد َوِإنم ََنَب َأممٌر ملَم يـَُقوُموا حبَمم ريمِ َأجم ُ ِِبْلَم َفِمنم ِعنمِدِه تـَيمِسرُي َما يـََتَشدَُّد * َوِإنم ُُيمِسُنوا فَاَّللَّ

َُدى  *فَبينا هم ِف نعمَمة هللا َوسطهمم  َصُد َعزِيٌز َعَليمِه َأنم جَيُوُروا َعِن اهلم ُج الطَّرِيَقِة يـُقم َحرِيٌص َعَلى َأنم * َدلِيٌل بِِه نـَهم
َتُدوا َتِقيُموا َويـَهم  َيسم

َناُهُم ِف َذِلَك النُّوِر ِإذم غَ * َعطُوٌف َعَليمِهمم اَل يـُثـَينِ  َجَناَحُه  ٌم ِمَن * َدا ِإََل كنف ُينو َعَليمِه َوَُيمَهُد فـَبَـيـم ِإََل نُورِِهمم َسهم
َبَح َُممُموًدا ِإََل اَّللَِّ رَاِجًعا  ِصُد فََأصم ِت ُمقم يِه َحقُّ المُمرمَسََلِت َوَُيمَمُد * المَموم ًشا ِبَقاُعَها ( 1)يـَُبكِ  ُرمِم َوحم * َوَأممَستم ِبََلُد اْلم

ِي تـَعمَهُد ِقَفارًا سِ  َبِة َما َكاَنتم ِمَن المَوحم ِد َضافـََها ِلغَيـم يِه َبََلٌط َوَغرمَقُد * َوى َمعمُمورَِة اللَّحم ومسجده ( 9)َفِقيٌد يـَُبكِ 
 مَقام ومقعد( 7)خَلء َلُه ِفيَها * فاملوحشات لفقده 
__________ 

 .المَمََلِئَكة: املرسَلت( 1)من ت َوابمن ِهَشام ( 5)
 .جفن املرسَلت: وىف ج

 .االرض املستوية امللساء: البَلط( 9)ون ويروى جن، َأي المَمََلِئَكة املستور 
 .شجر: والغرقد

 .ابمن ِهَشام ِفيهِ ( 7)
)*( 
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َرى َلُه مثَّ َأومَحَشتم  َرِة المُكبـم َمم َرًة * َوِِبْلم ُ َعبـم ِلُد فـََبكِ ي َرُسوَل اَّللَِّ ََي َعنيم رَ * ِدََيٌر َوَعرمَصاٌت َورَبمٌع َوَموم  َواَل َأعمرِفـَنمِك الدَّهم
َها َساِبٌغ يـَتَـَغمَُّد َفُجوِدي َعَليمِه ِِبلدُُّموِع َوَأعمِويل * َدممُعِك جَيمُمُد َوَماَلِك اَل تـَبمِكنِي َذا النِ عمَمِة الَِِّت  ِد * َعَلى النَّاِس ِمنـم ِلَفقم

َر يُوَجُد َوَما فـََقَد المَماُضوَن ِمثمَل ُُمَمَّد   ُلُه الدَّهم ىَف ِذمًَّة بـَعمَد ِذمَّة  َواَل مِ * الَِّذي اَل ِمثـم َقُد َأَعفَّ َوَأوم * ثـمُلُه َحىتَّ المِقَياَمِة يـُفم
رم َحيا * َوَأقـمَرَب ِمنمُه ََنِئًَل اَل يـَُنكَُّد َوَأبمَذَل ِمنمُه لِلطَّرِيِف َواَتِلد   ِف المبـُُيوِت ِإَذا ( 5)ِإَذا َضنَّ ِمعمطَاٌء مبَا َكاَن يتلد َوأكم

ا َأبمَطِحيًّا ُيَسوَُّد َوَأممَنَع ِذرمَوات  َوَأثـمَبَت ِف المُعََل َوَأكم * انـمَتَمى  َدَعائَِم ِعز   َشاِهَقات  ُتَشيَُّد َوَأثـمَبَت فـَرمًعا ِف المُفُروِع * َرَم َجدًّ
َراِت َربٌّ مُمَجَُّد تـََناَهتم َوَصاُة َعَلى َأكم * َوُعوًدا َغَذاُه المُمزمُن َفالمُعوُد َأغمَيُد َرَِبُه وليدا فاستم مَتَاُمُه * َوَمنمِبًتا  َيـم َرِم اْلم

ِلِمنَي ِبَكفِ ِه  َندُ * المُمسم  َفََل المِعلمُم َُممُبوٌس َواَل الرَّأمُي يـُفم
َعلِ ي بِِه ِف لَ * من النَّاس ِإالَّ َعاِزب المعقل مبعد َولَيمَس هوائي ََنزًِعا َعنم ثـََنائِِه * عائب ( 1)َأُقوُل َواَل يـُلمَفى ِلَما قـُلمُت 

َطَفى َأرمُجو ِبَذاَك ِجَوارَُه  ُلُد َمَع المُمصم ُلمِد َأخم َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم * َجنَِّة اْلم َهُد َوقَاَل اْلم َعى َوَأجم ِم َأسم َوِف نـَيمِل َذاَك الميَـوم
َاِرث ا: السَُّهيمِليُّ ِف آِخِر ِكَتابِِه الرَّومض َيان بن اْلم ُ َعَليمِه َوقَاَل َأبُو ُسفم بمن َعبمِد المُمطَِّلِب يـَبمِكي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَدين المُبَكاُء َوَذاَك ِفيَما * َأرِقمُت فـََباَت لَيمِلَي اَل يـَُزوُل : َوَسلَّمَ  ِلُموَن ِبِه * َولَيمُل َأِخي المُمِصيَبِة ِفيِه طُوُل َوَأسم ُأِصيَب المُمسم
 َعِشيََّة ِقيَل َقدم قُِبَض الرَُّسول* ُمِصيبَـتـَُنا َوَجلَّتم  قَِليُل َلَقدم َعظَُمتم 



__________ 
 .صيًتا: ا( 5)
 .لقويل: ابمن ِهَشام( 1)

)*( 

(7/115) 

 
 

َي َوالتـَّنمزِيَل ِفيَنا * َوَأضمَحتم َأرمُضَنا ممَّا َعَراَها  ََن المَوحم َرئِيُل َوَذاَك َأَحقُّ َما  يـَُروُح ِبهِ * َتَكاُد بَِنا َجَوانِبـَُها مَتِيُل فـََقدم َويـَغمُدُو ِجبـم
ِديَنا َفََل * َتِسيُل َنِبٌّ َكاَن جَيمُلو الشَّكَّ َعنَّا ( 5)نفوس النَّاس َأو َكاَدت * َساَلتم َعَليمِه  مبَا يُوَحى ِإلَيمِه َوَما يـَُقوُل َويـَهم

َنا َوالرَُّسوُل لََنا َدلِيُل َأفَا* َُنمَشى َضََلاًل  ٌر َعَليـم ُر َأبِيِك َسيِ ُد  * ِطُم ِإنم َجزِعمِت َفَذاَك ُعذم َوِإنم ملَم ََتمَزِعي َذاَك السَِّبيُل فـََقبـم
 َوِفيِه سيد النَّاس الرَُّسول* ُكلِ  قـَربم  

__________ 
 .كربت: الرَّومض االنف( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ُركم ِديَنارًا َواَل ِدرممَهًاَِبُب بـََياِن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َم ملَم يـَتـم
ًئا يُوَرُث َعنمهُ   َواَل َعبمًدا َواَل َأَمًة َواَل َشاًة َواَل بَِعريًا َواَل َشيـم

َقَر ِعنمَدُه  نـمَيا حبََذاِفريَِها َكاَنتم َأحم َعى  -اَّللَِّ َكَما ِهَي ِعنمَد   -َبلم َأرمًضا َجَعَلَها كلَها َصَدَقة هلل عزوجل فَِإنَّ الدُّ ِمنم َأنم َيسم
َوانِِه ِمَن النَِّبيِ نَي َوالم  رَُكَها بـَعمَدُه ِمريَاًَث َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َوَعَلى ِإخم ِليًما َكِثريًا َدائًِما ِإََل هَلَا َأوم يـَتـم ُمرمَسِلنَي َوَسلََّم َتسم

ينِ  ِم الدِ   .يـَوم
َاِرِث، قَالَ َحدثَنا قُـ : قَاَل الُبَخاِري   ِرو ابمن اْلم َحاَق، َعنم َعمم َوِص، َعنم َأيب ِإسم َحم َبة، َحدثَنا َأبُو اَأم َما تـََرَك َرُسوُل اَّللَِّ : تَـيـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِديَنارًا َواَل ِدرممَهًا َواَل َعبمًدا َواَل َأَمًة، ِإالَّ بـَغمَلَتُه المبَـيمَضاَء الَِِّت  رمَكبـَُها، َوِسََلَحُه، َوَأرمًضا َجَعَلَها  َكاَن يَـ َصلَّى اَّللَّ
 .اِلبمِن السَِّبيِل َصَدَقةً 

َدة ، َعنم َأيب اَأمَ  ، فـََرَواُه ِف َأَماِكَن ِمنم َصِحيِحِه ِمنم طُُرق  ُمتَـَعدِ  ِلم  ِريِ  انـمَفَرَد ِبِه المُبَخاِريُّ ُدوَن ُمسم َياِن الثَـّوم َوِص َوُسفم حم
 .يَةَ َوزَُهريمِ بمِن ُمَعاوِ 

َحاَق، ُكلُّهُ  َرائِيَل، َوالنََّساِئيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث يُوُنَس بمِن َأيب ِإسم ِرو َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ِإسم َحاَق َعمم مم َعنم َأيب ِإسم
َاِرِث بمِن المُمصمطَِلِق بمِن َأيب  ِرو بمِن اْلم ، َعنم َعمم ِمِننَي َرِضَي بمِن َعبمِد اَّللَِّ السَِّبيِعيِ  َاِرِث ُأمِ  المُمؤم  ِضَرار ، َأِخي ُجَويمرِيََة بِنمِت اْلم

ُهَما بِهِ  ُ َعنـم  .اَّللَّ



َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم عَ : َوقَاَل اْلمِ ُروق  ، َعنم َمسم َعمَمِش، َعنم َشِقيق  َعمَمُش َوابمُن َُّنريم ، َعِن اَأم ثـََنا اَأم ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ ِئَشَة، اَحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِديَنارًا َواَل ِدرممَهًا َواَل َشاًة َواَل بَِعريًا َواَل أوصى : قَاَلتم   .بشئَما تـََرَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َفرًِدا ِبِه َعِن المُبَخاِريِ  َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم  ِلٌم ُمنـم  ِمنم طُُرق   َوَهَكَذا َرَواُه ُمسم
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ُروِق بمِن اَأمَ  ، َعنم َمسم َعمَمِش، َعنم َشِقيِق بمِن َسَلَمَة َأيب َواِئل  َراَن اَأم َدة  َعنم ُسَليمَماَن بمِن ِمهم ِمِننَي ُمتَـَعدِ  دَِع، َعنم ُأمِ  المُمؤم جم
يِق َحِبيَبِة َحِبيِب اَّللَِّ الم  يَقِة بِنمِت الصِ دِ  َها َوَأرمَضاَهاَعاِئَشَة الصِ دِ  ُ َعنـم  .ُمبَـرََّأِة ِمنم َفوق سبع مسوات َرِضَي اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َعاِئَشَة، قَاَلتم : َوقَاَل اْلمِ ، َعنم ِزرِ  بمِن ُحبَـيمش  َياَن، َعنم َعاِصم  َحاُق بمُن يُوُسَف، َعنم ُسفم ثـََنا ِإسم َما : َحدَّ
 ُ  َعَليمِه َوَسلََّم ِديَنارًا َواَل ِدرممَهًا َواَل تـََرَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأَمة  َواَل َعبمًدا َواَل َشاًة َواَل بَِعريًا
َياَن، َعنم َعاِصم  َعنم ِزر   َعنم َعاِئَشةَ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن َعنم ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِديَنارً : َوَحدَّ ا َواَل َما تـََرَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ِدرممَهًا َواَل َشاًة َواَل بَِعريًا
َيان ََمةِ : قَاَل ُسفم ثر ِعلمِمي َوَأُشكُّ ِف المَعبمِد َواَأم  .َوأكم

ِدي   بِهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل َعنم بـُنمَدار ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َمهم
َماُم َأْحمَدُ  َعٌر، َعنم َعاِصِم بمِن َأيب النَُّجوِد، َعنم ِزر   َعِن َعاِئَشَة، قَاَلتم وَ : قَاَل اْلمِ َما تـََرَك َرُسوُل : حدثَنا وَِكيع، َحدثَنا ِمسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِديَنارًا َواَل درمها َواَل عبدا َواَل أمة اَل َشاًة َواَل بَِعريًا  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َماُم َأْحمَُد ِمنم َغريمِ َشك   َهَكَذا َرَواُه اْلمِ 

َحاَق المُمزَكِ ي، َعنم َأيب َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَِّد بم  َهِقيُّ، َعنم َأيب زََكرَيَّ بمِن َأيب ِإسم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد َوَقدم َرَواُه المبَـيـم ِن يـَعمُقوَب، َحدَّ
، َأنـم  ن  َعٌر، َعنم َعاِصم  َعنم ِزر  ، قَالَ المَوهَّاِب، َأنـمَبَأََن َجعمَفُر بمُن َعوم أَُلوين َعنم ِمريَاِث َرُسوِل اَّللَِّ : قَاَلتم َعاِئَشةُ : َبَأََن ِمسم َتسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِديَنارًا َواَل ِدرممَهًا َواَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ َما تـََرَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لِيَدةً  َعبمًدا َواَل وَ َصلَّى اَّللَّ
َعرٌ   .َواَل َشاًة َواَل بَِعريًا: ُأرَاُه قَالَ : قَاَل ِمسم
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ِ، قَالَ : قَالَ  َسنيم ، َعنم َعِليِ  بمِن اْلُم َعٌر، َعنم َعِديِ  بمِن ََثِبت  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِديَنارًا : َوَأنـمَبَأََن ِمسم َما تـََرَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .مَهًا َواَل َعبمًدا َواَل َولِيَدةً َواَل ِدرم 

َوِد، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل  َسم َعمَمِش، َعنم ِإبـمَرِهيُم، َعِن اَأم ِ ِمنم َحِديِث اَأم ُ َعَليمِه َوَقدم ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َورَ  تَـَرى طََعاًما ِمنم يـَُهوِدي   ِإََل َأَجل   .َهَنُه ِدرمًعا ِمنم َحِديد  َوَسلََّم اشم

َوِد،  َسم َعمَمِش، َعنم ِإبـمَراِهيَم َعِن اَأم ، َعِن اَأم ِظ لِلمُبَخاِريِ  َرَواُه َعنم قَِبيَصَة، َعِن الثَـّومِريِ  َهاَوِف َلفم ُ َعنـم  .َعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم   َوِدرمُعُه َمرمُهونَةٌ  تـُُوِفِ َ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ( .5)ِعنمَد يـَُهوِدي   بَِثََلِثنَي 

َعمَمِش، َعنم ِإبـمَراِهيَم َعِن اَأمَ  ِريِ ، َعِن اَأم َهِقيُّ ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َهاُروَن، َعِن الثَـّوم َها، قَاَلتم َوَرَواُه المبَـيـم َوِد َعنـم تـُُوِفِ َ : سم
ُ َعَليمهِ   .َوَسلََّم َوِدرمُعُه َمرمُهونٌَة بَِثََلِثنَي َصاًعا ِمنم َشِعري   النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َيانَ : مثَّ قَالَ   .َرَواُه المُبَخاِريُّ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َكِثري ، َعنم ُسفم
َهِقيُّ  ر  ُمَُ : مثَّ قَاَل المبَـيـم َبَأََن َعِليُّ بمُن َأْحمََد بمِن َعبمَداَن، َأنـمَبَأََن َأبُو َبكم ثـََنا َجعمَفُر بمُن ُُمَمَّد  َأنـم مَُّد بمُن ْحويه العسكري، َحدَّ

، قَالَ  َباُن، َعنم قـََتاَدَة َعنم َأَنس  ثـََنا آَدُم، َحدثَنا َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ُخبمِز : المَقََلِنِسيُّ، َحدَّ َلَقدم ُدِعَي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ( .1)َشِعري  َوِإَهاَلة  َسِنَخة  

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : قَاَل َأَنسٌ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَح ِعنمَد آِل ُُمَمَّد  : " َوَلَقدم مسَِ َوالَِّذي نـَفمُس ُُمَمَّد  بَِيِدِه َما َأصم
 ".َصاُع بـُر   َواَل َصاُع متَمر  

َوة ، َوَلَقدم َرهَ  َع ِنسم َمِئذ  ِتسم َتكَُّها ِبِه َحىتَّ َماَت َوِإنَّ َلُه يـَوم َن ِدرمًعا َلُه ِعنمَد يـَُهوِدي   ِِبلمَمِديَنِة َوَأَخَذ ِمنمُه طََعاًما َفَما َوَجَد َما يـَفم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .َأي َصاعا من شعري: زَاد ِف الُبَخاِري  ( 5)
 .الزَّيمت: االهالة( 1)

 .رَّاِئَحةاملتغرية ال: السنخة
)*( 
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ِويِ  َعنم قـََتاَدَة بِهِ  َباَن بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن النَّحم  .َوَقدم َرَوى ابمُن َماَجهم بـَعمَضُه ِمنم َحِديِث َشيـم
َماُم َأْحمَدُ  رَِمَة،: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا ِهََلٌل، َعنم ِعكم ثـََنا ََثِبٌت، َحدَّ ثـََنا َعبمُد الصََّمِد، َحدَّ ُ ; َعِن ابمِن َعبَّاس   َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

، َأُموُت : " َعَليمِه َوَسلََّم َنَظَر ِإََل ُأُحد  فـََقالَ  َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َما َيُسرُّين َأنَّ ُأُحًدا ِْلِل ُُمَمَّد  َذَهًبا أُنمِفُقُه ِف َسِبيِل اَّللَِّ
َم َأُموُت َوِعنمِدي ِمنمهُ   ".ِديَنارَاِن ِإالَّ َأنم ُأرمِصَدمُهَا ِلَديمن   يـَوم

ًنا ِعنمَد يـَُهوِدي   بَِثََلِثنيَ : قَالَ   . َصاًعا ِمنم َشِعري  َفَماَت َفَما تـََرَك ِديَنارًا َواَل ِدرممَهًا َواَل َعبمًدا َواَل وليدة، َفرتك ِدرمَعُه َرهم
، َعنم ََثِبِت بمِن يَزِيَد، َعنم ِهََلِل بمِن َخبَّاب  المَعبمِديِ  المُكوِفِ  َوَقدم َرَوى آِخَرُه ابمُن َماَجهم، َعنم َعبمِد ا َُمِحيِ  َّللَِّ بمِن ُمَعاِويََة اْلم

 .بِهِ 
ُ َعنمهُ   .َوَِأَوَِّلِه َشاَهٌد ِف الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث َأيب َذر   َرِضَي اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبم : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا ََثِبٌت : ُد الصََّمِد َوَأبُو َسِعيد  َوَعفَّاُن، قَاُلواَحدَّ  -َحدثَنا ِهََلل   -ُهَو ابمُن يزِيد  -َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َدَخَل َعَليمِه ُعَمُر َوُهَو َعَلى  -ُهَو ابمُن َخبَّاب   ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  َحِصري  َقدم َعنم ِعكم



 .َأثَـَّر ِف َجنمِبهِ 
ثـََر ِمنم َهَذا؟ فـََقالَ : فـََقالَ  َت ِفَراًشا َأوم م  : " ََي َنِبَّ اَّللَِّ َلِو اختََّذم نـمَيا ِإالَّ َكَراِكب  َساَر ِف يـَوم نـمَيا، َما َمثَِلي َوَمَثُل الدُّ ماَل َولِلدُّ

َتَظلَّ حَتمَت َشَجَرة  َساَعًة ِمنم   ".نـََهار  مثَّ رَاَح َوتـَرََكَها  َصاِئف  فَاسم
َناُدُه َجيِ دٌ   .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد َوِإسم

ِ َتظَاَهَراَت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ِ اللَّتَـنيم  َوَلُه َشاِهٌد ِمنم َحِديِث ابمِن َعبَّاس  َعنم ُعَمَر ِف المَمرمَأتـَنيم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم  يََلءِ َوِقصَّ ; َصلَّى اَّللَّ  .ِة اْلمِ
ِِه  َِديُث َمَع َغريم َها، َواطِ َراِحِه هَلَا، َوُهوَ ( 5)َوَسَيأمِت اْلم نـمَيا، َوِإعمَراِضِه َعنـم  ممَّا َشاَكَلُه ِف بـََياِن زهده َعَليمِه السَََّلم َوتـَرمِكِه الدُّ

نـمَيا ِعنمَدُه بَِبال   ممَّا يَُدلُّ َعَلى َما قـُلمَناُه ِمنم َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم ملَم   .َتُكِن الدُّ
د َماُم َأْحم ، قَالَ : َوقَاَل اْلمِ َيان، َحدثَنا َعبمُد المَعزِيِز بمُن رُفـَيمع  اُد بمُن َمعمِقل  َعَلى ابمِن َعبَّاس  : َحدثَنا ُسفم َدَخلمُت َأََن َوَشدَّ
 .َما تـََرَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : فـََقاَل ابمُن َعبَّاس  

 ِ َ َهَذيمِن اللَّومَحنيم  .َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل َما بـَنيم
 .َوَدَخلمَنا َعَلى ُُمَمَِّد بمِن َعِلي   فـََقاَل ِمثمَل َذِلكَ : قَالَ 

َنَة بِهِ  َياَن بمِن ُعيَـيـم َبَة، َعنم ُسفم  .َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ، َعنم قـُتَـيـم
ىَف َحدثَنا َأبُو : َوقَاَل الُبَخاِري   ، َعنم طَلمَحَة، قَاَل َسأَلمُت َعبمَد اَّللَِّ بمَن َأيب َأوم َأَأومَصى النَِّبُّ : نعيم، َحدثَنا َماِلُك بمُن ِمغمَول 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقالَ   .اَل : َصلَّى اَّللَّ
 .أوصى ِبِكَتاب هللا عزوجل: هبَا؟ قَالَ ( 1)َكيمَف ُكِتَب َعَلى النَّاِس المَوِصيَُّة، َأوم أُِمُروا : فـَُقلمتُ 

ُل السَُّنِن ِإالَّ َأَِب َداُوَد ِمنم طُُرق  َعنم َماِلِك ابمن ِمغمَول   ِلٌم َوَأهم  . بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا َوُمسم
 .ولَحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِث َماِلِك ابمن مغ: َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 

َياَء َكاَن خَيمَتصُّ هِبَا  ِر َأشم َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه ِف تـَنمِبيه قد ورد َأَحاِديُث َكِثريٌَة َسُنورُِدَها َقرِيًبا بـَعمَد َهَذا المَفصمِل ِف ِذكم
 َحَياتِِه ِمنم ُدور  ومساكن ِنَسائِِه وإماء َوعبيد

__________ 
 .الذى سننشره ُمفردا: لشََّماِئل من متعلقات السِ ريَة النـََّبِويَّةَوَذِلَك ِف قسم ا( 5)
 .َأو أمروا ِِبلمَوِصيَّةِ : الُبَخاِري  ( 1)

)*( 
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 .ِقِه ودالئلهِبطُرُ  َوُخُيول  َوِإِبل  َوَغَنم  َوِسََلح  َوبـَغمَلة  َوِْحَار  َوثَِياب  َوَأََثث  َوَخاُتَ  َوَغريمِ َذِلَك ممَّا َسنـَُوضِ ُحهُ 
َها ِف َحَياتِِه ُمنمِجًزا، َوَأعمَتَق َمنم َأعمَتَق ِمنم ِإَمائِِه وَ  َعِبيِدِه، َوَأرمَصَد َما َأرمَصَدُه ِمنم فـََلَعلَُّه َعَليمِه السَََّلم َتَصدََّق ِبَكِثري  ِمنـم

ََرِضنَي ِمنم َبيِن ا ُ ِبِه ِمَن اَأم ِتَعِتِه، َمَع َما َخصَُّه اَّللَّ بَـيِ ُنُه ِإنم َشاَء َأمم ِلِمنَي َعَلى َما َسنـُ بَـَر َوَفَدَك ِف َمَصاِلِح المُمسم لنَِّضرِي َوَخيـم
ًئا يُوَرُث َعنمُه َقطمًعا، ِلَما َسَنذمُكُرُه َقرِيًبا ُ، ِإالَّ َأنَُّه ملَم خُيَلِ فم ِمنم َذِلَك َشيـم  .اَّللَّ

تَـَعانُ   .َوِِبَّللَِّ المُمسم
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 اَل نُوَرثُ : َأنه َعَليمِه السَََّلم َقالَ َِبب بـََيان 
َماُم َأْحمَدُ  ُلُغ بِهِ : قَاَل اْلمِ َعمَرِج، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة يـَبـم َياُن، َعنم َأيب الز ََِنِد، َعِن اَأم ثـََنا ُسفم  .َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل َمرًَّة قَالَ  َتِسُم َورََثِِت ِديَنارًااَل : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يـَقم
نَِة َعاِمِلي فـَُهَو َصَدَقٌة  ُت بـَعمَد نـََفَقِة ِنَساِئي َوُمؤم  ".َواَل ِدرممَهًا، َما تـَرَكم

، َعنم َأيب الز ََِنِد َعبمِد ا ، َعنم َماِلِك بمِن َأَنس  ِلٌم َوَأبُو َداُوَد ِمنم طُُرق  َواَن، َعنم َعبمِد  َّللَِّ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َوُمسم بمِن ذَكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َعمَرِج، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت : " الرَّْحمَِن بمِن ُهرمُمَز اَأم َتِسُم َورََثِِت ِديَنارًا، َما تـَرَكم اَل يـَقم

نَِة َعاِمِلي فـَُهوَ   ".َصَدَقٌة  بـَعمَد نـََفَقِة ِنَساِئي َوُمؤم
 .َلفمُظ المُبَخاِري ِ 

، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َأنَّ َأزمَواَج ال: مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعِن ابمِن ِشَهاب  َلَمَة، َعنم َماِلك  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم نَِّبِ  َصلَّى َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ  ر  ليسألنه ِمريَاثـَُهنَّ، اَّللَّ َعثمَن ُعثمَماَن ِإََل َأيب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَردمَن َأنم يـَبـم  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم : فـََقاَلتم َعاِئَشةُ  َنا َصَدَقٌة؟ " َألَيمَس َقدم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".اَل نُوَرُث، َما تـَرَكم
َبَة، ُكلُّهُ َوَهكَ  ِلٌم، َعنم َُيمََي بمِن َُيمََي، َوَأبُو َداُوَد َعِن المَقعمَنِبِ ، َوالنََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم  .مم َعنم َماِلك  بِهِ َذا َرَواُه ُمسم

َدى النِ َساِء المَوارََِثِت  َر ِمريَاٌث  -فـََهِذِه ِإحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجَعَل َما تـَرََكُه َقِد اعمتَـَرَفتم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -ِإنم َلوم ُقدِ   َصلَّى اَّللَّ
ِمِننَي وافقنها على  َصَدَقًة اَل ِمريَاًَث، َوالظَّاِهُر َأنَّ بَِقيََّة أُمََّهاِت المُمؤم
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ِذُن بَِنَّ  ، َوَتذَكَّرمَن َما قَاَلتم هَلُنَّ ِمنم َذِلَك، فَِإنَّ ِعَبارَتـََها تـُؤم ٌر ُمَقرٌَّر ِعنمَدُهنَّ َما َرَوتم  .َهَذا َأمم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ِريِ ، َعنم ُعرم : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَباَرِك، َعنم يُوُنُس، َعِن الزُّهم ، َحدَّ َاِعيُل بمُن َأَِبن  ثـََنا ِإمسم َوَة، َعنم َعاِئَشَة، َحدَّ
َنا َصَدَقٌة : " َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   ".اَل نُوَرُث َما تـَرَكم

ِل َرُسول هللا: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  َنا َصَدَقةٌ : َِبُب قـَوم َبَأََن َمعمَمٌر، : اَل نُوَرُث َما تـَرَكم ثـََنا َعبمُد هللا ابمن ُُمَمَّد، َحدثَنا ِهَشاٌم، َأنـم َحدَّ



ِريِ ، َعنم عُ   رمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ فَاِطَمةَ َعِن الزُّهم
ُ َعلَ  ُ َعنمُه يـَلمَتِمَساِن ِمريَاثـَُهَما ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َرِضَي اَّللَّ يمِه َوَسلََّم، َومُهَا ِحيَنِئذ  َيطملَُباِن َأرمَضُه َوالمَعبَّاَس َأتـََيا َأَِب َبكم

بَـرَ  َمُه ِمنم َخيـم ر  ِمنم َفَدَك َوَسهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقوُل : ، فـََقاَل هَلَُما َأبُو َبكم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا " مسَِ اَل نُوَرُث َما تـَرَكم
َا َيَمُكُل آُل ُُمَمَّد  ِمنم َهَذا المَماِل   ".َصَدَقٌة، ِإَّنَّ

ر   نَـُعُه ِفيِه ِإالَّ َصنَـعمُتهُ  َواَّللَِّ اَل َأدَُع َأممًرا رََأيمُت َرُسولَ : قَاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيصم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُه َحىتَّ َماَتتم : قَالَ   .فـََهَجَرتمُه فَاِطَمُة فـََلمم ُتَكلِ مم

َماُم َأْحمَُد، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر    .َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ
، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َأنَّ فَ مثَّ َرَواُه َأْحمَُد َعنم يـَعم  ِريِ  اِطَمَة ُقوَب بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأبِيِه، َعنم َصاِلِح بمِن َكيمَساَن، َعِن الزُّهم

ُ َعَليمِه، فـََقاَل هَلَا أَ  ر  بـَعمَد َوفَاة َرُسول هللا ِمريَاثـََها ممَّا تـََرَك ممَّا َأفَاَء اَّللَّ ر  َسأََلتم َأَِب َبكم ُ َعَليمِه : بُو َبكم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا َصَدَقٌة : " َوَسلََّم قَالَ  ر  فـََلمم تـََزلم ُمَهاِجَرتَُه َحىتَّ تـُُوفِ َيتم " اَل نُوَرُث َما تـَرَكم  .فـََغِضَبتم فَاِطَمُة َوَهَجَرتم َأَِب َبكم

ُهر ، َوذََكَر مَتَاَم اْلَِديث َوَعاَشتم فَاِطَمُة بـَعمَد َوفَاِة َرُسولِ : قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِستََّة َأشم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َماُم َأْحمَدُ   .َهَكَذا قَاَل اْلمِ
َِديَث ِف ِكَتاِب المَمَغاِزي ِمنم َصِحيِحِه َعن ابمن بَُكريم ، َعِن اللَّيمِث، َعنم  ِريِ ،  َوَقدم َرَوى المُبَخاِريُّ َهَذا اْلم ، َعِن الزُّهم ُعَقيمل 

َها: َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة َكَما تـََقدََّم، َوزَادَ  ر  َوَصلَّى َعَليـم ِذنم َأَِب َبكم ا تـُُوفِ َيتم َدفـَنَـَها َعِليٌّ لَيمًَل َوملَم يـُؤم  .فـََلمَّ
ٌه َحَياَة فَاِطَمَة، فـََلمَّا تـُُوف ِ  ر  َوُمَبايـََعَتُه وََكاَن ِلَعِلي   ِمَن النَّاِس َوجم تَـنمَكَر َعِليٌّ ُوُجوَه النَّاِس، فَالمَتَمَس ُمَصاَْلََة َأيب َبكم َيِت اسم

ُهَر، َفَأرمَسَل ِإََل َأىب بكر َشم  .ِة ُعَمرَ إيتنا َواَل َيَمتَِنا َمَعَك َأَحٌد، وََكرَِه َأنم َيَمتَِيُه ُعَمُر ِلَما َعِلَم ِمنم ِشدَّ : َوملَم َيُكنم َِبَيَع تِلمَك اَأم
َدكَ : فـََقاَل ُعَمرُ  ُخُل َعَليمِهمم َوحم  .َواَّللَِّ اَل َتدم

ر   نَـُعوا يب؟ َواَّللَِّ َْلتِيَـنـَُّهمم : قَاَل َأبُو َبكم  .َوَما َعَسى َأنم َيصم
ُ َعنمُه  ر  َرِضَي اَّللَّ لَ : َوقَالَ [ فـََتَشهََّد َعِليٌّ ]فَانمطََلَق َأبُو َبكم َنا َفضم ًرا ِإَنَّ َقدم َعَرفـم َفسم َعَليمَك َخيـم ُ، َوملَم نـَنـم َك َوَما َأعمطَاَك اَّللَّ

َممِر، وَُكنَّا نـََرى ِلَقَرابَِتَنا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  تَـبمَددمُُتم ِِبَأم ُ ِإلَيمَك، َوَلِكنَُّكُم اسم َممِر َساَقُه اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَّ لََنا ِف َهَذا اَأم ى اَّللَّ
ُ َعنمهُ َنِصيًبا ر  َرِضَي اَّللَّ  .، فـََلمم يـََزلم َعِليٌّ يَذمُكُر َحىتَّ َبَكى َأبُو َبكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَحبَّ ِإيَلَّ َأنم َأِصَل من قـََرا: َوقَالَ  َبِت، َوأما الذى شجر َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلَقَرابَُة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمهِ  بـَيمنُكم ِف َهِذهِ  ُركم َأممًرا َصنَـَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ريمِ، َوملَم َأتـم َممَواِل فَِإين ِ ملَم آُل ِفيَها َعِن اْلَم  . َوَسلََّم َأاَل َصنَـعمُتهُ اَأم
رَبِ فـََتَشهََّد وَ  َر رَِقَي َعَلى المِمنـم ُ َعنمُه الظُّهم ر  َرِضَي اَّللَّ رَُه ِِبلَِّذي فـََلمَّا َصلَّى َأبُو َبكم َعِة َوُعذم ذََكَر َشأمَن َعِلي   َوخَتَلَُّفُه َعِن المبَـيـم

ر  َوذََكَر َفِضيَلَتُه َوَسابَِقَتُه، وَ  ُ َعنمُه فـََعظََّم َحقَّ َأيب َبكم َحدََّث َأنَُّه ملَم َُيمِملمُه َعَلى الَِّذي اعمَتَذَر بِِه، َوَتَشهََّد َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ
ر  َصَنَع نـَفَ   .اَسٌة َعَلى َأيب َبكم

ُهَما فـََبايـََعهُ  ُ َعنـم ر  َرِضَي اَّللَّ  .مثَّ قَاَم ِإََل َأيب َبكم



َبَل النَّاُس َعَلى َعِلي   فـََقالُوا َسنمتَ : فََأقـم  .َأحم
 .وََكاَن النَّاُس ِإََل على َقرِيبا ِحني رَاجع االمر المَمعمُروف

ِوهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َأيمًضا وَ  ِريِ  َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة بَِنحم َدة  َعِن الزُّهم ِلٌم َوَأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم طُُرق  ُمتَـَعدِ   .ُمسم
ُ َعنمُه، بـَعمَد َوفَاةِ  ر  َرِضَي اَّللَّ ُ َعنمُه، َِأَيب َبكم َعُة الَِِّت َوقـََعتم ِمنم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ  فـََهِذِه المبَـيـم
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َعِة الَّ  نَـُهَما َوِهَي ََثنَِيٌة لِلمبَـيـم َدٌة ِللصُّلمِح الَِّذي َوَقَع بـَيـم َعٌة ُمؤَكِ  َها، بـَيـم ُ َعنـم َم السَِّقيَفِة، َكَما فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ ِِت ذََكرمََنَها َأوَّاًل يـَوم
جَّاِج، َوملَم  ِلُم بمُن اْلَم ََة َوَصحََّحُه ُمسم ُهِر، َبلم َكاَن ُيَصلِ ي َورَاَءُه  َرَواُه ابمُن ُخَزُيم َشم ر  َهِذِه السِ تََّة اَأم َيُكنم َعِليٌّ جُمَانًِبا َِأَيب َبكم

 .َوَُيمُضُر ِعنمَدُه ِللمَمُشورَِة، َوركب َمَعه ِإََل ذى المِقصَّة
ُ َعنمُه َصلَّى المَعصمرَ  ر  َرِضَي اَّللَّ ، مثَّ َخَرَج  َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َأنَّ َأَِب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِلَيال  بـَعمَد َوفَاِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتَمَلُه َعَلى َكاِهِلِه َوَجَعَل يـَُقول َسَن بمَن َعِلي   يـَلمَعُب َمَع المِغلمَماِن، َفاحم ِجِد فـََوَجَد اْلَم لَيمَس * ََي بَِيب ِشبمُه النَِّبِ  : ِمَن المَمسم
؟َشبِ   يًها ِبَعِلي  

 .َوَعِليٌّ َيضمَحكُ 
َلَها  َعُة الثَّانَِيُة اعمتَـَقَد بـَعمُض الرَُّواِة َأنَّ َعِليًّا ملَم يـَُباِيعم قـَبـم ٌم َعَلى َوَلِكنم َلمَّا َوقـََعتم َهِذِه المبَـيـم فـَنَـَفى َذِلَك، َوالمُمثمِبُت ُمَقدَّ

 .النَّاِف َكَما تـََقدََّم وََكَما تـََقرَّرَ 
ُ َأعمَلمُ َوا  .َّللَّ

ُ َعنمُه َوَأرمَضاُه َفَما أَ * * *  ر  َرِضَي اَّللَّ َها َوَأرمَضاَها َعَلى َأيب َبكم ُ َعنـم ُههُ َوَأمَّا تـََغضُُّب فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ  .دمِري َما َوجم
َها َما َسأَلَتمُه ِمَن المِمريَاِث فـََقِد اعمَتَذَر ِإلَ  ر  جيَُِب قـَُبولُُه، َوُهَو َما َرَواُه َعنم َأبِيَها َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى فَِإنم َكاَن ِلَمنمِعِه ِإَيَّ َها بُِعذم يـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه قَالَ  َنا َصَدَقٌة : " اَّللَّ َها قـَبمَل ُسَؤاهِلَا" اَل نُوَرُث َما تـَرَكم َقاُد لَِنصِ  الشَّارِِع الَِّذي َخِفَي َعَليـم  َوِهَي ممَّنم تـَنـم
ُهنَّ َعاِئَشُة ِبَذلِ  بَـَرتـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َأخم نَـَها َعَليمهِ المِمريَاَث، َكَما َخِفَي َعَلى َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َك، َوَوافـَقم

ُ عَ  يَق َرِضَي اَّللَّ َها َأنَـَّها اتَـَّهَمِت الصِ دِ  ُ َعنـم بَـَرَها بِِه، َحاَشاَها َوَحاَشاُه ِمنم َذِلَك،  َولَيمَس يَُظنُّ ِبَفاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ نمُه ِفيَما َأخم
َطَّاِب، َوُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن، َوَعِليُّ بمُن أَ  َِديِث ُعَمُر بمُن اْلم ، َوالمَعبَّاُس بمُن َعبمِد َكيمَف َوَقدم َوافـََقُه َعَلى ِرَوايَِة َهَذا اْلم يب طَاِلب 

، َوَأبُو هُ المُمطَِّلِب، َوَعبمُد الرَّ  ، َوالزُّبـَريمِ بمِن المَعوَّاِم، َوَسعمُد بمُن َأيب َوقَّاص  ، َوطَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ َريـمَرَة، ْحمَِن بمُن َعومف 
ُهمم َأمجمَِعنيَ  ُ َعنـم  .َوَعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ

بَـيِ ُنُه َقرِيًبا  .َكَما َسنـُ
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َرمِض قـَُبوُل ِرَوايَِتِه َوااِلنمِقَياُد َلُه ِف َذِلكَ  َوَلوم تـََفرََّد ِبِرَوايَِتهِ  ِل اَأم يِع َأهم ُ َعنمُه َلَوَجَب َعَلى مجَِ يُق َرِضَي اَّللَّ  .الصِ دِ 
َرَاِضي َصَدَقًة اَل ِمريَاًَث َأنم َيُكوَن َزومُجَها نمُظُر ِفيَها، فـََقِد يَـ  َوِإنم َكاَن َغَضبـَُها الجل َما َسَألت الص ديق، ِإذا َكاَنتم َهِذِه اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَُهَو يـََرى َأنَّ فـَرمًضا َعَليمِه َأنم يـَعم : اعمَتَذَر مبَا َحاِصُلهُ  َمَل مبَا َكاَن َأنَُّه َلمَّا َكاَن َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وَ  نَـُعُه ِفيِه : يَِلي َما َكاَن يَِليِه َرُسول هللا، َوهِلََذا قَالَ يـَعمَمُلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإين ِ َواَّللَِّ اَل َأدَُع َأممًرا َكاَن َيصم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأاَل َصنَـعمُتهُ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُه َحىتَّ َماَتتم : قَالَ   .فـََهَجَرتمُه فَاِطَمُة فـََلمم ُتَكلِ مم

ًَل َطِويًَل، َوَأدمَخُلوا َأنـمُفسَ  َوَهَذا َاَلُة َهِذِه فـََتَح َعَلى ِفرمَقِة الرَّاِفَضِة َشرًّا َعرِيًضا، َوَجهم َراُن َواْلم جم ُهمم ِبَسَبِبِه ِفيَما اَل اهلِم
 .يـَعمِنيِهمم 

َلُه، وَ  يِق َفضم ُُموَر َعَلى َما ِهَي َعَليمِه َلَعَرُفوا لِلصِ دِ  رَُه الَِّذي جيَُِب َعَلى ُكلِ  َأَحد  قـَُبولُهُ َوَلوم تـََفهَُّموا اَأم  .قَِبُلوا ِمنمُه ُعذم
رُُكوَن االمور احملكمة الم  ََلِم، ِمَن َوَلِكنـَُّهمم طَائَِفٌة َُممُذوَلٌة، َوِفرمَقٌة َمرمُذوَلٌة، يـََتَمسَُّكوَن ِِبلمُمَتَشابِِه، َويـَتـم سم مقدرَة ِعنمَد َأِئمَِّة اْلمِ

ُ عَ الصََّحابَِة َوا َممَصاِر َرِضَي اَّللَّ َعمَصاِر، َواَأم ِ َفَمنم بـَعمَدُهمم ِمَن المُعَلَماِء المُمعمتَـرَبِيَن ِف َسائِِر اَأم ُهمم َوَأرمَضاُهمم َأمجمَِعنيَ لتَّابَِعنيم  .نـم
يُق َوُمَوافـََقِتِهمم َعَلى َذِلَك قَاَل الم  ََماَعِة ِلَما َرَواُه الصِ دِ  ثـََنا اللَّيمُث، َعنم : ُبَخاِريُّ بـََياُن ِرَوايَِة اْلم ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم ، َحدَّ َحدَّ

، قَالَ  ، َعِن ابمِن ِشَهاب  ًرا ِمنم : َعِقيل  ََدََثِن، وََكاَن ُُمَمَُّد بمُن ُجبَـريمِ بمِن ُمطمِعم  ذََكَر يل ِذكم ِس بمِن اْلم بَـَرين َماِلُك بمُن َأوم َأخم
َهلم : انمطََلقمُت َحىتَّ َأدمُخَل َعَلى ُعَمَر فََأاَتُه َحاِجُبُه يـَرمفَا فـََقالَ : قمُت َحىتَّ َدَخلمُت َعَليمِه َفَسأَلمُتُه فـََقالَ َحِديِثِه َذِلَك، فَانمطَلَ 

 .نـََعمم فََأِذَن هَلُمم : َلَك ِف ُعثمَماَن َوَعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َوالزُّبـَريمِ َوَسعمد ؟ قَالَ 
؟ قَاَل نـََعمم : مثَّ قَالَ  َ َهَذا: قَاَل َعبَّاسٌ : َهلم َلَك ِف َعِلي   َوَعبَّاس  ِمِننَي اقمِض بـَيميِن َوبـَنيم  .ََي َأِمرَي المُمؤم
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اَل : "  َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َهلم تـَعمَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َأنمُشدُُكمم ِِبَّللَِّ الَِّذي إبِِذمنِِه تـَُقوُم السََّماُء واالرض: قَالَ 
َنا َصَدَقٌة؟  طُ " نُوَرُث َما تـَرَكم َسُه؟ قَاَل الرَّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم نـَفم  .َقدم قَاَل َذِلكَ : يُرِيُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَل َعَلى َعِلي   َوَعبَّاس  فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قد قَاَل َذِلَك؟ قَااَل َهلم تـَعمَلَماِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : فََأقـم  .َقدم قَاَل َذِلكَ :  َصلَّى اَّللَّ
َطَّابِ  َممرِ : قَاَل ُعَمُر بمُن اْلم ثُُكمم َعنم َهَذا اَأم َ َكاَن َقدم َخصَّ ِلَرُسوِل هللا ِف َهَذا الفئ بشئ مل يـُعمطه أحدا : فَِإين ِ ُأَحدِ  ِإنَّ اَّللَّ

له ( " 5)َأفَاء هللا على َرُسوله  َما: " َغريه، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َواَّللَِّ " قدير " ِإََل قـَوم َفَكاَنتم َخاِلَصًة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َتاَزَها ُدوَنُكمم  َما احم

َها َهَذا الم  َتأمثـََر هبَا َعَليمُكم، لقد أعطاكموها وبتها ِفيُكمم َحىتَّ بَِقَي ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَل اسم َماُل، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعُلُه جَممَعَل َماِل هللا، فَ  ِلِه ِمنم َهَذا المَماِل نـََفَقَة َسَنِتِه، مثَّ َيَمُخُذ َما بَِقَي فـََيجم عمل بذلك َرُسول هللا َحَياتَُه، يـُنمِفُق َعَلى َأهم

 .نـََعمم : ُموَن َذِلَك؟ قَاُلواَأنمُشدُُكمم ِِبَّللَِّ َهلم تـَعملَ 
 .نـََعمم : َأنمُشدُُكَما ِِبَّللَِّ َهلم تـَعمَلَماِن َذِلَك؟ قَااَل : مثَّ قَاَل َلَعِلي   َوَعبَّاس  

ُ َعنمهُ  ر  َرِضَي اَّللَّ ُ نبيه، فـََقاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوسَ : فـَتَـَوىفَّ اَّللَّ  .لَّمَ َأََن َوَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



ر   ُ َأَِب َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مثَّ تـََوىفَّ اَّللَّ َأََن َويلُّ َويلِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : فـَُقلمتُ  فـََقَبَضَها فـََعِمَل مبَا َعِمَل ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ َأعمَمُل ِفيَها  تـَُها َسنَـتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقَبضم ُتَماين وكلمتكما اَّللَّ ر ، مثَّ ِجئـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم مبَا َعِمَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

أَُليِن َنِصيَبَك ِمِن ابمِن َأِخيَك، َوَجاَءين َهَذا يسألىن َنِصيَب اممَرَأتِ  َتيِن َتسم يع، َحىتَّ ِجئـم ِه ِمنم َأبِيَها، َواِحَدة وأمركما مجَِ
َر َذِلَك؟ فـََواَّللَِّ الَِّذي إبِِذمنِهِ : تُ فـَُقلم  ُتَما َدفـَعمتـَُها ِإلَيمُكَما ِبَذِلَك، فـَتَـلمَتِمَساِن ِمينِ  َقَضاًء َغيـم َرمُض  ِإنم ِشئـم تـَُقوُم السََّماُء َواَأم

َر َذِلَك َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة، فَِإنم َعَجزممُتَا فَادمفـَعَ   ( .1)اَها ِإيَلَّ فََأََن أكفيكماها اَل َأقمِضي ِفيَها َقَضاًء َغيـم
__________ 

ر ( 5) شم  .7ُسورَة اْلَم
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، َعِن الزُّ  ُل السَُّنِن ِمنم طُُرق  ِلٌم َوَأهم  .ِريِ  بِهِ هم َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ ِف َأَماِكَن ُمتَـَفر َِقة  ِمنم َصِحيِحِه، َوُمسم
ِ فـََقاَل ُعَمرُ  ُ يـَعمَلُم : َوِف ِرَوايَة  ِف الصَِّحيَحنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواَّللَّ ر  فـََعِمَل ِفيَها مبَا َعِمَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََولِيَـَها َأبُو َبكم

ُ َأنَُّه َصاِدٌق َِبرٌّ رَاِشٌد اَتِبٌع لِلمَحقِ ، مثَّ َولِيتـَُها فـَعَ  ر ، َواَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأبُو َبكم ِملمُت ِفيَها مبَا َعِمَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .يـَعمَلُم َأين ِ َصاِدٌق َِبرٌّ رَاِشٌد اَتِبٌع لِلمَحق ِ 

ُتَماين َفَدفـَعمتـَُها ِإلَيمُكَما لِتَـعمَمََل ِفيَها مبَا عمل َرُسول هللا َوَأبُو  ر  َوَعِملمُت ِفيَها َأََن، َأنمُشدُُكمم ِِبَّللَِّ َأَدفـَعمتـَُها ِإلَيمِهَما مثَّ ِجئـم َبكم
 .نـََعمم : ِبَذِلَك؟ قَاُلوا
 .مثَّ قَاَل هَلَُما

َر ذَ : نـََعمم، قَالَ : َأنمُشدُُكَما ِِبَّللَِّ َهلم َدفـَعمتـَُها ِإلَيمُكَما ِبَذِلَك؟ قَااَل   ِلَك؟ اَل َوالَِّذي إبِِذمنِِه تـَُقومُ َأفـَتَـلمَتِمَساِن ِمينِ  َقَضاًء َغيـم
َرمضُ   .السََّماُء َواَأم

َماُم َأْحمَدُ  عمُت ُعَمَر يـَُقوُل ِلَعبمِد الرَّ : َوقَاَل اْلمِ ، قَاَل مسَِ س  ، َعنم َماِلِك بمِن َأوم ِريِ  ر و، َعِن الزُّهم َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ْحمَِن َحدَّ
ُ عَ : د  َوطَلمَحَة َوالزُّبـَريمِ َوَسعم  ُتمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرمُض بَِممرِِه َأَعِلمم ُتُكمم ِِبَّللَِّ الَِّذي تـَُقوُم السََّماُء َواَأم  .َليمِه َوَسلَّمَ َنَشدم

َنا َصَدَقٌة؟ : " قَالَ   .نـََعمم : قَاُلوا" اَل نُوَرُث َما تـَرَكم
 ِ  .َعَلى َشرمِط الصَِّحيَحنيم

نَـُهَما النََّظَر،وَ : قـُلمتُ * * *  ِسَم بـَيـم ُ َأعمَلُم، ُهَو َأنم يـَقم ِويِض النََّظِر ِإلَيمِهَما، َواَّللَّ َعَل ِلُكلِ   َكاَن الَِّذي َسَأاَلُه بـَعمَد تـَفم فـََيجم
َر َأنَُّه َكاَن َوارَثً  َتحق ُه ِبالرض َلوم ُقدِ  ُهَما َنَظَر َما َكاَن يسم  .َواِحد  ِمنـم

ُر َوَسعمٌد، وََكاَن : اوََكأَنَـُّهَما َقدَّمَ  ُهمم ُعثمَماُن َوابمُن َعومف  َوطَلمَحُة َوالزُّبـَيـم َ َأيمِديِهَما مَجَاَعًة ِمَن الصََّحابَِة ِمنـم نَـُهَما بـَنيم َقدم َوَقَع بـَيـم
َ أَ  ِمِننَي اقمِض : يمِديِهَماُخُصوَمٌة َشِديَدٌة ِبَسَبِب ِإَشاَعِة النََّظِر بَينهَما، فـََقاَلت الصََّحابَة الَّذين قدموهم بـَنيم ََي َأِمرَي المُمؤم

َخرِ  نَـُهَما، َأو أرح َأَحَدمُهَا ِمَن اْلم  .بـَيـم
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َمَة المِمريَاِث َولَ  ِبُه ِقسم نَـُهَما مبَا ُيشم َمِة النََّظِر بـَيـم ُ َعنمُه حَتَرََّج ِمنم ِقسم ِة، ُُمَاَفَظًة َعَلى وم ِف الصُّورَِة الظَّاِهرَ َفَكَأنَّ ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلِه َصلَّى اَّللَّ َنا َصَدَقٌة : " اممِتثَاِل قـَوم َِبِء َرِضَي " اَل نُوَرُث َما تـَرَكم َفاممتَـَنَع َعَليمِهمم ُكلِ ِهمم َوَأىَب ِمنم َذِلَك َأَشدَّ اْلمِ

ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ   .اَّللَّ
َغَلَبُه َعَليـم مثَّ ِإنَّ َعِليًّا َوالمَعبَّا يًعا ِإََل َزَماِن ُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن، فـَ َتَمرَّا َعَلى َما َكاََن َعَليمِه يـَنمظَُراِن ِفيَها مجَِ َها َعِليٌّ َوتـَرََكَها َس اسم

َ يََديم ُعثمَماَن، َكَما ُهَما بـَنيم ُ َعنـم َنِدهِ  َلُه المَعبَّاُس إبَِِشارَِة ابمِنِه َعبمِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ  .َرَواُه َأْحمَُد ِف ُمسم
َتَمرَّتم ِف َأيمِدي المَعَلِويِ نيَ   .فَاسم

ُ عَ  ر  َوُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ِ َأيب َبكم َنَدِي الشَّيمَخنيم َِديِث َوَألمَفاظَُه ِف ُمسم ُد َوَقدم تـََقصَّيمُت ُطُرَق َهَذا اْلم َمم ُهَما، فَِإىنَّ َوَّلِلَِّ اْلم نـم
ًما ممَّا َرَواُه َعنم َرُسولِ  مَجَعمُت ِلُكل ِ  ُهَما جُمَلًَّدا َضخم  َواِحد  ِمنـم

ُتُه َعَلى َأبـمَواِب المِفقم  ِه النَّاِفِع الصَِّحيِح، َورَتَـّبـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َورَآُه ِمَن المِفقم مَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها الميَـوم  .ِه المُمصمطََلِح َعَليـم
يَِة المَكِرُيَِة، َفَأَجابـََها الصِ د ِ َوَقدم ُروِ يَنا َأنَّ فَ  َتجَّتم َأوَّاًل ِِبلمِقَياِس َوِِبلمُعُموِم ِف اْلم َها احم ُ َعنـم يُق ِِبلنَّصِ  على اِطَمَة َرِضَي اَّللَّ

 .اْلمُُصوص ِِبلمَمنمِع ِف حق النَِّب، َوَأنَـَّها َسلََّمتم َلُه َما قَالَ 
َهاَوَهَذا ُهَو المَمظمُنوُن هِبَا رَ  ُ َعنـم  .ِضَي اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعفَّاُن : فـََقاَل اْلمِ ر و، َعنم َأيب َسَلَمَة، َأنَّ فَاِطَمَة قَاَلتم َِأَيب ; َحدَّ ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعمم َحدَّ
ر   ؟ قَالَ : َبكم ِلي: َمنم يَرُِثَك ِإَذا ُمتَّ  .َوَلِدي َوَأهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقالَ : تم قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َفَما لََنا اَل َنِرُث َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ : " مسَِ

ُ َعَليمهِ " النَِّبَّ اَل يُوَرُث  ُ  َوَلِكينِ  َأُعوُل َمنم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم يـَُعوُل َوأُنمِفُق َعَلى َمنم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َعَليمِه َوَسلََّم يـُنمِفقُ 

، َعنم َأيب المَولِيِد الطََّياِلِسي ، َعن ُُمَمَّ  ر و، َعنم أَ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف َجاِمِعِه َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمثـَىنَّ يب َسَلَمَة، َعنم د ابمن َعمم
 .حسن َصِحيح َغرِيب: َأيب ُهَريـمَرَة، َفذكره فوصل اْلَِديث َوقَاَل الرتِ مِمِذي  
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َماُم َأْحمَدُ  َِديُث الَِّذي قَاَل اْلمِ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن فُ : فََأمَّا اْلم َبَة، َحدَّ ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َأيب َشيـم ، َعِن المَولِيِد بمِن َحدَّ َضيمل 
، َعنم َأيب الطَُّفيمِل، قَالَ  ر  : مُجَيمع  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَسَلتم فَاِطَمُة ِإََل َأيب َبكم َأَأنمَت َورِثمَت : َلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ر  فَأَ : اَل بل َأهله، فـََقاَلت: َرُسوَل اَّللَِّ أم َأهله؟ فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقاَل َأبُو َبكم ُم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإين ِ : يمَن َسهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمنم  ( [5)يـَُقوُم ]ِإنَّ اَّللََّ ِإَذا َأطمَعَم نَِبيًّا طُعمَمًة مثَّ قـََبَضُه َجَعَلُه لِلَِّذي : " مسَِ

ِلِمنيَ " بـَعمِدِه   .فـََرَأيمُت َأنم َأرُدَُّه َعَلى المُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَاَلتم  عمُت ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فَأَنمَت َوَما مسَِ



َبَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ُفَضيمل  بِهِ   .َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم ُعثمَماَن بمِن َأيب َشيـم
َِديِث َغَرابٌَة َوَنَكارٌَة، َوَلَعلَُّه روى مبَعمىن َما فهمه بعض الرَواة، َوِفيِهمم َمنم ِفيِه َتشَ   .يٌُّع، فـَلميُـعمَلمم َذِلكَ َفِفي َلفمِظ َهَذا اْلم

هُلَا َسُن َما ِفيِه قـَوم ُ َعَليمِه َوسَ : َوَأحم عمُت ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .لَّمَ َأنمَت َوَما مسَِ
َها ُ َعنـم ِئُق بَِممرَِها َوِسَياَدهِتَا َوِعلمِمَها َوِديِنَها، َرِضَي اَّللَّ  .َوَهَذا ُهَو الصََّواب واملظنون هِبَا، َوالَلَّ

َها ِإََل َذلِ  َناُه، فـَتَـَعتـََّبتم َعَليمِه ِبَسَبب وََكأَنَـَّها َسأَلَتمُه بـَعمَد َهَذا َأنم جَيمَعَل َزومَجَها ََنِظًرا َعَلى َهِذِه الصََّدَقِة فـََلمم جيُِبـم َك ِلَما َقدَّمم
َمِة َمَع ُوُجوِد َنصِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َذِلك، وهى اممَرَأة من بـََنات آدم أتسف َكَما َيسفن، َولَيمَستم ِبَواِجَبِة المِعصم ى اَّللَّ

 .َهاَوَسلََّم، َوُُمَاَلَفِة َأيب بكر الص ديق رضى هللا َعنـم 
ُ َعنمهُ  ر  َرِضَي اَّللَّ َها: َوَقدم ُروِ يَنا َعنم َأيب َبكم ُ َعنـم هِتَا فـََرِضَيتم َرِضَي اَّللَّ  .َأنَُّه تـََرضَّى فَاِطَمَة َوَتََليـَنَـَها قـَبمَل َموم

َهِقيُّ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد المَوهَّاب، َحدثَنا َعبمَداُن بمُن َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن يـَعم : قَاَل اْلم ُقوَب، َحدَّ
َاِعيل بن  ُعثمَماَن المَعَتِكيُّ بِنَـيمَسابُوَر، َأنـمَبَأََن َأبُو مَجمَرة، َعن ِإمسم

__________ 
 .لَيست ِف ا( 5)

)*( 
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َهاَلمَّا مَ : ابمن َأيب َخاِلد ، َعِن الشَّعمِبِ ، َقالَ  َتأمَذَن َعَليـم يُق فَاسم ر  الصِ دِ   .ِرَضتم فَاِطَمُة َأاَتَها َأبُو َبكم
َتأمِذُن َعَليمِك؟ فـََقاَلتم َأحتُِبُّ َأنم آَذَن َلُه؟ قَالَ : فـََقاَل َعِليٌّ  ر  َيسم  .نـََعمم : ََي فَاِطَمُة َهَذا َأبُو َبكم

َها يـَتَـَرضَّاَها فـََقا ، َوَمرمَضاِة : لَ فََأِذَنتم َلُه َفَدَخَل َعَليـم َل َوالمَعِشريََة ِإالَّ ابمِتَغاَء َمرمَضاِة اَّللَِّ َهم اَر َوالمَماَل َواَأم ُت الدَّ َواَّللَِّ َما تـَرَكم
َل المبَـيمتِ   .َرُسوِلِه، َوَمرمَضاِتُكمم َأهم

 .مثَّ تـََرضَّاَها َحىتَّ َرِضَيتم 
َناد جيد قوى، َوالظَّاِهر َأن َعامر الشَّ  َعُه ِمنم َعِلي   َوَهَذا ِإسم ، َأوم ممَّنم مسَِ َعُه ِمنم َعِلي    .عمِبَّ مسَِ

ر  ِف َذِلكَ  ِل المبَـيمِت ِبِصحَِّة َما َحَكَم ِبِه َأبُو َبكم  :َوَقِد اعمتَـَرَف ُعَلَماُء َأهم
َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم ثَـ : قَاَل اْلم َاِفُظ، َحدَّ َحاق َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ اْلم َاِعيل بن ِإسم َنا َأبُو َعبمِد اَّللَِّ الصفار، َحدثَنا ِإمسم

، قَالَ  ِ بمِن َعِلي   : القاضى، َحدثَنا نصر بن على، َحدثَنا ابمُن َداُوَد، َعنم ُفَضيمُل بمُن َمرمُزوق  َُسنيم قَاَل زَيمُد بمُن َعِليِ  بمِن اْلم
ر  ْلكمت مبَا حكم ِبِه َأبُو بكر ِف فدكَأمَّا َأََن فـََلوم ُكنمُت َمكَ : بمِن َأىب طَالب  .اَن َأيب َبكم

بُوا مبَِ  ، َوَتَكلَُّفوا َما اَل ِعلمَم هَلُمم بِِه، وََكذَّ ل  ٌل َوَقدم َتَكلََّمِت الرَّاِفَضُة ِف َهَذا المَمَقاِم جبَهم ا ملَم ُيُِيطُوا بِِعلمِمِه، َوَلمَّا َيَمهِتِمم َفصم
 .ُلوا َأنـمُفَسُهمم ِفيَما اَل يـَعمِنيِهمم أتَمِويُلُه، َوَأدمخَ 

ُ َعنمُه ِفيَما ذََكرمََنُه بَِنَُّه ُُمَاِلٌف ِللمُقرمآنِ  ر  َرِضَي اَّللَّ ُ تـََعاََل َوَحاَوَل بـَعمُضُهمم َأنم يـَُردَّ َخبَـَر َأيب َبكم َوَوِرَث : "  َحيمُث يـَُقوُل اَّللَّ
يَة( " 5)ُسَليمَماُن َداُوَد   .اْلم



َبارًا َعنم زََكرَيَّ َأنَُّه قَالَ  َوَحيمثُ  َعلمُه َربِ  َرِضيًّا : " قَاَل تـََعاََل ِإخم فـََهبم يل ِمنم َلُدنمَك َولِيًّا، يَرُِثيِن َويَِرُث ِمنم آِل يـَعمُقوَب َواجم
(1." ) 

__________ 
ل ( 5)  .1، 1ُسورَة َمرممَي ( 1) 51ُسورَة النَّمم

)*( 
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 .ا َِبِطل من ُوُجوهواستدالهلم هِبَذَ 
له ِة، َأيم َجَعلمَناُه قَائًِما بـَعمَدُه ِفيَما َكاَن يَِليِه ِمَن " َوورث ُسَليمَمان َداُود : " َأحدَها َأن قـَوم َا يـَعميِن ِبَذِلَك ِف المُملمِك َوالنـُّبـُوَّ ِإَّنَّ

َرائِي َ َبيِن ِإسم ِم بـَنيم ُكم ِبرِي الرََّعاََي، َواْلم ُة َكَذِلَك ُجِعَل المُملمِك َوَتدم َع َِأَبِيِه المُملمُك َوالنـُّبـُوَّ َل، وجعلناه نَبيا َكِرُيًا كأبيه، وكما مجُِ
 .َوَلُدُه بـَعمَدهُ 

َقال مائَة، َفلم اقمتصر د َكِثريُوَن يُـ َولَيمَس المُمَراُد هِبََذا ِورَاثََة المَماِل، َِأَنَّ َداُوَد َكَما ذََكَرُه َكِثرٌي ِمَن المُمَفسِ رِيَن َكاَن َلُه َأوماَل 
َا المُمَراُد ِورَاثَُة المِقَياِم بـَعم  ِة َوالمُملمِك، َوهِلََذا قَالَ على َذِلك ُسَليمَماَن ِمنم بـَيمِنِهمم َلوم َكاَن المُمَراُد ِورَاثََة المَماِل؟ ِإَّنَّ : َدُه ِف النـُّبـُوَّ

َنا َمنمِطَق الطَّريمِ َوُأوتِيَنا ِمنم ُكلِ  شئ ِإن َهَذا هَلو المفضل المُمبني َييها النَّ : " َوَقالَ " َوَوِرَث ُسَليمَماُن َداُوَد "  َوَما " اُس ُعلِ مم
ََيتِ   .بـَعمَدَها ِمَن اْلم

ُد َوالمِمنَُّة   َمم بَـعمَنا المَكََلَم َعَلى َهَذا ِف ِكَتابَِنا التـَّفمِسرِي مبَا ِفيِه ِكَفايٌَة َوَّلِلَِّ اْلم  .اَكِثريً َوَقدم َأشم
قَ  نـمَيا َكاَنتم ِعنمَدُه َأحم َنمِبَياِء المِكَراِم، َوالدُّ َ َوَلًدا ِلرَيِثَُه ِف َماِلِه،  َوَأمَّا ِقصَُّة زََكِرَيَّ فَِإنَُّه َعَليمِه السَََّلُم ِمَن اَأم َأَل اَّللَّ َر ِمنم َأنم َيسم

ِب يَِدِه كَ  َا َكاَن جَنَّارًا َيَمُكُل َمنم َكسم َأل هللا َوَلًدا َكيمَف َوِإَّنَّ َق قوته َحىتَّ يسم َها فـَوم ِخَر ِمنـم َما َرَواُه المُبَخاِريُّ، َوملَم َيُكنم لَِيدَّ
ِة َوالمِقَياِم  َا َسَأَل َوَلًدا َصاِْلًا يَرِثُُه ِف النـُّبـُوَّ َرائِيلَ يَِرُث َعنمُه َماَلُه، ِإنم َلوم َكاَن َلُه َماٌل، َوِإَّنَّ ، َوَْحمِلِهمم َعَلى مبََصاِلِح َبيِن ِإسم

 .السََّدادِ 
، ِإذم ََنَدى رَبَُّه نَِداًء َخِفيًّا، قَاَل َربِ  ِإين ِ َوَهَن المَعظمُم : " َوهِلََذا قَاَل تـََعاََل  ُر َرْحمَِة رَبِ َك َعبمَدُه زََكرَيَّ ِمينِ  كهيعص ِذكم

ًبا َوملَم َأُكنم ِبُدَعاِئَك َربِ  شَ  تَـَعَل الرَّأمُس َشيـم ُت المَمَوايلَ ِمنم َورَاِئي وََكاَنِت اممَرَأِت َعاِقًرا فـََهبم يل ِمنم َواشم ِقيًّا، َوِإين ِ ِخفم
َعلمُه رب َرِضيا   .المِقصَّة بَِتَماِمَها" َلُدنمَك َولِيًّا، يَرُِثيِن َوَيِرُث ِمنم آِل يـَعمُقوَب َواجم

ُد َوالمِمنَّةُ يـَعميِن " وليا يرثىن َويَِرث من آل يـَعمُقوب : فـََقالَ  َمم ِسرِي َوَّلِلَِّ اْلم َة َكَما قـَرَّرمََن َذِلَك ِف التـَّفم  .النـُّبـُوَّ
ُ عَ  ر ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َليمِه َوَسلَّمَ َوَقدم تـََقدََّم ِف ِرَوايَِة َأيب َسَلَمَة َعنم َأيب ُهَريـمَرَة َعنم َأيب َبكم
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َنمِبَياِء َوَقدم َحسََّنُه الرتِ مِمِذيُّ " اَل يُوَرُث  والنىب: " قَالَ  ُم ِجنمس  يـَُعمُّ ُكلَّ اَأم  .َوَهَذا اسم
َخرِ  َِديِث اْلم  ".ََنن معشر االنبياء اَل نورث : " َوِف اْلم

ه الثَّاين  ِ : َوالمَوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم ُخصَّ ِمنم بـَنيم َكام  اَل ُيَشارُِكونَُه ِفيَها، َكَما َسنَـعمِقُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمِبَياِء، بَِحم  اَأم
َنمِبَياِء يُورَثُوَن  َرُه ِمَن اَأم َر َأنَّ َغيـم ُ، فـََلوم ُقدِ  َرًدا ِف آِخِر السِ ريَِة ِإنم َشاَء اَّللَّ َممُر َكَذِلَك  -َلُه َِبًِب ُمفم َلَكاَن َما  -َولَيمَس اَأم

َرمبـََعُة َرَواُه َمنم  َِئمَُّة اَأم ُهُم اَأم ِصيِصِه هِبََذا اْلكم ; ذكرََن ِمَن الصََّحابَِة الَِّذيَن ِمنـم ر  َوُعَمُر َوُعثمَماُن َوَعِليٌّ ُمبَـيِ ًنا لَِتخم َأبُو َبكم
 .دون َما سواهُ 

َتَضاُه كَ : َوالثَّاِلث ُم مبُقم ُكم َِديِث َواْلم ِتِه المُعَلَماُء، َسَواٌء َكاَن ِمنم َأنَُّه جيَُِب المَعَمُل هِبََذا اْلم َُلَفاُء، َواعمتَـَرَف ِبِصحَّ َما َحَكَم بِِه اْلم
 .َخَصاِئِصِه َأمم اَل 

 اَل نورث: " فَِإنَُّه قَالَ 
َناُه َصَدَقةٌ   .َما تـَرَكم

له َعَليمِه السَََّلم ُظ َأنم يكون قـَوم َناُه : " ِإذم َُيمَتِمُل ِمنم َحيمُث اللَّفم ِم َسائِِر " َصَدَقٌة َما تـَرَكم ِمِه َأوم ُحكم َأنم َيُكوَن َخبَـًرا َعنم ُحكم
َم، َوُهَو الظَّاِهرُ  َنمِبَياِء َمَعُه َعَلى َما تـََقدَّ  .اَأم

َناُه َصَدَقٌة، َوَيُكونُ : َوَُيمَتِمُل َأنم َيُكوَن ِإنمَشاَء َوِصيَّة  َكأَنَُّه يـَُقولُ  يَع َما تـَرَكم خَتمِصيُصُه ِمنم َحيمُث َجَواُز  اَل نُوَرُث َِأَنَّ مجَِ
 .َجعمِلِه َماَلُه ُكلَُّه َصَدَقةً 

مَ  ُهوُر، َوَقدم يـَقمَوى المَمعمىَن الثَّاين مبَا تـََقدَّ ُمم َوَُّل َأظمَهُر، َوُهَو الَِّذي َسَلَكُه اْلم ِتَماُل اَأم ِِه، َعنم َوااِلحم  ِمنم َحِديِث َماِلك  َوَغريم
ُ َعَليمِه َوسلم قَالَ َأيب الز ََِنِد، َعِن  َعمَرِج، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت : " اَأم اَل تقتسم َورََثِِت ِديَنارًا، َما تـَرَكم

نَِة َعاِمِلي فـَُهَو َصَدَقٌة   ".بـَعمَد نـََفَقِة ِنَساِئي َوُمؤم
ِ، َوهُ  ُظ ُُمَرٌَّج ِف الصَِّحيَحنيم َِديثِ َوَهَذا اللَّفم ََهَلِة ِمنم طَائَِفِة الشِ يَعِة ِف ِرَوايَِة َهَذا اْلم َما : َو يـََردُّ حَتمرِيَف َمنم َقاَل ِمَن اْلم

َنُع بَِوَّلِ  َنا َصَدَقًة ِِبلنَّصمِب، َجَعَل َما ََنِفَيًة، َفَكيمَف َيصم  تـَرَكم
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لُهُ  َِديِث َوُهَو قـَوم نَِة َعاِمِلي فـَُهَو َصَدَقٌة : " الرِ َوايَةِ اَل نُوَرُث؟ َوهِبَِذِه : اْلم ُت بـَعمَد نـََفَقِة ِنَساِئي َوُمؤم  ".َما تـَرَكم
ِل السُّنَّةِ  ُ ُموَسى تكليما : " َوَما َشأمُن َهَذا ِإالَّ َكَما ُحِكَي َعنم بـَعمِض المُمعمَتزَِلِة َأنَُّه قـََرَأ َعَلى َشيمخ  ِمنم َأهم  بَِنصمبِ " وََكلََّم اَّللَّ

ََلَلِة، فـََقاَل َلُه الشَّيمخُ  َوالمَمقمُصوُد َأنَُّه "! فـََلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلمه ربه : " َوُيمََك َكيمَف تصنع بقوله تـََعاََل : اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِلِه َصلَّى اَّللَّ َنا َصَدَقٌة : " جيَُِب المَعَمُل بَِقوم ُظ َوالمَمعمىَن، فَِإنَُّه عَ " اَل نُوَرُث َما تـَرَكم َتَمَلُه اللَّفم ِدير  احم َلى ُكلِ  تـَقم

ِِه ِمنم إِ  َدُه َأوم َمَع َغريم َها، ِإمَّا َوحم َنمِبَياِء َعَليمِه َوَعَليمِهُم ُُمَصِ ٌص ِلُعُموِم آيَِة المِمريَاِث، َوُُممرٌِج َلُه َعَليمِه السَََّلم ِمنـم َوانِِه اَأم خم
 .ََلمُ الصَََّلُة َوالسَّ 
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُهن َوَأوماَلده َصلَّى اَّللَّ ِر َزومَجاتِِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه ورضى َعنـم  َِبُب ِذكم
ُ تـََعاََل  نُتَّ َفََل خَتمَضعم : " قَاَل اَّللَّ نُتَّ َكَأَحد  ِمَن النِ َساِء ِإِن اتَـَّقيـم ِل فـََيطمَمَع الَِّذي ِف قـَلمِبِه َمَرٌض ََي ِنَساَء النَِّبِ  َلسم َن ِِبلمَقوم

َن الصَّ  ُوََل َوَأِقمم َاِهِليَِّة اَأم َن تـَبَـرَُّج اْلم َ َوَرُسوَلُه َوقـُلمَن قـَوماًل َمعمُروفًا، َوقـَرمَن ِف بـُُيوِتُكنَّ َواَل تـَبَـرَّجم ََلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطعمَن اَّللَّ
َا يُرِيُد اَّللَُّ  َلى ِف بـُُيوِتُكنَّ ِمنم ِإَّنَّ َل المبَـيمِت َويَُطهِ رَُكمم َتطمِهريًا، َواذمُكرمَن َما يـُتـم َس َأهم ِهَب َعنمُكُم الر ِجم كَمة  لُِيذم  آََيِت اَّللَِّ َواْلم

 ( .5" )ِإن هللا َكاَن لطيفا َخِبريا 
ع  َوُهنَّ  َطَّاِب عَ : اَل خَلف َأنه َعَليمِه السَََّلم تـُُوِفِ َ َعنم ِتسم َصُة بِنمُت ُعَمَر بمِن اْلم يِق التـَّيمِميَُّة، َوَحفم ر  الصِ دِ  اِئَشُة بِنمُت َأيب َبكم

َُمِويَُّة، َوزَيـمَنُب بِنم  ر بن َحرمب ابمن أَُميََّة اَأم َيان َصخم َلُة بِنمُت َأيب ُسفم ََسِديَُّة، َوُأمُّ المَعَدِويَُّة، َوُأمُّ َحِبيَبَة َرمم َسَلَمَة  ُت َجحمش  اَأم
َعَة  َدُة بِنمُت َزمم ََللِيَُّة، َوَسوم َاِرِث اهلِم ُزوِميَُّة، َوَميمُمونَُة بِنمُت اْلم َاِرث ابمن ِهنمُد بِنمُت َأيب ُأَميََّة المَمخم المَعاِمرِيَُّة، َوُجَويمرِية بنت اْلم

طَ  ُهنَّ َوَأرمَضاُهنَّ َأيب ِضَرار  المُمصمطَِلِقيَُّة، َوَصِفيَُّة بِنمُت ُحَييِ  بمِن َأخم ُ َعنـم َاُرونِيَُّة، َرِضَي اَّللَّ َرائِيِليَُّة اهلم  .َب النَّضمرِيَُّة اْلمِسم
َراِهيَم َعَليمِه السَََّلُم، وََكاَنتم َلُه ُسر ِيَـَّتاِن َومُهَا، َمارِيَُة بِنمُت مَشمُعون المقبمِطيَّة املصرية من كورة أنصناء َوِهَي ُأمُّ َوَلِدِه ِإبـم 

َتجَ وَ  ِلَها، َوِمَن النَّاِس َمنم يزمعم َأنَـَّها احم بت ِعنمدهم َوهللا َرُيمَانَُة بنت مَشمُعون القرظية، أمسلت مثَّ َأعمتَـَقَها فـََلِحَقتم بَِهم
 .أعلم

__________ 
 .97 - 91ُسورَة االحزاب ( 5)

)*( 
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ُ فـَنَـُقوُل َوِِبَّللَِّ َوَأمَّا المَكََلُم َعَلى َذِلَك ُمَفصًََّل َوُمَرتَـّ  َئِمَِّة َرِْحَُهُم اَّللَّ  ًبا ِمنم َحيمُث َما َوَقَع َأوَّاًل فََأوَّاًل، جَممُموًعا ِمنم َكََلِم اَأم
تَـَعانُ  ، ِمنم َطرِيِق َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدةَ : المُمسم َهِقيُّ ر  المبَـيـم َاِفُظ المَكِبرُي َأبُو َبكم تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ : ، قَالَ َرَوى اْلم

َتَمَع ِعنمَدُه ِإحم  َرَة، َواجم ُهنَّ بَِثََلَث َعشم َرَة اممَرَأًة، َدَخَل ِمنـم َس َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَمم َرَة، َوَماَت َعنم تسعَصلَّى اَّللَّ  .َدى َعشم
ِت ذََكرمََنُهنَّ َرِضَي اَّللَُّ  َع الَلَّ ُهنَّ  مثَّ ذكر هوالء التِ سم  .َعنـم

َوَُّل َأَصحُّ  ، َواَأم  ( .5)َوَرَواُه سيف بن عمر، َعن سعيد، َعنم قـََتاَدَة َعنم َأَنس 
َلهُ   .َوَرَواُه َسيمُف بمُن ُعَمَر التَِّميِميُّ َعنم َسِعيد  َعنم قـََتاَدَة َعنم َأَنس  َوابمِن َعبَّاس  ِمثـم

 .، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ُمَليمَكَة، َعنم َعاِئَشَة ِمثـمَلهُ َوَرَوى َسيمٌف َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ 
ُخلم هِبَِما فـَُهَما  َرُة فَِإنَُّه َخََل هِبَا َوَجرََّدَها فـََرَأى ; قَاَلتم فَالمَمرمَأاَتِن اللََّتاِن ملَّ يَدم َباُء، َفَأمَّا َعمم َرُة بِنمُت يَزِيَد المِغَفارِيَُّة َوالشَّنـم َعمم

َباُء فـََلمَّا ُأدمِخَلتم عَ  ِِه، َوَأمَّا الشَّنـم َليمِه ملَم َتُكنم َيِسريًَة فـَتَـرََكَها هِبَا َوَضًحا فـََردََّها َوَأومَجَب هَلَا الصََّداَق َوُحر َِمتم َعَلى َغريم
َر، فـََلمَّا َماَت ابمنه ِإبـمَراِهيم على بـَغمَتة َذِلَك َقاَلتم  َتِظُر هِبَا المُيسم  .وم َكاَن نَِبيًّا ملَم َُيُِت ابـمُنهُ لَ : يـَنـم

ِهِ   .َفطَلََّقَها َوَأومَجَب هَلَا الصََّداَق َوُحر َِمتم َعَلى َغريم
َتَمعمَن ِعنمَدُه : قَاَلتم  ِت اجم َصُة َوُأمُّ َسَلَمَة َوُأمُّ َحِبيَبَة َوزَيـمَنُب بِنمُت َجحمش  َوزَيـمَنُب ; فَالَلَّ َدُة َوَحفم ََة َعاِئَشُة َوَسوم بِنمُت ُخَزُيم



 .َوُجَويمرِيَُة َوَصِفيَُّة َوَميمُمونَُة َوُأمُّ َشرِيك  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َيطُوُف َعَلى ِنَسائِهِ : قـُلمتُ  َرَة  َوِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم َأَنس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدى َعشم َوُهنَّ ِإحم
 .اممَرَأةً 

هُ  ِت كَ َوالمَمشم َرَة الَلَّ َدى ِعشم حم ُخلم هِبَا َكَما َسَيأمِت بـََيانُُه، َوَلِكنَّ المُمَراَد ِِبْلمِ ُع وُر َأنَّ ُأمَّ َشرِيك  ملَم َيدم اَن َيطُوُف َعَليمِهنَّ التِ سم
 .المَمذمُكورَات واْلاريتان َمارِيَة َوَرُيمَانَة

__________ 
َوَُّل َأَصحُّ   َوَرَواُه حبري بن: َهاِمش االصل( 5)  .كثري َعنم قـََتاَدَة َعنم َأَنس  َواَأم

)*( 
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جَّاِج بمِن َأىب منيع، َعن جده عبيد هللا ابمن َأيب زََِيد  الرُّصَ  َياَن المَفَسِويُّ، َعِن اْلَم ِري ِ َوَرَواُه يـَعمُقوُب بمُن ُسفم  .اِفِ ، َعِن الزُّهم
جَّاِج َهَذا َوَقدم َعلََّقُه المُبَخاِريُّ ِف   .َصِحيِحِه َعِن اْلَم

ُ َعلَ  َاِفظ ابمن َعَساِكر طرفا َعنمُه، َأنَّ َأوََّل اممَرَأة  تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يمِه َوَسلََّم َخِدجَية بنت ُخَويمِلِد بمِن َوَأومَرَد َلُه اْلم
 َها َأبُوَهاَأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن قصي، َزوََّجُه ِإَيَّ 

 .قـَبمَل المبَـعمثَةِ 
ِريُّ  رِيَن َسَنًة، َوِقي: َوِف ِرَوايَة  قَاَل الزُّهم َدى َوِعشم َم تـََزوََّج َخِدجَيَة ِإحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم َل وََكاَن ُعُمُر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِيَن َسَنًة، زََماَن بنيت المَكعمَبة  .مَخمًسا َوِعشم
 .َوهَلَا مَخمٌس َوَأرمبـَُعوَن َسَنةً : اَل المَواِقِديُّ َوزَادَ َوقَ 

ِل المِعلممِ  مِئذ  َثََلِثنَي سنة: َوقَاَل آَخُروَن ِمنم َأهم  .َكاَن ُعُمُرُه َعَليمِه السَََّلم يـَوم
َم تـََزوََّج َخِدجَيَة مَخمًسا َوعِ : َوَعن َحِكيم ابمن حَزام قَالَ  رِيَن َسَنًة، َوُعُمُرَها َأرمبـَُعوَن َسَنةً َكاَن عمر َرُسول هللا يـَوم  .شم

رِيَن َسَنةً   .َوَعِن ابمِن َعبَّاس  َكاَن ُعُمُرَها مَثَانًِيا َوِعشم
 .َرَوامُهَا ابمُن َعَساِكرَ 

ىَن َوالطَّيِ َب َوالطَّاِهَر،  َكاَن َعَليمِه السَََّلم ابمَن َسبمع  َوَثََلِثنَي َسَنًة، فـََوَلَدتم َلُه المَقاِسمَ : َوقَاَل ابمن جرير* * *  َوبِِه َكاَن يُكم
، َوَفاِطَمةَ   .َوزَيـمَنَب، َورُقـَيََّة، َوُأمَّ ُكلمثُوم 

 .َوِهَي ُأمُّ َأوماَلِدِه كلهم سوى ِإبـمَرِهيُم، َفِمنم َمارِيََة َكَما َسَيأمِت بـََيانُهُ : قـُلمتُ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمنم تـََزوََّجَهامثَّ َتَكلََّم َعَلى ُكلِ  بِنمت  ِمنم بـََناِت َرسُ   .وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َخِدجَيَة، ُأمُُّه َأن زَيـمَنب تَزوجَها المَعاِص بمُن الرَّبِيِع بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد َمَناف  َوُهَو ابمُن ُأخمتِ : َوَحاِصُلهُ 
ًتا امسمَُها ُأَماَمُة بِنمُت زَيـمَنَب، َوَقدم تـََزوََّجَها َعِليُّ بمُن َأيب طَ َهاَلُة بِنمُت ُخَويمِلد ، فَـ  ُُه َعِليٌّ، َوبِنـم اِلب  بـَعمَد َوفَاِة َوَلَدتم َلُه ابـمًنا امسم

 فَاِطَمَة َوَماَت َوِهَي ِعنمَدُه،
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َاِرِث بم  َفِل بمِن اْلم  .ِن َعبمِد المُمطَِّلبِ مثَّ تزجت بـَعمَدُه ِِبلمُمِغريَِة بمِن نـَوم
َنُه َعبمَد اَّللَِّ َوبِِه َكاَن يَُكىنَّ َأوَّ  ر و، َوَماَتتم رُقـَيَُّة َوَأمَّا رُقـَيَُّة فـَتَـَزوََّجَها ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن، فـََوَلَدتم َلُه ابـم تَـىَن ِِببمِنِه َعمم اًل، مثَّ اكم

ُ َعَليمِه َوسلم  .ببدر َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها، وََكاَن ُعثمَماُن َقدم َأقَاَم ِعنم  َدَها ُُيَرِ ُضَها، َفَضَرَب َلُه َوملا قدم زيد ابمن َحارِثََة ِِبلمِبَشارَِة َوَجَدُهمم َقدم َساَوُوا التـَُّراَب َعَليـم

رِِه، مثَّ َزوََّجُه بُِخم  ِمِه َوَأجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَسهم ، َوهِلََذاَرُسول اله َصلَّى اَّللَّ  ِتَها ُأمِ  ُكلمثُوم 
ُ َعَليمِه َوَسلَّ   .مَ َكاَن يـَُقاُل َلُه ُذو النُّورَيمِن، فـَتُـُوفِ َيتم ِعنمَدُه َأيمًضا ِف َحَياِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِه َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلِب بمِن َعبمِد الممُ  ر  َكَما َقدَّممَنا، فـََوَلَدتم َلُه َوَأمَّا فَاِطَمُة فـَتَـَزوََّجَها ابمُن َعمِ  َعِة بَدم طَِّلِب، َفَدَخَل هِبَا بـَعمَد َوقـم
ُتوُل َشِهيًدا بَِرمِض المِعَراقِ  ًنا َوُهَو المَمقم ، َوُحَسيـم  .َحَسًنا َوبِِه َكاَن يَُكىنَّ

ًنا: قـُلمتُ   .َويـَُقاُل َوُُمَسِ 
، َوَقدم تـََزوَّ : قَالَ  ًَن َوَماَتتم ِعنمَدُه، َوَأمَّ َوزَيـمَنَب َوُأمَّ ُكلمثُوم  َها َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر  فـََوَلَدتم َلُه َعِليًّا َوَعوم ا َج زَيـمَنَب َهِذِه ابمُن َعمِ 

َها، فـَتَـزَ  َطَّاِب فـََوَلَدتم َلُه زَيمًدا َوَماَت َعنـم ِمِننَي ُعَمُر بمُن اْلم َها َجعمَفر  وَّ ُأمُّ ُكلمثُوم  فـَتَـَزوََّجَها َأِمرُي المُمؤم َجتم بـَعمَدُه بَِبيِن َعمِ 
َها َأُخوُه ُُمَمٌَّد َفَماَت َعنـم  َها، َفَخَلَف َعَليـم ِن بمِن َجعمَفر  َفَماَت َعنـم َها َواِحًدا بـَعمَد َواِحد ، تـََزوََّجتم ِبَعوم َها، َفَخَلَف َعَليـم

 .َأُخومُهَا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر  َفَماَتتم ِعنمَدهُ 
ِريُّ  قَالَ  ِ : الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَرُجَلنيم ُهَما ; َوَقدم َكاَنتم َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  تـََزوََّجتم قـَبمَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَُّل ِمنـم اَأم

، فـََوَلَدتم ِمنمُه َجارِيًَة   .َوِهَي ُأمُّ ( 5)َعِتيُق بمُن َعائِِذ بمِن َُممُزوم 
، َوالثَّاين َأبُو َهاَلَة التَِّميِميُّ فـََوَلَدتم َلُه ِهنمد بن ِهنمد  ُُمَمَِّد   ( .1)بمِن َصيمِفي  

َحاَق فـََقالَ  َها بعد َهََلك َعائِذ َأبُو َهالة النباش بن ُزرَارَة: َوَقدم مَسَّاُه ابمُن ِإسم  مثَّ خلف َعَليـم
__________ 

َها ِهنمد، َكَما ِف المَمَواهِ ( 5)  .110/  9ب َوامسم
 .َوُهَو ِهنمد بن َأىب َهالة الصََّحايب ، رَاِوي َحِديث صفة النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم( 1)

ه َأيمضا ِهنمد، شرح المَمَواِهب   .110/  9َوله ولد امسم
)*( 
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اِر، فـََوَلَدتم َلهُ  ِرو بمِن مَتِيم  َحِليُف َبيِن َعبمِد الدَّ َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َأَحُد َبيِن َعمم َها، َفَخَلَف َعَليـم َرُجًَل َواممَرَأًة مثَّ َهَلَك َعنـم
َرمَبَع مثَّ بـَعمَدُهنَّ المَقاِسَم َوالطَّيِ َب َوالطَّاِهَر، َفذَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََوَلَدتم َلُه بـََناتِِه اَأم يًعا َوُهمم يـُرمَضُعونَ اَّللَّ  .َهَب المِغلمَمُة مجَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمدَّة َحَياهِتَا اممَرَأةً : قـُلمتُ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َوملَم يـَتَـَزوَّجم َعَليـم



ِريِ  َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة، َأنَـَّها  َكَذِلَك َرَواُه َعبمُد الرَّزَّاِق َعنم َمعمَمٌر، َعِن الزُّهم
 .قَاَلتم َذِلكَ 

ًئا ِمنم َفَضائِِلَها ِبَداَلئِِلَها َوَقدم َقدَّممنَ  ِضِعِه َوذََكرمََن َشيـم  ( .5)ا تـَزمِوجَيَها ِف َموم
ِريُّ * * *  ر  َعبمِد اَّللَِّ : قَاَل الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَعمَد َخِدجَيَة بَِعاِئَشَة بِنمِت َأيب َبكم ُقَحاَفَة   بمِن َأيب مثَّ تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِرو بمِن َكعمِب بمِن َسعمِد بمِن تـَيمِم بمِن ُمرََّة بمِن َكعمِب بمِن ُلَؤيِ  بمِن َغاِلِب بم  ِر ُعثمَماَن بمِن َعاِمِر بمِن َعمم ِر بمِن َماِلِك بمِن النَّضم ِن ِفهم
َرَها ًرا َغيـم  .بمِن ِكَنانََة، َوملَم يـَتَـَزوَّجم ِبكم

َها َوَلٌد، َوِقيلَ َوملَم يُوَلدم َلُه : قـُلمتُ  ، َوهِلََذا َكاَنتم : ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعبمَد اَّللَِّ َقَطتم ِمنمُه َوَلًدا مَسَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبلم َأسم
 .ُتَكىنَّ ِبُمِ  َعبمِد اَّللَِّ 

َا ِتَها َأمسم َا َكاَنتم ُتَكىنَّ ِبَعبمِد اَّللَِّ ابمِن ُأخم ُهمَوِقيَل ِإَّنَّ  .َء ِمَن الزُّبـَريمِ بمِن المَعوَّاِم َرِضَي هللا َعنـم
ََلِف ِف : قلت َر اْلِم ُرُه، َكَما َقدَّممَنا ِذكم َحاَق َوَغيـم َدَة قـَبمَل َعاِئَشَة، قَاَلُه ابمُن ِإسم  . َذِلكَ َوقد قيل ِإنَّه تـََزوََّج َسوم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
َرة َوَقدم َقدَّممَنا ِصَفَة تـَزمِوجِيِه  جم َر ُدُخوِلِه بَِعاِئَشَة ِإََل َما بعد اهلِم َرِة َوأتََخُّ جم  ( .1)َعَليمِه السَََّلم هِبَِما قـَبمَل اهلِم

َلُه حَتت ُخنَـيمس بن حذافة ابمن قـَيمِس بمِن َعِديِ  بمِن ُحَذا: قَالَ  َطَّاِب، وََكاَنتم قـَبـم َصَة بِنمَت ُعَمَر بمِن اْلم َفَة بمِن َوتَزوج َحفم
َها ُمؤمناَسهم  ِرو بمِن ُهَصيمِص بمِن َكعمِب بمِن لؤى، َماَت َعنـم  .ِم بمِن َعمم

__________ 
ُزمء االول ص ( 5) ُزمء الثَّاين ص  119تقدم ذكر تـَزمِوجيَها ِبلرسول ِف اْلم سبق َذِلك ( 1) 591َوذكر فضائلها ِف اْلم

ُزمء الثَّاين ص   )*( 593ِف اْلم
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، وََكاَنتم قَـ َوتزَ : قَالَ  َها َأيب وج ُأمَّ َسَلَمَة ِهنمَد بِنمَت َأيب ُأَميََّة بمِن المُمِغريَِة بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم  َلُه حَتمَت ابمِن َعمِ  بـم
ََسِد بمِن ِهََلل بن عبد هللا بن عمر ابمن َُممُزوم  .َسَلَمَة َعبمُد اَّللَِّ بمُن َعبمِد اَأم

ِل بمِن َعا: لَ قَا ِر بمِن َمالك ابمن َحسم َعَة بمِن قـَيمِس بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد ُودِ  بمِن َنصم َدَة بِنمَت َزمم ، َوتَزوج َسوم ِمِر بمِن ُلَؤي  
، َماَت عَ  ر و ابمن َعبمِد مَشمس  ر و َأِخي ُسَهيمِل بمِن َعمم َراِن بمِن َعمم َلُه حَتمَت السَّكم َها ِمنم وََكاَنتم قـَبـم ِلًما بـَعمَد رُُجوِعِه َوِإَيَّ َها ُمسم نـم

ُهَما ََبَشِة ِإََل َمكََّة َرِضَي هللا َعنـم  .َأرمِض اْلم
َياَن بمِن َحرمِب بمِن أَُميََّة بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد َمَناِف بمنِ : قَالَ  َلَة بِنمَت َأيب ُسفم ، وََكانَ َوتَزوج ُأمَّ َحِبيَبَة َرمم َلُه  ُقَصي   تم قـَبـم

َها َرُسول هللا( 5)حَتمَت ُعبَـيمِد اَّللَِّ  َرانِيًّا، بـََعَث ِإلَيـم ََبَشِة َنصم ََة، َماَت بَِرمِض اْلم ِش بمِن ِرََئب  ِمنم بىن َأسد ابمن ُخَزُيم  بمِن َجحم
ََبَشِة، َفَخطَبَـَها َعَليمِه  ِريَّ ِإََل َأرمِض اْلم َرو بمَن ُأَميََّة الضَّمم  .فـََزوََّجَها ِمنمُه ُعثمَماُن بمُن َعفَّانَ يعمىن َعمم

َدقـََها َعنمُه النََّجاِشيُّ َأرمبـََعِمائَِة ِديَنار ، َوبـََعَث هِبَا ِبيَل بمِن َحَسَنةَ  َكَذا قَاَل َوالصََّواب ُعثمَمان بن َأىب المَعاِص َوَأصم  .َمَع ُشَرحم
َمد  .َوَقدم َقدَّممَنا َذِلك ُكله مطوال َوَّللَّ اْلم



ََة، َوأُمَُّها ُأَميمَمَة بِنمِت َعبمِد المُمطَِّلِب َعمَِّة َرُسوُل اَّللَِّ [ زَيـمَنبَ ]َوتَزوج : الَ قَ  ِش بمِن ِرََئِب بمِن َأَسِد بمِن ُخَزُيم  َصلَّى بِنمَت َجحم
َلُه حَتمَت زَيمِد بمِن َحارِثََة َموماَلُه َعَليمِه  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَنِت قـَبـم الصَََّلُة َوالسَََّلُم، َوِهَي َأوَُّل ِنَسائِِه ُْلُوقًا بِِه، َوَأوَُّل َمنم اَّللَّ

ََبَشة َها، َكَما رََأتم َذِلَك بَِرمض اْلم َاُء بِنمُت ُعَميمس  َعَليـم َها النـَّعمُش، َصنَـَعتمُه َأمسم  .ُعِمَل َعَليـم
ََة، َوِهَي ِمنم َبيِن : قَالَ  َعبمِد َمَناِف بمِن ِهََلِل بمِن َعاِمِر بمِن َصعمَصَعَة، َويـَُقاُل هَلَا ُأمُّ المَمَساِكنِي،  َوتَزوج زَيـمَنَب بِنمَت ُخَزُيم

م أحد، َفلم تلبث ِعنمده َعَليمِه السَََّلم ِإالَّ  ِش بمِن ِرََئب  قُِتَل يـَوم َلُه حَتمَت َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجحم  َيِسريًا َحىتَّ تـُُوفِ َيتم وََكاَنتم قـَبـم
َها َرِضيَ  ُ َعنـم  .اَّللَّ

__________ 
 .عبد هللا: االصل( 5)

 .َوَما أثمبته َعن ابمن ِهَشام واملواهب
)*( 
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َحاقَ  ، َأوم ِعنمَد : َوقَاَل يُوُنُس َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َاِرِث بمِن َعبمِد الممطلب ابمن َعبمِد َمَناف  ِ بمِن اْلم َصنيم َلُه ِعنمَد اْلُم َكاَنتم قـَبـم
َاِرثِ   .َأِخيِه الطَُّفيمِل بمِن اْلم

ِريُّ  َاِرِث بمِن حزن ابمن جبري بن اهلزم بن رؤ : قَاَل الزُّهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َميمُمونََة بِنمَت اْلم بة بن عبد َوتـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .هللا بن ِهََلل بن َعامر بمِن َصعمَصَعةَ 

 َوِهَي الَِِّت : قَالَ 
 .َهَبتم نـَفمَسَهاوَ 

َرِة المَقَضا: قلت نَـُهَما َأبُو رَاِفع  َموماَلُه َكَما َبَسطمَنا َذِلَك ِف ُعمم  .ءِ الصَِّحيح َأنه َخطَبَـَها، وََكاَن السَِّفرَي بـَيـم
ِريُّ  ِ َأوَّهُلَُما ابمُن َعبمِد ََيلِيلَ : قَاَل الزُّهم َلُه رَُجَلنيم  .َوَقدم تـََزوََّجتم قـَبـم

َها، مثَّ : َسيمُف بمُن ُعَمَر ِف ِرَوايَِتهِ َوقَاَل  ر و الثَـَّقِفيِ  َماَت َعنـم ر و َأَحِد بىن عقَدة بن ثَِقيف ابمن َعمم َكاَنتم حَتمَت ُعَمريمِ بمِن َعمم
ِر بمِن َماِلِك بمِن ِحسم  َها أبورهم بمُن َعبمِد المُعزَّى بمِن َأيب قـَيمِس بمِن عبد ود ابمن َنصم  .ِل بمِن َعاِمر  بمِن ُلَؤي   َخَلَف َعَليـم

َاِرث بن َعامر: قَالَ  َاِرِث بمِن َأىب ضرار بن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُجَويمرِيََة بِنمَت اْلم بمِن َماِلِك بمِن  َوَسىَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم المُمَريمِسيِع، فََأعمتَـَقَها َوتـََزوَّ   .َجَهاالمُمصمطَِلِق ِمنم ُخَزاَعَة يـَوم

َلهُ  َلَم مثَّ تـََزوََّجَها ِمنمُه، وََكاَنتم قـَبـم َاِرُث، وََكاَن َمِلَك ُخَزاَعَة، فََأسم َواَن بمِن َأىب  َويـَُقاُل َبلم َقِدَم َأبُوَها اْلم َها َصفم ِعنمَد ابمِن َعمِ 
 .الشفر

ِِهمم قَاُلوا َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيِ ِب َوالشَّعمِبِ  َوُُمَمَّدِ : قَاَل قـََتاَدةُ  َحاَق َوَغريم وََكاَن َهَذا المَبطمُن ِمنم ُخَزاَعَة ُحَلَفاَء َِأَيب : بمِن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َياَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُسفم

َاِرِث بمِن َأيب ِضَرار  : َوهِلََذا يـَُقوُل َحسَّانُ  مم َسَواُء َوقَاَل َسيمُف بمُن ُعَمَر ِف ِرَوايَِتِه َعنم َوِحلمُف قـَُريمَظة  ِفيكُ * َوِحلمُف اْلم



َلب  : َسِعيِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم  َواَن بمِن تـَوم َها َماِلِك بمِن َصفم وََكاَنتم ُجَويمرِيَُة حَتمَت ابمِن َعمِ 
ِر بمنِ   ِذي الشُّفم
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 .السَّرمح ابمن َماِلِك بمِن المُمصمطَِلقِ  َأىب
بَـَر َوِهَي َعُروٌس ِبِكَنانََة بمِن َأيب اْلمُ : قَالَ  َم َخيـم َطَب ِمنم َبيِن النَِّضرِي يـَوم  .َقيمقِ َوَسىَب َصِفيََّة بِنمَت ُحَييِ  بمِن َأخم

ِم بمِن مشمكمَوَقدم َزَعَم َسيمُف بمُن ُعَمَر ِف ِرَوايَِتِه َأنَـَّها َكاَنتم قـَبم   َل ِكَنانََة ِعنمَد َسَلَّ
 .فَاهلل أعلم

َرَأًة َدَخَل هِبِنَّ : فـََقالَ  َرَة امم َدى َعشم  .فـََهِذِه ِإحم
ُ َعَليمِه َوسَ : قَالَ  َطَّاِب ِف ِخََلفَِتِه ِلُكلِ  اممَرَأة  ِمنم َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ يَنم َعَشَر َألمًفا، َوَأعمَطى لََّم اثـم َوَقدم َقَسَم ُعَمُر بمُن اْلم

، ِبَسَبِب َأنَـُّهَما ُسِبيَـَتا  .ُجَويمرِيََة َوَصِفيََّة ِستََّة آاَلف  ِستََّة آاَلف 
ِريُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَقَسَم هَلَُما: قَاَل الزُّهم  .َوَقدم َحَجبَـُهَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهنَّ ِف َوَقدم َبَسطمَنا المَكََل : قـُلمتُ  ُ َعنـم َوِة َرِضَي اَّللَّ ِضِعهِ َم ِفيَما تـََقدََّم ِف تـَزمِوجِيِه َعَليمِه السَََّلم ُكلَّ َواِحَدة  ِمنم َهِذِه النِ سم  .َموم
ِريُّ * * *  ِرو، ِمنم َبيِن بكر بن كَلب، َودخل هبَ : قَاَل الزُّهم َياَن بمِن َعمم  .ا َوطَلقَهاَوَقدم تـََزوََّج المَعالَِيَة بِنمَت ظَبـم

َهِقيُّ  ِهِ : قَاَل المبَـيـم ُخلم هِبَا َفطَلََّقَها: َكَذا ِف ِكَتايب، َوِف ِرَوايَِة َغريم  .َوملَم يَدم
ِر بمِن كِ : َوَقدم قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعنم ِهَشاِم بمِن ُُمَمَِّد السَّاِئِب المَكلمِب ِ  َثيِن رَُجٌل ِمنم َبيِن َأيب َبكم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َحدَّ ََلب 

ِف بمِن َكعمِب بمِن َعبمِد بمِن  رو ابمن َعوم َياَن بن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج المَعالَِيَة بِنمَت ظَبـم ، َفَمَكَثتم َصلَّى اَّللَّ ِر بمِن ِكََلب  َأيب َبكم
ًرا مثَّ طَلََّقَها  .ِعنمَدُه َدهم

ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشةَ َوَقدم َرَوى يـَعمُقوُب بمُن سُ  َياَن، َعنم حجاج بن أيب منيع، َعن جده، َعِن الزُّهم َأنَّ الضَّحَّاَك : فم
َها َوَأََن َأمسمَُع  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَليـم َياَن المِكََليبَّ ُهَو الَِّذي َدلَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َجابمَن ُسفم ِب، قَاَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِمنم َورَاِء اْلِم

؟ ِت ُأمِ  َشِبيب   َهلم َلَك ِف ُأخم
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 .َوُأمُّ َشِبيب  اممَرَأُة الضَّحَّاكِ 
ِريُّ  ِرو بمِن ِكََلب  َفأُنمِبَئ أَ : َوبِِه قَاَل الزُّهم َرَأًة ِمنم َبيِن َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم امم نَّ هِبَا بـََياًضا َفطَلََّقَها َوملَم تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُخلم هِبَا  .يَدم
ُ َأعمَلمُ : قـُلمتُ  َلَها َواَّللَّ  .الظَّاِهُر َأنَّ َهِذِه ِهَي الَِِّت قـَبـم
تَـَعاَذتم ِمنمُه فـََقالَ : قَالَ  ِن المِكنمِديِ  َوُهمم ُحَلَفاُء َبيِن فـََزارََة فَاسم َوم َت َبيِن اْلم ِلِك َلقَ : " َوتـََزوََّج ُأخم َِقي بَِهم ، اْلم ِت بَِعِظيم  دم ُعذم



ُخلم هِبَا"   .َفطَلََّقَها َوملَم يَدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُسر ِيًَّة يـَُقاُل هَلَا َمارِيَُة، فـََوَلَدتم َلُه ُغََلًما امسمُ : قَالَ  ُه ِإبـمَراِهيُم، فـَتـُُوِفِ َ َوقد مَلء وََكاَنتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل المِكَتاِب ِمنم ُخَناَفَة، َوُهمم َبطم الم  َد، وََكاَنتم َلُه َولِيَدٌة يـَُقاُل هَلَا َرُيمَانَُة بِنمُت مَشمُعوَن ِمنم َأهم ٌن ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة، َأعمتَـَقَها َمهم
َتَجَبتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َويـَزمُعُموَن َأنَـَّها َقِد احم  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَة بِنمَت ا َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِبَسَنِدِه َعنم َعِليِ  بمِن جُمَاِهد  َأنَّ َرُسوَل هللا تـََزوََّج َخوم َرَة التـَّغمِلِبِ ، َوَقدم َرَوى اْلم َُذيمِل بمِن ُهبَـيـم هلم
َيَة بمِن َخِليَفَة، َفُحِمَلتم ِإلَيمهِ  ُت ِدحم ِمَن الشَّاِم َفَماَتتم ِف الطَّرِيِق، فـَتَـَزوََّج َخالَتَـَها َشَراَف  َوأُمَُّها ِخرمِنُق بِنمُت َخِليَفَة ُأخم

 .بِنمَت َفَضاَلَة بمِن َخِليَفَة َفُحِمَلتم ِإلَيمِه ِمَن الشَّاِم َفَماَتتم ِف الطَّرِيِق َأيمًضا
َحاقَ  نِيََّة َوَقدم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم َوم َاَء بِنمَت َكعمب  اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج َأمسم  َصلَّى اَّللَّ

َدى ِنَساِء َبيِن ِكََلب  مثَّ ِمنم َبيِن المَوِحيِد، وَكَ  َرة بنت زيد ِإحم ُخلم هِبَا َحىتَّ طَلََّقَها َوتَزوج عمم ِل فـََلمم يَدم َلُه ِعنمَد المَفضم اَنتم قـَبـم
ُخلم هِبَابمِن َعبَّ   .اِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب، َفطَلََّقَها َوملَم يَدم

َهِقيُّ  َحاَق ملَم يَذمُكِر المَعالِ : َوقَاَل المبَـيـم ِهَما، ِإالَّ َأنَّ ابمَن ِإسم ِريُّ َوملَم ُيَسمِ   .َيةَ فـََهااَتِن مُهَا اللََّتاِن ذََكَرمُهَا الزُّهم
َهِقيُّ  َبَّاِر، َعنم يُوُنسَ َأنـمَبَأَنَ : َوقَاَل المبَـيـم َبَأََن َأْحمَُد بمُن َعبمِد اْلم ََصمُّ، َأنـم َاِكُم، َأنـمَبَأََن اَأم   اْلم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِنَساٌء أَ : ابمن بَُكريم ، َعنم زََكِرَيَّ بمِن َأيب زَائَِدَة، َعِن الشَّعمِبِ ، قَالَ  َ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـمُفَسُهنَّ َفَدَخَل َوَهُبم
ُهنَّ ُأمُّ َشرِي َن بـَعمَدُه، ِمنـم َربـمُهنَّ َحىتَّ تـُُوِفِ َ، َوملَم يـُنمَكحم لُُه تـََعاََل بِبَـعمِضِهنَّ َوَأرمَجى بـَعمَضُهنَّ، فـََلمم يـَقم تـُرمِجي َمنم : " ك  َفَذِلَك قـَوم

ُهنَّ َوتـُؤمِوي ِإلَيمَك َمنم َتَشاُء، َوَمِن ابـمتَـ   ".غَيمَت ممَّنم َعَزلمَت َفََل ُجَناَح َعَليمك َتَشاُء ِمنـم
َهِقيُّ  َلُة : َوَقدم ُروِ يَنا َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة َعنم َأبِيِه قَالَ : قَاَل المبَـيـم َ َأنـمُفَسُهنَّ  -يـَعميِن بِنمَت َحِكيم   -َكاَنتم َخوم ممَّنم َوَهُبم

ُ َعَليمِه َوسَ   .لَّمَ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ  ِلَها َأنَّ : َوقَاَل المبَـيـم ََقَها بَِهم تَـَعاَذتم فََأْلم نِيَِّة الَِِّت اسم َوم  امسمََها ُأَميمَمُة َوُروِ يَنا ِف َحِديث َأىب رشيد السَّاِعِديِ  ِف ِقصَِّة اْلم

 .بِنمُت النـُّعمَماِن بمِن َشَراِحيلَ 
 .َكَذا قَالَ 

َماُم َأْحمَ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ الزبرِيي : دُ َوَقدم قَاَل اْلمِ َحدثَنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَغِسيِل، َعنم َْحمَزَة بمِن َأيب ُأَسيمد ، َعنم ; َحدَّ
ل  َعنم َأبِيِه، قَااَل  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوأَ : َأبِيِه َوَعبَّاُس بمُن َسهم َنا ِإََل َمرَّ بَِنا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َنا َمَعُه َحىتَّ انمطََلقم صمَحاٌب َلُه َفَخَرجم

نَـُهَما فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا َنا بـَيـم ِ َفَجَلسم َنا ِإََل َحاِئَطنيم ُط َحىتَّ انـمتَـَهيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َحاِئط  يـَُقاُل َلُه الشَّوم ِلُسوا : " َّللَّ " اجم
نِيَِّة فـَُعزَِلتم ِف بـَيمِت ُأَميمَمَة بِنمِت النـُّعمَماِن بمِن َشَراِحيَل َوَمَعَها َدايٌَة هَلَا، فـََلمَّا َدَخَل َعلَ َوَدَخَل ُهَو َوَقدم ُأِتَ ِِبْلمَ  َها َرُسوُل وم يـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ   .َهِب يل نـَفمَسكِ : اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َسَها لِ : قَاَلتم   .ِإين ِ ُأَعوِ ُذ ِِبَّللَِّ ِمنمكَ : َوقَاَلتم ! لسُّوَقةِ َوَهلم تـََهُب المَمِلَكُة نـَفم

ِت مبََعاذ  : قَالَ   .َلَقدم ُعذم



َنا فـََقالَ  ِلَها : " مثَّ َخَرَج َعَليـم َها بَِهم ِقم  ".ََي َأَِب أسيد اكسها دراعتني َوَأْلم
ُر َأيب َأْحمَدَ  ِن يـَُقاُل هلََ : َوقَاَل َغيـم َوم َنةُ اممَرَأٌة ِمنم َبيِن اْلم  .ا ُأَميـم

َنا : َحدثَنا َأبُو نعيم، َحدثَنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَغِسيِل، َعنم َْحمَزَة بمِن َأيب ُأَسيمد ، َعنم َأيب ُأَسيمد ، قَالَ : َوقَاَل الُبَخاِري   َخَرجم
ُط، َحىتَّ انـم  َنا ِإََل َحاِئط  يـَُقاُل َلُه الشَّوم نَـُهَما، فـََقالَ َمَع َرُسول هللا َحىتَّ انمطََلقم َنا بـَيـم ِ َجَلسم َنا ِإََل َحاِئَطنيم ِلُسوا : " تَـَهيـم اجم

نِيَِّة فَأُنمزَِلتم ِف َُمل ِف بـَيمِت ُأَميمَمَة بِنمِت النـُّعمَماِن بمِن َشَراِحيَل َوَمعَ " َهاُهَنا  َوم َها َدايـَتـَُها َحاِضَنٌة هَلَا، َفَدَخَل َوَقدم ُأِتَ ِِبْلم
َها فـََلمَّا َدَخلَ   َعَليـم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ   ".َهِب يل نـَفمَسِك : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُكَن، فـََقاَلت: قَالَ ! َوَهلم تـََهُب المَمِلَكُة نَفسَها لسوقة؟ : قَاَلتم  َها لَِتسم َوى بَِيِدِه َيَضُع يََدُه َعَليـم  .ُأَعوِ ُذ ِِبَّللَِّ ِمنمكَ : فََأهم

ِت مبََعاذ  : " الَ قَ   ".َلَقدم ُعذم
َنا فـََقالَ  ِلَها ( 5)ََي َأَِب ُأَسيمد  اكسها رازقيني : " مثَّ َخَرَج َعَليـم َها بَِهم قم  ".َوَأْلِم

ُ بمُن المَولِيِد، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن المَغِسيِل، َعنم َعبَّاس ابمن َسهم : قَاَل المُبَخاِريُّ  َُسنيم ِل بمِن َسعمد ، َعنم َأبِيِه َوَأيب َوقَاَل اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأَميمَمَة بِنمَت َشَراِحيَل، فـََلمَّا ُأدمِخَلتم َعَليمِه َبَسَط يَدَ : ُأَسيمد ، قَااَل  َها، َفَكأَنَـَّها  تـََزوََّج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُه ِإلَيـم

 .َكرَِهتم َذِلكَ 
ِ فََأَمَر َأَِب ُأَسيمد  َأنم جيَُ  ِ رَازِِقيـَّنيم بـَنيم ُسَوَها ثـَوم َزَها َوَيكم  .هِ 

ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُُمَمَِّد، َحدثَنا ِإبـمَراِهيم بن المَوزير، َحدثَنا عبد الرَّْحمَن بن َْحمَزَة، َعنم َأبِيِه وَ : مثَّ قَاَل المُبَخاِريُّ  َعنم َحدَّ
ِل بمِن َسعمد ، َعنم َأبِيِه   .هِبََذاَعبَّاِس بمِن َسهم

ِ َأصمَحاِب المُكُتبِ   .انـمَفَرَد المُبَخاِريُّ هِبَِذِه الرِ َواََيِت ِمنم بـَنيم
ِريَّ : َوقَاَل الُبَخاِري   َومزَاِعيُّ، َسأَلمُت الزُّهم ُ َعَليمِه : َحدثَنا اْلميدى، َحدثَنا المَولِيد، َحدثَنا اَأم َأيُّ َأزمَواِج النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

تَـَعاَذتم ِمنمُه؟ فـََقالَ َوَسلََّم ا ِن َلمَّا أدخلت على َرُسول هللا قَاَلتم : سم َوم بَـَرين ُعرمَوُة َعنم َعاِئَشَة َأنَّ ابـمَنَة اْلم َأُعوُذ ِِبَّللَِّ : َأخم
ِت بعظيم، اْلقى بهلك : " ِمنمَك، فـََقالَ   ".َلَقدم ُعذم

، َعنم َجد ِ : قَالَ  بَـَرُه َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلتَوَرَواُه َحجَّاُج بمُن َأيب َمِنيع  ِريِ  َأنَّ ُعرمَوَة َأخم  .ِه َعِن الزُّهم
 .اْلَِديث

ِلم    .انـمَفَرَد ِبِه ُدوَن ُمسم
َهِقيُّ  تَـَعاَذتم ِمنمُه أَُميمَمُة بِنمُت النـُّعمَما: قَاَل المبَـيـم َم الَِِّت اسم  .ِن بمِن َشَراِحيلَ َورََأيمُت ِف ِكَتاِب المَمعمرَِفِة اِلبمِن َمنمَدهم َأنَّ اسم

 .َويـَُقاُل فَاِطَمُة بِنمُت الضَّحَّاِك، َوالصَِّحيُح َأنَـَّها أَُميمَمة َوهللا أعلم
__________ 



 .ثَِياب كتَّان بيض: الرازقية( 5)
)*( 

(7/153) 

 
 

َرُة، َوِهَي الَِِّت َوَصَفَها َأبُوَها ِبَنَـّ  ُ َعَليمِه َوَزَعُموا َأنَّ المِكََلبِيََّة امسمَُها َعمم َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها ملَم متَمَرضم َقطُّ، فـََرِغَب َعنـم
 .َوَسلَّمَ 

، قَالَ  ِريِ  تَـَعاَذتم ِمنمهُ : َوَقدم َرَوى ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعنم ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ َعِن الزُّهم َياَن اسم  ِهَي فَاِطَمُة بِنمُت الضَّحَّاِك بمِن ُسفم
 .َأََن الشَِّقيَّةُ : َفطَلََّقَها، َفَكاَنتم تـَلمُقُط المبَـعمَر َوتـَُقولُ 

، َوَماَتتم َسَنَة ِستِ نيَ : قَالَ   .َوتـََزوجَها ِف ِذي المَقعمَدِة َسَنَة مَثَان 
ُخلم هبَِ * * *  َحاَق ِفيَمنم تَزوجَها َعَليمِه السَََّلم َوملَم يَدم نـَيََّة َوذََكَر يُوُنُس َعِن ابمِن ِإسم َوم َاَء بِنمَت َكعمب  اْلم َرَة ( 5)ا َأمسم َوَعمم

 .بِنمَت يَزِيَد المِكََلبِيَّةَ 
نِ : َوقَاَل ابمُن َعبَّاس  َوقـََتاَدة َوم  .َأمَساء بنت النـُّعمَمان ابمن َأيب اْلم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
تَـَعاَذتم ِمنمُه َخَرَج ِمنم ِعنم : قَاَل ابمُن َعبَّاس   َعثُ َلمَّا اسم َشم َك َذِلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َفِعنمِدي : ِدَها ُمغمَضًبا، فـََقاَل َلُه اَأم اَل َيُسؤم

َلةُ  َتُه قـُتَـيـم َها، فـََزوََّجُه ُأخم  .َأمجمَُل ِمنـم
ُرهُ  ع  : َوقَاَل َغيـم  .َكاَن َذِلَك ِف رَبِيع  َسَنَة ِتسم

ُهنَّ ُأمَّ َشرِيك  تَـ : َوقَاَل َسِعيُد بمُن َأيب َعُروبََة َعنم قـََتاَدةَ  َرَة اممَرَأًة، َفذََكَر ِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَخمَس َعشم َزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنمَصارِيََّة النَّجَّارِيَّةَ   .اَأم

َنمصَ : " َوَقدم قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َوَسلَّمَ : قَالَ  َرتـَُهنَّ ِإين ِ ََأُِحبُّ َأنم َأتـََزوََّج ِمَن اَأم َرُه َغيـم ُخلم هِبَا" اِر َوَلِكينِ  َأكم  .َوملَم يَدم
ُخلم هِبَا، وخطب َْحمَزة بِنمتَ : قَالَ  َاَء بِنمَت الصَّلمِت ِمنم َبيِن َحَرام  مثَّ ِمنم َبيِن ُسَليمم  َوملَم يَدم َاِرِث المُمَزنِيَّةَ َوتـََزوََّج َأمسم  . اْلم

َاِكُم َأبُو َعبمدِ  َرَة اممَرَأًة، َفذََكَر : َوقَاَل َأبُو ُعبَـيمَدَة َمعمَمُر بمُن الممثىن: اَّللَِّ النـَّيمَسابُوِريُّ  َوقَاَل اْلم تزوج َرُسول هللا مَثَاينَ َعشم
َلَة بِنمَت قيس ُأخمت االشعث بن قيس، ُهنَّ قـُتَـيـم  ِمنـم

__________ 
 .َأمسَاء بنت النـُّعمَمان بن اْلون الكندية: ابمن ِهَشام( 5)
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َريمِن، َوَزَعَم آَخُروَن َأنَُّه تـََزوََّجَها ِف َمَرِضهِ   .فـََزَعَم بـَعمُضُهمم َأنَُّه تـََزوََّجَها قـَبمَل َوفَاتِِه ِبَشهم
خل هبَا  .قَاَل َومل تكن قدمت َعَليمِه َواَل رَآَها َومل يدم

ِمِننَي،  َوزعم آَخُروَن َأنه َعَليمِه السَََّلم َأومَصى َأنم : قَالَ  َجاَب َوحُتَرَُّم َعَلى المُمؤم َها اْلِم ِرُب َعَليـم َلُة فَِإنم َشاَءتم َيضم خُتَيـََّر قـُتَـيـم
َتاَرِت النِ َكاحَ  ، فَاخم  َوِإنم َشاَءتم فـَلمتَـنمِكحم َمنم َشاَءتم

ر   َت، فـَبَـَلَغ َذِلَك َأَِب َبكم َرَموم ل  حبَضم رَِمُة بمُن َأيب َجهم  .فـَتَـَزوََّجَها ِعكم
ُت َأنم ُأَحرِ َق َعَليمِهَما: فـََقالَ   .َلَقدم مَهَمم

طاب ِمِننيَ : فـََقاَل عمر بن اْلم  .ماهى ِمنم ُأمََّهاِت المُمؤم
َجابَ  َها اْلِم  .َواَل َدَخَل هِبَا َواَل َضَرَب َعَليـم

ُ َعَليم : قَاَل َأبُو ُعبَـيمَدةَ  َتجَّ َوَزَعَم بـَعمِضِهمم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم مل يوص ِفيَها بشئ، َوَأنَـَّها ارمَتدَّتم بـَعمَدُه، فَاحم
ِمِننيَ  ر  ِِبرمتَِداِدَها َأنَـَّها لَيمَستم ِمنم أُمََّهاِت المُمؤم  .ُعَمُر َعَلى َأيب َبكم
ِف بمنِ   .َسعمِد بمِن ُذبـمَيانَ  َوذََكَر ابمُن َمنمَدهم َأنَّ الَِِّت ارمَتدَّتم ِهَي المبَـرمَصاُء ِمنم َبيِن َعوم

، أَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ، َعنم َداُوُد بمُن َأيب ِهنمد ، َعنم ِعكم َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم ُطُرق  نَّ َرُسوَل اَّللَِّ تـََزوََّج َوَقدم َرَوى اْلم
ََها فَـ  ، َفَماَت قـَبمَل َأنم خُيَريِ  َعِث بمِن قـَيمس  َشم َت اَأم َلَة ُأخم ُ ِمنمهُ قـُتَـيـم  .بَـرََّأَها اَّللَّ

ا تَـ  ل  َلمَّ رَِمَة بمَن َأيب َجهم ر  َأنم َوَرَوى َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة َعنم َداُوَد بمِن َأيب ِهنمد ، َعِن الشَّعمِبِ ، َأنَّ ِعكم َلَة َأرَاَد َأبُو َبكم َزوََّج قـُتَـيـم
َطَّاِب فَـ  ُخلم هِبَا َوِإنَـَّها ارمَتدَّتم َمَع َأِخيَها، : َقالَ َيضمِرَب ُعنُـَقُه، فـََراَجَعُه ُعَمُر بمُن اْلم ُ َعَليمِه ملَم يَدم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .فربئت من هللا َوَرُسوله
 .فـََلمم يـََزلم ِبِه َحىتَّ َكفَّ َعنمهُ 

َاِكمُ  َاَء بمِن الصَّلمِت السَُّلِميَّةُ َوزَاَد َأبُو ُعبَـيمَدَة ِف المَعَدِد فَاِطَمَة بنت ُشَريمح، و : قَاَل اْلم  .سبأ بِنمَت َأمسم
 .َهَكَذا َرَوى َذِلَك ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق ابمِن َمنمَدهم ِبَسَنِدِه َعنم قـََتاَدَة َفذََكَرهُ 

 .َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعِن ابمِن المَكلمِبِ  ِمثمَل َذِلكَ 
 .َوِهَي َسَبا: قَاَل ابمُن َسعمد  
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 .سبأ بِنمُت الصَّلمِت بمِن َحِبيِب بمِن َحارِثََة بمِن ِهََلِل بن حَرام ابمن مِسَاِك بمِن َعومف  السَُّلِمي ِ : َويـَُقال: قَاَل ابمن َعَساِكر
َثيِن المَعرمزَ : قَاَل ابمُن َسعمد   ربََن ِهَشاِم بمِن ُُمَمَِّد بمِن السَّاِئِب المَكلمِبِ  َحدَّ ، َعِن ابمِن ُعَمَر، قَالَ َوأخم َكاَن ِف : ِميُّ، َعنم ََنِفع 

َياَن بمنِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم سبأ بِنمُت ُسفم  ِنَساِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر بمِن ِكََلب   ِف بمِن َكعمِب بمِن َأيب َبكم  .َعوم

َرُة بِنمُت يَزِيَد بمِن ُعبَـيمِد بمِن  ِإن َرُسول هللا بـََعَث َأَِب ُأَسيمد  خَيم : َوقَاَل ابمُن ُعَمرَ  ُطُب َعَليمِه اممَرَأًة ِمنم َبيِن َعاِمر  يـَُقاُل هَلَا َعمم
، فـَتَـَزوََّجَها فـَبَـَلَغُه َأنَّ هِبَا بـََياًضا َفطَلََّقَها  .ِكََلب 



َثيِن َأبُو َمعمَشر  قَالَ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعِن المَواِقِدي ِ  ، وََكاَنتم تُذمَكُر جبََمال  تـَزَ : َحدَّ وََّج َرُسول هللا ُمَليمَكَة بِنمِت َكعمب 
َها َعاِئَشُة فـََقاَلتم  ، َفَدَخَلتم َعَليـم تَـَعاَذتم ِمنمُه َفطَلََّقَها: َِبرِع  َتِحنَي َأنم تـَنمِكِحي قَاِتَل َأبِيِك؟ فَاسم  .َأاَل َتسم

ُمَها فـََقاُلوا ََي َرُسوَل اَّللَِّ   . ِإنَـَّها َصِغريٌَة َواَل رَأمَي هَلَا، َوِإنَـَّها ُخِدَعتم فَارمَتَِعمَها، فََأىَب َفَجاَء قـَوم
رََة فََأِذَن هَلُمم  َتأمَذنُوُه َأنم يـَُزوِ ُجوَها بَِقرِيب  هَلَا ِمنم َبيِن ُعذم  .فَاسم

َم المَفتمحِ : قَالَ   .وََكاَن َأبُوَها َقدم قـَتَـَلُه َخاِلُد بمُن المَولِيِد يـَوم
ُنمَدِعيُّ، َعنم َأبِيِه، َعنم َعطَاِء بمِن يَزِيَد قَالَ : قَاَل المَواِقِديُّ  َثيِن َعبمُد المَعزِيِز اْلم َدَخَل هِبَا َرُسول هللا ِف َرَمَضاَن َسَنَة : َوَحدَّ

، َوَماَتتم ِعنمَدهُ   .مَثَان 
 .َوَأصمَحابـَُنا يـُنمِكُروَن َذِلكَ : قَاَل المَواِقِديُّ 

َاِفُظ َأبُو المَقاِسِم ابمُن َعَساِكرَ َوقَ * * *   .َأنـمَبَأَنَ : اَل اْلم
، َأنـمَبَأََن َأبُ  و َعبمِد اَّللَِّ بمُن َمنمَدهم، َأنـمَبَأََن َأبُو المَفتمِح يُوُسُف بمُن َعبمِد المَواِحِد المَماَهاينُّ، َأنـمَبَأََن ُشَجاُع بمُن َعِليِ  بمِن ُشَجاع 

َسُن بمُن ُُمَمَّدِ  ِه المَفَزاِريُّ، َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ  اْلَم ِرو بمِن المُمَوجِ  ِه ُُمَمَُّد بمُن َعمم  بمُن ُعثمَماَن، بمِن َحِكيم املروزى، َحدثَنا َأبُو المُمَوجِ 
رِ  َبَأََن يُوُنُس بمُن يَزِيَد، َعِن ابمِن ِشَهاب  الزُّهم ،َأنـمَبَأََن َعبمُد اَّللَِّ بمُن المُمَباَرِك، َأنـم  يِ 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخِدجَيَة بِنمَت ُخَويمِلِد بمِن َأَسد  مبَكََّة، وََكاَنتم قـَبـم : قَالَ  َلُه حَتمَت َعِتيِق بمِن َعاِئذ  تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ر ، مثَّ  َة َعاِئَشَة بِنمَت َأيب َبكم ، مثَّ تـََزوََّج مبَكَّ ُزوِميِ  َلُه حَتمَت ُخنَـيمِس بمِن المَمخم َصَة بِنمَت ُعَمَر، وََكاَنتم قـَبـم  تـََزوََّج ِِبلمَمِديَنِة َحفم

ر و َأِخي بَ  َراِن بمِن َعمم َلُه حَتمَت السَّكم َدَة بِنمَت َزممَعَة وََكاَنتم قـَبـم ، مثَّ تـََزوََّج َسوم ِميِ  ، مثَّ تـََزوَّ ُحَذاَفَة السَّهم َج ُأمَّ يِن َعاِمِر بمِن ُلَؤي  
 َحِبيَبةَ 

ََة، مثَّ تـَزَ  ََسِديِ  َأَحِد َبيِن ُخَزُيم َلُه حَتمَت ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َجحمش  اَأم َياَن وََكاَنتم قـَبـم وََّج ُأمَّ َسَلَمَة بِنمَت َأيب ُأَميََّة وََكاَن بِنمَت َأيب ُسفم
َلُه حَتمَت َأيب َسَلَمَة عَ  ََللِيَّة، امسمَُها ِهنمَد وََكاَنتم قـَبـم َة اهلِم بمِد هللا بن عبد االسد ابمن عبد المُعزَّى، مثَّ تزوج زَيـمَنب بنت ُخَزُيم

ِن ِمنم ِكنم  َوم رو بن كَلب، َوتَزوج اممَرَأًة ِمنم َبيِن اْلم ِر بمِن َعمم َياَن ِمنم َبيِن َبكم ِف  -َدَة، َوَسىَب ُجَويمرِيََة َوتَزوج المَعالَِيَة بِنمَت ظَبـم
َطِلِق ِمنم ُخَزاَعَة، َوَسىَب َصِفيََّة  -َوِة الَِِّت َهَدَم ِفيَها َمَناَة َغزمَوِة المُمَريمِسيِع المَغزم  َاِرِث بمِن َأيب ِضَرار  ِمنم َبيِن المُمصم َنَة اْلم ابـم

َطَب ِمنم َبيِن النَِّضرِي، وكانتا ممَّا َأفَاء هللا َعَليمِه فقسمهما لَ  ُه، واستسر َمارِيَة المِقبمِطيََّة فـََوَلَدتم َلُه بِنمَت ُحَييِ  بمِن َأخم
َتَجَبتم َوِهَي عِ  ِلَها َواحم َتَسرَّ َرُيمَانََة ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة مثَّ َأعمتَـَقَها فـََلِحَقتم بَِهم ِلَهاِإبـمَراِهيَم، َواسم  .نمَد َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم المعَ  ِن َوطَلََّق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوم َت َبيِن اْلم ِرو بمِن ِكََلب  َوفَاَرَق ُأخم َت َبيِن َعمم َياَن، َوفَاَرَق ُأخم الَِيَة بِنمَت ظَبـم
ََللِيَُّة َوَرُسوُل اَّللَِّ صَ  ََة اهلِم ِل بـََياض  َكاَن هِبَا، َوتـُُوفِ َيتم زَيـمَنُب بِنمُت ُخَزُيم ُ َعَليمِه َوَسلَّ المِكنمِديََّة ِمنم َأجم َم َحيٌّ، َوبـََلغََنا َأنَّ لَّى اَّللَّ

ُ النِ َساَء، فـََنَكَحِت ابمَن َعم    َياَن الَِِّت طُلِ َقتم تـََزوََّجتم قـَبمَل َأنم ُُيَر َِم اَّللَّ ِمَها َوَوَلَدتم ِفيِهمم المَعالَِيَة بِنمَت ظَبـم  .هَلَا ِمنم قـَوم
رِِه تَـ  َناُه ِِبلسََّنِد ِلَغَرابَِة َما ِفيِه ِمنم ِذكم ُ ُسقم َرِة، َكَما َقدَّممَناُه َواَّللَّ جم َدَة ِِبلمَمِديَنِة، َوالصَِّحيُح َأنَُّه َكاَن مبَكََّة قـَبمَل اهلِم زمِويَج َسوم

 .َأعمَلمُ 



َحاَق قَالَ : قَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم   ُ َعَليمِه َفَماَتتم َخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلد  قـَبمَل َأنم يـَُهاِجَر رَ : َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها اممَرَأًة َحىتَّ َماَتتم ِهَي َوَأبُو طَاِلب  ِف َسَنِة، فـَتَـَزوََّج  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسلََّم بَِثََلِث ِسِننَي ملَم يـَتَـَزوَّجم َعَليـم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدة بنت  بـَعمَد َخِدجَيَة َسوم
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َها َزمم  َرَها َوملَم ُيِصبم ِمنـم ًرا َغيـم ر  ملَم يـَتَـَزوَّجم ِبكم َدَة َعاِئَشَة بِنمَت َأيب َبكم َوَلًدا َحىتَّ َماَت، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَد َعَة، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَد َسوم
َصَة زَيـمَنَب بِنمَت ُخزَ  َصَة بِنمَت ُعَمَر، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَد َحفم ََللِيََّة ُأمَّ المَمَساِكنِي، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَدَها ُأمَّ َحِبيَبَة بِنمَت َعاِئَشَة َحفم ََة اهلِم ُيم

َياَن، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَدَها ُأمَّ َسَلَمَة ِهنمَد بِنمَت َأيب ُأَميََّة، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَدَها زَيـمَنَب بِ  ، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَدهَ َأيب ُسفم  ا ُجَويمرِيَةَ نمَت َجحمش 
َاِرِث بمِن َأيب ِضَرار    .بِنمَت اْلم

َطَب، مثَّ تـََزوََّج بـَعمَدَها َميمُمونََة بِنمَت اْلمَ : قَالَ  ََللِيَّةَ مثَّ تـََزوََّج بـَعمَد ُجَويمرِيََة َصِفيََّة بِنمَت ُحَييِ  بمِن َأخم  .اِرِث اهلِم
َرُب ممَّ  َسُن َوَأقـم ِريُّ فـََهَذا التـَّرمتِيُب َأحم  .ا رَتَـَّبُه الزُّهم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َنمَصاِريِ ، قَالَ  ِل بمِن زَيمد  اَأم ، َعنم َسهم تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ : َوقَاَل يُوُنُس بمُن بَُكريم  َعن َأىب ُيَي، َعن ْحيل بمِن زَيمد  الطَّاِئيِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم اممَرَأًة ِمنم َبيِن غِ  َها، َصلَّى اَّللَّ يـَيـم بـََها، فـََرَأى هِبَا بـََياًضا ِمنم بـََرص  ِعنمَد ثَدم َفار ، َفَدَخَل هِبَا فََأَمَرَها فـَنَـَزَعتم ثـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَالَ  َاَز َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبِك : " فَاَّنم َبَح فـََقاَل هَلَا" ُخِذي ثـَوم ِلِك : " َوَأصم َِقي بَِهم َمَل هَلَا فََأكم " اْلم

 .َصَداقـََها
، وََكاَن ممَّنم رََأى ا( 5] ) َنمَصاِريِ  ِل بمِن زَيمد  اَأم ُ َعَليمِه َوَقدم َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث ْحيل بمِن زَيمد ، َعنم َسهم لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه وَ : َوَسلََّم قَالَ  َلهُ تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسلََّم اممَرَأًة ِمنم ِغَفار  َفذََكَر ِمثـم
َزمِديَّةُ : قـُلمتُ  ُخلم هِبَا ُأمُّ َشرِيك  اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوملَم يَدم  .َومِمَّنم تـََزوََّجَها َصلَّى اَّللَّ

َنمَصارِيَُّة، َويـُقَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ِسيٌَّة َوِقيَل اَأم َلُة بِنمُت َحِكيم  السَُّلِميُّ َوالمُمثـمَبُت َأنَـَّها َدوم  .اُل َعاِمرِيٌَّة َوَأنَـَّها َخوم
 .امسمَُها َغزِيَُّة بِنمُت َجاِبِر بمِن َحِكيم  : َوقَاَل المَواِقِديُّ 

َحاقَ  ِ، َعنم : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َُسنيم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن اْلم  َعنم َحِكيِم بمِن َحِكيم 
__________ 

 .من ُهَنا ِإََل هِنَايَة المَفصمل من ت( 5)
)*( 

(7/137) 

 
 



ُهنَّ ُأمُّ َشرِيك  ا: َأبِيِه، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم مَخمٌس عشر اممَرَأًة، ِمنـم يُع َما تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنمَصارِيَُّة، َوَهَبتم َكاَن مجَِ َأم
َسَها ِللنَِّبِ  َصلَّى ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  نـَفم  .اَّللَّ

َنمَصارِيََّة ِمنم َبيِن النَّجَّارِ   .َوقَاَل َسِعيُد بمُن َأيب َعُروبََة َعنم قـََتاَدَة، َوتـََزوََّج ُأمَّ َشرِيك  اَأم
َرتـَُهنَّ : " َوقَالَ  َرُه َغيـم  "ِإين ِ أحب َأن َأتزو ج من االنصار لكىن َأكم

ُخلم هِبَا  .َوملَم يَدم
، َعنم َأبِيِه، قَالَ َوقَاَل  ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعِلي   َحاَق َعنم َحِكيم  َِطيِم : ابمُن ِإسم َلى بِنمَت اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيـم تـََزوََّج َصلَّى اَّللَّ

تَـَقالَتمُه فََأقَاهَلَا َسَها َعَليمِه فَاسم َنمَصارِيََّة وََكاَنتم َغُيورًا َفَخاَفتم نـَفم  .اَأم
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َها قَاَل ِإمسمَاِعيُل بمُن َأيب َخاِلد، َعن الشعىب، َعن أم هائئ  فَاِخَتَة بِنمِت َأيب فصل ِفيَمن خطبَها َعَليمِه السَََّلم َوملَم يـَعمِقدم َعَليـم
َيًة  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخطَبَـَها َفذََكَرتم َأنَّ هَلَا ِصبـم ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ : " ِصَغارًا، فـَتَـرََكَها َوقَالَ طَاِلب  ُر ِنَساء  رَِكُبم َخيـم

َناُه َعَلى َوَلد  ِطفمل  ِف ِصَغرِِه، َوَأرمَعاُه َعَلى َزومج  ِف َذاِت يَِدِه  ، َأحم ِبَل َصاِلُح ِنَساِء قـَُريمش   ".اْلمِ
ِريِ ، َعنم َسِعيدِ : َوقَاَل َعبمُد الرَّزَّاقِ ] ُ َعَليمِه  َعنم َمعمَمر ، َعِن الزُّهم بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َقدم َكرِبمُت َويل ِعَيالٌ : َوَسلََّم َخَطَب ُأمَّ َهاِنئ  بِنمَت َأيب طَاِلب  فـََقاَلتم 
ثـََنا َعبمُد بمُن : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ  ، َعنم ُأمِ  َحدَّ َرائِيُل، َعِن السُّدِ يِ ، َعنم َأيب َصاِلح  ثـََنا ِإسم ثـََنا عبد اَّللَِّ بمُن ُموَسى، َحدَّ ُْحَيمد ، َحدَّ

، قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفاعمَتَذرمُت ِإلَيمِه فـََعَذَرين، مثَّ : َهاِنئ  بِنمِت َأيب طَاِلب  ُ َخطََبيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َللمَنا "  َأنـمَزَل اَّللَّ ِإَنَّ َأحم
ُ َعَليمَك َوبـََناِت َعمِ َك وَ  ِت آتـَيمَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكتم َُيِيُنَك ممَّا َأَفاَء اَّللَّ بـََناِت َعمَّاِتَك َوبـََناِت َخالك َلَك َأزمَواَجَك الَلَّ

يَةَ " َوبـََنات َخااَلتك الَلتى َهاَجرمَن َمَعك   .اْلم
، ُكنمُت ِمَن الطَُّلَقاءِ : قَاَلتم   .فـََلمم َأُكنم َأِحلُّ َلُه َِأَين ِ ملَم ُأَهاِجرم

 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن اَل نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َحِديِث السُّدِ ي ِ : مثَّ قَالَ 
َتِضي َأنَّ َمنم ملَم َتُكنم ِمَن المُمَهاِجَراِت اَل حتَِلُّ َلُه َصلَّى ا ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََهَذا يـَقم  .َّللَّ

َهَب ُمطمَلًقا المَقاِضي المَماَورمِديُّ ِف تـَفمِسريِِه َعنم بـَعمِض المُعَلَماءِ   .َوَقدم نـََقَل َهَذا المَمذم
ِلِه : َوِقيلَ  ِت " المُمَراُد بَِقوم  الَلَّ

 .َأيم ِمَن المِقَراَِبِت المَمذمُكورَاتِ " َهاَجرمَن َمَعَك 
ِت َهاَجرمَن َمَعك : " َوقَاَل قـََتاَدةُ  َن َمَعَك، فـََعَلى َهَذا اَل َُيمُرُم َعَليمهِ " الَلَّ َلمم  َأيم َأسم
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َنمَصاِر ِإنم ثـََبَت َذِلَك وَ  ِلَماِت، َفََل يـَُناِف تـَزمِوجَيُه ِمنم ِنَساِء اَأم يُع المُمسم ُخلم ِبَواحِ ِإالَّ المكفَّار، َوحل َلُه مجَِ َدة  َلِكنم ملَم يَدم
ُهنَّ َأصمًَل   .ِمنـم

ََة َأمَّ المَمَساِكنِي َأنمَصارِيٌَّة، فَـ   .َليمَس جبَيِ د  َوَأمَّا ِحَكايَُة المَماَورمِديِ  َعِن الشَّعمِبِ ، َأنَّ زَيـمَنَب بِنمَت ُخَزُيم
ُ َأعمَلمُ  َم بـََيانُُه َواَّللَّ  .( 5[ )فَِإنَـَّها ِهََللِيٌَّة ِبََل ِخََلف  َكَما تـََقدَّ

، قَالَ  ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِطيِم : َوَرَوى ُُمَمَُّد بمُن َسعمد ، َعنم ِهَشاِم بمِن المَكلمِبِ ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب َصاِلح  َلى بِنمُت اْلَم َأقـمبَـَلتم لَيـم
ِس، َفَضَرَبتم َمنمِكَبُه فـََقالَ  َرُه ِإََل الشَّمم َأََن بِنمُت : فـََقاَلتم ! " من َهَذا؟ أكله االسود: " ِإََل َرُسول هللا َوُهَو ُمَول   َظهم

يِن؟  ُتَك َِأَعمِرَض َعَليمَك نـَفمِسي تـََزوَّجم َِطيِم، ِجئـم َلى بِنمُت اْلم " َقدم فـََعلمُت : " قَالَ ُمطمِعِم الطَّريمِ، َوُمَباِري الر ِيِح، َأََن لَيـم
ِمَها فـََقاَلتم  ُت ال: فـََرَجَعتم ِإََل قـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاُلواَقدم تـََزوَّجم بِئمَس َما َصنَـعمِت، َأنمِت اممَرَأة غريى : نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َتِقيِليهِ  ُعو اَّللََّ َعَليمِك، فَاسم  .َوَرُسول هللا َصاِحُب ِنَساء  تـََغارِيَن َعَليمِه، فـََيدم
 .َأِقلميِن ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََرَجَعتم فـََقاَلتم 

ًما تـَغمَتِسُل ِف بـَعم فََأقَاهلََ  َنَما ِهَي يـَوم ِس بمِن َسَواِد بمِن ظََفر  فـََوَلَدتم َلُه، فـَبَـيـم ُعوُد بمُن َأوم ِض ِحيطَاِن المَمِديَنِة ِإذم ا، فـَتَـَزوََّجَها َمسم
َوُد فََأَكَل بـَعمَضَها، َفَماَتتم  َها ِذئمٌب َأسم  .َوَثَب َعَليـم

َعاَن َفَطلََّقَها، فـَتَـَزوََّجَها بـَعمَدُه ِهَشامُ َوبِِه َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَّ ضُ  بمُن  َباَعَة بِنمَت َعاِمِر بمِن قـُرمط  َكاَنتم حَتمَت َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُجدم
يَلًة هَلَا شعر غزير جُيَلل جسهما، َفَخطَبَـَها َرُسول َمًة مجَِ هللا من ابمنَها  المُمِغريَِة فـََوَلَدتم َلُه َسَلَمَة، وََكاَنِت اممَرَأًة َضخم

َتأمَذنـََها فـََقاَلتم : َسلَمة، فـََقالَ  َتأمِذُن؟ فـََرَجَع ابـمنـَُها : َحىتَّ أستأمرها؟ فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َتسم ََي بـُيَنَّ َأِف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمهِ َفسكت َومل يرد َجَواِب، وََكأَنَُّه رََأى َأنَـَّها َقدم طََعَنتم ِف السِ ن ِ   ، َوَسَكَت النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َها  .َوَسلََّم َعنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َصِفيََّة بِنمَت بشامة بن: َوبِِه َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ   َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .سقط من ا( 5)
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 .َبلم َزومِجي: فـََقاَلتم " ِإنم ِشئمِت َأََن َوِإنم ِشئمِت َزومَجِك : " َها سىب، َفَخريَها َرُسول هللا فـََقالَ وََكاَن َأَصابَـ : َنضمَلة المَعنـمرَبي
َها بـَُنو مَتِيم    .فََأرمَسَلَها، فـََلَعنَـتـم

َكاَنتم ُأمُّ َشرِيك  اممَرَأٌة : يمِميُّ، َعنم َأبِيِه، قَالَ َأنبَأََن المَواِقِدي ، َحدثَنا ُموَسى بمُن ُُمَمَِّد بمِن ِإبـمَراِهيَم التـَّ : َوقَاَل ُُمَمَّد بن سعد
بَـلمَها فـََلمم تـَتَـَزوَّجم َحىتَّ َماَتتم   .ِمنم بىن َعامر بن لؤى قد وهبت نَفسَها من َرُسول هللا، فـََلمم يـَقم

، َعن َجابر، َعن اْلك: قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ُ َوَأنـمَبَأََن وَِكيٌع، َعنم َشرِيك  ِ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسنيم م، َعن على ابمن اْلُم
ِسيَّةَ   .َعَليمِه َوَسلََّم تـََزوََّج ُأمَّ َشرِيك  الدَّوم



َزمدِ : قَاَل المَواِقِديُّ  س  ِمَن اَأم  .الثَـّبمُت ِعنمَدََن َأنَـَّها ِمنم َدوم
 .ُت َجاِبِر بمِن َحِكيم  َوامسمَُها َغزِيَُّة بِنم : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  

ُ : َوقَاَل اللَّيمُث بمُن َسعمد   َسَها لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َعن ِهَشام بن ُُمَمَّد، َعن َأبِيه، قَاَل متحدث َأنَّ ُأمَّ َشرِيك  َكاَنتم َوَهَبتم نـَفم
 .َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَنِت اممَرَأًة َصاِْلَةً 

َها ْحَرة َومِمَّنم خطبَها َومل يعمق َاِرث بن عون بن َأىب َحارِثَة املرى فـََقاَل َأبُوَها( 5)د َعَليـم ُسوًءا َوملَم َيُكنم  -ِإنَّ هِبَا : بنت اْلم
، َوِهَي ُأمُّ َشِبيِب بمِن المبَـرمَصاِء الشَّاِعرِ  -هِبَا  َها َوَقدم تـَبَـرََّصتم  .فـََرَجَع ِإلَيـم

 .وبََة َعنم قـََتاَدةَ َهَكَذا ذََكَرُه َسِعيُد بمُن َأيب َعرُ 
ُهَما ثُـ : قَالَ   .َويـمَبُة َموماَلُة َأيب هَلَب  َوَخَطَب َحِبيَبَة بِنمَت المَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََوَجَد َأَِبَها َأَخاُه ِمَن الرََّضاَعِة، َأرمَضَعتـم

َناف   عُ ِصنمٌف َدَخَل هبِِ ; فـََهُؤاَلِء ِنَساُؤُه َوُهنَّ َثََلثَُة َأصم ُهنَّ، َوُهنَّ التِ سم  نَّ َوَماَت َعنـم
رِِهنَّ  َتَدأ ِبذِكم  .المُمبـم

تِِه َعَليمِه السَََّلم ِبالمجاع المُمَحقق المَمعمُلوم من الد ين  َوُهنَّ َحَراٌم َعَلى النَّاِس بـَعمَد َموم
__________ 

هَ : َكَذا، وىف المَقاُموس( 5)  .ا أَُماَمة َأو قرصافةوالربصاء لقب أم شبيب الشَّاِعر، َوامسم
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تـُُهنَّ ِِبنمِقَضاِء َأعمَمارِِهنَّ   .َضُرورًَة، َوِعدَّ
ُ تـََعاََل  ُذوا َرُسوَل اَّللَِّ َواَل َأنم تـَنمِكُحوا َأزمَواَجُه ِمنم بـَعمِدِه َأَبًدا ِإن َذِلُكم َكاَن عِ : " قَاَل اَّللَّ نمد هللا َوَما َكاَن َلُكمم َأنم تـُؤم

 ( ".5)يما َعظِ 
م؟ ِفيِه قـَوماَلِن وصنف دخل هِبن َوطَلََّقُهنَّ ِف َحَياتِِه، فـََهلم ُيَِلُّ َِأََحد  َأنم يتزوجهن بعد انمِقَضاء عدهتن ِمنمُه َعَليمِه السَََّل 

يَِة الَِِّت ذََكرمََنَها: لِلمُعَلَماِء، َأَحُدمُهَا  .اَل ِلُعُموِم اْلم
لُهُ نـََعمم ِبَدلِي: َوالثَّاين  ِيرِي َوِهَي قـَوم َ : " ِل آيَِة التَّخم نـمَيا َوزِينَـتَـَها فـَتَـَعاَلنيم ََياَة الدُّ نُتَّ تُرِدمَن اْلم ََي َأيُـَّها النَِّبُّ ُقلم َِأَزمَواِجَك ِإنم ُكنـم

نُتَّ تُرِدمَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه وَ  يًَل، َوِإنم ُكنـم ُكنَّ َسَراًحا مجَِ ِخَرَة فَِإنَّ اَّللََّ َأَعدَّ للمحسنات ِمنمُكن أجرا أَُمتِ عمُكنَّ َوُأَسر ِحم اَر اْلم الدَّ
 ".َعِظيما 

َ الدُّ : قَاُلوا َها ملَم َيُكنم ِف خَتمِيريَِها بـَنيم ِِه َأنم يـَتَـَزوََّجَها بـَعمَد ِفَراِقِه ِإَيَّ ِخَرِة فَائَِدٌة، ِإذم َلوم َكانَ فـََلوماَل َأنَـَّها حتَِلُّ ِلَغريم ِفَراقُُه  نـمَيا َواْلم
ِِه ملَم َيُكنم ِفيِه فَائَِدٌة هَلَا  .هَلَا اَل يُِبيُحَها ِلَغريم

ُ تـََعاََل َأعمَلمُ   .َوَهَذا َقِويٌّ َواَّللَّ
ِِه أَ  ُخَل هِبَا، فـََهِذِه ُيَِلُّ ِلَغريم َزوََّجَها، َواَل َأعمَلُم ِف َهَذا نم يـَتَـ َوَأمَّا الصِ نمُف الثَّاِلُث َوِهَي َمنم تـََزوََّجَها َوطَلََّقَها قـَبمَل َأنم يَدم

ِم نَِزاًعا  .المِقسم



َها فَأوَل هَلَا َأن تتَـَزوَّج َوأوَل  .َوَأمَّا َمنم َخطَبَـَها َوملَم يـَعمِقدم عقده َعَليـم
َصاِئِص يـَتَـَعلَُّق هِبََذا المَمَقاِم َوهللا أعلم  .وسيجئ َفصمٌل ِف ِكَتاِب اْلَم

__________ 
 .19زاب ُسورَة االح( 5)
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 فصل ِف ذكر سراريه َعَليمِه السَََّلم
ُُه ُجَريمُج بمُن ; َكاَنت َلُه َعَليمِه السَََّلم ُسر ِيَـَّتاِن  َكنمَدرِيََّة َوامسم َداَها َلُه َصاِحُب ِإسم َدامُهَا َمارِيَُة بِنمُت مَشمُعوَن المِقبمِطيَُّة، َأهم ِإحم

 .تَها شريينِميَنا، َوأهمدى َمعَها ُأخم 
ُ َأعمَلمُ  َداَها ِف َأرمَبِع َجَوار  َواَّللَّ  .َوذََكَر َأبُو نـَُعيمم  َأنَُّه َأهم

ِسِه َمارِ  َتاَر لِنَـفم لمُدُل، فـََقِبَل َهِديَِّتِه َواخم َر يََة، وََكاَنتم ِمنم قـَرميَة  بِِبََل َوُغََلًما َخِصيًّا امسمُُه َمأمبُوٌر، َوبـَغمَلًة يـَُقاُل هَلَا الدُّ ِد ِمصم
َياَن ِف  ِل َهِذِه المبَـلمَدِة ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم ٌن ِمنم ُكورَِة َأنمِصَنا، َوَقدم َوَضَع َعنم َأهم َراًما هَلَا يـَُقاُل هَلَا َحفم ََراَج ِإكم ِم ِإَمارَتِِه اْلم  َأَيَّ

ُ عَ  ِل َأنَـَّها َْحََلتم ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َليمِه َوَسلََّم ِبَوَلد  ذََكر  َوُهَو ِإبـمَراِهيُم َعَليمِه السَََّلمُ ِمنم َأجم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأَحبـََّها َوَحظِ : قَاُلوا يَلًة بـَيمَضاَء، ُأعمِجَب هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيتم ِعنمَدُه، َواَل ِسيََّما بـَعمَد وََكاَنتم َمارِيَُة مجَِ

 .ِإبـمَراِهيَم َوَلَدهُ  َما َوَضَعتم 
، فـََوَلَدتم َلهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْلَسَّاَن بمِن ََثِبت  تَها شريين فـََوَهبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . ابـمَنُه َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َحسَّانَ َوَأمَّا ُأخم

خل ع ِصيُّ َوُهَو مابور، فقد َكاَن يدم ، َكَما َجَرتم ِبِه َعاَدتُُه مبِصمَر، فـََتَكلََّم بـَعمُض َوَأمَّا المُغََلُم اْلَم لى َمارِيَة وشريين ِبََل ِإذمن 
َاُل، َعَلى َما سنبينه َقرِيبا ِإن َشا ُعُروا َأنَُّه َخِصيٌّ َحىتَّ انمَكَشَف اْلم  .َء هللاالنَّاِس ِفيَها ِبَسَبِب َذِلَك َوملَم َيشم

َم ُحنَـنيم  َوأما البغلة َفَكاَن َعَليمِه ال ُ َأعمَلُم َأنَـَّها الَِِّت َكاَن رَاِكبَـَها يـَوم  .سَََّلم يـَرمَكبـَُها، َوالظَّاِهُر َواَّللَّ
ِم ِإمَ  تـَُها َحىتَّ َكاَنتم ِعنمَد َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِف َأَيَّ ِإََل َعبمَد اَّللَِّ ارَتِِه، َوَماَت َفَصاَرتم َوَقدم أتََخََّرتم َهِذِه المبَـغمَلُة َوطَاَلتم ُمدَّ

، وََكرِبَتم َحىتَّ َكاَن جُيَشُّ   .هَلَا الشَِّعرُي لتأكله( 5)بمَن َجعمَفِر بمِن َأيب طَاِلب 
__________ 

 .يطحن: جيش( 5)
)*( 

(7/100) 

 
 



َةَ  ِر بمُن ُخَزُيم ، َأنـمَبأَ : قَاَل َأبُو َبكم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن زََِيِد بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ َنَة، َعنم َبِشرِي بمِن المُمَهاِجِر َعنم َعبمِد َحدَّ َياُن بمُن ُعيَـيـم ََن ُسفم
َصيمِب، َعنم َأبِيِه، قَالَ  َدى: اَّللَِّ بمِن بـَُريمَدَة بمِن اْلُم  َأهم

ِ َوبـَغمَلًة َفَكاَن يـَرمَكُب المبَـغمَلَة ِِبلمَمدِ  تَـنيم ِ ُأخم ِ فـََوَلَدتم َلُه َأِمرُي المِقبمِط ِإََل َرُسوِل هللا َجارِيـَتَـنيم َارِيـَتَـنيم َدى اْلم يَنِة، َواختَََّذ ِإحم
َرى ُخم  .ِإبـمَراِهيَم ابـمَنُه، َوَوَهَب اَأم

ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَِّد بمِن َأيب َصعمَصَعَة، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بن عبد الرَّْحمَن ابمن َأيب َصعمَصَعَة، قَالَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  َن َكا: َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـُعمَجُب مبَارِيََة المِقبمِطيَِّة وََكاَنتم بـَيمَضاء جعدة  تَـَها َعَلى ُأمِ  ُسَليمم  ( 5)َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مجيَلة، فأنزهلا َوُأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَ  َلَمَتا ُهَناَك، فـََوِطَئ َمارِيََة ِِبلمِملمِك، َوَحوَّهَلَا ِإََل َمال  َلُه بِنمِت ِملمَحاَن، َفَدَخَل َعَليمِهَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأسم
ِل   ( .1)ِِبلمَعالَِيِة َكاَن ِمنم َأممَواِل َبيِن النَِّضرِي، َفَكاَنتم ِفيِه ِف الصَّيمِف، َوِف ُخَراَفِة النَّخم

ينِ  تَها شريين ِْلَسَّاَن بمِن ََثِبت  فـََوَلَدتم َلُه َعبمَد الرَّْحمَنِ َفَكاَن َيَمتِيَها ُهَناَك، وََكاَنتم َحَسَنَة الدِ   .، ووهب ُأخم
َم سَ  ُ َعَليمِه َوسلم ُغََلما مَسَّاُه ِإبـمَراِهيم، وعق َعنُه ِبَشاة  يـَوم َق َوَوَلَدتم َمارِيَُة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ابِِعِه، َوَحَلَق رََأَسُه َوَتَصدَّ

َرمِض، َومَسَّاُه ِإبـمَراِهيَم، وََكاَنتم َقابَِلتُـ ِبزِنَِة  َة َرُسوِل ( 9)َها ُسلمَمى ِشعمرِِه ِفضًَّة َعَلى المَمَساِكنِي، َوَأَمَر ِبِشعمرِِه َفُدِفَن ِف اَأم ُمَوالَّ
بَـَرتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَخَرَجتم ِإََل َزومِجَها َأيب رَاِفع  َفَأخم ُه ِبَنَـَّها َقدم َوَلَدتم ُغََلًما، َفَجاَء َأبُو رَاِفع  ِإََل َرُسول هللا اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتدَّ َعَليمِهنَّ ِحنَي ُرِزَق مِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواشم َها المَوَلدَ فبشره فوهب َلُه عقدا، َوَغاَر ِنَساِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نـم
َسنِ  َاِفُظ َأبُو اْلَم َاِعيل، َعن زََِيد ابمن َأيُّوَب، َعنم َسِعيِد بمِن زََكِرَيَّ  َوَرَوى اْلم ارَُقطميِنُّ، َعنم َأيب عبيد المَقاِسم بن ِإمسم الدَّ

رَِمة، َعن  المَمَداِئيِنِ ، َعِن ابمن َأىب سارة، َعن ِعكم
__________ 

 .َذات الش عمر غري السبط: اْلعدة( 5)
 .اْلرافة، الن خل اجملتىن( 1)
 .َوأم سلمى اممَرَأة َأىب رَافع:  المَقاُموسِف ( 9)
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، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ابمِن َعبَّاس   ".َأعمتَـَقَها َوَلُدَها : َلمَّا َوَلَدتم َمارِيَُة قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوُهَو ثَِقةٌ  تـََفرََّد ِبِه ِزََيُد بمُن َأيُّوبَ : مثَّ قَاَل الدَّارَُقطميِنُّ 

رَِمَة،  ، َعنم ِعكم ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبَّاس  َعِن ابمِن َعبَّاس  مبِثمِلِه َوُروِ يَناُه َوَقدم َرَواُه ابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث ُحَسنيم
ه  آَخرَ   .ِمنم َوجم

أََلِة َوِهَي بَـ  َرَدََن هِلَِذِه المَمسم َواَل المُعَلَماِء مبَا َحاِصُلُه َوَقدم َأفـم َنا ِفيِه َأقـم َرًدا َعَلى ِحَدتِِه، َوَحَكيـم َوماَلِد ُمَصنـًَّفا ُمفم يمُع ُأمََّهاِت اَأم
ُد َوالمِمنَّةُ  َمم ل  َوَّلِلَِّ اْلم تَـَنَد ُكلِ  قـَوم ، َوذََكرمََن ُمسم  .يـَرمِجُع ِإََل مَثَانَِيِة َأقـمَوال 

، َعنم َأبِيِه، عَ َوقَاَل يُوُنُس بم * * *  َحاَق، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِه ُن بَُكريم  َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم نم َجدِ 



، قَالَ  ثـَُروا َعَلى َمارِيََة ُأمِ  ِإبـمَراِهيَم ِف ِقبمِطي   ابمِن َعم   هَلَا يـَُزورُ : َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َأكم َها َوخَيمَتِلُف ِإلَيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تُـلمُه : " َصلَّى اَّللَّ تَُه ِعنمَدَها فَاقـم قلت َيرسول هللا، أكون ِف َأمرك : قَالَ " ُخذم َهَذا السَّيمَف فَانمطَِلقم فَِإنم َوَجدم

ِضَي ِلَما َأَمرمَتيِن بِِه، َأِم الشَّاِهُد يرى َماال يـََرى المَغاِئُب؟ فـََقاَل َرُسوُل ِإذا أرسلتين كالسكة احملماة اَل يثنيىن شئ َحىتَّ َأمم 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".بل الشَّاِهد يرى َماال يـََرى المَغاِئُب : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـَرطمُت السَّ  تُُه ِعنمَدَها، فَاخم بَـلمُت ُمتَـَوشِ ًحا السَّيمَف فـََوَجدم يمَف، فـََلمَّا رَآين َعَرَف َأين ِ ُأرِيُدُه، فَأََتى َُنمَلًة فـََرِقَي ِفيَها مثَّ فََأقـم
َليمِه، فَِإَذا ِبِه أجب َأمَسح َماله ممَّا للر َِجال اَل َقِليٌل َواَل َكثِ  ِسِه َعَلى قـََفاُه، مثَّ َشاَل رِجم رٌي، فَأَتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى رََمى بِنَـفم

بَـرمتُُه فـََقالَ  اَّللَُّ  َل المبَـيمِت : " َعَليمِه َوَسلََّم فََأخم ُد َّلِلَِّ الَِّذي َصَرَف َعنَّا َأهم َمم  ".اْلم
َماُم َأْحمَدُ  ،: َوقَاَل اْلمِ َثيِن ُُمَمَِّد بمِن ُعَمَر بمِن َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َياُن، َحدَّ ثـََنا ُسفم ثـََنا َُيمََي بمُن َسِعيد ، َحدَّ : َعنم َعِلي   قَالَ  َحدَّ

 قـُلمُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَذا بـََعثـمَتيِن َأُكوُن َكالسِ كَِّة احملماة؟
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 ".الشَّاِهد يرى َماال يـََرى المَغاِئُب : " أم الشَّاِهد يرى َماال يرى المَغاِئب؟ قَالَ 
 .َهَكَذا َرَواُه ُُممَتَصًرا

َِديِث الَِّذي أَ  َناُدُه رَِجاٌل ثَِقاتٌ َوُهَو َأصمُل اْلم  .ومَردمََنُه َوِإسم
ثـََنا ابمُن هَلِيَعَة، َعنم يَزِيَد بمنِ : َوقَاَل الطَّبَـَراينُّ ] ثـََنا َأيب، َحدَّ َرَّاينُّ، َحدَّ ِرو بمِن َخاِلد  اْلم ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعمم  َأيب َحِبيب  َحدَّ

، قَ  ِريِ ، َعنم َأَنس  ، َعِن الزُّهم ُ َعَليمِه َوسلم ِمنمُه شئ : الَ َوُعَقيمل  َلمَّا َوَلَدتم َمارِيَُة ِإبـمَراِهيَم َكاَد َأنم يـََقَع ِف النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِيُل َعَليمِه السَََّلُم فـََقالَ   .السَََّلُم َعَليمَك ََي َأَِب ِإبـمَراِهيمَ : َحىتَّ نـََزَل ِجربم

ثـََنا َعبمدُ : َوقَاَل َأبُو نـَُعيمم   ثـَنَ  َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَّد ابمن َُيمََي المَباِهِليُّ ، َحدَّ ِر بمُن َأيب َعاِصم  ثـََنا َأبُو َبكم ا اَّللَِّ بمُن ُُمَمَّد ، َحدَّ
ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة َعنم َعاِئَشَة، قَ  َدى َمِلٌك ِمنم : تم الَ يـَعمُقوُب بمُن ُُمَمَّد ، َعنم رَُجل  مَسَّاُه َعِن اللَّيمِث بمِن َسعمد ، َعِن الزُّهم َأهم

دَ  ِقُس َجارِيًَة ِقبمِطيًَّة ِمنم بـََناِت المُمُلوِك يـَُقاُل هَلَا َمارِيَة َوَأهم ، َفَدَخَل َبطَارَِقِة الرُّوِم يـَُقاُل َلُه المُمَقوم ى َمَعَها ابمَن َعم   هَلَا َشاِبًّ
َها ذَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنـم خل خلوته فأصاهبا ْحلت إبِِبـمَراِهيمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م يدم  .ات يـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََلمم َيُكنم : قَاَلتم َعاِئَشةُ  تَـَباَن َْحمُلَها َجزَِعتم ِمنم َذِلَك، َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هَلَا َلَُبٌ  فـََلمَّا اسم
ي ِمنـم  ًَن تـَُغذِ  تَـَرى هَلَا َضأمنًَة لَبَـوم م حتمله على فَاشم َها الصَِّبَّ، َفَصُلَح ِإلَيمِه ِجسممه َوحسن َلونه، َوصفا َلونه، َفَجاَءتمُه َذات يـَوم

ُم؟ : " َأَن وغريي َما َأَرى َشبَـًها، فـََقالَ : ََي َعاِئَشُة َكيمَف تـََريمَن الشََّبَه؟ فـَُقلمتُ : " عاتقها فـََقالَ  لعمري : فـَُقلمتُ " َواَل اللَّحم
 ( [ .5)لبان الضَّأمن ليحسنن ْلَمُمُه من تغدى ب

َها ُعَمُر َوَدفـَنَـَها ِف المَبِقيِع، وََكَذا قَاَل الممُ : قَاَل المَواِقِديُّ  َرَة َفَصلَّى َعَليـم َفضَُّل بمُن َماَتتم َمارِيَُة ِف المُمَحرَِّم سنة مخس َعشم
يبُّ   ( .1)َغسَّاَن المَغَلَّ

َيانَ َوقَاَل َخليَفة َوَأبُو ُعبَـيم  َرَة َرْحَها هللا: َدة َويـَعمُقوُب بمُن ُسفم  .َماَتتم َسَنَة ِستَّ َعشم
* * * 



__________ 
 .سقط من ا( 5)
س بن النَّابَِغة( 1) َاِرث بن َأوم  .نسب ِإََل اممَرَأة وهى أم َخاِلد بن اْلم

 )*( 557/  1الل َباب 
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ُهنَّ َرُيمَانَُة بِنمُت زَيمد  ِمنم   .َبيِن النَِّضرِي َويـَُقاُل ِمنم َبيِن قـَُريمظَةَ  َوِمنـم
 .َكاَنتم َرُيمَانَُة بِنمُت زَيمد  ِمنم َبيِن النَِّضرِي َويـَُقاُل ِمنم َبيِن قـَُريمَظةَ : قَاَل المَواِقِديُّ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َكاَنتم َرُيمَانَُة بِنمُت زَيمد  ِمنم َبيِن النَِّضرِي وََكاَنتم ُمَزوَّجَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ًة فيهم، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَلًة فـََعَرَض َعَليـم ِلَم فَأََبتم ِإالَّ الميَـُهوِديَّةَ َأَخَذَها لِنَـفمِسِه َصِفيًّا، وََكاَنتم مجَِ  .ُتسم
ِسِه، َفَأرمَسَل ِإََل ابمِن َسعمَيَة َفذََكَر َلُه َذِلَك فـَقَ فـََعَزهَلَا َرسُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَوَجَد ِف نـَفم ِفَداَك : اَل ابمُن َسعمَيةَ وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلُم، َفَخَرَج َحىتَّ َجاَءَها َفَجَعَل يـَُقوُل هَلَا َمكِ : َأيب َوأُمِ ي ِهَي ُتسم فـََقدم رََأيمِت َما َأدمَخَل َعَليمِهمم ُحَييُّ بمُن  اَل تـَتَِّبِعي قـَوم
ِسهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لِنَـفم ِلِمي َيصمَطِفيِك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َطَب، فََأسم  .َأخم

 ِ َع َوقمَع نـَعمَلنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َأصمَحاِبِه ِإذم مسَِ َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ لَنَـعمََل ابمِن َسعمَيَة يـَُبشِ ُرين : " فـََقالَ فـَبَـيـم ِإنَّ َهاتـَنيم
ََلِم َرُيمَانَة  َلَمتم َرُيمَانَةُ : فَجاء يـَُقول" إبِِسم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقدم َأسم

 .َفسَُّر بذلك
َحاَق ] ُ َعَليمهِ ( : 5)َوقَاَل ُُمَمَّد بن ِإسم ِرو بمِن  َلمَّا فـََتَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسِه َرُيمَانََة بِنمَت َعمم َوَسلََّم قـَُريمَظَة اصمطََفى لِنَـفم

ََلَم َويـَتَـَزوَّ  َها اْلمِسم َها َوِهَي ِف ِملمِكِه، وََكاَن َعَرَض َعَليـم  .ُجَها فَأََبتم ِإالَّ الميَـُهوِديَّةَ ُخَناَفَة، َفَكاَنتم ِعنمَدُه َحىتَّ تـَُوِفِ َ َعنـم
ََلِمَها َما تـََقدَّمَ  مثَّ ذََكَر ِمنم   [ .ِإسم

َثيِن َعبمُد المَمِلِك بمُن ُسَليمَماَن، َعنم َأيُّوَب بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب َصعمَصَعَة، َعنم َأيُّوَب بم : قَاَل المَواِقِديُّ  ِن َبِشري  َفَحدَّ
، قَالَ  َسلمَمى بِنمِت قـَيمس  َأمِ  المُمنمِذِر، َفَكاَنتم ِعنمَدَها َحىتَّ َحاَضتم َحيمَضًة مثَّ فََأرمَسَل هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ ِإََل بـَيمِت : المُمَعاِويِ 

بَـَرتم َرُسول هللا، َفَجاَءَها ِف َمنمِزِل ُأمِ  المُمنمِذِر فـَقَ  بَـبمِت َأنم : " اَل هَلَاَطُهَرتم ِمنم َحيمِضَها، َفَجاَءتم ُأمُّ المُمنمِذِر فََأخم ِإنم َأحم
بَـبمت َأن َتُكوين ِف ملكى أطأك ِِبلمملِك فعلت ُأعمتِ  ََي َرُسول هللا ِإن َأَخفُّ : فـََقاَلت" َقِك َوَأتـََزوََّجِك فـََعلمُت، َوِإنم َأحم

ُ َعَليمِه َوسلم َيطَأَها َحىتَّ   . َماَتتَعَليمَك َوَعَليَّ َأنم َأُكوَن ِف ِملمِكَك، َفَكاَنتم ِف ِملمِك َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

 .سقط من اومل يرد ِف ابمن ِهَشام، ِإذم َأن َهِذه الرِ َوايَة من َطرِيق يُوُنس بن بكري( 5)
)*( 
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َثيِن ابمُن َأيب ِذئمب  قَالَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ِريَّ َعنم َرُيمَانََة فـََقالَ : َوَحدَّ  َكاَنتم : َسأَلمُت الزُّهم
ِلَها َوتـَُقولُ َأَمًة َرُسول  ُ َعَليمِه : هللا فََأعمتَـَقَها َوتـََزوََّجَها، َفَكاَنتم حَتمَتِجُب ِف َأهم اَل يـََراين َأَحٌد بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلَّمَ 
َِديثني عندََن، وََكاَن َزوجَها قبله َعَليمِه السَََّلم: قَاَل المَواِقِديُّ   .اْلكم َوَهَذا َأثـمَبُت اْلم

ََكِم، قَالَ : َوقَاَل المَواِقِدي   ََكِم، َعنم ُعَمَر بمِن اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َحدثَنا َعاِصُم بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم َأعمَتَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِرو بمِن ُخَناَفَة، وََكاَنتم ِعنمَد َزومج  هلََ  رًِما، فـََقاَلتم َرُيمَانََة بِنمَت زَيمِد بمِن َعمم ِلُف بـَعمَدُه َأَحًدا َأبًَدا، : ا، وََكاَن ُمُِبًّا هَلَا ُمكم َتخم اَل َأسم

 .وََكاَنتم َذاَت مَجَال  
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فـََلمَّا ُسِبَيتم بـَُنو قـَُريمَظَة ُعِرَض السَِّبم

َض َعَليمِه فََأَمَر يب فـَُعزِلمُت، وََكاَن َيُكوُن َلُه َصِفيٌّ ِف ُكلِ  َغِنيَمة ، فـََلمَّا ُعزِلمُت َخاَر اَّللََّ يل، َفُكنمُت ِفيَمنم ُعرِ : قَاَلت
َرى َوفـَرََّق السَِّبمَ، َفَدَخلَ  َسم ًما َحىتَّ قـََتَل اَأم ُ َعَليمِه  َعلَ فََأرمَسَل يب ِإََل َمنمِزِل ُأمِ  المُمنمِذِر بِنمِت قـَيمس  َأَيَّ ى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ يََديمِه فـََقالَ  َلَسيِن بـَنيم ِسهِ : َوَسلََّم فتجنبت ِمنمُه َحَياًء، َفَدَعاين فََأجم َتاَرِك َرُسوُل اَّللَِّ لِنَـفم تَـرمِت اَّللََّ َوَرُسوَلُه اخم  .ِإِن اخم
َ َوَرُسوَلهُ : فـََقلمتُ  َتاُر اَّللَّ  .ِإين ِ َأخم
َرَة ُأو فـََلمَّا  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوتـََزوََّجيِن، َوَأصمَدَقيِن اثـمنَـَِتم َعشم ُت َأعمتَـَقيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمم ِدُق َأسم ِقيًَّة َوَنشًّا َكَما َكاَن ُيصم

ِسُم يل َكَما يـَقمِسُم لِ  َجابَ ِنَساَءُه، َوَأعمَرَس يب ِف بـَيمِت ُأمِ  المُمنمِذِر، وََكاَن يـَقم  .ِنَسائِِه، َوَضَرَب َعَليَّ اْلِم
ًئا ِإالَّ َأعم  أَلُُه َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمعمَجًبا هِبَا، وََكاَنتم اَل َتسم َلوم ُكنمِت َسأَلمِت : طَاَها، َفِقيَل هَلَاقَاَل، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ملَم خَيمُل يب َحىتَّ فـَرََّق السَِّبمَ، َوَلَقدم َكاَن خَيمُلو هِبَا : َريمَظة العتقهم، َفَكاَنت تـَُقولُ َرُسوَل اَّللَِّ صل هللا َعَليمِه َوسلم بىن قُـ 
َها، فـََلمم تـََزلم ِعنمَدُه َحىتَّ َماَتتم َمرمِجَعُه ِمنم َحجَِّة المَوَداعِ  ِثُر ِمنـم َتكم  .َوَيسم

 .َفَدفـَنَـَها ِِبلمَبِقيعِ 
َرةِ وََكاَن تـَزمِوجُيُه ِإَيَّ  جم  .َها ِف المُمَحرَِّم َسَنَة ِست   ِمَن اهلِم

ِريِ  قَالَ   واستسر َرُسول هللا َرُيمَانَة: َوقَاَل ابمِن َوهمب  َعنم يُوُنَس بمِن يَزِيَد، َعِن الزُّهم
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ِلَها  .ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة مثَّ َأعمتَـَقَها فـََلِحَقتم بَِهم
 .َكاَنتم َرُيمَانَُة بِنمُت زَيمِد بمِن مَشمُعوَن ِمنم َبيِن النَِّضريِ : عمَمُر بمُن المُمثـَىنَّ َوقَاَل َأبُو ُعبَـيمَدَة مَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يُقِ : َوقَاَل بـَعمُضُهمم  يُل ِمنم َبيِن قـَُريمَظَة وََكاَنتم تكون ِف ُنل من ُنل الصََّدَقة، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َياَنً  ِعنمَدَها  .َأحم

 .وََكاَن َسَباَها ِف َشوَّال  َسَنَة َأرمَبع  
َثَمةَ  ِر بمُن َأيب َخيـم ٌر، َعنم َسِعيد ، َعنم قـََتاَدَة، قَالَ : َوقَاَل َأبُو َبكم َدام، َحدثَنا زَُهيـم د بن المِمقم ثـََنا َأْحم َكاَنتم لَرُسول هللا : َحدَّ

ِرو بمِن قـَُريمظََة، َكاَنتم ِعنمَد ابمِن َعم   هَلَاوليداتن، َمارِيَة المقبمِطيَّة ورُية َأوم   َرُيمَانَُة بِنمُت مَشمُعوَن بمِن زَيمِد بمِن ُخَناَفَة، ِمنم َبيِن َعمم



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََكِم ِفيَما بـََلَغيِن، َوَماَتتم قـَبمَل َوفَاِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .يـَُقاُل َلُه َعبمُد اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأرمَبُع َواَلِئَد َوقَاَل َأبُ  َمارِيَُة المِقبمِطيَُّة، َوَرُيمَانَُة المُقَرِظيَُّة، ; و ُعبَـيمَدَة َمعمَمُر بمُن المُمثـَىنَّ َكاَنتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َن َأنم تَـ  يَلٌة َفَكاَدَها ِنَساُؤُه َوِخفم َرى مجَِ غمِلبَـُهنَّ َعَليمِه، وََكاَنتم َلُه َجارِيَة نفيسة وهبتها َلُه زَيـمَنب، وََكاَن وََكاَنتم َلُه َجارِيٌَة ُأخم
َوَِّل الَِّذي قُ  ُر رَبِيع  اَأم جَّة َوالممحرم وصفر، فـََلمَّا َكاَن َشهم ِبَض ِفيِه َرِضَي َعنم َهَجَرَها ِف َشأمِن َصِفيََّة بِنمِت ُحَيي   َذا اْلم

هَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ا، فـََقاَلتم زَيـمَنَب َوَدَخَل َعَليـم َها َلُه َصلَّى اَّللَّ زِيَك؟ فـََوَهبَـتـم  .َما َأدمِري َما َأجم
، َعِن ابمِن َأيب ُمَليمَكَة، َعنم َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل  ُ َعَليمِه َوسَ َوَقدم َرَوى َسيمُف بمُن ُعَمَر، َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ لََّم  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِسُم ِلَمارِيََة َوَرُيمَانَة مر ة، ويرتكهما مر ة  .َكاَن يـَقم
طاب ودفنها : قَاَل َأبُو ُُمَمَّد بن عمر المَواِقِدي  : َوقَاَل َأبُو نعيم َها عمر بن اْلم توفيت َرُيمَانَة سنة عشَرة َوصلى َعَليـم

َمد  .ِِبلَبِقيِع َوَّللَّ اْلم
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ِر َأوم  يع َأوماَلده من َخِدجَية بنت خويلد، ِسَوى ِإبـمَراِهيَم َفصمٌل ِف ِذكم اَلِدِه َعَليمِه َوَعَليمِهُم الصَََّلُة َوالسَََّلم اَل خَلف َأن مجَِ
 .َفِمنم َمارِيََة بِنمِت مَشمُعوَن المِقبمِطيَّةِ 

بَـَرين أَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ، َعِن ابمنِ َأنـمَبَأََن ِهَشاُم بمُن المَكلمِبِ ، َأخم  يب، َعنم َأيب َصاِلح 
، قَالَ  ، مثَّ : َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَقاِسُم، مثَّ زَيـمَنُب، مثَّ َعبمُد اَّللَِّ بَـُر ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، مثَّ فَاِطَمَة، َكاَن َأكم  ُأمَّ ُكلمثُوم 

ِميُّ مثَّ رقية، َفَماَت المَقاِسُم، َوُهَو أَ  َقِد انـمَقَطَع : وَُّل َميِ ت  ِمنم َوَلِدِه مبَكََّة، مثَّ َماَت َعبمُد اَّللَِّ فـََقاَل المَعاُص بمُن َواِئل  السَّهم
ُلُه فـَُهَو َأبرت، فَأنمزل هللا عزوجل ثـََر َفَصلِ  ِلَربِ َك َواَنمَرم ِإنَّ شانئك ُهَو االبرت : " َنسم َناَك المَكوم  ."ِإَنَّ َأعمطَيـم

َرِة، َفَماَت ابمَن مثََ : قَالَ  جم جَِّة َسَنَة مَثَان  ِمَن اهلِم ًرا َوقَاَل َأبُو مثَّ َوَلَدتم َلُه َمارِيَُة ِِبلمَمِديَنِة ِإبـمَراِهيَم ِف ِذي اْلِم انَِيَة َعَشَر َشهم
َرِيِريُّ  َثيِن َحدثَنا عبد المَباِقي بن ََنفِ : المَفَرِج المُمَعاىَف بمُن زََكِرَيَّ اْلم ، َحدثَنا المَعبَّاُس بمُن َبكَّار ، َحدَّ ع، َحدثَنا ُُمَمَّد ابمن زََكرَيَّ

، قَالَ  َراَن، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ : ُُمَمَُّد بمُن ِزََيد  َوالمُفَراُت بمُن السَّاِئِب، َعنم َميمُمون  بمِن ِمهم َوَلَدتم َخِدجَيُة ِمَن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َنا َرُسوُل اَّللَِّ يَُكلِ ُم رَ َعَليمِه وَ  ُجًَل َوالمَعاُص بمُن َواِئل ينظر ِإذم َسلََّم َعبمُد اَّللَِّ ابمن ُُمَمَّد ، مثَّ َأبمطََأ َعَليمِه المَوَلُد ِمنم بـَعمِدِه، فـَبَـيـم

َبـمتَـرُ : قَاَل َلُه َرُجلٌ   .َمنم َهَذا؟ قَاَل َلُه َهَذا اَأم
" ِإن شانئك ُهَو االبرت : " َد للرجل مثَّ َأبمطََأ َعَليمِه المَوَلُد ِمنم بـَعمِدِه قَاُلوا َهَذا ِإلَيمِه االبرت، فَأنمزل هللاوََكاَنتم قـَُريمٌش ِإَذا ُولِ 

َبـمتَـُر ِمنم ُكلِ  َخريم    .َأيم ُمبمِغُضَك ُهَو اَأم
َلَدتم َلُه المَقاِسَم، مثَّ َوَلَدِت الطَّاِهَر، مثَّ َوَلَدِت المُمَطهََّر، مثَّ َوَلَدِت مثَّ َوَلَدتم َلُه زَيـمَنَب، مثَّ َوَلَدتم َلُه رُقـَيََّة، مثَّ وَ : قَالَ 

، مثَّ َوَلَدتم فَاِطَمةَ   .الطَّيِ َب، مثَّ َوَلَدِت المُمطَيََّب، مثَّ َوَلَدتم ُأمَّ ُكلمثُوم 
 .وََكاَنتم َأصمَغَرُهمم 
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ُرَهاوََكاَنت َخِدجَية ِإذم ولدت   .ولدا َدفعته ِإََل من يرضعه، فـََلمَّا ولدت فَاِطَمة مل يرضعها َغيـم
َثُم بمُن َعِدي   * * *  َيـم ثـََنا ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َعنم َسِعيِد بمِن المُمَسيَِّب، َعنم َأبِيِه، قَالَ : َوقَاَل اهلم ُ : َحدَّ َكاَن لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

،; اِن َعَليمِه َوَسلََّم ابـمنَ   طَاِهٌر َوالطَّيِ ُب، وََكاَن ُيَسمِ ي َأَحَدمُهَا َعبمَد مَشمس 
َخَر َعبمَد المُعزَّى  .َواْلم

 .َوَهَذا ِفيِه َنَكارَةٌ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

، َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد المَعزِيِز، َأنَّ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َعائِذ   ِلم  بَـَرين المَولِيُد بمُن ُمسم َخِدجَيَة َوَلَدِت المَقاِسَم َوالطَّيِ َب َوالطَّاِهَر  َأخم
 .َوُمَطهًَّرا َوزَيـمَنَب َورُقـَيََّة َوفَاِطَمَة َوُأمَّ ُكلمثُوم  

ُر بمُن َبكَّار   بَـَرين َعمِ ي ُمصمَعُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ َقالَ : َوقَاَل الزُّبـَيـم َر وََكاَن يـَُقاُل َلُه الطَّيِ ُب، َوَلَدتم َخِدجَيُة المَقاِسَم َوالطَّاهِ : َأخم
، َوفَاِطَمة َوزَيـمَنب ورقية َوأم ُكلمثُوم ُُه َعبمُد اَّللَِّ ِة، َوَماَت َصِغريًا َوامسم  .َوُوِلَد الطَّاِهُر بـَعمَد النـُّبـُوَّ

رُ  ، َعِن ابمِن هلَِ : قَاَل الزُّبـَيـم َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن المُمنمِذِر، َعِن ابمِن َوهمب  َوِد، َأنَّ َخِدجَيَة َوَلَدِت المَقاِسَم َوَحدَّ َسم يَعَة، َعنم َأيب اَأم
 .َوالطَّاِهَر َوالطَّيِ َب َوَعبمَد اَّللَِّ َوزَيـمَنَب َورُقـَيََّة َوفَاِطَمَة َوُأمَّ ُكلمثُوم  

َيَخِة قَالَ  َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َفَضاَلَة َعنم بـَعمِض َمنم َأدمَرَك ِمَن المَمشم ، فََأمَّا المَقاِسُم فـََعاَش  :َوَحدَّ َوَلَدتم َخِدجَيُة المَقاِسَم َوَعبمَد اَّللَِّ
 .َحىتَّ َمَشى، َوَأمَّا َعبمُد اَّللَِّ َفَماَت َوُهَو َصِغريٌ 

َاِهِليَِّة الطَّاِهَرَة بِنمَت ُخَويمِلد ، َوَقدم َوَلَدتم : َوقَاَل الزبري بن بكار َعى ِف اْلم ُ َعَليمِه  َكاَنتم َخِدجَيُة تُدم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، مثَّ زَيـمَنَب، مثَّ َعبمَد اَّللَِّ وََكاَن يـَُقاُل َلهُ  بَـُر َوَلِدِه َوبِِه َكاَن يَُكىنَّ  الطَّيِ ُب، َويـَُقاُل َلُه الطَّاِهُر، ولد بعد َوَسلََّم المَقاِسَم َوُهَو َأكم

 .النـُّبـُوَّة َوَمات َصِغريا
 .ه أم ُكلمثُوم، مثَّ فَاِطَمة، مثَّ رقيةمثَّ ابـمَنت

َوَّلَ  َوََّل فَاَأم  .َهَكَذا اَأم
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 .مثَّ َماَت المَقاِسُم مبَكََّة، َوُهَو َأوَُّل َميِ ت  ِمنم َوَلِدِه، مثَّ َماَت َعبمُد اَّللَِّ 
تَها مثَّ َوَلَدتم َلُه َمارِيَُة بِنمُت مَشمُعوَن ِإبـمَراِهيَم، َوِهَي المق دى َمعَها ُأخم بمِطيَّة الَّىِت أهداها المُمَقومقس َصاحب إسكندرية، َوأهم

َنُه َعبمَد الرَّْحمَنِ  ، فـََوَلَدتم َلُه ابـم  .شريين َوَخِصيًّا يـَُقال َلُه مابور، فوهب شريين ِْلَسَّاَن بمِن ََثِبت 
ُل َحسَّاَن بمِن ََثِبت    .َوَقِد انـمَقَرَض َنسم

، َويـَُقاُل ِإنَّ ( : 5)ِر بمُن المبَـرمِقيِ  َوقَاَل َأبُو َبكم   يـَُقاُل ِإنَّ الطَّاِهَر ُهَو الطَّيِ ُب َوُهَو َعبمُد اَّللَِّ
، َوالطَّاِهَر َوالمُمَطهََّر ُوِلَدا ِف َبطمن    .الطَّيِ َب َوالمُمطَيََّب ُوِلَدا ِف َبطمن 

، َعنم جُمَاِهد ، قَالَ َوقَاَل المُمَفضَُّل بمُن َغسَّان َعنم َأْحمََد بمِن حَ  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َحدثَنا ابمُن ُجَريمج  ، َحدَّ َبل  َمَكَث المَقاِسُم : نـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسبمَع لََيال  مثَّ َماتَ   .ابمُن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



َعَة : قَاَل المُمَفضَّلُ  ًراَوَهَذا َخطَأٌ، َوالصََّواُب َأنَُّه َعاَش َسبـم  .َعَشَر َشهم
َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم   م  : قَاَل جُمَاِهدٌ : َوقَاَل اْلم َعُة َأَيَّ  .َماَت المَقاِسُم َوَلُه َسبـم

ِريُّ  ِ : َوقَاَل الزُّهم  .َوُهَو ابمُن َسنَـتَـنيم
 .َعاَش َحىتَّ َمَشى: َوقَاَل قـََتاَدةُ 

ُل المِعَراِق ِذكم : َوقَاَل ِهَشاُم بمُن ُعرمَوةَ  َعبمُد المُعزَّى َوَعبمُد َمَناف  َوالمَقاِسُم، : َر الطَّيِ ِب َوالطَّاِهِر، فََأمَّا َمَشاخِيَُنا فـََقاُلواَوَضَع َأهم
 .َوِمَن النِ َساِء رُقـَيَُّة َوُأمُّ ُكلمثُوم  َوفَاِطَمةُ 

 .َهَكَذا َرَواُه ابمُن َعَساِكَر َوُهَو ُمنمَكٌر، َوالَِّذي َأنمَكَرُه ُهَو المَمعمُروفُ 
َها ُر زَيـمَنَب َواَل بُدَّ ِمنـم  .َوَسَقَط ِذكم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُر َواِحد  : فََأمَّا زَيـمَنُب فـََقاَل َعبمُد الرَّزَّاِق َعِن ابمِن ُجَريمج   ُ َعَليمِه : قَاَل يل َغيـم بَـَر بـََناِت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكاَنتم زَيـمَنُب َأكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوتـََزوََّج زَيـمَنَب َأبُو المعَ َوَسلََّم، وََكاَنِت فَ  اِص بمُن الرَّبِيِع اِطَمُة َأصمَغَرُهنَّ َوَأَحبـَُّهنَّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َُيمِمُلَها ِف الصَََّلِة، فَِإَذا َسَجَد َوَضَعَها َوِإذا  فـََوَلَدتم ِمنمُه َعِليًّا َوأَُماَمَة، َوِهَي الَِِّت َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .قَاَم ْحلَها
__________ 

 .ينمسب ِإََل برق، بَيت َكِبري من خوارزم انتقلوا ِإََل ُِبَارى وسكنوها( 5)
)*( 
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َرِة، عَ  جم ِت ُأمِ َها َسَنَة مَثَان  ِمَن اهلِم ِر بمِن َحزمم  َوَلَعلَّ َذِلَك َكاَن بـَعمَد َموم َلى َما ذََكَرُه المَواِقِديُّ َوقـََتاَدُة َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم
َلًة َصِغريَةً  ُرُهمم، وََكأَنَـَّها َكاَنتم ِطفم  .َوَغيـم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
ُ َعنمُه بعد موت َفاِطَمة  .َوَقدم تـََزوََّجَها َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ

َها ِف َسَنِة مَثَان  وَكَ  ُ َعنـم  .اَنتم َوفَاُة زَيـمَنَب َرِضَي اَّللَّ
 قَاَلُه قـََتاَدُة َعنم َعبمِد اَّللَِّ بن َأىب بكر

ُر َواِحد   َثَمَة َوَغيـم ِر بمُن َأيب َخيـم  .ابمن َحزمم  َوَخِليَفَة بمِن َخيَّاط  َوَأبُو َبكم
 .َسَنِة مَثَان   َوقَاَل قـََتاَدُة َعِن ابمِن َحزمم  ِف َأوَّلِ 

َقَطتم َوذََكَر َْحَّاِد بمِن َسَلَمَة، َعنم ِهَشاِم بمِن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َأنَـَّها َلمَّا َهاَجَرتم َدفـََعَها رَُجٌل فـََوقـَعَ  َرة  فََأسم تم َعَلى َصخم
نـََها َماَتتم  ، َفَكانُوا يـََروم  .َشِهيَدةً  َْحمَلَها، مثَّ ملَم تـََزلم َوِجَعًة َحىتَّ َماَتتم

تَـَها ُأمَّ  َبُة بمُن َأيب هَلَب  َكَما تـََزوََّج ُأخم َها ُعتـم ، مثَّ َوَأمَّا رُقـَيَُّة َفَكاَن َقدم تـََزوََّجَها َأوَّاًل ابمُن َعمِ  َبُة بمُن َأيب هَلَب   ُكلمثُوم  َأُخوُه ُعتَـيـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِحنَي أنزل هللاطَلََّقامُهَا قـَبمَل الدُُّخوِل هِبَِما ِبغمَضًة ِف َرُسوِل  تـَبَّتم يََدا َأيب هَلَب  َوَتبَّ َما َأغمىَن : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََطِب ِف ِجيِدَها َحبمٌل من مسد   ".َعنمُه َمالُُه َوَما َكَسَب َسَيصمَلى ََنرًا َذاَت هَلَب  َواممَرَأتُُه َْحَّاَلَة اْلم

ََبَشِة، َويـَُقاُل ِإنَُّه َأوَُّل َمنم َهاَجرَ  فـَتَـَزوََّج ُعثمَماُن بمنُ  ُ َعنمُه رُقـَيََّة، َوَهاَجَرتم َمَعُه ِإََل َأرمِض اْلم َها َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ  .ِإلَيـم
َنُه َعبمَد اَّللَِّ فَـ  َنا، َوَهاَجَرا ِإََل المَمِديَنِة َوَوَلَدتم َلُه ابـم نَـيمِه مثَّ رََجَعا ِإََل َمكََّة، َكَما َقدَّمم بَـَلَغ ِستَّ ِسِننَي، فـَنَـَقَرُه ِديٌك ِف َعيـم

ر و تَـىَن ِِببمِنِه َعمم  .َفَماَت َوبِِه َكاَن يَُكىنَّ َأوَّاًل، مثَّ اكم
َم المتَـَقى َم المُفرمقَاِن يـَوم ر  يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بَِبدم َعاِن، َوَلمَّا َأنم َجاَء المَبِشرُي ا َوتـُُوفِ َيتم َوَقِد انـمَتَصَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمم ْلم

ِر ِإََل المَمِديَنِة  َها  -َوُهَو زَيمُد بمُن َحارِثََة  -ِِبلنَّصم َِها التـَُّراَب، وََكاَن ُعثمَماُن َقدم َأقَاَم َعَليـم ا َعَلى قـَربم َوَجَدُهمم َقدم َساَووم
ُ عَ   َليمِه َوَسلَّمَ ُُيَرِ ُضَها بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ِتَها ُأمِ  ُكلمثُوم  َأيمًضا َوهِلََذا َكاَن يـَُقاُل َلُه ُذو النُّورَيم  ِن، مثَّ َماَتتم ِعنمَدُه ِف َوضرب َلُه بسهمه وأجره، َوملا رََجَع َزوََّجُه بُِخم
ًئا ع  َوملَم تَِلدم َلُه َشيـم  .َشعمَباَن َسَنَة ِتسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوَقدم قَاَل َرُسولُ  َوِف ِرَوايَة  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى " َلوم َكاَنتم ِعنمِدي ََثلَِثٌة َلَزوََّجتـَُها ُعثمَماَن : " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  تـُُهنَّ ُعثمَماَن : " اَّللَّ ًرا َلَزوَّجم  ".َلوم ُكنَّ َعشم

ِ، َفولدت َلهُ َوَأمَّا فَاِطَمُة فـَتَـَزوَّ  َها َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  ِف َصَفر  َسَنَة اثـمنَـتَـنيم  َجَها ابمُن َعمِ 
، َويـَُقال وُمسن، َوولدت َلُه أم ُكلمثُوم َوزَيـمَنب َُسنيم  .اْلمسن َواْلم

ِم ِواَليَِتِه ِبُمِ  ُكلمثُوم  بِنمِت َعِليِ  بمِن َأيب  طاب ِف َأَيَّ َراًما زَائًِدا، َوقد تزوج عمر بن اْلم َرَمَها ِإكم  طَاِلب  ِمنم فَاِطَمَة َوَأكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفولدت َلهُ  ِل َنَسِبَها ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َطَّابِ َأصمَدقـََها َأرمبَِعنَي َألمَف ِدرمَهم  َِأَجم  . زيدا بمَن ُعَمَر بمِن اْلم

طاب  َها َأُخوُه ُُمَمٌَّد َفَماَت َوَلمَّا قُِتَل ُعَمُر بن اْلم َها، َفَخَلَف َعَليـم ُن بمُن َجعمَفر  َفَماَت َعنـم َها َعوم تـََزوََّجَها بـَعمَدُه ابمُن َعمِ 
َها، فـَتَـَزوََّجَها َأُخومُهَا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر  َفَماَتتم ِعنمَدهُ   .َعنـم

زَيـمَنب بنت على َوَماَتتم ِعنمَدُه َأيمًضا، َوَقدم تـُُوفِ َيتم فَاِطَمُة بـَعمَد َرُسوِل اَّللَِّ  َوَقدم َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َجعمَفر تزوج بختها
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبِستَِّة أشهر على أشهر االقوال  .َصلَّى اَّللَّ

ِريُّ َأيمًضا َوَأبُو َجعم   .َفر  المَباِقرُ َوَهَذا الثَّاِبُت َعنم َعاِئَشَة ِف الصَِّحيِح، َوقَاَلُه الزُّهم
َريمِن، َوقَاَل َأبُو بـَُريمَدةَ  ُهر ، َوَقاَل َأبُو الزُّبـَريمِ ِبَشهم ِريِ  بَِثََلثَِة َأشم َلة  : َوَعِن الزُّهم م  َولَيـم ِ يـَوم  .َعاَشتم بـَعمَدُه َسبمِعنَي ِمنم بـَنيم

ُرو بمُن ِديَنار   ُهر  : َوقَاَل َعمم  .َمَكَثتم بـَعمَدُه مَثَانَِيَة َأشم
َاِرثِ وَ   .َكَذا قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن اْلم

ُهر   ِرو بمِن ِديَنار  َبرمبَعة َأشم  .َوِف ِرَوايَة  َعنم َعمم
ِة َسَنَة مَثَان   جَّ  .َوَأمَّا ِإبـمَراِهيُم َفِمنم َمارِيََة المِقبمِطيَِّة َكَما َقدَّممَنا، وََكاَن ِميََلُدُه ِف ِذي اْلِم



ِِه َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن ِزََيد  قَالَ َوَقدم ُرِوَي َعِن ابم  ِيل فـََقالَ : ِن هَلِيَعَة َوَغريم السَََّلُم َعَليمَك ََي َأَِب : َلمَّا َحبل إببراهيم َأَتى ِجربم
 ِإبـمَراِهيَم، ِإنَّ اَّللََّ َقدم َوَهَب َلَك ُغََلًما ِمنم ُأمِ  ولدك َمارِيَة،
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ِخَرةِ َوَأَمَرَك َأنم ُتَسم ِ  نـمَيا َواْلم ُ َلَك ِفيِه َوَجَعَلُه قـُرََّة َعنيم  َلَك ِف الدُّ  .َيُه ِإبـمَراِهيَم، فـََباَرَك اَّللَّ
، َعِن ابمِن هَلِيَعَة، ِكني ، َعنم ُعثمَماَن بمِن َصاِلح  ر  المبَـزَّاُر َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِمسم َاِفُظ َأبُو َبكم بمِن َأىب  َعنم ُعَقيمل  َويَزِيدَ  َوَرَوى اْلم

ِري ، َعن أنس قَالَ  ِسِه ِمنمُه شئ فََأاَتُه : حبيب، َعن الزُّهم ُنُه ِإبـمَراِهيُم َوَقَع ِف نـَفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ابـم ا ُوِلَد ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلمَّ
ِيل فـََقالَ   .السَََّلُم َعَليمَك ََي َأَِب ِإبـمَراِهيمَ : ِجربم

َباٌط َعِن  َاِعيُل بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َقالَ َوقَاَل َأسم ، َوُهَو ِإمسم َكمم بـََلَغ ِإبـمَراِهيُم ابمُن النَِّبِ  : َسأَلمُت َأَنَس بمَن َماِلك  قـُلمتُ : السُّدِ يِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم من المُعمر؟ قَالَ   َوقد: َصلَّى اَّللَّ
َدُه، َوَلوم بَِقَي َلَكاَن نَِبيًّا، َنمِبَياءِ  َكاَن َمََلَ َمهم ُ َعَليمِه َوَسلََّم آِخُر اَأم َقى َِأَنَّ نَِبيَُّكمم َصلَّى اَّللَّ  .َوَلِكنم ملَم َيُكنم لِيَـبـم

َماُم َأْحمَدُ  ، قَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َياُن، َعِن السُّدِ يِ  ثـََنا ُسفم ، َحدَّ ِدي   ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َمهم َلو َعاَش : الَ َحدَّ
يًقا نَِبيًّا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلَكاَن ِصدِ   .ِإبـمَراِهيم بن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َحدثَنا ُُمَمَّد بن سعد، َوُُمَم د بن ِإبـمَراِهيم، َحدثَنا ُُمَمَّد ابمن ُعثمَمان العبسى، َحدثَنا : َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمُن َمنمَدهم 
، قَالَ منمَجاب، حَ  َياُن، َعِن السُّدِ يِ  َعنم َأَنس  ُ َعَليمِه : دثَنا َأبُو َعامر االسدي، َحدثَنا ُسفم تـُُوِفِ َ ِإبـمَراِهيم بن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

نَّة ادفنوه ِف البقيع فَِإن َلُه ُمرمضًعا يتم رضاعه ِف : " َوَسلََّم َوُهَو ابمُن ِستَّة عشر شهرا فـََقاَل َرُسول هللا  ".اْلم
ِرو بمِن َسِعيد ، َعنم َأَنس  : َوقَاَل َأبُو يـَعمَلى ثـََنا ِإمسمَاِعيُل بمُن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َأيُّوَب، َعنم َعمم َثَمَة، َحدَّ ثـََنا َأبُو َخيـم َما : ، قَالَ َحدَّ

ُخُل ِإََل رََأيمُت أحدا أرمحم ِبلعيال من َرُسول هللا، َكاَن ابراهيم مسرتضعا ِف عوايل المَمدِ  يَنة، وََكاَن يـَنمطَِلُق َوََنمُن َمَعُه فـََيدم
َقبِ ُلُه مثَّ يـَرمِجعُ ( 5)المبَـيمِت َوِإنَُّه ليدجن   .، وََكاَن ظئره ِفيَنا فـََيأمُخُذُه فـَيـُ

ٌرو  ِإن ابراهيم ابمين، َوإنَّهُ : " فـََلمَّا توىف ِإبـمَراِهيم قَاَل َرُسول هللا: قَاَل َعمم
__________ 

 .يدخن: وىف ا( 5)
)*( 
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َنَِّة  ِمََلِن َرَضاَعُه ِف اْلم َريمِن ُتكم ِي، َوِإنَّ َلُه َلِظئـم  ".َماَت ِف الثَّدم
ِلِم بمِن ُصبَـيمح  َأيب الضَُّحى، َعِن المبَـَراِء قَالَ  َعمَمِش، َعنم ُمسم اِهيُم بن َرُسول تـُُوِفِ َ ِإبـمرَ : َوَقدم َرَوى َجرِيٌر َوَأبُو َعَوانََة، َعِن اَأم

ًرا، فـََقالَ  َنَِّة : " هللا َوُهَو ابمُن ِستََّة َعَشَر َشهم  ".ادمِفُنوُه ِف المَبِقيِع َفِإنَّ َلُه ُمرمِضًعا ِف اْلم



َياُن الثَـّومِريُّ َعنم  ، َعِن الشَّعمِبِ ، َعِن المبَـَراِء َوَرَواُه َأْحمَُد ِمنم َحِديِث َجاِبر ، َعنم َعاِمر ، َعِن المبَـَراِء، َوَهَكَذا َرَواُه ُسفم ِفَراس 
 .بمِن َعاِزب  مبِثمِلهِ 

َحاق، َعن المرَباء َوأورد َلُه ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َعتَّاِب بمنِ  ، َعنم  وََكَذا َرَواُه الثَـّومِريُّ َأيمًضا َعنم َأيب ِإسم َذب  ُُمَمَِّد بمِن َشوم
ىَف  َنَِّة : " توىف ِإبـمَراِهيم فـََقاَل َرُسول هللا:  قَالَ َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َأوم  ".يـَرمَضُع بَِقيََّة َرَضاِعِه ِف اْلم

َأو  -َحدثَنا زََكِرَيَّ بن ُيَي الَواِسِطي ، َحدثَنا ُهَشيمٌم، َعنم ِإمسمَاِعيَل، َقاَل َسأَلمُت ابمَن َأيب أوىف : َوقَاَل َأبُو يعلى المموِصِلي
َأل  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  -مسعته يسم  .َعن ِإبـمَراِهيم بن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َنِبٌّ َلَعاشَ : فـََقالَ   .َماَت َوُهَو َصِغرٌي، َوَلوم ُقِضَي َأنم َيُكوَن بـَعمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
عمِفي ، َحدثَنا اْلمسن بن َأىب  َوَرَوى ابمُن َعَساِكَر ِمنم َحِديِث َأْحمََد بمِن ُُمَمَّد بن َاِفظ، َحدثَنا عبيد بن ِإبـمَراِهيم اْلم سعيد اْلم

، َعنم َأيب َْحمَزَة الثَُّمايلِ ، َعنم َأيب َجعمَفر  ُُمَمَِّد بمِن َعِلي    م  َعُب بمُن َسَلَّ ، عبد هللا المفراء، َحدثَنا ُمصم ، َعنم َجاِبِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ قَاَل : قَالَ   ".َلوم َعاَش ِإبـمَراِهيُم َلَكاَن نَِبيًّا : " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َعنم  ََسِديِ  َسِن اَأم ، َوَرَوى ابمُن َعَساِكَر ِمنم َحِديث ُُمَمَّد ابمن ِإمسمَاِعيَل بمِن مَسَُرَة، َعنم ُُمَمَِّد بمِن اْلَم َبَة، َعنم َأَنس   َأيب َشيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : لَ قَا َفانِِه َحىتَّ َأنمظَُر ِإلَيمِه : " َلمَّا َماَت ِإبـمَراِهيُم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رُِجوُه ِف َأكم  ".اَل تُدم

ُ َعَليمِه َوسلم َباُه َصلَّى اَّللَّ  .َفَجاَء فَانمَكبَّ َعَليمِه َوَبَكى َحىتَّ اضمَطَرَب ِْلمَياُه َوَجنـم
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َبَة َهَذا اَل يـُتَـَعاَمُل ِبِرَوايَِتهِ : قـُلمتُ   .َأبُو َشيـم
َاَء بِنمِت يَ  ، َعنم َأمسم ِر بمِن َحومَشب  َثم، َعنم َشهم ِلِم بمِن َخاِلد  الزجنمِي، َعن ابمن َخيـم زِيَد بمِن السََّكِن مثَّ َرَوى ِمنم َحِديِث ُمسم

ر  َوُعَمرُ َلمَّا تـُُوِفِ َ ِإبـمَراِهيُم بَ : قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َأبُو َبكم  .َأنمَت َأَحقُّ َمنم علم هلل َحقه: َكى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعوٌد َجاِمٌع، وَ : " فـََقالَ  ُ َوَُيمَزُن المَقلمُب، َواَل نـَُقوُل َما يسمخط الرب، َلوماَل َأنَُّه َوعمٌد َصاِدٌق، َوَموم َمُع المَعنيم ِخَر ِمنَّا َتدم َأنَّ اْلم

ََن، َوِإَنَّ ِبكَ  ًدا َأَشدَّ ممَّا َوَجدم ََن َعَليمَك ََي ِإبـمَراِهيُم َوجم َوََّل، َلَوَجدم َبُع اَأم  يـَتـم
ُزونُوَن   ".ََي ِإبـمَراِهيم َلَمحم

َرائِيُل، َعنم  ثـََنا ِإسم َوُد بمُن َعاِمر ، َحدَّ ثـََنا َأسم َماُم َأْحمَُد َحدَّ َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ : َجاِبر ، َعِن الشَّعمِبِ  َعِن المبَـَراِء، قَالَ َوقَاَل اْلمِ
ًرا، َوقَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى ابمِنِه ِإبـمَراِهيَم، َوَماَت َوُهَو ابمُن شتة َعَشَر َشهم َنَِّة َمنم يُِتمُّ َرَضاَعُه َوُهَو : " َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َلُه ِف اْلم

يٌق   ".ِصدِ 
َنة، َعِن الشَّعمِبِ ، َعِن المبَـَراءِ   .َوَقدم ُرِوَي من َحِديث اْلكم بن ُعيَـيـم

ىَف، قَالَ : َوقَاَل َأبُو يـَعمَلى َاِعيُل بمُن َأيب َخاِلد ، َعِن ابمِن َأيب َأوم ُ : َحدثَنا القواريرى، َحدثَنا ِإمسم َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ى ابمِنِه، َوَصلَّيمُت َخلمَفُه وََكبـََّر َعَليمِه َأرمبـًَعاَعَليمِه َوَسلََّم َعلَ 

َثيِن ُُمَمَُّد بمُن طَلمَحَة بمِن يَزِيَد بمِن رَُكا َحاَق، َحدَّ َماَت ِإبـمَراِهيم ابمن : نََة قَالَ َوَقدم َرَوى يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم
ًرا، فـََلمم ُيَصلِ  َعَليمهِ َرُسول هللا َوُهَو ابمُن مَثَانِيَ   .َة َعَشَر َشهم



َحاَق ابمن ُُمَمَّد  المَفرمِويِ ، َعنم ِعيَسى بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَِّد بم  ِن ُعَمَر بمِن َعِليِ  بمِن َأيب َوَرَوى ابمُن َعَساِكَر ِمنم َحِديِث ِإسم
، َعنم َأبِيِه، َعنم َأىب جده َعن على، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعَث َعِليَّ بمَن  :طَاِلب  َلمَّا تـُُوِفِ َ ِإبـمَراِهيُم ابمُن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُربَة ، َفَحَمَلُه َعِليٌّ ِف َسَفط   َ يََديمِه َعَلى المَفرَ ( 5)َأيب طَاِلب  ِإََل أُمِ ِه َمارِيََة المِقبمِطيَِّة َوِهَي ِف َمشم ِس، مثَّ َجاَء ِبِه َوَجَعَلُه بـَنيم
 ِإََل َرُسول هللا

__________ 
 .كاْلوالق َأو القفة: السفط( 5)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََغسََّلُه وََكفََّنُه َوَخَرَج ِبِه َوَخَرَج النَّاُس َمَعُه، َفَدفـََنُه ِف الزُّقَاِق ا يمد ، َفَدَخَل لَِّذي يَِلي َداَر ُُمَمَِّد بمِن زَ َصلَّى اَّللَّ
ِهِ  ِِه، َوَأدمَخَل َرُسول هللا يََدُه ِف قـَربم َأَما َواَّللَِّ ِإنَُّه : " فـََقالَ  على ِف َقربه َحىتَّ سوى َعَليمِه َوَدفـََنُه، مثَّ َخَرَج َوَرشَّ َعَلى قـَربم

ُ َعَليمِه َوَسلَّ " لَِنِبٌّ ابمُن َنِب    َلُه َحىتَّ ارمتـََفَع الصَّومتُ َوَبَكى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلُموَن َحوم  .َم َوَبَكى المُمسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ، َوِإَنَّ َعَليمَك ََي : " مثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َوَُيمَزُن المَقلمُب، َواَل نـَُقوُل َما يـُغمِضُب الرَّبَّ َمُع المَعنيم َتدم

ُزونُونَ   ". ِإبـمَراِهيُم َلَمحم
َم الثََُّلََثء لعشر لََيال خلون من رَبِيع  اَأمَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم وَِّل َسَنَة َماَت ِإبـمَراِهيُم بن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًرا ِف َبيِن َماِزِن بمِن النَّجَّاِر ِف َدا ر ، َوُهَو ابمُن مَثَانَِيَة َعَشَر َشهم  .ر أم بَرزَة بِنمِت المُمنمِذِر، َوُدِفَن ِِبلمَبِقيعِ َعشم
تِِه، فـََقاَل النَّاسُ : قـُلمتُ  َم َموم َس َكَسَفتم يـَوم  .كسفت ملَومت ِإبـمَراِهيم: َوَقدم َقدَّممَنا َأنَّ الشَّمم

َس َوالمَقَمَر آيـََتاِن ِمنم آَيَ : " َفَخطب َرُسول هللا فـََقاَل ِف ُخطمَبِتهِ  ِت اَّللَِّ عزوجل، اَل ينكسفان ملَومت أحد َواَل َأنَّ الشَّمم
 ".ِْلََياتِِه 

َاِفُظ المَكِبرُي َأبُو المَقاِسِم ابمُن َعَساِكرَ   :قَاَل اْلم
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ِر َخَدِمِه وَُكتَّابِِه َوُأَمَنائِِه،  َِبب ذكر عبيده َعَليمِه السَََّلم َوِإَمائِِه َوِذكم
 

ُُروِف ِف  َصاِن وَ َمَع ُمَراَعاِة اْلم َرَدُه َمَع الزِ ََيَدِة َوالنـُّقم َبائِِهمم َولمَنذمُكرم َما َأوم ِر بـَعمِض َما ذُِكَر ِمنم َأنـم َائِِهمم، َوِذكم ِِبَّللَِّ  َأمسم
تَـَعانُ   .المُمسم

ُهمم ُأَساَمُة بمُن زَيمِد بمِن َحارِثََة َأبُو زَيمد  المَكلمِبُّ، َويـَُقاُل َأبُو يَزِيَد َويُـ   .َقاُل َأبُو ُُمَمَّد  َفِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوابمُن َموماَلُه، َوِحبُُّه َوابمُن ِحبِ ِه، َوُأمُُّه ُأمُّ َأُيمَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن َوامسمَُها بـَرََكُة، َكاَنتم َحاِضَنَة َرُسوِل اَّللَِّ َموم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِصَغرِِه، وَ   .ممَّنم آَمَن بِِه َقِدُيًا بـَعمَد ِبعمثَِتهِ َصلَّى اَّللَّ
ِم َحَياتِِه، وََكاَن ُعُمُرُه ِإذم َذاَك مثََ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف آِخِر َأَيَّ َرَة َأوم تسع عشَرة، َوتوىف َوَقدم َأَمَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اينَ َعشم

هُ  ، ِمنـم يُق َوُهَو َضِعيٌف، َِأَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َوُهَو َأِمرٌي َعَلى َجيمش  َكِثيف  ر  الصِ دِ  َطَّاِب، َويـَُقاُل َوَأبُو َبكم مم ُعَمُر بمُن اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َنصبه لَلمامة  .اَّللَّ

َتطم  ُرمِف َكَما َقدَّممَناُه، اسم َطَّاِب ِف فـََلمَّا توىف َعَليمِه السَََّلم َوَجيمُش ُأَساَمَة ُُمَيٌَّم ِِبْلم ر  ِمنم ُأَساَمَة ُعَمَر بمَن اْلم َلَق َأبُو َبكم
ر    االقامة ِعنمده ليستضئ ِبَرأميِِه َفَأطمَلَقُه َلُه، َوَأنـمَفَذ َأبُو َبكم

َواَّللَِّ اَل َأُحلُّ رَايَة  َعَقَدَها : ُقولُ َجيمَش ُأَساَمَة بـَعمَد ُمَراَجَعة  َكِثريَة  ِمَن الصََّحابَِة َلُه ِف َذِلَك، وَُكلُّ َذِلَك َيَمىَب َعَليمِهمم َويَـ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرِضَي   َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ َفَساُروا َحىتَّ بـََلُغوا خُتُوَم المبَـلمَقاِء ِمنم َأرمِض الشَّاِم َحيمُث قُِتَل َأبُوُه زَيمٌد َوَجعمَفُر بمُن َأيب طَاِلب  
ُهمم، فََأَغاَر َعَلى تِلمَك المِبََلِد َوَغِنَم َوَسىَب وََكرَّ رَاِجًعا ساملا مؤيدا ُ َعنـم  .اَّللَّ
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ُ َعنمُه اَل يـَلمَقى ُأَساَمَة ِإالَّ قَاَل َلهُ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َمِ : فَِلَهَذا َكاَن ُعَمُر بمُن اْلم  .ريُ السَََّلُم َعَليمَك َأيُـَّها اَأم
ممَرِة َطَعَن بـَعمُض النَّاِس ِف ِإَمارَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَايََة اْلمِ : تِِه، َفَخَطَب َرُسول هللا فـََقاَل ِفيَهاَوَلمَّا َعَقَد َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتمم ِف ِإَمارَِة َأبِيِه ِمنم قـَبم "  َلمِق ِإنم َتطمَعُنوا ِف ِإَمارَتِِه فـََقدم طََعنـم ُ اَّللَِّ ِإنم َكاَن َْلَِليًقا ِلْلمَِمارَِة، َوِإنم َكاَن َلِمنم َأَحبِ  اْلم ُل، َواميم
 ".ِإيَلَّ بـَعمَدُه 

، َعنم َأبِيهِ  َبَة، َعنم َساملِ   .َوُهَو ِف الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعقم
ُ َعنمُه َأنَُّه قَالَ  َوثـََبَت ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َعنم ُأَساَمَة َرِضيَ  َسَن : اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَمُخُذين َواْلَم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".اللَُّهمَّ ِإين ِ ُأِحبـُُّهَما فََأِحبـَُّهَما : " فـَيَـُقولُ 
ُ َعَليمِه َوسَ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َوَرُسوَلُه فـَلمُيِحبَّ ُأَساَمَة : " لََّم يـَُقولُ وروى َعن الشعىب َعن َعاِئَشُة مسَِ َمنم َأَحبَّ اَّللَّ

 ".بمَن زَيمد  
يَواِن فـََرَض َِأَُساَمَة ِف مَخمَسِة آاَلف   َطَّاِب لِلنَّاِس ِف الدِ  َوَأعمَطى ابـمَنُه َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُعَمَر ِف ; َوهِلََذا َلمَّا فـََرَض ُعَمُر بمُن اْلم

 .َعِة آاَلف  َأرمبَـ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنمَك، َوَأبُوُه َكاَن أحب ِإََل َرُسول هللا مِ : َفِقيَل َلُه ِف َذِلَك فـََقالَ  نم ِإنَُّه َكاَن َأَحبَّ ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأبِيكَ 
ِريِ ، َعنم  ُعرمَوَة، َعنم ُأَساَمَة، َأن َرُسول هللا َأرمَدَفُه َخلمَفُه َعَلى ِْحَار  َعَليمِه  َوَقدم َرَوى َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعنم الزُّهم

ر   َعِة بَدم  .َقِطيَفٌة، ِحنَي َذَهَب يـَُعوُد َسعمَد بمَن ُعَباَدَة، قـَبمَل َوقـم
 .ُمزمَدِلَفِة، َكَما َقدَّممَنا ِف َحجَِّة المَوَداعِ َوَهَكَذا َأرمَدَفُه َورَاَءُه َعَلى ََنقَِتِه ِحنَي َدَفَع ِمنم َعَرَفات  ِإََل الم : قـُلمتُ 

ًئا ِمنم َمَشاِهِدِه، َواعمَتَذَر إِ  َهدم َمَع َعِلي   َشيـم ُ َعنمُه ملَم َيشم ُر َواِحد  َأنَُّه َرِضَي اَّللَّ لَيمِه مبَا قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َوَقدم ذََكَر َغيـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُ، فـََقالَ اَّللَّ م المِقَياَمة؟ َأقـَتَـلمَتُه : " ِحنَي قـََتَل َذِلَك الرَُّجَل َوَقدم قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َمنم َلك ِبََل ِإَله ِإالَّ هللا يـَوم
َم المِقَياَمِة  ُ يـَوم ُ َمنم َلَك ِبََل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َدِ " بـَعمَد َما قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  .يثَ اْلم
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ُ َعنمهُ  ُر َفَضائِِلِه َكِثريٌَة َرِضَي اَّللَّ  .َوِذكم
َوَد َكاللَّيمِل، َأفمَطَس ُحلمًوا َحَسًنا َكِبريًا فصيحا َعاملا رِبنيا، رضى هللا َعنهُ   .َوَقدم َكاَن َأسم

 .َذا طََعَن بـَعمُض َمنم اَل يـَعمَلُم ِف َنَسِبِه ِمنمهُ وََكاَن َأبُوُه َكَذِلَك، ِإالَّ َأنَُّه َكاَن َأبـمَيَض َشِديَد المبَـَياِض، َوهلَِ 
ْلِِيُّ َعَليمِهَما َومُهَا ََنِئَماِن ِف َقِطيَفة  َوَقدم َبَدتم َأقمَداُمُهَما ُأَساَمُة بِ  : َسَواِدِه َوَأبُوُه زَيمٌد بِبَـَياِضِه، قَالَ َوَلمَّا َمرَّ جُمَزِ ٌز المُمدم

َقمَداِم َلِمنم بـَعمض  ِإنَّ : ُسبمَحاَن اَّللَِّ   .بـَعمَض َهِذِه اَأم
ِهِه فـَقَ  ُرُق َأَسارِيُر َوجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َودخل على َعاِئَشة مسروا تـَبـم َأملَم تـََريم َأنَّ : " الَ ُأعمِجَب ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

؟ : َة بمِن زَيمد  فـََقالَ جُمَزِ زًا َنَظَر آنًِفا ِإََل زَيمِد بمِن َحارِثََة َوُأَسامَ  َقمَداِم َلِمنم بـَعمض  َوهِلََذا َأَخَذ فـَُقَهاُء ! " ِإنَّ بـَعمَض َهِذِه اَأم
ِتبمَشاُر ِبِه  رِيُر َعَليمِه َوااِلسم َِديِث، ِمنم َحيمُث التـَّقم َِديِث َكالشَّاِفِعيِ  َوَأْحمََد ِمنم َهَذا اْلم ِل المَقاَفِة ِف ; اْلم ِتََلِط المَعَمَل ِبَقوم  اخم

ِضِعهِ  ِتَباِهَها، َكَما ُهَو ُمَقرٌَّر ِف َموم َنمَساِب َواشم  .اَأم
ُ َعنمُه توىف سنة َأربع َومخسني ممَّا َصحََّحُه َأبُو ُعَمرَ   .َوالمَمقمُصوُد َأنَُّه َرِضَي اَّللَّ

ع  َومَخمِسنَي، َوِقيَل َماَت بـَعمدَ  ُرُه َسَنَة مَثَان  َأوم ِتسم ُ َأعمَلمُ  َوقَاَل َغيـم َتِل ُعثمَماَن فَاَّللَّ  .َمقم
ََماَعُة ِف ُكُتِبِهُم السِ تَّةِ   .َوَرَوى َلُه اْلم

* * * 
ر   َلَم قـَبمَل بَدم ، َأسم َلُم َوِقيَل ِإبـمَراِهيُم َوِقيَل ََثِبٌت َوِقيَل ُهرمُمُز َأبُو رَاِفع  المِقبمِطيُّ ُهمم َأسم َها َِأَنَُّه َكاَوِمنـم َهدم َن مبَكََّة َمَع َوملَم َيشم

َعِة  َِبيِث َأيب هَلَب  ِحنَي َجاَء َخبَـُر َوقـم دُ َساَدتِِه آِل المَعبَّاِس، وََكاَن يـَنمِحُت المِقَداَح، َوِقصَُّتُه َمَع اْلم َمم ر  تـََقدََّمتم َوَّلِلَِّ اْلم  .َبدم
َ يََديم َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  ِِبلمُكوَفةِ مثَّ َهاَجَر َوَشِهَد ُأُحًدا َوَما بـَعمَدَها، وََكاَن َكاتًِبا، َوَقدم    .َكَتَب بـَنيم

يبُّ   .قَاَلُه المُمَفضَُّل بمُن َغسَّاَن المَغَلَّ
ِم ُعَمرَ  َر ِف َأَيَّ  .َوَشِهَد فـَتمَح ِمصم

 م وعتقه وزوجهَوَقدم َكاَن َأوَّاًل لِلمَعبَّاِس بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب فـََوَهَبُه للنىب صلى هللا َعَليمِه َوسل
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ ( 5)َموماَلتَُه َسلمَمى، فـََوَلَدتم َلُه َأوماَلًدا وََكاَن َيُكوُن َعَلى ثـََقِل   .النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر  وهبز قَااَل : َوقَاَل اْلمِ ، َعن َأىب رَافع، َأن َحدثَنا ُشعمَبُة، َعِن اْلمَ : َحدَّ َكِم، َعِن ابمِن َأيب رَاِفع 

َها: َرُسول هللا بـََعَث رَُجًَل ِمنم َبيِن َُممُزوم  َعَلى الصََّدَقِة، فـََقاَل َِأَيب رَاِفع    .اصمَحبميِن َكيمَما ُتِصيَب ِمنـم



 .اَل : فـََقالَ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  أََلهُ  َحىتَّ َأَتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .فََأسم

ُهمم : " فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َفَسأََلُه فـََقالَ  ِم ِمنـم ََل المَقوم  ".الصََّدَقُة اَل حتَِلُّ لََنا، َوِإنَّ َموم
ََكِم ِبهِ   .َوَقدم َرَواُه الثَـّومِريُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب ليلى، َعِن اْلم

رَب، فـََقاَل َرُسول هللا َوَرَوى َأبُو يـَعمَلى َنِدِه َعنمُه َأنَُّه َأَصابـَُهمم بـَرمٌد َشِديٌد َوُهمم ِبَيـم َمنم َكاَن َلُه ِْلَاٌف فـَلميُـلمِحفم َمنم : " ِف ُمسم
 ".اَل ِْلَاَف َلُه 
َنا، فـََوَجَد َرُسوِل اَّللَِّ فـََلمم َأِجدم من ُيلفىن َمَعه، فَأتيت َرُسول هللا فَألمقى على ِْلَاِفِه، فَ : قَاَل َأبُو رَاِفع   َنا َحىتَّ َأصمَبحم ِنمم

َليمِه َحيًَّة فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد رِجم تُـلمَها : " َصلَّى اَّللَّ تـُلمَها اقـم  ".ََي َأَِب رَاِفع  اقـم
ُ عَ  ِم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ ََماَعُة ِف ُكُتِبِهمم، َوَماَت ِف َأَيَّ  .نمهُ َوَرَوى َلُه اْلم

ُهمم َأَنَسُة بمُن ِزََيد  رًا ِفيَما ذََكَرُه ُعرمَوُة ( 1)َوِمنـم َأبُو مشرح، َويـَُقال َأبُو مسرح، ِمنم ُمَولَِّدي السََّراِة، ُمَهاِجِريٌّ َشِهَد بَدم
ُر َواِحد   َحاَق َوالمُبَخاِريُّ َوَغيـم َبَة َوُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِريُّ َوُموَسى بمُن ُعقم  .َوالزُّهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َجَلسَ : اُلواقَ   .وََكاَن ممَّنم َيَمَذُن َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِ، : َوذََكَر َخِليَفُة بمُن َخيَّاط  ِف ِكَتابِِه قَالَ  َصنيم ، َعنم َداُوَد بمِن اْلُم َعنم قَاَل َعِليُّ بمُن ُُمَمَّد ، َعنم َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب ََثِبت 

رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس، قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ِعكم ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ر  َأَنَسُة َموم َم بَدم ِهَد يـَوم ُتشم  .اسم
َل المِعلمِم يـُثمِبُتوَن َأنَُّه َشِهَد ُأُحًدا: قَاَل المَواِقِديُّ  َأيمًضا َوبَِقَي َزَماًَن َوَأنَُّه تـُُوِفِ َ ِف َحَياِة  َولَيمَس َهَذا بِثـَبمت  ِعنمَدََن، َورََأيمُت َأهم

م ِخََلفَته ر  َرِضَي هللا َعنُه َأَيَّ  .َأيب َبكم
__________ 

 .ابمن َمادَّة: ا( 1)َمَتاع المُمَساِفر : الث قل( 5)
)*( 
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ََبِشيُّ َوَنَسَبُه  َُن بمُن ُعبَـيمِد بمِن زَيمد  اْلم ُهمم َأُيم َزمرَِج َوِفيِه َنَظرٌ َوِمنـم ِف بمِن اْلم  .ابمُن َمنمَدهم ِإََل َعوم
ََن بـَرََكُة، َأُخو ُأَساَمَة َِأُمِ هِ   .َوُهَو ابمُن ُأمِ  َأُيم

َحاقَ  َم حُ ( 5)وََكاَن َعَلى َمطمَهَرِة : قَاَل ابمُن ِإسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن ممَّنم ثـََبَت يـَوم ، َويـَُقالُ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ ِفيِه َوِف : نَـنيم 
لُُه تـََعاََل  رك ِبعَبادة ربه أحدا : " َأصمَحابِِه نـََزَل قـَوم  ( ".1)َفَمنم َكاَن يـَرمُجو ِلَقاَء رَبِ ِه فـَلميَـعمَملم َعَمًَل َصاْلا َواَل ُيشم

ُ َعَليمهِ : قَاَل الشَّاِفِعيُّ  َم ُحنَـنيم   قُِتَل َأُيمَُن َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َوَسلََّم يـَوم
َقِطَعٌة يـَعميِن ِبَذِلَك َما َرَواُه الثَـّومِريُّ َعنم َمنمُصور ، َعنم جُمَاِهد ، َعنم َعطَ : قَالَ  ََبِشيِ  َفِرَوايَُة جُمَاِهد  َعنمُه ُمنـم ََن اْلم اء ، َعنم َأُيم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : قَالَ  َطِع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َمِئذ  ِديَنارًا( 9)السَّاِرَق ِإالَّ ِف المِمَجنِ   ملَم يـَقم  .، وََكاَن مَثَُن المِمَجنِ  يـَوم

َوَد ابمن ، َعنم َأسم َُسنيم بمِن  َوَقدم َرَواُه َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ ِف ُمعمَجِم الصََّحابَِة، َعنم َهاُروَن بمِن َعبمِد اَّللَِّ َعامر، َعن اْلم



، َعنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ََنمَوهُ َصاِلح  ََن، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََكِم، َعنم جُمَاِهد  َوَعطَاء ، َعنم َأُيم  .َمنمُصور ، َعِن اْلم
َِديُث ُمَدلَّسً  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإنَّ ملَم َيُكِن اْلم تِِه َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َتِضي أتََخَُّر َموم ُرهُ ا عَ َوَهَذا يـَقم  .نمُه، َوَُيمَتِمُل َأنم َيُكوَن ُأرِيَد َغيـم
ُ َأعمَلمُ  َم ُحنَـنيم  فَاَّللَّ ِِه ذََكُروُه ِفيَمنم قُِتَل ِمَن الصََّحابَِة يـَوم َحاَق َوَغريم ُهوُر َكابمِن ِإسم ُمم  .َواْلم

ََن َمَع َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر ِقصَّةٌ  جَّاِج بمِن َأُيم  .َواِلبمِنِه اْلَم
َمانَومِ  ُهمم ِب ام؟ وسيأتى ذكره ِف تـَرممَجَة طهم  .نـم

__________ 
ر المِميم َوفتحَها( 5)  .االداوة، َأو االَنء الذى يَتَطهَّر ِبهِ : املطهرة ِبَكسم
 .الرتس: المِمَجن( 9) 550ُسورَة المَكهمف ( 1)

)*( 
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دَ  َِبُن بمُن جُبمُدد ، َويـَُقاُل ابمُن َجحم ُهمم ثـَوم ، َويـَُقاُل َأبُو َعبمِد المَكِرمِي، َويـَُقاُل َأبُو َعبمِد الرَّْحمَنِ َوِمنـم  .ر  َأبُو َعبمِد اَّللَِّ
ِل المَيَمنِ  َ َمكََّة َوالمَيَمِن، َوِقيَل ِمنم ِْحميَـَر ِمنم َأهم ِل السََّراِة، َمَكاٌن بـَنيم ُلُه ِمنم َأهم  .َأصم

َاَن  َاِهِليَّة، َوقيل من حكم بن ( 5)َوِقيَل َمنم َأهلم حج َأَصابَُه سىب ِف اْلم  .سعد المَعِشريَة من مذم
ُهمم  ُبَت فَِإنَُّه ِمنـم تَـَراُه َرُسول هللا َفَأعمتَـَقُه َوَخيـََّرُه ِإنم َشاَء َأنم يـَرمِجَع ِإََل قومه، َوِإن َشاَء يـَثـم َل المبَـيمتِ فَاشم  . َأهم

ُ َعَليمِه فََأقَاَم َعَلى َواَلِء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَليمِه َوَسلََّم َوملَ يـَُفارِقمُه َحَضًرا َواَل َسَفًرا َحىتَّ تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَسلَّمَ 

َم ُعَمَر، َونـََزَل ِْحمَص بـَعمَد َذِلَك َوابـمتَـىَن هِبَا َدارًا، َوَأقَاَم هِبَا ِإََل َأنم َما َر َأَيَّ َت َسَنَة َأرمَبع  َومَخمِسنَي، َوِقيَل َوَشِهَد فـَتمَح ِمصم
ُ َأعمَلمُ  -َوُهَو َخطَأٌ  -َسَنَة َأرمَبع  َوَأرمبَِعنَي  َص َكَما َقدَّممَنا َواَّللَّ  .َوِقيَل ِإنَُّه َماَت مبِصمَر، َوالصَِّحيُح حبِمم

ِلٌم ِف َصِحيِحِه َوأَ  ََدِب، َوُمسم َرمبـََعةِ َرَوى َلُه المُبَخاِريُّ ِف ِكَتاِب اَأم ُل السَُّنِن اَأم  .هم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو َجدُّ ِإبـمَراِهيَم بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن حُ  ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ٌ َموم ُهمم ُحنَـنيم  .نَـنيم  َوِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َويـَُوضِ ُئهُ  َلِة المَوُضوِء َوُروِ يَنا َأنَُّه َكاَن خَيمُدُم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخَرَج بَِفضم ، َفِإَذا فـَرََغ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم َمنم يـََتَمسَُّح بِِه، َرُب ِمنمُه، َوِمنـم ُهمم َمنم َيشم  ِإََل َأصمَحابِِه، َفِمنـم

ُه ِإََل  ٌ َفَخبََّأُه ِعنمَدُه ِف َجرَّة  َحىتَّ َشَكوم تَـَبَسُه ُحنَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـََقاَل َلهُ فَاحم : فـََقالَ " َما َتَصَنُع بِِه؟ : " النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َربُُه ََي َرُسوَل اَّللَِّ   .َأدَِّخُرُه ِعنمِدي َأشم

َصى َهَذا؟ : " فـََقاَل َعَليمِه السَََّلم َصى َما َأحم  ".َهلم رََأيـمُتمم ُغََلًما َأحم
ُهَمامثَّ ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّ  ُ َعنـم ِه المَعبَّاِس فََأعمتَـَقُه َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَهَبُه ِلَعمِ   .ى اَّللَّ

َمانَ  ُرُه ِف تـَرممَجَِة َطهم َواُن َيَمِت ِذكم ُهمم ذَكم  .َوِمنـم
ُهمم رَاِفٌع َأوم َأبُو رَاِفع  َويـَُقاُل َلُه َأبُو البهى  .َوِمنـم



__________ 
ونَكَذا، ولعل( 5)  .ها اهلم

)*( 
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َثَمةَ  ِر بمُن َأيب َخيـم ُهمم َأنمِصَباَءُهمم وَ : قَاَل َأبُو َبكم رَبِ فـََورِثَُه بـَُنوُه َوَأعمَتَق َثََلثٌَة ِمنـم َكم َشِهَد َكاَن َِأَيب ُأَحيمَحَة َسِعيِد بمِن المَعاِص اَأم
ر ، فـَُقِتُلوا َثََلثـَتـُُهمم، مثَّ  َم بَدم تَـَرى َأبُو رَاِفع  بَِقيََّة َأنمِصَباِء َبيِن َسِعيد  َموماَلُه ِإالَّ َنِصيَب َخاِلِد بمِن َسِعيد ، فـََوَهَب َمَعُهمم يـَوم اشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقِبَلُه َوَأعمتَـَقهُ   .َخاِلٌد َنِصيَبُه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََل َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكَذِلَك َكاَن بـَُنوُه يـَُقوُلوَن ِمنم بـَعمِدهِ  َفَكاَن يـَُقوُل، َأََن َموم  .َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوُهَو الَِّذي َأَخَذ اْلمِ  َوُد، وََكاَن َيَمَذُن َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َسم ُهمم َرَِبٌح اَأم َطَّاِب َحىتَّ َدخَ َوِمنـم َل ذمَن ِلُعَمَر بمِن اْلم
َم آََل ِمنم ِنَسائِِه َواعمتَـَزهَلُنَّ  ُربَِة يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف تِلمَك المَمشم َدُه َعَليمِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُربَِة َوحم ِف تِلمَك المَمشم

 .السَََّلم
رَِمَة بن عمار، َعن مِسَ  ِه ِف َحِديِث ِعكم ، َعنم عمرَهَكَذا َجاَء ُمَصرًَّحا ِِبمسِم  .اِك بمِن المَولِيِد، َعِن ابمِن َعبَّاس 

د َوِع، َعنم َأبِيِه قَالَ : َوقَاَل االمام َأْحم َكم رَِمَة بمِن َعمَّار ، َعنم ِإََيِس بمِن َسَلَمَة بمِن اَأم َكاَن لِلنَِّبِ  : َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا ِعكم
 .صلى هللا َعَليمِه َوسلم ُغََلم ُيسمى َرَِبح

ُهمم ُرَويمِفٌع َموماَلُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ وَ   .ِمنـم
َثَمَة قَااَل  ِر بمُن َأيب َخيـم َعُب بمُن َعبمِد اَّللَِّ الزُّبـَريمِيُّ َوَأبُو َبكم  :َهَكَذا َعدَُّه ِف المَمَوايل ُمصم

ِم  ُنُه َعَلى ُعَمَر بمِن َعبمِد المَعزِيِز ِف َأَيَّ  .ِخََلفَِتِه فـََفَرَض َلهُ َوَقدم َوَفَد ابـم
 .َواَل َعِقَب َلهُ : قَااَل 

ُ َعَليمهِ : قـُلمتُ  ُ َشِديَد ااِلعمِتَناِء مبََوايل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم، ُيُِبُّ َأنم يـَعمرِفـَُهمم  َكاَن ُعَمُر بمُن َعبمِد المَعزِيِز َرِْحَُه اَّللَّ
ِل المَمِديَنِة ِف َزَمانِهِ َوُُيمِسَن ِإلَيمِهمم، َوَقدم كَ  ِر بمِن َحزمم  َعاملَِ َأهم ِم ِخََلفَِتِه ِإََل َأيب َبكم َأنم يـَفمَحَص َلُه َعنم َمَوايل : َتَب ِف َأَيَّ

اِمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم الر َِجاِل َوالنِ َساِء َوُخدَّ  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َرَواُه المَواِقِديُّ 

َِثرِي ِف الغابة: ذََكَرُه َأبُو ُعَمَر ُُممَتَصًرا َوَقالَ َوَقدم   .اَل َأعمَلُم َلُه ِرَوايًَة، َحَكاُه ابمُن اَأم
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ُهمم زَيمُد بمُن َحارِثََة المَكلمِبُّ   .َوِمنـم
تََة َرِضيَ  َتِلِه بَِغزمَوِة ُمؤم ِر َمقم رِِه ِعنمَد ِذكم ُ َعنمُه، َوَذِلَك ِف مُجَاَدى ِمنم َسَنِة مَثَان  قـَبمَل المَفتمِح  َوَقدم َقدَّممَنا َطَرفًا ِمنم ِذكم اَّللَّ



ُهر    .بَِشم
َِمرُي المُمَقدَُّم، مثَّ بـَعمَدُه َجعمَفٌر، مثَّ بعدمَها عبد هللا بن َرَواَحة  .َوَقدم َكاَن ُهَو اَأم

َها َأنَـَّها قَاَلتم  ُ َعنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم زَيمَد بمَن َحارِثََة ِف َسرِيَّة  ِإالَّ َأمََّرُه َما بَـ : َوَعنم َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلَفهُ  َتخم  .َعَليمِهمم، َوَلوم بَِقَي بـَعمَدُه اَلسم

 .َرَواُه َأْحمَدُ 
ُهمم زَيمٌد َأبُو َيَسار    .َوِمنـم

َرهُ : ِم الصََّحابَةِ قَاَل َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ ِف ُمعمجَ  َحدثَنا ُُمَمَّد بن على : َسَكَن المَمِديَنَة، َرَوى َحِديثًا َواِحًدا اَل َأعمَلُم َلُه َغيـم
عمُت ِبََلَل  -ُهَو التبوذكى  -اْلوزجاىن، َحدثَنا َأبُو َسلَمة  َحدثَنا َحفمص ابمن عمر الطائى، َحدثَنا َأبُو ُعَمُر بمُن ُمرََّة، مسَِ

َثيِن َعنم َجدِ ي، َأنَُّه مسع َرسُ بمَن َيسَ  عمُت َأيب َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم، مسَِ ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ : َمنم َقالَ : " ول هللا يـَُقولُ اِر بمِن زَيمد  َموم
َيَّ المَقيُّوَم َوَأتُوُب ِإلَيمِه، ُغِفرَ  َ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلم تَـغمِفُر اَّللَّ ِف  َأسم  ".َلُه َوِإنم َكاَن فـَرَّ ِمَن الزَّحم

َاِعيَل المُبَخاِري ِ  َرَجُه الرتِ مِمِذيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإمسم ، َعنم َأيب َسَلَمَة ُموَسى بمِن َوَهَكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأيب َسَلَمَة، َوَأخم
َاِعيَل بِهِ   .ِإمسم

هِ َغرِيٌب اَل : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ   . نـَعمرِفُُه ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم
ُهمم َسِفيَنُة َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن َويـَُقال أبوالبخرتى* * *   .َوِمنـم

ُ َعَليم  َراَن، َوِقيَل َعبمٌس، َوِقيَل َأْحمَُر، َوِقيَل ُروَماُن، فـََلقََّبُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُه ِمهم ب  َسَنذمُكُرُه، ِه َوسلم ِلَسبَ َكاَن امسم
 .فـََغَلَب َعَليمهِ 
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ُ َعَليمهِ  تَـَرَطتم َعَليمِه َأنم خَيمُدَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًَل َِأُمِ  َسَلَمَة، فََأعمتَـَقتمُه َواشم  .َوَسلََّم َحىتَّ َُيُوَت، فـََقِبَل َذِلكَ  وََكاَن َموم
رَتِِطي َعَليَّ مَ : َوقَالَ  ُتهُ َلوم ملَم َتشم  .ا فَارَقـم

َِديُث ِف السَُّننِ   .َوَهَذا اْلم
ُلُه من َأبَناء فَارس َوُهَو سفينة بن مافنه  .َوُهَو ِمنم َمَولَِّدي المَعَرِب، َوَأصم

َماُم َأْحمَدُ  َرُج بمُن نـَُباتََة المَعبمِسيُّ، ُكوِفٌّ، َحدَّ : َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َحشم ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ َثيِن َسِفيَنُة، َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بمُن مُجمَهاَن، َحدَّ
ََلَفُة ِف أُمَِِّت َثََلثُوَن َسَنًة، مثَّ ُملمًكا بـَعمَد َذِلَك : " قَاَل َرُسوُل هللا: قَالَ   ".اْلِم

ر ، َوِخََلَفَة ُعَمَر، َوِخََلَفَة ُعثمَما: مثَّ قَاَل يل َسِفيَنةُ  ، مثَّ قَالَ َأممِسكم ِخََلَفَة َأيب َبكم ََنَها : َن، َوَأممِسكم ِخََلَفَة َعِلي   فـََوَجدم
 .َثََلِثنَي َسَنةً 

ُه يـَتَِّفُق هَلُمم َثََلثُونَ  َُلَفاِء فـََلمم َأِجدم  .مثَّ َنَظرمُت بـَعمَد َذِلَك ِف اْلم
أَلُُه َعن َأَحاِديث َرُسول بَِبطمِن َُنمَلَة ِف َزَمِن اْلمَ : َأيمَن َلِقيَت َسِفيَنَة؟ قَالَ : قـُلمُت ِلَسِعيد   ُت ِعنمَدُه َثََلَث لََيال  َأسم جَّاِج، فََأَقمم

 .هللا



 .َما َأََن مبخربك، مساىن َرُسول هللا َسِفيَنةَ : َما امسمَُك؟ قَالَ : قـُلمُت َلهُ 
" ابمُسطم ِكَساَءَك : " َليمِهمم َمَتاُعُهمم فـََقاَل يل َخَرَج َرُسول هللا َوَمَعُه َأصمَحابُُه، فـَثـَُقَل عَ : َوملَ مَسَّاَك َسِفيَنَة؟ قَالَ : قـُلمتُ 

 فـََبَسطمُتُه، َفَجَعُلوا ِفيِه َمَتاَعُهمم مثَّ ْحلوه على، فـََقالَ 
َا َأنمِت َسِفيَنُة : " َل َرُسول هللا لم فَِإَّنَّ َمِئذ  ِوقـمَر بَِعري  َأوم بَِعريَيمِن َأوم َثََلثَة  أَ " اْحِم وم َأرمبـََعة  َأوم مَخمَسة  َأوم ِستَّة  َأوم فـََلوم َْحَلمُت يـَوم

َعة  َما ثقل على، ِإالَّ َأن ُيفوا   ( .5)َسبـم
، َوَلَفظُُه ِعنمَدُهمم  ِة َثََلثُوَن َسَنًة، مثَّ َتُكوُن ُملمًكا : " َوَهَذا اْلَِديث َعن َأيب َداُوَد َوالرتِ مِمِذيِ  َوالنََّساِئيِ   ".ِخََلَفُة النـُّبـُوَّ

َماُم َأْحمَدُ َوقَ  ثـََنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم َسِعيِد بمِن مُجمَهاَن، َعنم َسِفيَنَة، قَالَ : اَل اْلمِ ٌز، َحدَّ ثـََنا بـَهم ُكنَّا ِف َسَفر ، َفَكاَن  : َحدَّ
 ُكلََّما َأعمَيا َرُجٌل َألمَقى َعَليَّ ثَِيابَُه، تـُرمًسا َأو َسيمفا،

__________ 
 )*(ُدوا ويبالغوا يزِي: ُيفوا( 5)
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ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ًئا َكِثريًا، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".َأنمَت َسِفيَنُة : " َحىتَّ َْحَلمُت ِمنم َذِلَك َشيـم
ِمَيِتِه َسِفيَنةَ  ُهوُر ِف َتسم  .َهَذا ُهَو المَمشم

َراينُّ َوُُمَمَُّد بمُن َجعمَفر الوركاىن، قَااَل َحدثَنا الرَّ : َوَقدم قَاَل َأبُو المَقاِسم المبَـَغِوي   َحدثَنا َشرِيُك : بِيِع ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد الزَّهم
ًَل َِأُمِ  َسَلَمَة، قَالَ  ، َعنم َموم َراَن المَبَجِليِ  ، َعنم ِعمم  -وم نـََهر  أَ  -ُكنَّا َمَع َرُسول هللا َفَمَررمََن ِبَواد  : بمُن َعبمِد اَّللَِّ النََّخِعيُّ

ِم ِإالَّ َسِفيَنَة : " َفُكنمُت ُأَعربِ ُ النَّاَس، فـََقاَل َل َرُسول هللا  ".َما ُكنمَت ُمنمُذ الميَـوم
َوَد بمِن َعاِمر ، َعنم َشرِيك   َماُم َأْحمَُد، َعنم َأسم  .َوَهَكَذا َرَواُه اْلمِ

مكرم، َحدثَنا ُعثمَمان بن عمر، َحدثَنا ُأَساَمُة بمُن زَيمد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن  َحدثَنا اْلمسن بن: َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمُن َمنمَده
َها َفَطَرَحيِن ِف َجزِيَرة  ِفيَها َأَسٌد فـََلمم : المُمنمَكِدِر، َعنم َسِفيَنَة، قَالَ  َر ِف َسِفيَنة  َفُكِسَرتم بَِنا، فـَرَِكبمُت َلومًحا ِمنـم رَِكبمُت المَبحم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : ِإالَّ ِبِه، فـَُقلمتُ يـَُرعميِن  ََل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِرِث َأََن َموم  .ََي َأَِب اْلم
 .َفَجَعَل يـَغمِمُزين مبَنمِكِبِه َحىتَّ َأَقاَميِن َعَلى الطَّرِيِق، مثَّ مَهمَهَم َفظَنَـنمُت َأنَُّه السَََّلمُ 

، َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدرِ  َوَقدم َرَواُه َأبُو المَقاِسمِ  ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن ُموَسى، َعنم رَُجل   .، َعنمهُ المبَـَغِويُّ َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َهاِنئ 
ِ بمِن ُُمَمَّد ، قَالَ  ، َعنم ُحَسنيم َرِميِ  المَعزِيِز بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َسَلَمَة، قَاَل َعبمِد : َوَرَواُه َأيمًضا َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَمخم

 .َعنم ُُمَمَِّد بمِن المُمنمَكِدِر، َعنم َسِفيَنةَ 
 .َفذََكَرهُ 

َثيِن َأبُو َرُيمَانََة، َعنم سفينة موَل َرُسول هللا قَ : َوَرَواُه َأيمًضا ، َحدَّ ثـََنا َهاُرون بن عبد هللا، َحدثَنا َعِليُّ بمُن َعاِصم  : الَ َحدَّ
ََسُد فـَُقلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َلِقَييِن اَأم ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َأََن َسِفيَنَة َموم

َرمَض َوقـََعدَ : قَالَ   .َفَضَرَب ِبَذنَِبِه اَأم



ُل السَُّننِ  ِلٌم َوَأهم  .َوَرَوى َلُه ُمسم
َمامُ  َِديِث الَِّذي َرَواُه اْلمِ  َأْحمَُد َأنَُّه َكانَ  َوَقدم تـََقدََّم ِف اْلم
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جَّاجِ  ِم اْلَم ُكُن َبطمَن َُنمَلَة، َوَأنَُّه أتََخََّر ِإََل َأَيَّ  .َيسم
ََلمِ * * *  ََل اْلمِسم ، َأبُو َعبمِد اَّللَِّ َموم ُهمم َسلمَماُن المَفاِرِسيُّ  .َوِمنـم

َواُل ِإََل أَ  َحم ُلُه ِمنم فَاِرَس َوتـَنَـقََّلتم ِبِه اَأم ُ َعَليمِه َأصم نم َصاَر ِلَرُجل  ِمنم يـَُهوِد المَمِديَنِة، فـََلمَّا َهاَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَكاَتَب َسي ِ  َلَم َسلمَماُن َوَأمََّرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه َرُسوُل اَّللَِّ َدُه الميَـُهوِديَّ، َوَأَعانَ َوَسلََّم ِإََل المَمِديَنِة َأسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعَلى َأَداِء َما َعَليمِه فـَُنِسَب ِإلَيمِه َوقَالَ  َل المبَـيمِت : " َصلَّى اَّللَّ  ".َسلمَماُن ِمنَّا َأهم
َرتِِه  َباِن َواِحًدا بـَعمَد وَ ( 5)َوَقدم َقدَّممَنا ِصَفَة ِهجم بَـَتُه َِأُولَِئَك الرُّهم َال ِإََل المَمِديَنة ِمنم بـََلِدِه َوُصحم اِحد  َحىتَّ آَل ِبِه اْلم

َرِة النـََّبِويَِّة ِإََل المَمِديَنِة، جم ُ َعنمُه ِف َأَواِئِل اهلِم ََلِمِه َرِضَي اَّللَّ وََكاَنتم َوفَاتُُه ِف َسَنِة مَخمس  َوَثََلِثنَي ِف  النـََّبِويَّة، َوذكرََن ِصَفِة ِإسم
ِم ُعثمَماَن  ثـَرُ : َوِقيلَ  -َأوم ِف َأوَِّل َسَنِة ِست   َوَثََلِثنَي  -آِخِر َأَيَّ َوَُّل َأكم َطَّاِب، َواَأم ِم ُعَمَر بمِن اْلم  .ِإنَُّه تـُُوِفِ َ ِف َأَيَّ

َراينُّ  ِ َومَخمِسنيَ : قَاَل المَعبَّاُس بمُن يَزِيَد المَبحم ُل المِعلمِم اَل َيُشكُّوَن َأنَُّه َعاَش ِمائـَتَـنيم تَـَلُفوا ِفيَما زَاَد َعَلى وََكاَن َأهم  َسَنًة، َواخم
 .َذِلَك ِإََل َثََلمثِائَة  َومَخمِسنيَ 

رِيَن َأنَُّه ملَم جُيَاِوِز المِمائَةَ  ُفَّاِظ المُمَتَأخِ   .َوَقِد ادََّعى بـَعمُض اْلم
ُ َأعمَلُم ِِبلصََّوابِ   .فَاَّللَّ

* * * 
ُُه  ََبِشيُّ، َوامسم َراُن اْلم ُهمم ُشقم  .َصاِلُح بن عدى، َورثُه َعَليمِه السَََّلم ِمنم َأبِيهِ َوِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوقَاَل ُمصمَعٌب الزُّبـَريمِيُّ َوُُمَمَُّد بمُن َسعمد    .َكاَن ِلَعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  فـََوَهَبُه ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
، َعنم ِإسم  َبل  رًا، قَالَ َوَقدم َرَوى َأْحمَُد بمُن َحنـم َوملَم يـَقمِسمم َلُه : َحاَق بمِن ِعيَسى، َعنم َأيب َمعمَشر ، َأنَُّه ذََكَرُه ِفيَمنم َشِهَد بَدم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
__________ 

ُزمء االول من المكتاب( 5)  .َوَذِلَك ِف اْلم
)*( 
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تَـعمملُه على االسرى، فحذاه  َوَهَكَذا ذََكَرُه ُُمَمَّدُ  ِهمم َلُه بل اسم رًا َوُهَو مَممُلوٌك َفِلَهَذا ملَم ُيسم ( 5)بمُن َسعمد  ِفيَمنم َشِهَد بَدم
ثـَُر ِمنم َنِصيب  َكاِمل   ًئا، َفَحَصَل َلُه َأكم  .ُكلُّ رَُجل  َلُه َأِسرٌي َشيـم



ُرهُ : قَالَ  ر  َثََلثَُة ِغلمَمان  َغيـم ُغََلٌم ِلَعبمِد الرَّْحمَِن بن َعومف، َوُغََلم ْلاطب ابمن َأيب بـَلمتَـَعَة، َوُغََلٌم ِلَسعمِد بمِن : َوَقدم َكاَن بَِبدم
ِسمم   .ُمَعاذ ، فـََرَضَخ هَلُمم َوملَم يـَقم

ِريِ ، َواَل : قَاَل َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ  رًا ِف ِكَتاِب الزُّهم ٌر ِفيَمنم َشِهَد بَدم َحاقَ َولَيمَس َلُه ِذكم  . ِف ِكَتاِب ابمِن ِإسم
ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن أَ  َرَة َعنم َأيب َبكم ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب َسبـم م  قَالَ َوذََكَر المَواِقِديُّ َعنم َأيب َبكم تَـعمَمَل َرُسوُل اَّللَِّ : يب َجهم اسم

يِع َما وجد ِف رحال ا َراَن َموماَلُه َعَلى مجَِ  .المَمَتاِع َوالسِ ََلِح َوالنـََّعِم َوالشَّاِء َومجع الذُّر ِيَّة ََنحَية( 1)لمُمَريمِسيِع ِمنم رِثَِّة ُشقم
َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َأبِيهِ : َوقَاَل اْلمِ ِرو بمِن َُيمََي المَماِزين ِ ِلُم بمُن َخاِلد ، َعنم َعمم ثـََنا ُمسم َوُد بمُن َعاِمر ، َحدَّ ثـََنا َأسم َراُن َحدَّ ، َعنم ُشقم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه : َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  -رََأيـم بَـَر َعَلى ِْحَار   -يـَعميِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ًها ِإََل َخيـم ُمتَـَوجِ 
 .ُيَصلِ ي َعَليمِه يُوِمُئ ِإُيَاءً 
ََحاِديِث شَ  ُ َعنمُه َشِهَد َهِذِه المَمَشاِهدَ َوِف َهِذِه اَأم  .َواِهُد َأنَُّه َرِضَي اَّللَّ

بَـَرين ابم  َزَم، َعنم ُعثمَماَن بمِن فـََرَقد ، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َأخم َراَن : ُن َأيب رَاِفع  قَالَ َوَرَوى الرتِ مِمِذيُّ َعنم زَيمِد بمِن َأخم عمُت ُشقم مسَِ
ُت المَقِطيَفَة حَتمَت َرُسولِ َأََن َواَّللَِّ : يـَُقولُ    َطَرحم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف المَقربمِ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأبُو طَلمَحة، والذى ألمقى القطيفة : َوَعنم َجعمَفِر بن ُُمَمَّد َعن َأبِيه قَالَ  َر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ الذى اختذ قـَبـم

 .شقران
 .الرتِ مِمِذي  حسن َغرِيب: لَ مثَّ قَا

__________ 
 .أعطَاهُ : حذاه( 5)
قط من المَمَتاع: الرثة( 1)  .َما يسم

)*( 
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ِِه، َوَأنه وضع حَتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َونـََزَل ِف قـَربم َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َأنَُّه َشِهَد ُغسم َكاَن ُيَصلِ ي   َتُه القطيفة الَّىِت َوَقدم تـََقدَّ
َها َوقَالَ   .َواَّللَِّ اَل يـَلمَبُسَها َأَحٌد بـَعمَدكَ : َعَليـم

اًت ِِبلم  ُلُه َفَكاَن آِخُرُهمم َموم َِثرِي ِف المَغابَِة َأنَُّه انـمَقَرَض َنسم َسِن بمُن اَأم َاِفُظ َأبُو اْلَم ِم الرَِّشيدِ َوذََكَر اْلم  .َمِديَنِة ِف َأَيَّ
ُهمم ضُ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوِمنـم تَـَراُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َاِهِليَِّة فَاشم َرُة بن َأىب ضمريَة اْلمريى، َأَصابَُه سىب ِف اْلم َفَأعمتَـَقُه، َميـم

 .وََكاَنتم َلُه َداٌر ِِبلمَبِقيِع َوَوَلدٌ : ذََكَرُه ُمصمَعٌب الزُّبـَريمِيُّ قَالَ 
َرَة، َأنَّ َرُسو : قَاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َوهمب   ِه ُضَميـم َرَة، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُضَميـم ، َعنم ُحَسنيم َل َعِن ابمِن َأيب ِذئمب 

َرَة َوِهَي تـَبمِكي فـََقاَل هَلَا  ".َما يـُبمِكيِك؟ َأَجائَِعٌة َأنمِت، َأَعارِيٌَة َأنمِت؟ : " اَّللَِّ َمرَّ بُِمِ  ُضَميـم
َ ابميِن : َلتم قَا  .َيرسول اَّللَِّ فـُرِ َق بـَيميِن َوبـَنيم



َ المَواِلَدِة َوَوَلِدَها : " فـََقاَل َرُسوُل هللا  ".اَل يـَُفرَُّق بـَنيم
ر   َرُة َفَدَعاُه فَابـمَتاَعُه ِمنمُه بَِبكم  .مثَّ َأرمَسَل ِإََل الَِّذي ِعنمَدُه ُضَميـم

َرأَ : قَاَل ابمُن َأيب ِذئمب   َرَة َوأهل : ين ِكَتاًِب ِعنمَدهُ مثَّ َأقـم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ َِأَيب ُضَميـم ِبسم
ُل بـَيمت   ، َوَأنَـُّهمم َأهم  بَيته، َأن َرُسول هللا َأعمتَـَقُهمم

، َوَمنم َلِقيَـُهمم ِمَن ِمَن المَعَرِب، ِإنم َأحبُّوا َأقَاُموا ِعنمد َرُسول هللا، وَ  ِمِهمم، َفََل يـُعمَرُض هَلُمم ِإالَّ حبَق   ِإنم َأَحبُّوا رََجُعوا ِإََل قـَوم
ًرا ِص هِبِمم َخيـم تَـوم ِلِمنَي فـَلمَيسم  .المُمسم

 .وََكَتَب ُأيَبُّ بمُن َكعمب  
َوانُ  َماُن، َويـَُقاُل ذَكم ُهمم َطهم  .َوِمنـم

َراُن، َويـَُقاُل َميم   .ُموٌن، َوِقيَل َكيمَساُن، َوِقيَل َِبَذامُ َويـَُقاُل ِمهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِم ِمنم َأنـمُفِسِهمم : " َرَوى َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََل المَقوم ِل بـَيمِِت، َوِإنَّ َموم  ".ِإنَّ الصََّدَقَة اَل حتَِلُّ يل َواَل َِأَهم

، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب،َرَواُه المبَـغمِويُّ َعنم ِمنمَجاِب بمِن  ِِه، َعنم َشرِيك  َاِرِث َوَغريم  اْلم
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، قَاَلتم  َدى بـََناِت َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َوِهَي ُأمُّ ُكلمثُوم  بِنمُت َعِلي   ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقاُل : َعنم ِإحم ًَل لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َثيِن َموم َحدَّ
مَ  َواُن، قَاَل َقاَل َرُسوُل هللاَلُه َطهم  .اُن َأوم ذَكم
 .َفذََكَرهُ 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم ُعبَـيمٌد َموم  .َوِمنـم
، َعنم عبيد موَل للنىب َصلَّى: قَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ، َعنم َشيمخ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  َعنم ُشعمَبَة، َعنم ُسَليمَماَن التـَّيمِميِ  : اَّللَّ

ُتوبَِة؟ قَالَ : قـُلمتُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَمُمُر ِبَصََلة  ِسَوى المَمكم َ المَمغمِرِب َوالمَعَشاءِ : َهلم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .َصََلة  بـَنيم
َرهُ : قَاَل َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِويُّ   .اَل َأعمَلُم َرَوى َغيـم

 .َولَيمَس َكَما قَالَ : اَل ابمُن َعَساِكرَ قَ 
، َعنم : مثَّ َساَق ِمنم َطرِيِق َأيب يـَعمَلى المموِصِلي َحدثَنا عبد االعلى بن َْحَّاد، َحدثَنا َْحَّاُد بمُن َسَلَمَة، َعنم ُسَليمَماَن التـَّيمِميِ 

 ِ ِ َكانـََتا َصائَِمتَـنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بقدح عبيد موَل َرُسول هللا َأنَّ اممَرَأتـَنيم ، وََكانـََتا تـَغمَتاَِبِن النَّاَس، َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََراِم : " فقاءا قـَيمًحا َوَدًما َوْلَمًما َعِبيطًا مثَّ قَالَ " قيئا : " فـََقاَل هَلما ََلِل َوَأفمَطَراَت َعَلى اْلم ِ َصاَمَتا َعِن اْلَم  ".ِإنَّ َهاتـَنيم

، َعنم َرُجل  وَ  ، َعنم ُسَليمَماَن التـَّيمِميِ  َماُم َأْحمَُد، َعنم يَزِيَد بمِن َهاُروَن َوابمِن َأيب َعِدي   ثـَُهمم ِف جَممِلِس َأيب َقدم َرَواُه اْلمِ  َحدَّ
 .ُعثمَماَن، َعن عبيد موَل َرُسول هللا َفذََكَرهُ 

 ُكنمُت َمَع َأيب ُعثمَماَن فـََقالَ : ثمَماَن بمِن ِغَياث  قَالَ َوَرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا َعنم ُغنمَدر ، َعنم عُ 
َثيِن َسِعيٌد : رَُجلٌ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ -َأوم ُعبَـيمٌد  -َحدَّ ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .، يشك ُعثمَمان، َموم

 .َفذََكَرهُ 



ُ َعَليمِه وَ  ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُهمم َفَضاَلُة َموم  .َسلَّمَ َوِمنـم
َهِليُّ، قَالَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   َشم ر  : َأنـمَبَأََن المَواِقِديُّ، َحدََّثىن عتَبة بن خرية اَأم َكَتَب ُعَمُر بمُن َعبمِد المَعزِيِز ِإََل َأيب َبكم

ِرو بمِن حزم، َأن افحص َل َعن خدم َرُسول هللا ِمَن الر َِجاِل َوالن ِ   .َساِء َوَمَوالِيهِ ُُمَمَِّد بمِن َعمم
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ًَل َلُه ُياىن نـََزَل الشَّاَم بـَعمُد، وََكاَن َأبُو ُمَويمِهَبَة ُمَولًَّدا ِمنم ُمَولَِّدي ُمَزيـمَنةَ : َفَكَتَب ِإلَيمِه قَالَ  َفَأعمتَـَقُه قَاَل ابمُن  وََكاَن َفَضاَلُة َموم
ًرا ِف الم : َعَساِكرَ  هِ ملَم َأِجدم ِلَفَضاَلَة ِذكم  .َمَوايل ِإالَّ ِمنم َهَذا المَوجم

ُهمم َقِفيٌز َأوَّلُُه قَاٌف َوآِخُرُه زَايٌ   .َوِمنـم
د بن ُُمَمَّد بن المُمنمَكدر، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن َُيمََي، َعنم ُُمَمَِّد : قَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمُن َمنمَده َأنبَأََن سهل بن السرى، َحدثَنا َأْحم

ِر بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن أنيس، قَالَ بمِن ُسَليم  َر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأيب َبكم ، َعنم زَُهيـم َرَّاين ِ ُ َعَليمِه : َماَن اْلم َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َوَسلََّم ُغََلم يـَُقال َلُه قفيز
 .تفرد بن ُُمَمَِّد بمِن ُسَليمَمانَ 

ُهمم ِكرمِكَرُة، َكانَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف بـَعمِض َغَزَواته َوِمنـم  .َعَلى ثـََقِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ِر بمُن َحزمم  ِفيَما َكَتَب ِبِه ِإََل ُعَمَر بمِن َعبمِد المَعزِيزِ   .َوقد ذكر َأبُو َبكم

َماُم َأْحمَدُ  ر و، َعنم َساملِِ بمِن َأيب : قَاَل اْلمِ َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ر و، قَالَ َحدَّ َعمِد، َعنم َعبمِد هللا ابمن َعمم َكاَن َعَلى ثـََقِل :  اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َرُجٌل يـَُقاُل َلُه ِكرمِكَرُة، َفَماَت فـََقالَ  فـََنَظُروا فَِإَذا َعَليمِه َعَباَءٌة َقدم َغلََّها، َأوم  " ُهَو ِف النَّاِر : " النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 .َغلَّهُ  ِكَساٌء َقدم 
َيانَ   .َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم َعِليِ  بمِن المَمِدييِنِ ، َعنم ُسفم

َعم  الذى أهداه رِفَاَعة من بىن النَِّصيب َكَما َسَيأمِت : قـُلمتُ   .َوِقصَُّتُه َشِبيَهٌة ِبِقصَِّة ِمدم
ُهمم َكيمَسانُ   .َوِمنـم

ِر بمُن أَ : قَاَل المبَـغمِويُّ  ثـََنا َأبُو َبكم ، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب َقالَ َحدَّ ثـََنا ابمُن ُفَضيمل  َبَة، َحدَّ َأتـَيمُت ُأمَّ ُكلمثُوم  بِنمَت َعِلي   : يب َشيـم
ُ : فـََقاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقاُل َلُه َكيمَساُن قَاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ًَل ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َثيِن َموم َليمِه َوَسلََّم ِف شئ ِمنم َأممِر عَ َحدَّ

ُل بـَيمت  هُنِيَنا َأنم َنَمُكَل الصََّدَقَة، َوِإنَّ َموماَلََن ِمنم َأنـمُفِسَنا َفََل أتَمُكل الصََّدَقَة : " الصََّدَقةِ   ".ِإَنَّ َأهم
َداُه َلُه َصاحب إسكندرية َمَع مَ  ، َأهم ِصيُّ ُهمم َمأمبُوٌر المِقبمِطيُّ اْلَم  .ارِيَة وشريين َوالمبَـغمَلةَوِمنـم
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ُهَما َما ِفيِه ِكَفايَةٌ  ُ َعنـم  .َوَقدم َقدَّممَنا ِمنم َخرَبِِه ِف تـَرممَجَِة َمارِيََة َرِضَي اَّللَّ
َمى  َوَد ِمنم ُمَولَِّدي ِحسم َعٌم، وََكاَن َأسم ُهمم ِمدم َُذاِميُّ، قُ ( 5)َوِمنـم َداُه َرفَاَعُة بمُن زَيمد  اْلم ُ َعَليمِه َأهم ِتَل ِف َحَياِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



بَـرَ   .َوَسلََّم َوَذِلَك َمرمِجَعُهمم ِمنم َخيـم
ُ َعَليمِه َوسَ  َعٌم َُيُطُّ َعنم ََنَقِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَما ِمدم َلَها، ِإذم َجاَءُه سَ فـََلمَّا َوَصُلوا ِإََل َواِدي المُقَرى فـَبَـيـم ٌم َعائٌِر لََّم َرحم هم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : فـََقتَـَلُه، فـََقاَل النَّاسُ  َلَة : " َهِنيًئا َلُه الشََّهاَدُة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكَلَّ َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه، ِإنَّ الشَّمم
بَـَر  َم َخيـم َها المَمَقاِسُم  -الَِِّت َأَخَذَها يـَوم َتِعُل َعَليمِه ََنرًا لَتَ  -ملَم ُتِصبـم  ".شم

ُعوا َذِلَك َجاَء رَُجٌل ِبِشَراك   ِ  -فـََلمَّا مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم  -َأوم ِشَراَكنيم ِشَراٌك ِمنم ََنر ، َأوم شرا َكاَن ِمنم " فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ".ََنر  

ِر بمِن يَزِ  ، َعنم ثـَوم َرَجاُه ِمنم َحِديِث َماِلك   .يَد، َعنم َأيب المَغيمِث، َعنم َأيب ُهَريـمَرةَ َأخم
َماُن، َوُهَو الَِّذي َرَوتم َعنمُه ُأمُّ ُكلمُثوم  بِنمُت َعِلي   ِف حَتمِرمِي الصََّدقَ  َراُن َويـَُقاُل َطهم ُهمم ِمهم ِة َعَلى َبيِن َهاِشم  َوَمَوالِيِهمم َكَما َوِمنـم

 .تـََقدَّمَ 
ُهمم َميمُموٌن َوُهوَ  َلُه  َوِمنـم  ( .1)الَِّذي قـَبـم
ُهمم ََنِفٌع َموماَلهُ   .َوِمنـم

َاِفُظ ابمُن َعَساِكرَ  َحاَق، َأنـمَبَأََن َأْحمَُد بمُن ُمَُ : قَاَل اْلم َبَأََن َأبُو المَفتمِح املاهاىن، َأنبَأََن ُشَجاع الصوىف، َأنبَأََن ُُمَمَّد ابمن ِإسم مَِّد َأنـم
ثـََنا ُُمَمَّدُ  َجِعيُّ، َعنم يُوُسَف بم  بمِن زََِيد ، َحدَّ َشم َبَأََن َأبُو َماِلك  اَأم ِن بمُن َعبمِد المَمِلِك بمِن َمرمَواَن، َحدثَنا يَزِيُد بمُن َهاُروَن، َأنـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َقالَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعنم ََنِفع  َموم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ : َميمُمون  اَل : "  َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ مسَِ
، َواَل ِمسمكني متكرب، َواَل منان بَِعَمِلِه على هللا عزوجل  َنََّة َشيمٌخ زَان  ُخُل اْلم  ".يَدم

__________ 
 .َأرض ببادية الشَّام: حسمى( 5)
 .قَتله( 1)

 .َوُهَو حَتمرِيف
)*( 
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ُرو  ُهمم نـَُفيمٌع، َويـَُقاُل َمسم رو بن عَلج بن َوِمنـم َاِرث ابمن كلدة بن َعمم ٌح، َويـَُقاُل ََنِفُع بمُن مسروح َوالصَِّحيح ََنِفع بن اْلم
َرَة الثَـَّقِفيُّ  ِف بمِن قيس، َوُهَو ثَِقيٌف َأبُو َبكم  .َسلَمة بن َعبمِد المُعزَّى بمِن ِغريََة بمِن َعوم

 .َوأُمُُّه مُسَيَُّة ُأمُّ زََِيد  
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَن نـُُزولُ َتَدَلَّ ُهَو َومجََ  َرة  َفَسمَّاُه اَعٌة ِمَن المَعِبيِد ِمنم ُسوِر الطَّاِئِف، فََأعمتَـَقُهمم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه ِف َبكم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَِب بكَرة  .َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلِمي ِ وََكاَن َرُجًَل َصاْلًِ : قَاَل َأبُو نعيم َسم َ َأيب بـَرمزََة اَأم َنُه َوبـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم  .ا آَخى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم ِصف ِ : قـُلمتُ  ََمِل، َواَل َأَيَّ َعَة اْلم َهدم َأبُو َبَكَرَة َوقـم َوفَاتُُه ِف َسَنِة  نِي، وََكاَنتم َوُهَو الَِّذي َصلَّى َعَليمِه ِبَوِصيَِّتِه ِإلَيمِه، َوملَم َيشم



ِ َومَخمِسنيَ  َدى َومَخمِسنَي، َوِقيَل َسَنِة اثـمنَـتَـنيم  .ِإحم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم َواِقٌد، َأوم َأبُو َواِقد  َموم  .َوِمنـم

َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  االصبهاين ِرو بمُن َْحم : قَاَل اْلم ثـََنا َأبُو َعمم َيان، َحدثَنا ُُمَمَّد بن ُيَي بن عبد َحدَّ َسُن بن ُسفم ثـََنا اْلَم َداَن، َحدَّ
َاِرِث بمِن َغسَّاَن، َعنم َرُجل  ِمنم  َثُم بمُن َْحَّاد ، َعِن اْلم َيـم َُسنيم بن ُُمَمَّد، َحدثَنا اهلم ِل المَمِديَنِة،  المَكِرمي، َحدثَنا اْلم قـَُريمش  ِمنم َأهم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َعنم زَاَذاَن، َعنم  ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َواِقد  َموم  َمنم َأطَاعَ : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ فـََقدم ذََكَر اَّللََّ، َوِإنم قـَلَّتم َصََلتُُه َوِصَياُمُه َوِتََلَوتُُه المُقرمآَن، َوَمنم َعَصى اَّللََّ فَـ  َلمم يَذمُكرمُه، َوِإنم َكثـَُرتم َصََلتُُه َوِصَياُمُه اَّللَّ

 ".َوِتََلَوتُُه المُقرمآَن 
مَ  َماُن َكَما تـََقدَّ ُهمم ُهرمُمُز َأبُو َكيمَساُن، َويـَُقاُل ُهرمُمُز َأوم َكيمَساُن، َوُهَو الَِّذي يـَُقاُل ِفيِه َطهم  .َوِمنـم

، َأوم ُأمِ  ُكلمثُوم  بِنمِت َعِلي   َحدثَنا َعِليُّ بمُن عَ : َوقد قَاَل ابمن وهب ، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، َعنم فَاِطَمَة بِنمِت َعِلي   اِبس 
ًَل لََنا يـَُقاُل َلُه ُهرمُمُز يَُكىنَّ َأَِب َكيمَساَن، قَالَ : قَاَلتم  عمُت َموم  :مسَِ
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ُ َعَليمِه َوَسلَّ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل بـَيمت  اَل حتَِلُّ لََنا الصََّدَقُة، َوِإنَّ َمَوالِيَـَنا ِمنم َأنـمُفِسَنا َفََل أتَمُكُلوا : " َم يـَُقولُ مسَِ ِإَنَّ َأهم
 ".الصََّدَقَة 

َدَخلمُت َعَلى ُأمِ  ُكلمثُوم  : َوَقدم َرَواُه الرَّبِيُع بمُن ُسَليمَماَن، َعنم َأَسِد بمِن ُموَسى، َعنم َورمَقاَء، َعنم َعطَاِء بمِن السَّاِئِب، قَالَ 
ثـََنا َأنَّ َرُسول هللا قَالَ : فـََقاَلتم   ".ِإَنَّ اَل َنَمُكُل الصََّدَقَة : " ِإنَّ ُهرمُمَز َأوم َكيمَساَن َحدَّ

ثـََنا َأبُو َحفمص  اَأمَ : َوقَاَل َأبُو المَقاِسم المبَـَغِوي   ، َحدَّ ثـََنا َمنمُصوُر بمُن َأيب ُمَزاِحم  ُر، َعِن ابمِن َأيب زََِيد ، َعنم ُمَعاِويََة قَالَ َحدَّ : ِبَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقاُل َلُه ُهرمُمُز،  ُهمم مَممُلوٌك لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُروَن مَممُلوًكا، ِمنـم رًا ِعشم ُ َعَليمِه َشِهَد بَدم فََأعمتَـَقُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِم ِمنم َأنـمُفِسِهمم " : َوَسلََّم َوقَالَ  ََل المَقوم ُل بـَيمت  اَل َنَمُكُل الصََّدَقَة َفََل أتَمُكلمَها ; ِإنَّ اَّللََّ َقدم َأعمتَـَقَك َوِإنَّ َموم  ".َوِإَنَّ َأهم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُهمم ِهَشاٌم َموم  .َوِمنـم

َياَن، َعنم َعبم َأنـمَبأَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ، َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن َأيُّوَب الرَّقِ يُّ، َعنم ُسفم ِد المَكِرمِي، َعنم ََن ُسَليمَماُن بمُن ُعبَـيمِد اَّللَِّ الرَّقِ يُّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفُع َيَد : فـََقالَ َجاَء رَُجٌل : َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم ِهَشام  َموم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ اممَرَأِت اَل َتدم

 .اَلِمس  
َها : " قَالَ   ".فـََتَمتَّعم هِبَا : " ِإنَـَّها تـُعمِجُبيِن، قَالَ : قَالَ " طَلِ قم

، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، عَ : قَاَل ابمُن َمنمَدهم  َياَن الثَـّومِريِ  ُ َعَليمِه َوَقدم َرَواُه مَجَاَعٌة َعنم ُسفم ََل َبيِن َهاِشم  َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ نم َموم
هم   .َوَسلََّم َوملَم َيَسمِ 

ر و، َعنم َعبمِد المَكِرمِي،  َوَرَواُه ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن َعمم
 .َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  

ُهمم َيَساٌر، َويـَُقاُل ِإنَُّه الَِّذي قـَتَـَلُه المعُ   .َرنِيُّوَن َوقد مثُلوا بِهِ َوِمنـم



ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َبَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر َمَع نـََعِم َوَقدم ذََكَر المَواِقِديُّ ِبَسَنِدِه َعنم يـَعمُقوَب بمِن ُعتـم َم قـَرمقـََرِة المُكدم َأَخَذُه يـَوم
، فـََوَهَبُه النَّاُس ِلَرسُ  ُهمم، َِأَنَُّه رَآُه ُُيمِسُن الصَََّلَة فََأعمتَـَقُه، مثَّ َبيِن َغطََفاَن َوُسَليمم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقِبَلُه ِمنـم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِ َعُة َأبمِعَرة ، وََكانُوا ِمائـَتَـنيم ُهمم َسبـم  .َقَسَم ِف النَّاِس النـََّعَم فََأَصاَب ُكلُّ ِإنمَسان  ِمنـم
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ُهمم أَ  ه ِهََلل َوِمنـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَخاِدُمُه، َوُهَو الَِّذي يـَُقاُل ِإنَّ امسم ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َراِء َموم َمم َاِرث، َوقيل ابمن بُو اْلم بن اْلم
َاِهِليَّةِ  ، َأَصابَُه ِسَباٌء ِف اْلم َاِرِث بمِن ظََفر  السَُّلِميُّ  .مظفر، َوِقيَل ِهََلُل بمُن اْلم

ُل بمُن دَُكنيم ، َعنم : اَل َأبُو َجعمَفر  ُُمَمَُّد بمُن َعِليِ  بمِن ُدَحيمم  َوقَ  ثـََنا َأْحمَُد بن َحازِم، َأنبَأََن عبد اَّللَِّ بمُن ُموَسى َوالمَفضم َحدَّ
َراِء، قَالَ  َمم ، َعنم َأيب اْلم َحاَق، َعنم َأيب َداُوَد المَقاصِ  ، َفَكاَن النَِّبُّ  رَاَبطمتُ : يُوُنَس بمِن َأيب ِإسم م  ُهر  َكيَـوم َعَة َأشم المَمِديَنَة َسبـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيَمِت َِبَب َعِلي   َوفَاِطَمَة ُكلَّ َغَداة  فـَيَـُقولُ  َس : " َصلَّى اَّللَّ ِهَب َعنمُكُم الر ِجم ُ لُِيذم َا يُرِيُد اَّللَّ الصَََّلَة الصَََّلَة، ِإَّنَّ
َل المبَـيمِت َويُطَ   ".هِ رَُكمم َتطمِهريًا َأهم

ُل بمُن دَُكنيم  : قَاَل َأْحمَُد بمُن َحازِم   ُظ َلُه  -َوَأنـمَبَأََن ُعبَـيمُد اَّللَِّ بمُن ُموَسى َوالمَفضم َحاَق، َعنم َأيب  -َواللَّفم َعنم يُوُنَس بمِن َأيب ِإسم
َراِء، قَالَ  َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَرُجل  ِعنمَدُه طََعاٌم ِف وَعاء َفأدمخل يََدُه، فـََقالَ َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى ا: َداُوَد، َعنم َأيب اْلم َتهُ : " َّللَّ ! َغَششم

 ".َمنم َغشََّنا فـََليمَس ِمنَّا 
َبَة َعنم َأيب نـَُعيمم  بِهِ  ِر بمِن َأيب َشيـم  .َوَقدم َرَواُه ابمُن َماَجهم، َعنم َأيب َبكم

 .َولَيمَس ِعنمَدُه ِسَواهُ 
ُروِكنَي الضَُّعَفاءُ وَ  َعمَمى َأَحُد المَمتـم َاِرِث اَأم  .َأبُو َداُوَد َهَذا ُهَو نـَُفيمُع بمُن اْلم

ُ َعَليمهِ : قَاَل َعبَّاٌس الدُّوِريُّ َعِن ابمِن َمِعني   َراِء َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمم  َأبُو اْلم
َاِرِث،   ُُه ِهََلُل بمُن اْلم َص، َوَقدم رََأيمُت هِبَا ُغََلًما ِمنم َوَلِدهِ َوَسلََّم امسم  .َكاَن َيُكوُن حبِمم

ُرهُ   .َكاَن َمنمزِلُُه َخارَِج َِبِب ِْحمصَ : َوقَاَل َغيـم
َراء ِف املواَل: َوقَاَل َأبُو المَوازِِع َعنم مَسَُرةَ  َمم  .َكاَن َأبُو اْلم

ُهم َأبُو َسلَمة رَاِعي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  ُُه ُحَريمثٌ َوِمنـم م  َوامسم  . َعَليمِه َوَسلََّم، َويـَُقاُل َأبُو َسَلَّ
ثـََنا َعبَّاُد بمُن عبد الصَّمد، َحدََّثىن َأبُو َسلَمة رَاِعي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : قَاَل َأبُو المَقاِسِم المبَـَغِوي   ثـََنا َكاِمُل بمُن طَلمَحَة، َحدَّ  َحدَّ

ُ َعَليمهِ : َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  مسَِ
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سَ : " َوَسلََّم يـَُقولُ  ، َوآَمَن ِِبلمبَـعمِث َواْلِم ُ، َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َنََّة ; اِب َمنم َلِقَي اَّللََّ َيشم  ".َدَخَل اْلم
َعيمِه ِف ُأُذنـَيمِه مثَّ قَالَ َأنمَت مسَِ : قـُلمَنا بـُ ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فََأدمَخَل ُأصم َر : عمَت َهَذا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمُت َهَذا ِمنمُه َغيـم َأََن مسَِ



، َواَل َأرمَبع   ِ، َواَل َثََلث   .َمرَّة ، َواَل َمرَّتـَنيم
َِديثِ ملَم يُورِدم َلُه ابمُن َعَساِكَر ِسَوى َهذَ   .ا اْلم

َرَج َلُه ابمُن َماَجهم ََثلِثًا َلِة آَخَر، َوَأخم ِم َواللَّيـم  .َوَقدم َرَوى َلُه النََّساِئيُّ ِف الميَـوم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ََل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُهمم َأبُو َصِفيََّة َموم  .َوِمنـم

د بن : قَاَل َأبُو المَقاِسم المبَـَغِوي   ََل َحدثَنا َأْحم ِه بَِقيََّة، َعنم َأيب َصِفيََّة َموم َدام، َحدثَنا ُمعمَتمر، َحدثَنا َأبُو َكعمب  َعنم َجدِ  المِمقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأنَُّه َكاَن يوضع َلُه نطع  يـُرمَفُع وجياء بزنبيل ِفيِه َحًصى فـَُيَسبِ ُح بِِه ِإََل ِنصمِف النـََّهاِر، مثَّ ( 5)النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُوََل َسبََّح َحىتَّ ُُيمِسيَ   .فَِإَذا َصلَّى اَأم
ُم، َوَزومُج  َرَة المُمتَـَقدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواِلُد ُضَميـم ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َرَة َموم ُهمم َأبُو ُضَميـم َرةَ َوِمنـم  .ُأمِ  ُضَميـم

َاِعيُل بن عبد : َكرِِهمم َوَخرِبِِهمم ِف ِكَتاهِبِمم َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  ِف الطَّبَـَقاتِ َوَقدم تـََقدََّم ِف تـَرممَجَِة ابمِنِه َطَرٌف ِمنم ذَ  َأنـمَبَأََن ِإمسم
َرَة، َأنَّ المِكَتاَب الَِّذي َكتَـبَ  ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ُضَميـم َثيِن ُحَسنيم ُ َعَليمهِ ُه َرُسوُل اَّللَِّ هللا بن ُأَويمس  المَمَدينُّ، َحدَّ   َصلَّى اَّللَّ

َرةَ  ِل بـَيمِتِه، ِإنَـُّهمم : َوَسلََّم َِأَيب ُضَميـم َرَة َوَأهم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِكَتاٌب ِمنم ُُمَمَّد  َرُسوِل اَّللَِّ َِأَيب ُضَميـم َل بـَيمت    ِبسم َكانُوا َأهم
ِمِه فـََقدم َأِذَن َلُه، َوِإنم  ِمَن المَعَرِب، وََكانُوا ممَّن َأفَاَء اَّللَُّ  َرَة ِإنم َأَحبَّ َأنم يـَلمَحَق بَِقوم  َعَلى َرُسوِلِه فََأعمتَـَقُهمم مثَّ َخيـََّر َأَِب ُضَميـم

ََل  َتاَر اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَدَخَل ِف اْلمِسم ِل بـَيمِتِه، َفاخم ، َفََل يـَعمِرضم هَلُمم َأَحٌد ِإالَّ مِ َأَحبَّ َأنم َُيمُكَث َمَع َرُسول هللا فـََيُكونُوا ِمنم َأهم
ِص هبم خريا، وَكتب َأىب بن َكعمب تَـوم ِلِمنَي فـَلمَيسم  .ِبَريم ، َوَمنم َلِقيَـُهمم ِمَن المُمسم

__________ 
لد: النطع( 5)  .ِبَساط من االدمي، َوُهَو اْلم

)*( 
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َاِعيُل بمُن َأيب ُأَويمس   ََل : قَاَل ِإمسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوُهَو َأَحُد َْحميَـرَ  فـَُهَو َموم  .َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم ِف َسَفر  َوَمَعُهمم َهَذا المِكَتاُب فـََعَرَض هَلُُم اللُُّصوُص، فََأَخُذوا َما َمَعهم فأخرجوا َهذَ  ٌم ِمنـم ا المكتاب ِإلَيمِهم َوَخَرَج قـَوم

ُهمم َوملَم يـَعمِرُضوا هَلُمم فأعلموهم مبَا ِفيِه، فـََقَرُءوُه   .فـََردُّوا َعَليمِهمم َما َأَخُذوا ِمنـم
ِمِننَي َوَجاَء َمَعُه ِبِكَتاهبِِ : قَالَ  ِديِ  َأِمرِي المُمؤم َرَة ِإََل المِمهم ُ بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َأيب ُضَميـم ِديُّ َوَوَفَد ُحَسنيم مم َهَذا، فََأَخَذُه المَمهم

ًنا َثََلمَثِاَئِة ِديَنار  فـََوَضَعُه َعَلى بَ   .َصرِِه، َوَأعمَطى ُحَسيـم
ُهمم َأبُو ُعبَـيمد  َموماَلُه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ   .َوِمنـم

َماُم َأْحمَدُ  ، َعنم َأيب ُعبَـ : قَاَل اْلمِ ِر بمِن َحومَشب  ثـََنا َعفَّان، َحدثَنا أِبن المَعطَّار، َحدثَنا قـََتاَدُة، َعنم َشهم يمد  َأنَُّه طََبَخ َحدَّ
ُ َعَليمِه وَ  رًا ِفيَها ْلَمٌم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِقدم فـََناَولمُتُه " ََنَوَليِن ِذرَاَعَها : " َسلَّمَ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".َوَليِن ذراعها َنَ " فـََناَولمُتُه فـََقاَل " ََنَوَليِن ِذرَاَعَها : " فـََقالَ 
؟ قَالَ : َفقلت ُت ِبِه : " ََي َنِبَّ اَّللَِّ َكمم لِلشَّاِة ِمنم ِذرَاع  َتيِن ِذرَاَعَها َما َدَعوم  ".َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه َلوم َسَكتَّ ََأَعمطَيـم



ِلِم بمِن ِإبـمَرا  .ِهيَم، َعنم َأَِبَن بمِن يَزِيَد المَعطَّاِر بِهِ َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل َعنم بـُنمَدار ، َعنم ُمسم
نَـُهَما* * *  َوَُّل، َوِمَن النَّاِس َمنم فـَرََّق بـَيـم ُهم من يـَُقول أبوعسيم، َوالصَِّحيُح اَأم ُهمم أبوعسيب، َوِمنـم  .َوِمنـم

ُ َعَليمهِ  َم َأنَُّه َشِهَد الصَََّلَة َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َوَحَضَر َدفـََنُه، َوَرَوى ِقصََّة المُمِغريَِة بمِن ُشعمَبةَ ; َوَسلََّم  َوَقدم تـََقدَّ
َاِرُث بمُن َأىب ُأَساَمة  َحدثَنا يزِيد بن َهاُرون، َحدثَنا ُمسلم بن عبيد َأبُو: َوقَاَل اْلم
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ُ عَ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عمُت َأَِب َعِسيب  َموم ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ : َليمِه َوَسلََّم قَالَ َنضرة، قَاَل مسَِ َأاَتين : " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُمَّى َوالطَّاُعوِن  ِيُل ِِبْلم ُمَّى ِِبلمَمِديَنِة َوَأرمَسلمُت الطَّاُعوَن ِإََل الشَّاِم، فَالطَّاُعوُن َشَهاَدٌة َِأُمَِِّت َوَرْحمٌَة ; ِجربم ُت اْلم هَلُمم َفَأممَسكم

ٌس َعَلى المَكاِفِر   ".َورِجم
َماُم َأْحمَُد َعنم يَزِيَد بمِن َهاُرونَ   .وََكَذا َرَواُه اْلمِ

َحاَق الصغاىن َحدثَنا يُوُنس بن ُُمَمَّد، حَ : َوقَاَل َأبُو َعبمِد اَّللَِّ بمُن َمنمَدهم  ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم دثَنا َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن يـَعمُقوَب، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرَج َرُسوُل : َم قَالَ حشرج بن نباتة، َحدََّثىن َأبُو َنضرة المَبصمِريُّ، َعنم َأيب َعِسيب  َموم

ر  َفَدعَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيمًَل َفَمرَّ ىب فدعاين مثَّ َمرَّ بَِيب َبكم اُه َفَخَرَج ِإلَيمِه، مثَّ َمرَّ بُِعَمَر َفَدَعاُه َفَخَرَج ِإلَيمِه، مثَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاِئطِ  َنمَصاِر، فـََقاَل َرُسول هللا ِلَصاِحِب اْلم ًرا : " انمطََلَق َُيمِشي َحىتَّ َدَخَل َحاِئطًا لِبَـعمِض اَأم َنا ُبسم َفَجاَء ِبِه فـََوَضَعُه " َأطمِعمم

يًعا مثَّ َدَعا مبَاء  َفَشِرَب ِمنمُه، مثَّ َقالَ فَأكل َرُسول هللا َوأَ  َم المِقَياَمِة َعنم َهَذا : " َكُلوا مجَِ أَُلنَّ يـَوم فََأَخَذ " ِإنَّ َهَذا النَِّعيُم، لَُتسم
ُر، مثَّ قَالَ  َرمَض َحىتَّ تـََناثـََر المُبسم َق َفَضَرَب ِبِه اَأم َم المِقَياَمِة؟ قَالَ  ََي َنِبَّ اَّللَِّ ِإَنَّ : ُعَمُر المِعذم ُئوُلوَن َعنم َهَذا يـَوم نـََعمم : " َلَمسم

ُر هِبَا الرَُّجُل َعومرَتَهُ  تـُ  .ِإالَّ ِمنم َثََلثَة ، ِخرمَقة  َيسم
ُخُل ِفيِه  َرة  يسد هبَا جوعته، َأو حجر يَدم َرِ  َوالمَقرِ   -َأوم ِكسم  ". -يـَعميِن ِمَن اْلم

د َعن شُ  َرج  َوَرَواُه االمام َأْحم  .َريمح، َعنم َحشم
َلَمُة بنت أِبن الفريعية، قَالَ  َنا َمسم ثـَتـم عمُت َميمُمونََة : تم َوَرَوى ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  ِف الطَّبَـَقاِت َعنم ُموَسى بمِن ِإمسمَاِعيَل، َحدَّ مسَِ

َ َثََلث  ِف الصِ َيامِ : بِنمَت َأيب َعِسيب  قَاَلتم  ، وََكاَن ُيَصلِ ي الضَُّحى قَائِما فعجز، وََكاَن َيُصوم َكاَن أبوعسيب يـَُواِصُل بـَنيم
م المِبيضَ   .َأَيَّ

 .وََكاَن ِف َسرِيرِِه ُجلمُجٌل فـَيَـعمِجُز َصوته ِحني يـَُناِديـََها ِبِه، فَِإَذا َحرََّكُه َجاَءتم : قَاَلتم 
ِحج  * * *  َاِر َمذم َاِريُّ، ِمنم َأَّنم ََّنم ُهمم َأبُو َكبمَشَة اَأم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوِمنـم ََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُهوِر، َموم  .َعَلى المَمشم
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ُسهُ  ُرو بمُن َسعمد ، َوِقيَل َعكم َهُرَها َأنَّ امسمَُه ُسَليمٌم، َوِقيَل َعمم َواٌل َأشم ِه َأقـم  .ِف امسِم
، وََكاَن ممَّنم َشِهَد بَ  س  ُلُه ِمنم ُمَولَِّدي َأرمِض َدوم رًاَوَأصم  .دم



ِري ِ  َبَة َعِن الزُّهم  .قَاَلُه ُموَسى بمُن ُعقم
َثَمةَ  ِر بمُن َأيب َخيـم َعٌب الزُّبـَريمِيُّ َوَأبُو َبكم َحاَق َوالمُبَخاِريُّ َوالمَواِقِديُّ َوُمصم  .َوذََكَرُه ابمُن ِإسم

 .َوَشِهَد ُأُحًدا َوَما بـَعمَدَها ِمَن المَمَشاِهدِ : زَاَد المَواِقِديُّ 
ِخَرةِ َوتـُوُ  ِم الثََُّلََثِء لَِثَمان  بَِقنَي ِمنم مُجَاَدى اْلم َطَّاِب، َوَذِلَك ِف يـَوم ِلَف ُعَمُر بمُن اْلم ُتخم َم اسم َرَة ِمَن ِفِ َ يـَوم  َسَنَة َثََلَث َعشم

َرةِ  جم  .اهلِم
رِيَن تـُُوِفِ َ َأبُو َكبم : َوقَاَل َخِليَفُة بمُن َخيَّاط   ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوِف َسَنِة َثََلث  َوِعشم ََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َشَة َموم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َلمَّا َمرَّ ِف َذَهابِِه ِإََل  ُخُلوَن  َوَقدم تـََقدََّم َعنم َأيب َكبمَشَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر َجَعَل النَّاُس يَدم جم تـَُبوَك ِِبْلِم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ بـُُيوتـَُهمم، فـَُنو  َتَمَع النَّاُس فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخُلُكمم َعَلى َهُؤاَلِء : " ِدَي َأنَّ الصَََّلَة َجاِمَعٌة، فَاجم َما يُدم

ُ َعَليمِهمم؟  ِم الَِّذيَن َغِضَب اَّللَّ ُهمم ََي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََقاَل رَُجلٌ " المَقوم  .نـَعمَجُب ِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـَقَ   َأاَل أُنـَبِ ُئُكمم بَِعمَجَب ِمنم َذِلَك؟ رَُجٌل ِمنم َأنـمُفِسُكمم : " اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلُكمم، َوَما ُهَو َكاِئٌن بـَعمدَُكمم  َِديثَ " يـُنَـبِ ُئُكمم مبَا َكاَن قـَبـم  .اْلم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد ا: َوقَاَل اْلمِ ، َعنم ُمَعاِويََة بمِن َصاِلح  َحدَّ ِدي   عمُت َأَِب  ; لرَّْحمَِن بمُن َمهم َعنم َأزمَهر ابمن سعيد اْلوارى، مسَِ

َاِريَّ، قَالَ  ََّنم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجاِلًسا ِف َأصمَحابِِه، َفَدَخَل مثَّ َخَرَج َوَقِد اغمَتسَ : َكبمَشَة اَأم : َل، فـَُقلمَناَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تـَُها، : " ََي َرُسول هللا قد َكاَن شئ؟ َقالَ  َوُة النِ َساِء َفَأتـَيمُت بـَعمَض َأزمَواِجي فََأَصبـم َأَجلم، َمرَّتم يب ُفََلنَُة فـََوَقَع ِف نـَفمِسي َشهم

ََلِل  َياُن اْلَم  ".َفَكَذِلك فافعلوا، النه ِمنم َأَماِثِل َأعمَماِلُكمم ِإتـم
َعمِد، َعنم َأىب َكبمَشة: ْحمَدُ َوقَاَل أَ  َعمَمُش، َعنم َساملِِ بمِن َأيب اْلم  َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا اَأم
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ُمَِّة َمَثُل َأرمبـََعِة نـََفر  : " قَاَل َرُسول هللا: االَّنارى، قَالَ   .َمَثُل َهِذِه اَأم
ُ َمااًل َوِعلمًما فـَُهَو يـَعمَمُل ِبهِ  تَُه َمااًل فـَُهَو يـَُقولُ  رَُجٌل آاَتُه اَّللَّ ُ َعِلَما َوملَم يـُؤم َلوم َكاَن : ِف َماِلِه َويـُنمِفُقُه ِف َحقِ ِه، َورَُجٌل آاَتُه اَّللَّ

 .يل ِمثمُل َماِل َهَذا َعِملمُت ِفيِه ِمثمَل الَِّذي يـَعمَملُ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِر َسَواٌء فـَُهَما ِف ا: " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َجم  ".َأم

تِِه ِعلمًما فـَُهَو خَيمِبُط  ُ َمااًل َوملَم يـُؤم ُ َمااًل َواَل ِعلمًما فـَُهَو يـَُقولُ ( 5)َورَُجٌل آاَتُه اَّللَّ تِِه اَّللَّ : ِفيِه يـُنمِفُقُه ِف َغريمِ َحقِ ِه، َورَُجٌل ملَم يـُؤم
 .الَِّذي يـَعمَملُ َلوم َكاَن يل ِمثمُل َماِل َهَذا َعِملمُت ِفيِه ِمثمَل 

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ".فـَُهَما ِف المِوزمِر َسَواٌء : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَة َوَعِليِ  بمِن ُُمَمَّد ، ِكََلمُهَا َعنم وَِكيع   ِر بمِن َأيب َشيـم  .َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم َأيب َبكم

َعمِد، َعِن ابمِن َأيب َكبمَشَة، َعنم َأبِيهِ َوَرَواُه ابمُن َماَجهم أَ  ه  آَخَر ِمنم َحِديِث َمنمُصور ، َعنم َساملِِ بمِن َأيب اْلم  .يمًضا ِمنم َوجم
 .َومَسَّاُه بـَعمُضُهمم َعبمَد اَّللَِّ بمَن َأيب َكبمَشةَ 

ثـََنا ُمَُ  ثـََنا يَزِيُد بمُن َعبمِد رَب ِِه، َحدَّ مَّد بن َحرمب، َحدثَنا الزُّبـَيمِديُّ، َعنم رَاِشِد بمِن َسعمد ، َعنم َأيب َعاِمر  َوقَاَل َأْحمَُد، َحدَّ



، َأنَُّه َأاَتُه فـََقالَ  َاِريِ  ََّنم ، َعنم َأيب َكبمَشَة اَأم َومَزين ِ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اهلم عمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َأطمرِقميِن ِمنم فـََرِسَك، فَِإين ِ مسَِ
ِلًما فـََعَقَب َلُه المُفرمُس َكاَن َكَأجر سبعني ْحل َعَليمِه ِف َسِبيل هللا عزوجل : " يـَُقول  ".َمنم َأطمَرَق ُمسم

، َعنم يُوُنسَ  ِلم  ، َعنم ُعَباَدَة بمِن ُمسم َاِعيَل، َعنم َأيب نـَُعيمم  ، َوَقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإمسم َعنم َسِعيد  َأيب  بمِن َخبَّاب 
َفظُوُه : البخرتى الطائى، َحدََّثىن َأبُو َكبمَشة َأنه قَالَ  ثُُكمم َحِديثًا فَاحم َما نقص َمال عبد ; َثََلٌث أُقمِسُم َعَليمِهنَّ َوُأَحدِ 

ُ هِبَا ِعزًّا،  َها ِإالَّ زَاَدُه اَّللَّ ُ َعَليمِه َِبب فقرَصَدَقة  َوَما ظُِلَم َعبمٌد مبَظمِلَمة  َفَصبَـَر َعَليـم أََلة  ِإالَّ فـََتَح اَّللَّ َتُح َعبمٌد َِبَب َمسم  .َواَل يـَفم
 .اْلَِديث

__________ 
 .يسري ِفيِه على غري هدى: خيبط( 5)

)*( 
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 .َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَالَ 
َعمَمِش، َعنم َساملِِ  َعمِد َعنمهُ َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َعنم غُنمَدر ، َعنم ُشعمَبَة، َعنم اَأم  . بمِن َأيب اْلم

َِبَن، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب كَ  ، َعِن ابمِن ثـَوم ِلم  َاِريِ  َأنَّ َرُسوَل َوَرَوى َأبُو َداُوَد َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث المَولِيِد بمِن ُمسم ََّنم بمَشَة اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َُيمَتِجُم عَ  َ َكِتَفيمهِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َلى َهاَمِتِه َوبـَنيم

َعَدَة، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ُْحمَراَن، َعنم َأيب َسِعيد   ثـََنا ُْحَيمُد بمُن َمسم ر   -َوَرَوى الرتِ مِمِذيُّ َحدَّ : قَالَ  -َوُهَو َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُبسم
َاِريَّ يـَُقولُ  ََّنم عمُت َأَِب َكبمَشَة اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم بُطمًحا  َكاَنتم ِكَمامُ : مسَِ  ( .5)َأصمَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـَراُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ * * *  َنَة، اشم ُهمم َأبُو مويهبة َموماَلُه َعَليمِه السَََّلم، َكاَن ِمنم ُمَولَِّدي ُمَزيـم  َعَليمِه َوَسلََّم فََأعمتَـَقُه، َوِمنـم
 .ُف امسمَُه رضى هللا َعنهُ َواَل يـُعمرَ 

َعٌب الزُّبـَريمِيُّ  َها بَِعريََها: َوقَاَل َأبُو ُمصم ُ َعنـم  .َشِهَد َأبُو ُمَويمِهَبَة المُمَريمِسيَع، َوُهَو الَِّذي َكاَن يـَُقوُد ِلَعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
َماُم َأْحمَُد ِبَسَنِدِه َعنمُه ِف  َم َما َرَواُه اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اللَّيمِل ِإََل البقيع، َفوقف َوَقدم تـََقدَّ َذَهاِبِه َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـغمَفَر هَلُمم مثَّ قَالَ  ِنُكمم َما َأنـمُتم: " َعَليمِه السَََّلم َفَدَعا هَلُمم َواسم  لِيَـهم
ُتمم ِفيِه ممَّا ِفيِه بعض النَّاُس، َأَتِت المِفنَتُ َكِقَطِع اللَّ  ِنُكمم َأنـم ُوََل، فـَلميَـهم ِخَرُة َأَشدُّ ِمَن اَأم يمِل المُمظمِلِم يـَرمَكُب بـَعمُضَها بـَعمًضا، اْلم

 ".ِفيِه 
نَّة َأو ِلَقاء َريبِ  : " مثَّ رََجَع فـََقالَ  َتُح َعَلى أمِِت من بعِدي َواْلم تَـرمُت ِلَقاَء َريبِ  فَ ; ََي َأَِب ُمَويمِهَبَة ِإين ِ ُخريِ مُت َمَفاتِيَح َما يـُفم اخم

ًعا : قَالَ "   .َحىتَّ قُِبضَ  -َأوم مَثَانًِيا  -َفَما لَِبَث بـَعمَد َذِلَك ِإالَّ َسبـم
 .فـََهُؤاَلِء عبيده َعَليمِه السَََّلم

__________ 
 .القَلنس: الكمام( 5)



ََواء: والبطح  .الَلزقة ِِبلرَّأمِس غري الذاهبة ِف اهلم
)*( 
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ُهنَّ َأَمُة اَّللَِّ بِنمُت َرزِيَنَة  َوأما  ( .5)إماؤه َعَليمِه السَََّلم َفِمنـم
َبَة َِأُمِ َها َرزِيَنَة َكَما َسَيأمِت، َوَلِكنم َوَقَع ِف ِرَوايَِة ابمِن َأيب َعاِصم   ، َحدثَنا ُُمَمَّد : الصَِّحيُح َأنَّ الصُّحم َرم  َبُة بمُن ُمكم ثـََنا ُعقم َحدَّ

ُ َعَليمهِ  بن ُموَسى، ثتَنا عليكة بنت المُكَميمت العتكية، قَاَلت َحدََّثىن َأىب، َعنم َأَمِة اَّللَِّ َخاِدِم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم، َأنَّ َحدَّ
َم قـَُريمظََة َوالنَِّضرِي َفَأعمتَـَقَها َوَأممَهَرَها َرزِيَنَة ُأمَّ َأمَ   .ِة اَّللَِّ َرُسوَل اَّللَِّ َسىَب َصِفيََّة يـَوم

 .َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّا
ُهنَّ ُأَميمَمةُ ]  .َوِمنـم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِثرِي َوِهَي ُمَوالَّ  ( .1[ )قَاَل ابمُن اَأم
ُل الشَّامِ   .َرَوى َحِديثـََها َأهم

ُر بمُن نَِفري  َأنَـَّها َكاَنتم تُـ  َها ُجبَـيـم ًما فـََقاَل َلهُ َرَوى َعنـم ، َفَأاَتُه رَُجٌل يـَوم ِركم ِِبَّللَِّ : " َأومِصيِن، فـََقالَ : َوضِ ُئ َرُسوَل اَّللَِّ اَل ُتشم
ًدا، َفَمنم َتركَها ُمتَـَعمدا فـََقدم بَرِئَ  ًئا َوِإنم ُقطِ عمَت َأوم ُحر ِقمَت ِِبلنَّاِر، َواَل َتدَعم َصََلًة ُمتَـَعمِ   َوِذمَُّة َرُسوِلِه، تم ِمنمُه ِذمَُّة اَّللَِّ َشيـم

ِكًرا فَِإنَُّه رََأُس ُكلِ  َخِطيَئة ، َواَل تـَعمِصنَيَّ َواِلَديمَك َوِإنم َأَمَراَك َأنم خَتمَتِلَي  َرَبنَّ ُمسم ِلَك َوُدنـمَياَك َواَل َتشم  ".ِمنم َأهم
ُهنَّ بـَرََكُة ُأمُّ َأُيمََن َوُأمُّ ُأَساَمَة بمِن زَيمِد بمِن َحارِثَ   .ةَ َوِمنـم

ِرو بمنِ  ِ بمِن َماِلِك بمِن َسَلَمَة بمِن َعمم ِرو بمِن ُحَصنيم  َوِهَي بـَرََكُة بِنمُت ثـَعمَلَبَة بمِن َعمم
ََبِشيَّةُ   .النـُّعمَماِن اْلم

ََبشِ  َوَِّل ُعبَـيمِد بمِن زَيمد  اْلم ََن، َوُهَو ابـمنـَُها ِمنم َزومِجَها اَأم يَـتـَُها ُأمُّ َأُيم َها ُكنـم ، مثَّ تـََزوََّجَها بـَعمَدُه زَيمَد بمَن َحارِثََة َغَلَب َعَليـم يِ 
 .فـََوَلَدتم َلُه ُأَساَمَة بمَن زَيمد ، َوتـُعمَرُف ِبم الظباء

__________ 
 .ِبَفتمح َأوهلَا، َوقيل ِِبلتَّصمِغريِ : رزينة( 5)

 )*(سقط من ح ( 1) 55/  5االصابة 
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ِ رَ  َرتـَنيم جم ، َوقَ َوَقدم َهاَجَرِت اهلِم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع أُمِ ِه آِمَنَة بِنمِت َوهمب  َها، َوِهَي حاضنة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـم دم  ِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َأبِيهِ   .َكاَنتم ممَّنم َورِثـََها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .قَاَلُه المَواِقِديُّ 



رُ   .َبلم َورِثـََها ِمنم ُأمِ هِ : هُ َوقَاَل َغيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوآَمَنتم َقِدُيًا َوَها: َوِقيلَ  َها ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِت َخِدجَيَة فـََوَهبَـتـم ، َوأتََخََّرتم بـَعمَد َبلم َكاَنتم َِأُخم َجَرتم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َم مَ  ر  َوتـََقدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَأنَـَّها َبَكتم [ َوُعَمرَ ]ا ذََكرمََنُه ِمنم زََِيرَِة َأيب َبكم َها بـَعمَد َوفَاِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُهَما ِإَيَّ ُ َعنـم َرِضَي اَّللَّ
ٌر ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : فـََقااَل هَلَا ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ فـََقاَلتم َأَما تـَعمَلِمنَي َأنَّ َما ِعنمَد اَّللَِّ َخيـم َي َقِد : ى اَّللَّ بـََلى، َوَلِكنم َأبمِكي َِأَنَّ المَوحم

 .انـمَقَطَع ِمَن السََّماءِ 
 .َفَجَعََل يـَبمِكَياِن َمَعَها

ِريِ ، قَالَ َوَقاَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن يُوُسف، َعن ابمن وهب، َعن يُوُنس ابمن يَزِي: َوقَاَل المُبَخاِريُّ ِف التَّارِيخِ  َكاَنتم : َد، َعِن الزُّهم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َكرِبَ، فََأعمتَـَقَها مثَّ َزوََّجَها زَيمَد بمنَ  ََن حَتمُضُن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  . َحارِثَةَ ُأمُّ َأُيم

َسة أشهر ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِبَمم  .َوتـُُوفِ َيتم بـَعمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُهر    .َوقيل سته َأشم

طاب: َوِقيلَ   .ِإنَـَّها بَِقَيتم بـَعمَد قـَتمِل ُعَمَر بن اْلم
، قَ  ِريِ  ، َعنم يُوُنَس، َعِن الزُّهم ِلٌم َعنم َأيب الطَّاِهِر َوَحرمَمَلَة، ِكََلمُهَا َعِن ابمِن َوهمب  ََبِشيَُّة : الَ َوَقدم َرَواُه ُمسم ََن اْلم َكاَنتم ُأمُّ َأُيم

 .َرهُ َفذَكَ 
ََن ِف َأوَِّل ِخََلَفِة ُعثمَماَن بمِن َعفَّان: َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعِن المَواِقِدي ِ   .تـُُوفِ َيتم ُأمُّ َأُيم

ر  قَالَ : قَاَل المَواِقِديُّ  ُ َعَليمِه َكاَن رَ : َوَأنـمَبَأََن َُيمََي بمُن َسِعيِد بمِن ِديَنار ، َعنم َشيمخ  ِمنم َبيِن َسعمِد بمِن َبكم ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَ  َها قَالَ " ََي ُأمَّهم : " َوَسلََّم يـَُقوُل َِأُمِ  َأُيم ِل بـَيمِِت : " وََكاَن ِإَذا َنَظَر ِإلَيـم  ".َهِذِه بَِقيَُّة َأهم

َثَمةَ  ِر بمُن َأيب َخيـم ، قَا: َوقَاَل َأبُو َبكم بَـَرين ُسَليمَماُن بمُن َأيب َشيمخ   َكانَ : لَ َأخم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  ََن أُمِ ي بـَعمَد أُمِ ي : " النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ".ُأمُّ َأُيم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ : َوقَاَل المَواِقِديُّ، َعنم َأصمَحابِِه المَمَدنِيِ نَي قَاُلوا َرُب فـََقاَلتَنَظَرتم ُأمُّ َأُيمََن ِإََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ : ُهَو َيشم

 .اسقىن
ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ : فـََقاَلت َعاِئَشة ُتُه َأطمَولُ : فـََقاَلتم ! َأتـَُقوِلنَي َهَذا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َما َخَدمم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َقاَهاَفَجاَء ِِبلمَماِء َفسَ " َصَدَقتم : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ثـََنا وهب بن جرير، َحدثَنا َأىب، قَالَ : َوقَاَل المُمَفضَُّل بمُن َغسَّانَ  عت ُعثمَمان ابمن المَقاِسِم قَالَ : َحدَّ َلمَّا َهاَجَرتم ُأمُّ : مسَِ

ََن َأممَستم ِِبلمُمنمَصَرِف ُدوَن الرَّومَحاِء َوِهَي َصائَِمٌة، فََأَصابـََها َعَطٌش َشِديٌد َحىتَّ   .َجَهَدَها َأُيم
َها َدلمٌو ِمَن السََّماِء ِبِرَشاء  َأبـمَيَض ِفيِه َماٌء َقاَلتم : قَالَ  َفَشرِبمُت َفَما َأَصاَبيِن َعَطٌش بـَعمُد، َوَقدم تـََعرَّضمُت : َفُديلِ َ َعَليـم

ُت بـَعمدُ  ََواِجِر َفَما َعِطشم ِم ِف اهلم َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى! المَعطش ِِبلصَّوم ثـََنا َسامل : َوقَاَل اْلم ر  المُمَقدَِّميُّ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َأيب َبكم َحدَّ



، َعنم يـَعمَلى بمِن َعطَاء ، َعِن المَولِيِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم ُأم ِ  ِ بمِن ُحَريمث  َُسنيم َبَة، َعِن اْلم ََن قَاَلتم بمُن قـُتَـيـم َكاَن ِلَرُسوِل :  َأُيم
َبَح يـَُقولُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ََن ُصِبِ  َما ِف المَفخَّارَِة : "  َعَليمِه َوَسلََّم َفخَّارٌَة يـَُبوُل ِفيَها، َفَكاَن ِإَذا َأصم َلًة " ََي ُأمَّ َأُيم ُت لَيـم فـَُقمم

ُت َوَأََن : فـََقاَلت" ََي ُأمَّ َأُيمََن ُصِبِ  َما ِف المَفخَّارَِة : " َوَأَن عطشى َفَشرِبت َما ِفيَها، فـََقاَل َرُسول هللا ََي َرُسول هللا ُقمم
ِمِك َهَذا َأبًَدا : " َعطمَشى َفَشرِبمُت َما ِفيَها فـََقالَ  َتِكي َبطمَنِك بـَعمَد يـَوم  ( .5" )ِإنََّك َلنم َتشم

َِثرِي ِف المَغابَةِ  ، َعنم حَ [ ابمنِ ]َوَرَوى َحجَّاُج بمُن ُُمَمَّد ، َعِن : قَاَل ابمُن اَأم ِكيَمَة بِنمِت أَُميمَمَة، َعنم أُمِ َها أَُميمَمَة بِنمِت ُجَريمج 
َقَة قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقَدٌح ِمنم ِعيَدان  يـَُبوُل ِفيِه َيَضُعُه حَتمَت السَّرِيِر، َفَجاَءِت : رُقـَيـم اممَرَأٌة امسمَُها َكاَن لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 بـَرََكُة َفَشرِبـَتمُه، َفطََلبه
__________ 
ها، ننبه ِإََل َأن َأممثَال َهِذه الرِ َواََيت ُمَناِفَية ِف َحِقيَقتَها للمعروف من هدى الرَُّسول َوأمره، َواَل يلمزم أحدا تصديق( 5)

 .َومن مثَّ فـََليمَس هَلَا وزن علمي
)*( 
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ُه، َفِقيلَ   .َشرِبـَتمُه بـَرََكةُ : فـََلمم جيَِدم
َتَظَرتم ِمَن النَّاِر حبِظَار   َلَقدِ : " فـََقالَ   ".احم

َِثريِ  َسِن بمُن اَأم َاِفُظ َأبُو اْلَم ََبِشيَُّة الَِِّت َقِدَمتم َمَع ُأمِ  : قَاَل اْلم َا ِهَي بـَرََكُة اْلم له َعَليمِه السَََّلم ِإَّنَّ َوِقيَل ِإنَّ الَِِّت َشرَِبتم بـَوم
نَـ  ََبَشِة، َوفـَرََّق بـَيـم  .ُهَماَحِبيَبَة ِمَن اْلم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
ُهمم فََأعم : قـُلمتُ  َها َعاِئَشُة ِمنـم تَـَرتـم ، َفَكاتـَُبوَها فَاشم َها، فـَثـََبَت َواَلُؤَها هَلَا  فََأمَّا بَرِيَرُة فَِإنَـَّها َكاَنتم ِْلِل َأيب َأْحمََد بمِن َجحمش  تَـَقتـم

، َوملَم  ِ َِديُث ِبَذِلَك ِف الصَِّحيَحنيم  . يَذمُكرمَها ابمُن َعَساِكرَ َكَما َوَرَد اْلم
ُهنَّ َخِضَرةُ   .َوِمنـم

َياُن، َعنم َجعمَفِر بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأبِيِه قَالَ : ]ذََكَرَها ابمُن َمنمَدهم فـََقالَ  ، َعنم ُسفم َكاَن ِللنَِّبِ  ( : 5[ )روى ُمَعاِويَة َعن ِهَشام 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخاِدٌم يـَُقالُ   .هَلَا َخِضَرةُ  َصلَّى اَّللَّ
تِِه سلمى : َوقَاَل ُُمَمَّد بن سعد َعن المَواِقِدي   ، َعنم َجدَّ ، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعِليِ  بمِن َأيب رَاِفع  ََل ُعبَـيمِد اَّللَِّ َحدثَنا فَائٌِد َموم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُكلَُّهنَّ َأََن َوَخِضَرُة َوَرضمَوى َوَميمُمونَُة بِنمُت سَ : َكاَن خدم َرُسول هللا: قَاَلت  .عمد ، َأعمتَـَقُهنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ومنهن خليسة موالة َحفمَصة بنت عمر

َِثرِي ِف المَغابَةِ  َصَة، ِف : قَاَل ابمُن اَأم هِتَا، َعنم ُخَليمَسَة َموماَلِة َحفم َصَة  َرَوتم َحِديثـََها عليكة بِنمُت المُكَميمِت َعنم َجدَّ ِقصَِّة َحفم
تَـَبَأتم ِف بـَيمت  َكا َعَة َوَمزمِحِهَما َمَعَها بَِنَّ الدَّجَّاَل َقدم َخَرَج، فَاخم َدَة بِنمِت َزمم نُوا يُوِقُدوَن ِفيِه واستضحكتا، َوَعاِئَشَة َمَع َسوم

 :َوَجاء َرُسول هللا فـََقالَ 



بَـَراَتُه مبَا َكاَن ِمنم " َما َشأمُنُكَما؟ "  َها فـََقاَلتم  فََأخم َدَة، َفَذَهَب ِإلَيـم َرَج الدَّجَّاُل؟ فـََقالَ : َأممِر َسوم اَل، : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأخم
َها بـَيمَض المَعنمَكُبوتِ " وََكاَن َقدم َخَرَج  ُفُض َعنـم  .َفَخَرَجتم َوَجَعَلتم تـَنـم

َِثرِي ُخَليمَسُة َموماَلُة َسلمَماَن المَفارِ  ه، وتعويضه َعَليمِه السَََّلم : ِسيِ  َوقَالَ َوذََكَر ابمُن اَأم ََلم سلَمان وإعتاقها ِإَيَّ هَلَا ذكر ِف ِإسم
 .هَلَا بَِنم َغَرَس هَلَا َثََلمَثِائَِة َفِسيَلة ، ذََكرمتـَُها متييزا

__________ 
 .َسَقطت من ا( 5)

)*( 
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َلُة َخاِدُم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  ُهنَّ َخوم َِثريِ َوِمنـم  . َعَليمِه َوَسلََّم، َكَذا قَاَل ابمُن اَأم
، َعنم ُأمِ ِه، َعنم ُأمِ َها  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َطرِيِق َحفمِص بمِن َسِعيد  المُقَرِشيِ  َلَة وََكاَنتم َخاِدَم النَِّبِ  َوَقدم َرَوى َحِديثـََها اْلم َخوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفذَكَ  ُعُروا بِِه، َصلَّى اَّللَّ ِي ِبَسَبِب جرو كلب َماَت حَتت َسرِيره َعَليمِه السَََّلم َوملَم َيشم َر َحِديثًا ِف أتََخُِّر المَوحم
لُُه تـََعاََل  ُي، فـَنَـَزَل قـَوم َرَجُه َجاَء المَوحم  ".َوالضَُّحى َواللَّيمِل ِإَذا َسَجى : " فـََلمَّا َأخم

ُهوُر ِف  ُر َذِلكَ  َوَهَذا َغرِيٌب، َوالمَمشم  .َسَبِب نـُُزوهِلَا َغيـم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُهنَّ َرزِيَنُة، قَاَل ابمُن َعَساِكرَ * * *  ُ َعَليمِه : َوِمنـم ، وََكاَنتم خَتمُدُم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َوالصَِّحيُح َأنَـَّها َكاَنتم ِلَصِفيََّة بِنمِت ُحَيي  
 .َوَسلَّمَ 
َم ِف : قـُلمتُ  َنِتَها َأَمِة هللا َأنه َعَليمِه السَََّلم َأممَهَر َصِفيََّة بِنمِت ُحَيي   أُمََّها َرزِيَنَة، فـََعَلى َهذَ َوَقدم تـََقدَّ ا يكون َأصملَها  تـَرممَجَِة ابـم

 .َلُه َعَليمِه السَََّلمُ 
َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى ثتَنا عليكة بِنمُت : َوقَاَل اْلم ثـََنا َأبُو سعيد اْلشمى، َحدَّ َنُة قَاَلتم َحدَّ عمُت أُمِ ي أَُميـم المُكَميمِت، قَاَلتم مسَِ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ  َة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثتيِن أمة اَّللَِّ بِنمِت َرزِيَنَة ُمَوالَّ َم َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسىَب َصِفيََّة يـَوم لَّى اَّللَّ
ُ، َوَأنََّك : ِحني فتح هللا َعَليمِه، فَجاء يـَُقوُدَها َسِبيًَّة، فـََلمَّا رََأِت النِ َساُء قَاَلتم  قـَُريمَظَة َوالنضري َهُد َأنم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َأشم

 َرُسولُ 
 .اَّللَِّ 

 .َها َرزِيَنةَ فََأرمَسَلَها وََكاَن ِذرَاُعَها ِف يَِدِه، فََأعمتَـَقَها مثَّ َخطَبَـَها َوتـََزوََّجَها َوَأممَهرَ 
َوُد ممَّا َسَبَق ِمنم ِرَوايَِة ابمِن َأيب َعاِصم   َياِق، َوُهَو َأجم  .َهَكَذا َوَقَع ِف َهَذا السِ 

َقهَ  بَـَر، َوَأنَُّه َأعمتَـَقَها َوَجَعَل ِعتـم َقَّ َأنه َعَليمِه السَََّلم اصمطََفى َصِفيََّة ِمنم َغَناِئِم َخيـم ا َوَما َوَقَع ِف َهِذِه ا َصَداقـَهَ َوَلِكنَّ اْلم
نَـُهَما َسنَـَتانِ  َماِن بـَيـم َم قـَُريمَظَة َوالنَِّضرِي خَتمِبيٌط فَِإنَـُّهَما يـَوم  .الرِ َوايَِة يـَوم



ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َهِقيُّ ِف الدَّاَلِئلِ  ر  المبَـيـم َاِفُظ َأبُو َبكم د: َوقَاَل اْلم بَـَرََن ابمُن َعبمَداَن، َأنبَأََن َأْحم  بن عبيد َأخم
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ثتَنا عليكة بِنمُت المُكَميمِت المَعَتِكيَُّة،  الصفار، َحدثَنا على بن اْلمسن السكرى، َحدثَنا عبيد هللا بن عمر القواريرى، َحدَّ
َنَة، قَاَلتم قـُلمُت َِأََمِة اَّللَِّ بِنمِت َرزِيَنَة َموماَلِة َرُسوِل هللا عمِت ُأمَِّك َتذمُكُر َأنَـَّها مسَِعت َرُسول هللا ََي َأَمَة ا: َعنم أُمِ َها ُأَميـم َّللَِّ َأمسَِ

َم َعاُشورَاَء؟ قَاَلتم  َواِهِهمم َويـَُقوُل : يَذمُكُر َصوم ُفُل ِف َأفـم َنِتِه فَاِطَمَة فـَيَـتـم ُعو ِبُرَضَعائِِه َوُرَضَعاِء ابـم نـََعمم َكاَن يـَُعظِ ُمُه َوَيدم
 ".مم ِإََل اللَّيمِل اَل تـُرمِضِعيهِ : " َِأُمََّهاهِتِمم 

 .َلُه َشاِهٌد ِف الصَِّحيحِ 
َِثريِ  ُهنَّ َرضمَوى، قَاَل ابمُن اَأم ، َأنَـَّها َسأََلتم َرُسوَل اَّللَِّ : َوِمنـم َرَوى َسِعيُد بمُن َبِشري ، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َرضمَوى بِنمِت َكعمب 

َاِئض ختضب، ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم اْلم  .َرَواُه َأبُو ُموَسى المَمِدييِنُّ " َما ِبَذِلَك بَمٌس " فـََقاَل  َصلَّى اَّللَّ
ُهن ُهنَّ َرُيمَانَُة بِنمُت مَشمُعوَن المُقَرِظيَُّة، َوِقيَل النَّضمرِية، َوقد تقدم ذكرَها بعد َأزَواجه رضى هللا َعنـم  .َوِمنـم

 .ومنهن زرينة َوالصَِّحيُح َرزِيَنُة َكَما تـََقدَّمَ 
ُهنَّ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َوِمنـم َة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َسائَِبُة ُمَوالَّ

َها طَاِرُق بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َرَوى َحِديثـََها َأبُو ُموَسى  َرَوتم َعنمُه َحِديثًا ِف اللَُّقَطِة، َوَعنـم
َِثرِي ِف المَغابَةِ   .المَمِدييِنُّ َهَكَذا ذََكَر ابمُن اَأم

َصَة بِنمِت ُعَمرَ َوِمنـم  َنمَصارِيَُّة، َوِقيَل َموماَلُة َحفم  .ُهنَّ َسِديَسُة اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِهِه : " َرَوتم َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َلَم ِإالَّ َخرَّ ِلَوجم  ".ِإنَّ الشَّيمطَاَن ملَم يـَلمَق ُعَمَر ُمنمُذ َأسم

َِثريِ  ، َعنم َرَواُه : قَاَل ابمُن اَأم َومزَاِعيِ  َعنم َساملِ  َرائِيَل، َعِن اَأم ِل بمِن المُمَوفَِّق، َعنم َأبِيِه، َعنم ِإسم َسِديَسَة،  َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن المَفضم
َحاُق بمُن َيَسار  َعِن المَفضملِ   .َوَرَواُه ِإسم

 فـََقاَل َعنم 
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 .َسلََّم، َفذََكَرهُ سديسة، َعن َحفمَصة َعن النَِّب صلى َعَليمِه وَ 
 .َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  َوابمُن مندة

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .ومنهن َسَلَمة، حاضنة ِإبـمَراِهيم بن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِل َوالطَّلمِق َوالرََّضاِع َوالسََّهِر، ِفيِه َغَرابٌَة َوَنَكارٌَة مِ  َمم َناِدِه َوَمتمِنهِ َرَوتم َعنمُه َحِديثًا ِف َفضمِل اْلم  .نم ِجَهِة ِإسم

ِرو بم  ، َعنم َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  َوابمُن َمنمَدهم، ِمنم َحِديِث ِهَشاِم بمِن َعمَّاِر بمِن ُنَصريم  َخِطيِب دمشق، َعن َأبِيه َعمم َوماَلين ِ ِن َسِعيد  اْلم



َها  .َأَنس  َعنـم
َِثريِ   .ذََكَرَها ابمُن اَأم

ُهنَّ َسلمَمى َها َأنَـَّها قَاَلتم َوِمنـم ، َكَما َرَواُه المَواِقِديُّ َعنـم ُ : ، َوِهَي ُأمُّ رَاِفع  اممَرَأُة َأيب رَاِفع  ُدُم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكنمُت َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُكلََّناَعَليمِه َوَسلََّم َأََن َوَخِضَرُة َوَرضمَوى َوَميمُمونَُة بِنمُت َسعمد  فََأعمتَـَقَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   .ى اَّللَّ

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَن ابمن َأيب المَمَوايل، َعنم فَا: قَاَل اْلمِ ، َحدَّ ََل َبيِن َهاِشم  ثـََنا َأبُو َعاِمر  َوَأبُو َسِعيد  َموم ََل ابمِن َحدَّ ئِد  َموم
تِِه َسلمَمى َخاِدمِ  ، َعنم َجدَّ ُكو ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : النَِّبِ  َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم قَاَلت َأيب رَاِفع  َما مسَِعت قط  أحدا َيشم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَجًعا ِف رَأمِسِه ِإالَّ قَالَ  َتِجمم : " اَّللَّ َليمِه ِإالَّ قَالَ " احم ِنَّاِء : " وىف رِجم ُهَما ِِبْلم ِضبـم  ".اخم
َُباِب،َوَهَكَذا َروَ  ِكََلمُهَا َعنم فَاِئد    اُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث ابمِن َأيب المَمَوايل، َوالرتِ مِمِذيَّ َوابمِن َماَجهم ِمنم َحِديِث زَيمِد بمِن اْلم

تِِه َسلمَمى بِهِ  ، َعنم َجدَّ  .َعنم َموماَلُه ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعِليِ  بمِن َأيب رَاِفع 
َا نـَعمرِفُُه ِمنم َحِديِث فَائِد  : ِمِذيُّ َوقَاَل الرتِ م   .َغرِيٌب ِإَّنَّ

َصاُؤَها ِتقم ُرَها َواسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َيُطوُل ِذكم َة َأَحاِديَث َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َوَقدم َرَوتم ِعدَّ
 .َوَقدم شِهدت سلمى وقـمَعة حنني: قَاَل ُمصمَعٌب الزُّبـَريمِيُّ 
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َرِيَرَة فـَتـُعمِجُبهُ : لمتُ قُـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم اْلم  .َوَقدم َوَرَد َأنَـَّها َكاَنتم َتطمُبُخ لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َها، َوَقدم َكاَنتم َأوَّ  ُ َعنـم َة بِنمِت َعبمِد اًل ِلَصِفيَّ َوَقدم أتََخَّرت ِإََل بعد َموته َعَليمِه السَََّلم، َوَشِهَدتم َوفَاَة فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وََكاَنتم قَابِ  َلَة َأوماَلِد فَاِطَمَة َوِهَي الَِِّت قبلت المُمطَِّلِب َعمَِّتِه َعَليمِه السَََّلم، مثَّ َصاَرتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، وَ  َها َمَع َزومِجَها َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َوَأمسمَاِء ِإبـمَراِهيم بن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقدم شِهدت غسل فَاِطَمة َوَغسََّلتـم
يقِ   .بِنمِت ُعَميمس  اممَرَأِة الصِ دِ 

َحاَق، َعنم ُعبَـ : َوَقدم قَاَل المام د َحدثَنا َأبُو النَّضر، َحدثَنا ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم يمِد اَّللَِّ بمِن َعِليِ  بمِن َأيب َأْحم
، َعنم َأبِيِه، َعنم َسلمَمى، َقاَلتم  َواَها الَِّذي قُِبَضتم ِفيِه، َفكنت أمرضها: رَاِفع  َها السَََّلُم َشكم َتَكتم فَاِطَمُة َعَليـم  .اشم

ًما َكمثل َما َيَمتِيَها ِف شكواها َذِلك  .فََأصمَبحت يـَوم
ًَل : لِبَـعمِض َحاَجِتِه فـََقاَلتم  َوَخَرَج َعِليٌّ : قَاَلتم  ُكِب يل ُغسم  .ََي أُمَّهم اسم

َسِن َما رََأيـمتـَُها تـَغمَتِسُل، مثَّ قَاَلتم  ًَل فَاغمَتَسَلتم َكَأحم  .ََي أمه َأعمِطيِن ثَِيايب اْلدد: َفَسَكبمُت هَلَا ُغسم
َها، مثَّ قَاَلتم  ِمي يل ِفَراِشي: فـََلِبَستـم َلَة َوَجَعَلتم يََدَها حَتمَت  ََي ُأمَّهم َقدِ  بَـَلِت المِقبـم تَـقم َط المبَـيمِت، فـََفَعلمُت، َواضمَطَجَعتم فَاسم َوسم

َها مثَّ قَاَلتم  يِن َأَحدٌ : َخدِ  ِشفم َن، َوَقدم َتَطهَّرمُت َفََل َيكم ُبوَضٌة اْلم  .ََي أُمَّهم ِإين ِ َمقم
 .فـَُقِبَضتم َمَكانـََها

رَبتهَفَجاَء َعِليٌّ فَ : قَاَلتم   .َأخم
 .َوُهَو َغرِيب جدا



ُت َمارِيََة المِقبمِطيَِّة َخاَلُة ِإبـمَراِهيَم َعَليمِه السَََّلُم، َوقدمَنا َأنَّ الممُ * * *  ِقَس َصاِحَب ومنهن شريين، َويـَُقال ِسريِين، ُأخم َقوم
َدامُهَا َمَع ُغََلم  امسمُ  ُُه ُجَريمُج بمُن ِميَنا َأهم َكنمَدرِيََّة َوامسم ُ َعَليمِه ِإسم لمُدُل فـََوَهبَـَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه َمأمبُوٌر َوبـَغمَلة  يـَُقاُل هَلَا الدُّ

َنُه َعبمَد الرَّْحمَِن بمَن َحسَّانَ  ، فـََوَلَدتم َلُه ابـم  .َوَسلََّم ِْلَسَّاَن بمِن ََثِبت 
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ََبِشيَُّة، َجارِيَُة عَ  ُقوَدةَ ومنهن عنقودة أم مليح اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُعنـم  .اِئَشَة، َكاَن امسمَُها ِعنَـَبَة َفَسمَّاَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  

َرةُ   .َويـَُقاُل امسمَُها ُغَفيـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ُر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .يـَعميِن مرضعه -فـَرمَوُة ِظئـم

 ".ُقلم ََي َأيُـَّها المَكاِفُروَن فَِإنَـَّها بـََراَءٌة ِمَن الشِ رمِك : ِإَذا َأَويمِت ِإََل ِفَراِشِك فَاقـمَرِئي: "  َرُسول هللاقَاَلت قَاَل َل
َكِريُّ   .ذََكَرَها َأبُو َأْحمََد المَعسم

َِثرِي ِف المَغابَةِ   .قَاَلُه ابمُن اَأم
بِيَُّة فـََقدم ذَكَ  ُ َعَليمِه َوسَ فََأمَّا ِفضَُّة النـَّوم َِثرِي ِف المَغابَِة َأنَـَّها َكاَنتم َموماَلًة ِلَفاِطَمَة بِنمُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لََّم، مثَّ َر ابمُن اَأم

 ، َراَم، َعنم لَيمث  ، َعِن المَقاِسِم بمِن بـَهم َناد  ُمظمِلم  َعنم َُممُبوِب بمِن ُْحَيمد  المَبَصِريِ  ِلِه َأومَرَد إبِِسم َعنم جُمَاِهد ، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِف قـَوم
ِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا : " تـََعاََل   ".َويُطمِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمسم

ُ َعَليمهِ : مثَّ ذََكَر َما َمضمُمونُهُ  َ َمِرَضا فـََعاَدمُهَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُسنيم َسَن َواْلم َوَسلََّم َوَعاَدمُهَا َعامَُّة المَعَرِب، فـََقاُلوا  َأنَّ اْلَم
م  : َلوم نََذرمَت؟ فـََقاَل َعِليٌّ : َلَعِلي    ُت َّلِلَِّ َثََلثََة َأَيَّ  .ِإنم بَِرََئ ممَّا هِبَِما ُصمم

 .َوقَاَلتم فَاِطَمُة َكَذِلَك، َوقَاَلتم ِفضَُّة َكَذِلكَ 
ُ المَعاِفَيَة فَ  رَبِيِ  َثََلثََة آَصع من شعري، فهيأوا ِمنمُه تِلمَك فَأَلمَبُسُهَما اَّللَّ َيـم َرَض ِمنم مَشمُعوَن اْلم تَـقم َصاُموا، َوَذَهَب َعِليٌّ فَاسم

َ َأيمِديِهمم لِلمَعَشاِء َوَقَف َعَلى َلَة َصاًعا، فـََلمَّا َوَضُعوُه بـَنيم  اللَّيـم
ِكنَي َأطمَعمَ : المَباِب َساِئٌل فـََقالَ  َنَّةِ َأطمِعُموا المِمسم ُ َعَلى َمَوائِِد اْلم  .ُكُم اَّللَّ

َلُة الثَّانَِيُة َصنَـُعوا هَلُُم الصَّ  ُه َذِلَك الطََّعاَم َوَطَووما، فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـم َ َأيمِديِهمم فََأَمَرُهمم َعِليٌّ َفَأعمَطوم َخَر فـََلمَّا َوَضُعوُه بـَنيم اَع اْلم
 .َيِتيمَ َأطمِعُموا الم : َوَقَف َساِئٌل فـََقالَ 

ا ُه َذِلَك َوَطَووم  .فََأعمَطوم
َلُة الثَّالَِثُة قَالَ  َِسريَ : فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـم  .َأطمِعُموا اَأم

م  َوَثََلَث لََيال   ا َثََلثََة َأَيَّ ُه َوَطَووم  .فََأعمَطوم
ُ ِف َحقهم نمَسان : " فَأَنـمَزَل اَّللَّ ِلِه " َهل َأَتى على اْلمِ  ".رِيُد ِمنمُكمم َجَزاًء َواَل شُكورًا اَل نُ " ِإََل قـَوم
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ِة َألمَفاِظِه، َوأَ  ِنُد َذِلَك ِإََل رِكَّ ُضوًعا َوُيسم َئِمَِّة َمنم جَيمَعُلُه َموم َِديُث ُمنمَكٌر، َوِمَن اَأم َسُن َوَهَذا اْلم يٌَّة َواْلَم نَّ َهِذِه السُّورََة َمكِ 
َا ُوِلَدا ِِبلم  ُ ِإَّنَّ َُسنيم  .َمِديَنةِ َواْلم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
َلى َموماَلُة َعاِئَشَة، قَاَلتم  ًئا، ِإالَّ َأين ِ َأِجُد رِيَح : لَيـم ََلِء فََأدمُخُل ِف َأثَِرَك فـََلمم َأَر َشيـم ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنََّك خَتمُرُج ِمَن اْلَم

ِك؟ فـََقالَ  ُبتُ : " المِمسم َنمِبَياِء تـَنـم َرمُض  ِإَنَّ َمعمَشَر اَأم تَـَلَعتمُه اَأم َنَِّة، َفَما َخَرَج ِمنَّا ِمنم نـَنتم  ابـم ِل اْلم َساُدََن َعَلى َأرمَواِح َأهم  ".َأجم
َها -َوُهَو َأَحُد المَمَجاِهيِل  -َرَواُه َأبُو نـَُعيمم  ِمنم َحِديِث َأيب َعبمِد اَّللَِّ المَمَدين ِ   .َعنـم

ِمِننيَ َمارِيَُة المقبمِطيَّة أم ِإبـمَراِهيم ُرَها َمَع أُمََّهاِت المُمؤم َم ِذكم  .، تـََقدَّ
َ َمارِيََة ُأمِ  الرََِّبِب، قَالَ  نَـَها َوبـَنيم َِثرِي بـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأيمًضا: َوَقدم فـَرََّق ابمُن اَأم  .َوِهَي َجارِيٌَة لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َرِة َرَواهُ  ِل المَبصم هِتَا َمارِيََة، قَاَلتم  َحِديثـَُها ِعنمَد َأهم َتطَأمطَأمُت لِلنَِّبِ  : عبد هللا بن حبيب، َعن أم سلمى، َعنم أُمِ َها َعنم َجدَّ
رِِكنيَ  َلَة فـَرَّ ِمَن المُمشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َحىتَّ َصِعَد َحاِئطًا لَيـم  .َصلَّى اَّللَّ

 . َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَمارِيَُة َخاِدُم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : مثَّ قَالَ 
تِِه َمارِيََة  ، َعنم َجدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم  -روى َأبُو بكر َعن ابمن َعبَّاس، َعِن المُمثـَىنَّ بمِن َصاِلح   -وََكاَنتم َخاِدَم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ًئا َقطُّ َألمنَيَ ِمنم َكفِ  َرُسو : َأنَـَّها قَاَلتم  ُت بَِيِدي َشيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َما َمِسسم  .ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِتيَعابِ  َلَها َأمم اَل : قَاَل َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد المرِبِ  ِف ااِلسم  .اَل َأدمِري َأِهَي الَِِّت قـَبـم

د ُهنَّ َميمُمونَُة بِنمُت َسعمد ، َقاَل المام َأْحم ٌر، هُ  -، َحدثَنا ِعيَسى ( 5)َحدثَنا على بن حَبر : َوِمنـم َو ابمن يُوُنس، َحدثَنا ثـَوم
ُ َعلَ  َدَة، َعنم َأِخيِه، َأنَّ َميمُمونََة َموماَلَة النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأفمِتَنا : يمِه َوَسلََّم قَاَلتم ُهَو ابمُن يَزِيَد، َعنم زََِيِد بمِن َأيب َسوم

 .ِف بـَيمِت المَمقمِدِس؟
ُتوُه َفَصلُّوا ِفيِه، فَِإنَّ َصََلة ِفيِه كألف َصََلة َأرمُض الم : " قَالَ  َشِر، ائـم  "َمنمَشِر َوالمَمحم

__________ 
 .على بن ُُمَمَّد بن ُُمرز: املطبوعة( 5)

 .َوُهَو حَتمرِيف
)*( 
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َدى َلُه َكاَن َكَمنم  : "َأرََأيمَت َمنم ملَم يُِطقم َأنم يـََتَحمََّل ِإلَيمِه َأوم َيَمتَِيُه؟ قَالَ : قَاَلتم  َرُج ِفيِه، فَِإنَُّه َمنم َأهم ِد ِإلَيمِه زَيـمًتا ُيسم فـَلميـُهم
 ".َصلَّى ِفيِه 

، َعنم ِعيَسى بمِن يُوُنَس، َعنم ثـَومر ، عَ  َاِعيَل بمِن َعبمِد اَّللَِّ الرَّقِ يِ  َماَن ِن زََِيد ، َعنم َأِخيِه ُعثم َوَهَكَذا َرَواُه ابمُن َماَجهم، َعنم ِإمسم
َدَة، َعنم َميمُمونَة موالة النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم  .بمِن َأيب َسوم

ِكنِي بمِن بَُكريم ، َعنم َسِعيِد بمِن َعبمِد المَعزِيز، َعن ثـَومر، َعنم ِزََيد   ، َعنم َميمُمونََة ملَم َوقد َرَواُه َأبُو َداُود، َعن المفضل بن ِمسم



 . َأعمَلمُ يَذمُكرم َأَخاُه، فَاَّللَُّ 
ٌ َوَأبُو نعيم قَااَل : َوقَاَل َأْحمَدُ  ثـََنا ُحَسنيم َرائِيُل، َعنم زَيمِد بمِن ُجبَـريم ، َعنم َأيب يَزِيَد الضَِّبِ ِ ، َعنم َميمُمونََة بِنمِت : َحدَّ َحدثَنا ِإسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَلتم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم َوَلِد الز ََِن قَالَ ُسِئَل : َسعمد  َموماَلِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َر ِفيِه، : " النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ اَل َخيـم
 ".نـَعمََلِن ُأَجاِهُد هِبَِما ِف َسِبيِل اَّللَِّ َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنم َأنم ُأعمِتَق َوَلَد الز ََِن 

َبَة، ِكََلمُهَا َعنم َأيب نـَُعيمم  المَفضمِل بمِن َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم َعبَّاس  الدُّوِريِ  َوا ِر بمِن َأيب َشيـم بمِن َماَجهم، ِمنم َحِديِث َأيب َبكم
 .دَُكنيم  بِهِ 

ِصِليُّ  َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى المَموم ثـََنا الممَحاريب، َحدثَنا ُموَسى بم : َوقَاَل اْلم َبَة، َحدَّ ِر بمُن َأيب َشيـم ثـََنا َأبُو َبكم ُن ُعبَـيمَدَة، َعنم َأيُّوَب َحدَّ
 وََكاَنتم خَتمُدُم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  -بمِن َخاِلد ، َعنم َميمُمونََة 

َم المِقَياَمِة اَل نُوَر هلََ : " قَاَل َرُسول هللا: قَاَلتم  -َعَليمِه َوَسلََّم  ِلَها، َكالظُّلمَمِة يـَوم  ".ا الرَّاِفَلُة ِف الز ِيَنِة ِف َغريمِ َأهم
 .اَل نعرفه ِإالَّ من َحِديثه: َوَرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُموَسى بمِن ُعبَـيمَدَة َوقَالَ 

َِديثِ   .َوُهَو ُيضعفُه ِف اْلم
 .َوَقدم َرَواُه بـَعمُضُهمم َعنمُه فـََلمم يرفعهُ 

رو بن َمنم  َبَسة، قَاَله َأبُو َعمم  .َدهم ومنهن َميمُمونَة بنت َأىب عنيسة َأو َعنـم
، َكَذِلَك َرَوى: قَاَل َأبُو نـَُعيمم    َوُهَو َتصمِحيٌف، َوالصََّواُب َميمُمونَُة بِنمُت َأيب َعِسيب 
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بِ ه ، َعنم َميمُمونََة ، َعنم ُمنَـ َحِديثَها املنجع بمُن ُمصمَعب  َأبُو َعبمِد اَّللَِّ المَعبمِديُّ، َعنم ربيَعة بنت مرمثَد وََكاَنتم تـَنمِزُل ِف َبيِن قـَُريمع  
ُ َعَليمِه َوسلم َأن اممَرَأة من حريش َبَسَة َموماَلِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، َوِقيَل بِنمُت َأيب َعنـم َأَتت النَِّب صلى هللا  بِنمِت َأيب َعِسيب 

ِنييِن هِبَا، َوَأنَُّه قَاَل هَلَاََي َعاِئَشُة َأِغيِثييِن ِبَدعمَوة  ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ تُ : َعَليمِه َوسلم فنادت ِنييِن هِبَا َوُتَطمِ  َضِعي َيَدِك : " َسكِ 
ىَن َعَلى فـَُؤاِدِك َفاممَسِحيِه، َوُقويل  ِلِك َعمَّنم ِسَواَك : المُيمم ِفيِن ِبِشَفاِئِك، َوَأغمِنيِن ِبَفضم ِم اَّللَِّ اللَُّهمَّ َداِوين ِبَدَواِئِك، َواشم ِبسم

." 
تُُه َجيِ ًدا: يَعةُ قَاَلتم رَبِ  ُت ِبِه فـََوَجدم  .َفَدَعوم

َرَة َزومُج َأىب ضمريَة ُهنَّ ُأمُّ ُضَميـم  .َوِمنـم
ُهمم  ُ َعنـم َم المَكََلُم َعَليمِهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوقد تـََقدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َمَع ابـمَنته ختد ُهنَّ أم َعيَّاش بـََعثـََها َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مها ِحني َزوجَها ُعثمَمان بن َعفَّان قَاَل َأبُو المَقاِسم َوِمنـم
تِِه ُأمِ  عَ : المبَـَغِوي   َواُن، َعنم َأبِيِه، َعنم َجدَّ َثيِن َأيب َصفم َواَن، َحدَّ رَِمة، َحدثَنا َعبمُد المَواِحِد بمُن َصفم وََكاَنتم  -يَّاش  َحدثَنا ِعكم

ُ َعَليم  َوًة ( 5)ُكنمُت َأممَغُث : بـََعَث هبَا َمَع ابـمَنته ِإََل ُعثمَمان، قَاَلتم  -ِه َوَسلََّم َخاِدَم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َر ُغدم ِلُعثمَماَن التَّمم
م  فـََقالَ  َوًة، َفَسأََليِن َذاَت يـَوم َربُُه ُغدم َربُُه َعِشيًَّة، َوَأنمِبُذُه َعِشيًَّة فـََيشم ًئا؟ فـَُقلمتُ : فـََيشم  .َأَجلم : خَتمِلِطنَي ِفيِه َشيـم

 .َفََل تـَُعوِدي: قَالَ 



ُهنَّ  ُ َعنـم  .فـََهُؤاَلِء ِإَماُؤُه َرِضَي اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  َثيِن مُثَاَمُة بمُن َحزمن  َقالَ : َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا وَِكيٌع، َحدثَنا المَقاِسُم بمُن المَفضمِل، َحدَّ  :َحدَّ

ُكنمُت َأنمِبُذ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى : َهِذِه َخاِدم َرُسول هللا َفَسلمَها، ِْلَارِيَة  َحَبِشيَّة ، فـََقاَلتم : َسأَلمُت َعاِئَشَة َعِن النَِّبيِذ فـََقاَلتم 
َبَح َشِرَب ِمنمهُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف ِسَقاء  َعَشاًء فَُأوِكيِه، فَِإَذا َأصم  .اَّللَّ

ِلٌم َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث الم   .َقاِسِم بمِن المَفضمِل ِبهِ َوَرَواُه ُمسم
َنِد َجارِيَة  َحَبِشيَّة  َكا ُرُه ِف ُمسم َلمَيُق ِذكم َنِد َعاِئَشَة، َواَأم َطمَراِف ِف ُمسم َنت ختمدم النَِّب، َوِهَي ِإمَّا َأنم َهَكَذا ذََكَرُه َأصمَحاُب اَأم

َمَنا ذكرهن، َأو زَائَِدة َعَليم   .ِهنَّ َوهللا أعلمَتُكوَن َواِحَدًة ممَّنم َقدَّ
__________ 

َِفيف: املغث( 5)  .الضَّرمب اْلم
)*( 
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ُهم الَّذين خدموه من الصََّحابَة من غري مَوالِيه َفمنهمم  امه َعَليمِه السَََّلم ورضى هللا َعنـم أنس بن َمالك : فصل َوأما ُخدَّ
َضَم بمِن زَيم  ِر بمِن َضمم َنمَصاِريُّ َأَنُس بمُن َماِلِك بمِن النَّضم ِد بمِن َحَراِم بمِن ُجنمُدِب بمِن َعاِصم بن غنم ابمن َعِديِ  بمِن النَّجَّاِر اَأم

َرةِ   .النَّجَّاِريُّ، َأبُو َْحمَزَة المَمَدينُّ نَزِيُل المَبصم
رَ  َة ُمَقاِمِه ِِبلمَمِديَنِة َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمدَّ : ِسِنني، َفَما عاتبه على شئ أبدا، َواَل قَاَل لشئ فعله َخَدَم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعلمُه، َأاَل فـََعلمَتهُ   .مل فعلته؟ َواَل لشئ ملَم يـَفم
، ِهَي الَِِّت َأعمطَتمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوأُمُُّه ُأمُّ ُسَليمم  بِنمُت ِملمَحاَن بمِن َخاِلِد بمِن زَيمِد بمِن َحَرام  َوَسلََّم فـََقبـََّلُه، َوَسأَلَتمُه ى اَّللَّ

ُعَو َلُه فـََقالَ  َنََّة : " َأنم يَدم َرُه َوَأدمِخلمُه اْلم ِثرم َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَأِطلم ُعمم  ".اللَُّهمَّ َأكم
ِ َوَأََن َأنـمَتِظُر الثَّالِثََة، َواَّللَِّ ِإنَّ َمايل ِلَكِثريٌ : قَاَل َأَنسٌ  ، َوِإنَّ َوَلِدي َوَوَلَد َوَلِدي لَيَـتَـَعادُّوَن َعَلى ََنمو  َمنم فـََقدم رََأيمُت اثـمنَـتَـنيم

 .ِمائَة  
، َوِإنَّ َوَلِدي ِلُصلمِب ِماَئةٌ : َوِف ِرَوايَة   ِ َمُل ِف السََّنِة َمرَّتـَنيم  َوِإنَّ َكرمِمي لَُيحم

 .َوِستَُّة َأوماَلد  
رًا، َوَقدم َروَ  ُتِلَف ِف ُشُهوِدِه بَدم َنمَصاِريُّ َعنم َأبِيِه، َعنم مُثَاَمَة قَاَل ِقيَل َِأََنس  َوَقِد اخم رًا؟ فـََقالَ : ى اَأم َت بَدم َوَأيمَن : َأَشِهدم

ر  اَل ُأمَّ َلكَ  َهدم ُأُحًدا َأيمًضا ِلَذِلَك، َوَشِهَد اْلمُ ! َأِغيُب َعنم بَدم رًا ِلِصَغرِِه، َوملَم َيشم َهدم بَدم ُهوُر َأنَُّه ملَم َيشم بَـَر َوالمَمشم َديمِبَيَة َوَخيـم
ًنا َوالطَّاِئَف َوَما بـَعمَد َذِلك َرَة المَقَضاِء َوالمَفتمَح َوُحنَـيـم  .َوُعمم
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن ابمِن ُأمِ  ُسَليمم  : قَاَل َأبُو ُهَريـمَرةَ  َبَه َصََلًة ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عميِن َأَنَس بمَن َماِلك  يَـ  -َما رََأيمُت َأَحًدا َأشم
-. 

َسَن النَّاِس َصََلًة ِف َسَفرِِه َوَحَضرِهِ   .َوقَاَل ابمُن ِسريِيَن، َكاَن َأحم
َرِة، َوُهَو آِخُر َمنم َكاَن َقدم بَِقَي ِفيَها ِمَن الصََّحابَِة، ِفيَما قَاَلُه َعِليُّ بمُن  َك ِف َسَنِة المَمِدييِنِ ، َوَذلِ وََكاَنتم َوفَاتُُه ِِبلمَبصم

َدى َوِقيلَ  ِعنَي، َوِقيَل ِإحم ثـَرُ : ِتسم َكم َهُر، َوَعَليمِه اَأم َشم ِعنَي، َوُهَو اَأم ِ، َوقيل َثََلث َوِتسم تَـنيم  .ثِنـم
َنِدهِ  َماُم َأْحمَُد ِف ُمسم َم َماَت فـََقدم َرَوى اْلمِ ُرُه يـَوم ثـََنا ُمعمَتِمُر بمُن ُسَليمَماَن، َعنم : َوَأمَّا ُعمم ُْحَيمد ، َأنَّ َأَنًسا َعمََّر ِمائََة َسَنة   َحدَّ

َر َسَنة    .َغيـم
، َوِقيَل ِماَئٌة َوَثََلُث ِسِننيَ : َوَأَقلُّ َما ِقيلَ  ثـَُر َما ِقيَل ِماَئٌة َوَسبمُع ِسِننَي، َوِقيَل ِستٌّ ُعوَن، َوَأكم  .ِستٌّ َوِتسم

ُ َأعمَلمُ   .فَاَّللَّ
ُ َعنـم * * *  ُهمم َرِضَي اَّللَّ َعمَرِجيُّ َوِمنـم َلُع بمُن َشرِيِك بمِن َعومف  اَأم َسم  .ُهُم اَأم

َباذَ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   ُُه َميمُموَن بمَن ِسنـم  .َكاَن امسم
َلِع قَالَ  َسم ِه َعِن اَأم ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  َعمَرِجيُّ ر  اَأم ِدُم النَِّبَّ َصلَّى : قَاَل الرَّبِيُع بمُن بَدم ُ َعَليمِه َوسلم وأرحل َمَعه، ُكنمُت َأخم اَّللَّ

َلة   َلُع ُقمم فَارمَحلم : " فـََقاَل َذاَت لَيـم  .أصابتين َجَنابَة َيرسول اَّللَِّ : قَالَ " ََي َأسم
ِيُل آِبيَِة الصَِّعيد، : قَالَ  ُت َوَصلَّ : قَالَ [ ُقم ََي أسلع فـَتَـَيمم: فـََقالَ ]َفَسَكَت َساَعًة َوَأاَتُه ِجربم  يمُت، فـََلمَّا انـمتَـَهيمتُ فـََتَمسَّحم

َرمِض مثَّ نـََفَضُهَما، مثَّ َمَسَح : قَالَ " ََي أسلع ُقم فاغتسل : " ِإََل المَماِء قَالَ  فَأرَاين التـََّيمُّم َفضرب َرُسول هللا يََديمِه ِإََل اَأم
َرمَض مثَّ نـََفَضُهَما َفَمَسَح هِبَِما ِذرَ  ىَن، هبما َوجهه، مثَّ ضرب بيَديمِه اَأم َرى َعَلى المُيمم َرى، َوِِبلمُيسم ىَن َعَلى المُيسم اَعيمِه، ِِبلمُيمم

 .ظَاِهَرمُهَا َوَِبِطنَـُهَما
َلُع، َكَما َأرَاُه َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل الرَّبِيعُ  َسم  .َوَأرَاين َأيب، َكَما َأرَاُه َأبُوُه، َكَما َأرَاُه اَأم

ثمُت هِبََذا  يَلَة فـََقالَ قَاَل الرَّبِيُع َفَحدَّ َف بمَن َأيب مجَِ َِديِث َعوم َسَن يصنع: اْلم  .َهَكَذا َواَّللَِّ رََأيمُت اْلَم
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ر  َهَذا، َقا ُه َرَوى َواَل َأعمَلمُ : َل المبَـَغِويُّ َرَواُه ابمُن َمنمَدهم َوالمبَـَغِويُّ ِف ِكَتابـَيمِهَما ُمعمَجِم الصََّحابَِة ِمنم َحِديِث الرَّبِيِع بمِن َبدم
َرهُ   .َغيـم

َِديَث  -َوَقدم َرَوى : قَاَل ابمُن َعَساِكرَ  َلِع بمِن  -يـَعميِن َهَذا اْلم َسم ْلِِيُّ، َعنم َأبِيِه، َعِن اَأم َثُم بمُن ُرزَيمق  المَماِلِكيُّ المُمدم َيـم اهلم
 .َشرِيك  

ُهم َأمسَاء بن َحارِثَة بن سعد بن عبد هللا ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ِرو بمِن َعاِمِر بمِن ثـَعمَلَبَة بمِن َماِلِك َوِمنـم  بن عباد بمِن َسعمِد بمِن َعمم
َلِميُّ  َسم  .بمِن أقمَصى اَأم

ِل الصُّفَِّة   .قَاَلُه ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  ; وََكاَن ِمنم َأهم
ُ َعلَ   .يمِه َوَسلَّمَ َوُهَو َأُخو ِهنمِد بمِن َحارِثََة، وََكاََن خَيمِدَماِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ



َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َحرمَمَلَة َعنم َُيمََي بمِن ِهنمِد بمِن َحارِثَ : قَاَل اْلمِ ثـََنا ُوَهيمٌب، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َة، وََكاَن ِهنمٌد َحدَّ
َُديمِبَيِة، وََكاَن َأُخوُه الَِّذي بـََعَثُه َرسُ  َاُء بمُن َحارِثَةَ ِمنم َأصمَحاِب اْلم َم َعاُشورَاَء، َوُهَو َأمسم َمُه ِِبلصِ َياِم يـَوم  .وُل اَّللَِّ َيَمُمُر قـَوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـََعثَ  َثيِن َُيمََي بمُن ِهنمد  َعنم َأمسمَاَء بمِن َحارِثََة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَك ِبِصيَ : " ُه فـََقالَ َفَحدَّ اِم َهَذا ُمرم قـَوم
ِم   ".الميَـوم

تـُُهمم َقدم طَِعُموا؟ قَالَ : قَالَ  ِمِهمم : " َأرََأيمَت ِإنم َوَجدم  ".فـَلمُيِتمُّوا آِخَر يـَوم
ر ، َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأيب َبكم َحاَق، َحدَّ د بن َخاِلد الذََّهِب ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم  َوَقدم َرَواُه َأْحم

، َعنم َأبِيِه ِهنمد  قَالَ َعنم َحِبيِب بمِن  َلِميِ  َسم َاَء اَأم َلَم فـََقالَ : ِهنمِد بمِن َأمسم م  ِمنم َأسم َمَك : " بعثىن َرُسول هللا ِإََل قـَوم ُمرم قـَوم
مه فليصم آِخره  ُهمم َأَكَل ِف أول يـَوم َت ِمنـم َم، َوَمنم َوَجدم  ".فـَلمَيُصوُموا َهَذا الميَـوم

ِمُر، َعنم َأبِيِه، َقالَ : َعِن المَواِقِدي ِ قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   عمُت َأَِب ُهَريـمَرَة يـَُقولُ : َأنـمَبَأََن ُُمَمَُّد بمُن نـَُعيمِم بمِن َعبمِد اَّللَِّ المُمجم َما  : مسَِ
ِ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َاَء ابـميَنم َحارِثََة ِإالَّ مَممُلوَكنيم  . َعَليمِه َوَسلَّمَ ُكنمُت َأُظنُّ َأنَّ ِهنمًدا َوَأمسم

(7/111) 

 
 

َرَحاِن َِببَُه، مُهَا َوَأَنُس بمُن َماِلك  : قَاَل المَواِقِديُّ   .َكاََن خَيمِدَمانِِه اَل يـَبـم
َرِة َعنم مَثَانِ : قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد   َاُء بمُن َحارِثََة ِف َسَنِة ِست   َوِستِ نَي ِِبلمَبصم  .نَي َسَنةً َوَقدم تـُُوِفِ َ َأمسم

ُر بمُن الشَّدَّاِخ اللَّيمِثيُّ  ُهم بَُكيـم  .َوِمنـم
رَ  ، َأنَّ بَُكيـم َُذيلِ ، َعنم َعبمِد المَمِلِك بمِن يـَعمَلى اللَّيمِثيِ  ر  اهلم بمَن َشدَّاخ  اللَّيمِثيَّ َكاَن خَيمُدُم النَِّبَّ  ذََكَر ابمُن َمنمَدهم ِمنم َطرِيِق َأيب َبكم

 .َعَليمِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ 
تَـَلَم َفَأعمَلَم ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َوقَالَ  ِلكَ : فَاحم  .ِإين ِ ُكنمُت َأدمُخُل َعَلى َأهم

، فـََقالَ  َن ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُت اْلم تَـَلمم َلُه، َوَلقِ ِه الظََّفَر : " َوَقِد احم  ".اللَُّهمَّ َصدِ قم قـَوم
ُر َخِطيًبا فـََقالَ فـََلمَّا َكاَن ِف زََماِن عُ  َر قُِتَل َرُجٌل ِمَن الميَـُهوِد، فـََقاَم ُعمم َأنمُشُد اَّللََّ رَُجًَل ِعنمَدُه ِمنم َذِلَك ِعلمٌم؟ فـََقاَم : مم

ٌر فـََقالَ  ِمِننيَ : بَُكيـم  .َأََن قـَتَـلمُتُه ََي َأِمرَي المُمؤم
رُ  َرُج؟ فـََقالَ : فـََقاَل ُعمم َت ِبَدِمِه فَأَيمَن المَمخم ِلِه، َفِجئمُت فَِإَذا  :بـُؤم َلَفيِن َعَلى َأهم َتخم ِمِننَي ِإنَّ رَُجًَل ِمَن المُغَزاِة اسم ََي َأِمرَي المُمؤم

ََلُم ِمينِ  : َهَذا الميَـُهوِديُّ ِعنمَد اممَرَأتِِه َوُهَو يـَُقولُ  سم َعَث َغرَُّه اْلمِ ُت بُِعرمِسِه لَيمَل التََّماِم َأبِيُت َعَلى تَـ * َوَأشم َرائِِبَها َوُُيمِسي َخَلوم
َزاِم *  َِعنَِّة َواْلِم  (5)َعَلى جرد اَأم

َها  َهُضوَن ِإََل ِفَئاِم * َكَأنَّ جَمَاِمَع الرََّبََلِت ِمنـم َلُه وطل َدَم الميَـُهوِديِ  ِبُدَعاِء َرُسوِل اَّللَِّ : قَالَ ( 1)ِفَئاٌم يـَنـم ُر قـَوم َفَصدََّق ُعمم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .لبكري مبَا تقدم َصلَّى اَّللَّ

* * * 
__________ 

ر: الرتائب( 5)  .ِعظَام الصَّدم



ابَّة  .واالعنة، مجع عنان َوُهَو سري اللجام الذى متسك بِِه الدَّ
ذ، َأو كل ْلمَمة َغِليظَة: الربَلت( 1)املغربة : واْلرد  .مجع ربلة وهى َِبِطن المَفخم
ََماَعة من النَّاس: والفئام  .اْلم

)*( 
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ََبِشيُّ  ُهمم ِبََلُل بمُن َرَِبح  اْلم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم
بُ  تَـَراُه َأبُو بكر ِمنمُه مبَال جزيل، اَلن أُميَّة َكاَن يـَُعذِ  ًَل َِأَُميََّة بمِن خلف، فَاشم ُه َعَذاًِب َشِديًدا لِيَـرمَتدَّ َعِن ُوِلَد مبَكََّة وََكاَن َموم

ََلِم فـََيأم  ِه اَّللَِّ اْلمِسم ر  َأعمتَـَقُه ابمِتَغاَء َوجم تَـَراُه َأبُو َبكم ُ َعنمُه، فـََلمَّا اشم ََلَم َرِضَي اَّللَّ  .ىَب ِإالَّ اْلمِسم
ُ َعنمهُ  رًا َوُأُحًدا َوَما بـَعمَدمُهَا ِمَن المَمَشاِهِد َرِضَي اَّللَّ  .َوَهاَجَر ِحنَي َهاَجَر النَّاُس، َوَشِهَد بَدم

 .بِِبََلِل بمِن َْحَاَمَة َوِهَي أُمُّهُ وََكاَن يـُعمَرُف 
اِس يـَرمِوي َحِديثًا ِف َذِلَك وََكاَن ِمنم َأفمَصِح النَّاِس، اَل َكَما يـَعمَتِقُدُه بـَعمُض النَّاِس َأنَّ ِسيَنُه َكاَنتم ِشيًنا، َحىتَّ ِإنَّ بـَعمَض النَّ 

 .نيٌ ِإن سني ِبََلل شِ : اَل أصل َلُه َعن َرُسول هللا َأنه قَالَ 
َرمبـََعِة َكَما َسَيأمِت، َوُهَو َأوَُّل َمنم َأذََّن َكَما َقدَّممَنا  .َوُهَو َأَحُد المُمَؤذِ ِننَي اَأم
َر النـََّفَقِة َعَلى المِعَياِل، َوَمَعُه َحاِصُل َما َيُكوُن ِمَن المَمالِ   .وََكاَن يَِلي َأمم

م : َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن ِفيَمنم َخَرَج ِإََل الشَّاِم لِلمَغزمِو، َويـَُقالُ  َوَلمَّا تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِإنَُّه َأقَاَم يُؤذن اليب بكر َأَيَّ
 .ِخََلفَته، واالول أصح َوأشهر

ٌع َوِستُّوَن َسَنةً : قَاَل المَواِقِديُّ  رِيَن َوَلُه ِبضم َق َسَنَة ِعشم  .َماَت ِبِدَمشم
سُ  َق، َويـَُقاُل ِبَداَرَيَّ : َوقَاَل المَفَلَّ ُرُه ِبِدَمشم  ، َوِقيَل ِإنَُّه َماَت حبََلَب، َوالصَِّحيحُ ( 5)قـَبـم

 .َأنَّ الَِّذي َماَت حبََلَب َأُخوُه َخاِلدٌ 
ُحولٌ  َثيِن َمنم رََأى ِبََلاًل قَالَ : قَاَل َمكم َنأَ : َحدَّ ُدمَمِة َنَِيًفا َأجم َبُه َرِضَي   َلُه َشعمرٌ ( 1)َكاَن َشِديَد اَأم َكِثرٌي، وََكاَن اَل يـَُغريِ ُ َشيـم

ُ َعنمهُ   .اَّللَّ
* * * 

__________ 
 .قـَرميَة َكِبريَة من قرى دمشق ِبلغوطة: دارَي( 5)

 .املراصد
 .من أشرف َكاِهله على َصدره: االجنأ( 1)

)*( 
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ُهمم َحبَُّة َوَسَواُء ابـمَنا َخالِ  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ُهَماَوِمنـم ُ َعنـم  .د  َرِضَي اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ  ِبيل، َعن َحبَّة َوَسَواء ابمنا : قَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو ُمَعاِويَة، قَاَل َحدثَنا وَِكيع، َحدثَنا االعمش، َعن َسَلم ابمن ُشَرحم َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ : َخاِلد  قَااَل  ًئا فََأَعنَّاُه، فـََقالَ َدَخلمَنا َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِلُح َشيـم اَل تيئسا من الرزق َما هتزهزت : " ُهَو ُيصم
 ".رؤسكما، فَِإن االنسان تلده أمه ُأَحيمِمر لَيمَس َعَليمِه قشرة، مثَّ يرزقه هللا عزوجل 

ُهمم ُذو ُِممَمر ، َويـَُقاُل ُذو ُِممرَب   ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ِتهِ َوُهَو ابمُن َأخِ ; َوِمنـم ََبَشِة، َويـَُقاُل ابمُن ُأخم  .ي النََّجاِشيِ  َمِلِك اْلم
َوَّلُ   .َوالصَِّحيُح اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم نَِيابًَة َعنمهُ  ِدَم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َكاَن بـََعَثُه لَِيخم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا جرير، َعنم : قَاَل اْلمِ ثـََنا َأبُو النَّضمِر، َحدَّ ، َعنم ِذي ُِممَمر   َحدَّ ََبَشِة خَيمِدُم  -يَزِيَد بمِن ُصَليمح  وََكاَن َرُجًَل َمَن اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم  َعُل َذِلَك ِلِقلَِّة الزَّادِ : قَالَ  -النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َر َحىتَّ انمَصَرَف، وََكاَن يـَفم رََع السَّيـم  .ُكنَّا َمَعُه ِف َسَفر  فََأسم
َهلم : " َفُحِبَس َوُحِبَس النَّاُس َمَعُه َحىتَّ َتَكاَمُلوا ِإلَيمِه، فـََقاَل هَلُمم : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقِد انـمَقَطَع النَّاُس، قَالَ : َلُه قَاِئلٌ  فـََقالَ 

َعًة؟  َجَع َهجم َلُؤَنَ : فَنزل ونزلوا، فـََقاُلوا( 5[ )َأوم قَاَل َلُه قَاِئل" ]َلَكَم َأنم نـَهم َلَة؟ فـَُقلمتُ  َمنم َيكم ُ فَداك: اللَّيـم : َأََن َجَعَليِن اَّللَّ
 ".َهاَك اَل َتُكوَننَّ ُلَكًعا : " فََأعمطَاين ِخطَاَم ََنقَِتِه فـََقالَ 

َر بَِعيد  َفَخلَّيمتُ : قَالَ  ُت ِبِطَاِم ََنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َوِخطَاِم ََنَقِِت، فـَتَـَنحَّيمُت َغيـم  فََأَخذم
ِهي، َسِبيَلُهَما ت ِس َعَلى َوجم ُت َحرَّ الشَّمم رعيان، فإىن َكَذِلك أنظر ِإلَيمِهَما ِإذم َأَخَذين الن وم، فَلم أشعر بشئ َحىتَّ َوَجدم

ُت ِبِطَاِم َنَ  َر بَِعيد ، فََأَخذم ِ ِمينِ  َغيـم َقظمُت فـََنَظرمُت َُيِيًنا َومِشَااًل فَِإَذا َأََن ِِبلرَّاِحَلتَـنيم تَـيـم ُ َعَليمِه َقِة َرسُ فَاسم وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِم فَأَيـمَقظمُتُه فـَُقلمتُ   .اَل : َأَصلَّيمَت؟ قَالَ : َوَسلََّم َوِبِطَاِم ََنَقِِت، فَأَتـَيمُت َأدمىَن المَقوم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َقَظ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـيـم  :فـََقالَ  فَأَيـمَقَظ النَّاُس بـَعمُضُهمم بـَعمًضا َحىتَّ اسم
__________ 

 .سقط من ح( 5)
)*( 
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ِمنمُه التـَُّراُب، ( 5)نعم جعلين هللا فَداك، فََأاَتُه ِبوُضوء ملَم يـَُلتَّ : يـَعميِن االداوة، فـََقالَ " ََي ِبََلُل َهلم ِف المِميَضَأِة َماٌء " 
، مثَّ َأَمَرُه فََأقَاَم فََأَمَر ِبََلاًل فََأذََّن، مثَّ قَاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  ُر َعِجل  ِ قـَبمَل الصُّبمِح َوُهَو َغيـم َعتَـنيم  َعَليمِه َوَسلََّم َفَصلَّى الرَّكم

، فـََقاَل َلُه قَاِئلٌ  ُر َعَجل  َنا، َوَقدم اَل، قبض هللا َأرمَواحَنا َوَردََّها ِإلَ : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ أفرطنا؟ قَالَ : الصَََّلَة َفَصلَّى َوُهَو َغيـم يـم
َنا   ".َصلَّيـم
َلِميُّ َأبُو ِفَراس  * * *  َسم ُهمم رَبِيَعُة بمُن َكعمب  اَأم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم

َومزَاِعيُّ  ، قَالَ : قَاَل اَأم َثيِن َُيمََي بمِن َأيب َكِثري ، َعنم َأيب َسَلَمَة، َعنم رَبِيَعَة بمِن َكعمب  َع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ُكنمُت َأبِيُت مَ : َحدَّ



ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَآتِيِه ِبَوُضوئِِه َوَحاَجِتِه، َفَكاَن يـَُقوُم ِمَن اللَّيمِل فـَيَـُقولُ  ِدِه : " اَّللَّ وى " ُسبمَحاَن َريبِ  َوحبَمم ُسبمَحاَن ( " 1)اهلم
 ".َربِ  المَعاَلِمنَي 

َِويَّ   .اهلم
َنَِّة، قَالَ : قـُلمتُ " َك َحاَجٌة؟ َهلم لَ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َرِة : " ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُمَرافـََقُتَك ِف اْلم ِسَك ِبَكثـم َفَأِعينِ  َعَلى نـَفم

 ".السُُّجوِد 
َماُم َأْحمَدُ  ثَ : َوقَاَل اْلمِ َحاَق، َحدَّ ثـََنا يـَعمُقوُب بمُن ِإبـمَراِهيَم، َحدثَنا َأىب، َحدثَنا ُُمَمَُّد بمُن ِإسم ِرو بن َعطاء، َحدَّ يِن ُُمَمَُّد بمُن َعمم

ِلُس : َعن نعيم بن ُُمَمَّد، َعنم رَبِيَعَة بمِن َكعمب  قَالَ  ِخَرَة، فََأجم ِدُم َرُسول هللا هناري أمجع، َحىتَّ يصلى عَشاء اْلم ُكنمُت َأخم
َتهم َأُقولُ   َلَعلََّها َأن: بَِبابِِه ِإَذا َدَخَل بـَيـم
 .حتدث لَرُسول هللا َحاَجةٌ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ  ِدِه : " َفَما َأزَاُل َأمسمَُع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحىتَّ َأَملَّ فََأرمِجَع، َأوم تغلبين عيناى " ُسبمَحاَن اَّللَِّ َوحبَمم
 .فأرقد

ًما  ُه  -فـََقاَل َل يـَوم َمِِت ِإَيَّ َأنمظُُر ِف َأممِري : فـَُقلمتُ : قَالَ " َكعمب  َسلميِن ُأعمِطَك ََي رَبِيَعُة بمَن  : " -ملا يرى من حقى َلُه َوِخدم
 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ مثَّ ُأعمِلُمَك َذِلكَ 

َقِطَعٌة وزائلة، َوَأن َل ِفيَها رزقا: قَالَ  نـمَيا ُمنـم  فـََفكَّرمُت ِف نـَفمِسي فـََعَرفمُت َأنَّ الدُّ
__________ 

 .يزل َأو ينقص: يلت( 5)
وى( 1)  .َساَعة من اللَّيمل: اهلم
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ِفييِن َوَيَمتِييِن، قَالَ  َأُل َرُسوَل اَّللَِّ ْلخرت فَِإنَُّه من هللا ِِبلمَمنمِزِل الَِّذي ُهَو بِهِ : فـَُقلمتُ : َسَيكم  .َأسم
ُتُه فـََقالَ : قَالَ  َفَع يل ِإََل رَبِ َك فـَيُـعمِتَقيِن ِمَن نـََعمم ََي َرُسوَل : فـَُقلمتُ : قَالَ " َما فـََعلمَت ََي رَبِيَعُة؟ : " َفِجئـم أَُلَك َأنم َتشم اَّللَِّ َأسم
 .النَّارِ 
َقِ  َما َأَمَرين ِبِه ُأُحٌد، َوَلِكنََّك َلمَّا قـُلمتَ : قَاَل فـَُقلمتُ " َمنم َأَمَرَك هِبََذا ََي رَبِيَعَة؟ : " فـََقالَ : قَالَ  : اَل والذى بـََعَثَك ِِبْلم

َقِطَعٌة َوزَائِلَ َسلميِن ُأعمِطَك وَ  نـمَيا ُمنـم ٌة، َوَأنَّ يل ِفيَها ُكنمَت ِمَن اَّللَِّ ِِبلمَمنمِزِل الَِّذي َأنمَت بِِه، َنَظرمُت ِف َأممِري فـََعَرفمُت َأنَّ الدُّ
َأُل َرُسوَل اَّللَِّ ِْلِخَرِت : ِرزمقًا َسَيأمتِييِن، فـَُقلمتُ   .َأسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َطِويًَل مثَّ قَاَل يل  َفَصَمَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: قَالَ  َرِة السُُّجوِد : " اَّللَّ ِسَك ِبَكثـم  ".ِإين ِ فَاِعٌل، فََأِعينِ  َعَلى نـَفم
َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى َثَمَة، َأنـمَبَأََن يزِيد بن َهاُرون، َحدثَنا مبارك بن فَضالة، َحدثَنا أبوعمرا: َوقَاَل اْلم ثـََنا َأبُو َخيـم ينُّ، َحدَّ َوم ن اْلم

َلِميِ   َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم  -َعنم رَبِيَعَة اَأم م   -وََكاَن خَيمِدُم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل " ََي رَبِيَعَة َأالَّ تـََزوَُّج؟ : " قَاَل فـََقاَل يل َذاَت يـَوم



 .ِعنمِدي َما ُأعمِطي المَمرمَأةَ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َما ُأِحبُّ َأنم يشغلين َعن خدمتك شئ َوَما: قـُلمتُ 
ُعَوين ِإََل التـَّزمِويِج، لَِئنم َدَعاين َهِذِه المَمرََّة َِأُِجيبَـنَّهُ : فـَُقلمُت بعد َذِلك: قَالَ   .َرُسول هللا أعلم مبَا ِعنمِدي مىن َيدم
 اَّللَِّ َوَمنم ََي َرُسوَل : فـَُقلمتُ " ََي رَبِيَعُة َأالَّ تـََزوَُّج؟ : " فـََقاَل يل : قَالَ 

 .يـَُزوِ ُجيِن، َما ِعنمِدي َما أعمطى المَمرمَأة
 .انمطَِلقم ِإََل َبيِن ُفََلن  فـَُقلم هَلُمم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َيَمُمرُُكمم َأنم تـَُزوِ ُجوين فـََتاَتُكمم ُفََلنَةً : فـََقاَل يل 

تـُُهمم فـَُقلمتُ : قَالَ   .يِن ِإلَيمُكمم لِتـَُزوِ ُجوين فـََتاَتُكمم ُفََلنَةً ِإنَّ َرُسوَل هللا َأرمَسلَ : فَأَتـَيـم
 .نعم: ُفََلنًَة؟ قَالَ : قَاُلوا
 .مرمَحًبا بَرُسول هللا ومرحبا ِبَرُسوِلهِ : قَاُلوا

 .فزوجوين
ُتَك َمنم َخريمِ أهل بَيت صدفوين َوَزوَُّجوين َفِمنم أَ : فَأتيت َرُسول هللا فـَُقلمتُ  يمَن يل َما ُأعمِطي َصَداِقي؟ ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأتـَيـم

َلِمي ِ  َسم  امجمَُعوا ِلَربِيَعَة ِف َصَداِقهِ : " فـََقاَل َرُسول هللا لِبُـَريمَدَة اَأم
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 .ِف وزن نواة من ذهب
تـُُهمم فـََقِبُلوَها، فَأَتـَيمُت َرُسوَل اَّللَِّ فـَُقلمتُ  ين فَأَتـَيـم : َّللَِّ َقدم قَِبُلوا، َفِمنم َأيمَن يل َما ُأوملُ؟ قَالَ ََي َرُسوَل ا: َفَجَمُعوَها فََأعمَطوم

َفعم : " َفَجَمُعوا َوقَاَل يل : قَالَ " امجمَُعوا ِلَربِيَعَة ِف مَثَِن َكبمش  : " فـََقاَل َرُسوُل هللا لِبُـَريمَدةَ  انمطَِلقم ِإََل َعاِئَشَة فـَُقلم هَلَا فـَلمَتدم
ُت ِِبلمَكبمِش َوالشَِّعرِي فـََقاُلوا: قَالَ " ِعرِي ِإلَيمَك َما ِعنمَدَها ِمَن الشَّ  تـَُها َفَدفـََعتم ِإيَلَّ، فَانمطََلقم ُن : فَأَتـَيـم َأمَّا الشَِّعرُي فـََنحم

حَبُوهُ  ِفيَك، َوَأمَّا المَكبمُش َفُمرم َأصمَحاَبَك فـَلمَيذم  .َنكم
ٌز وَ  َبَح َواَّللَِّ ِعنمَدََن ُخبـم  .ْلَممٌ َوَعِمُلوا الشَِّعرَي، فََأصم

، فـَُقلمتُ  ق  َنا ِف ِعذم تَـَلفم ر  َأرمًضا َلُه فَاخم  .ُهَو ِف َأرمِضي: مثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َأقمَطَع َأَِب َبكم
ر    .ُهَو ِف َأرمِضي: َوقَاَل َأبُو َبكم

 .قل َل َكَما قلت: فـَتَـَناَزعمَنا فـََقاَل يل َأبُو بكر كلمة كرهتها، فندم فأحضرين فـََقاَل َل
 .اَل َواَّللَِّ اَل َأُقوُل َلَك َكَما قـُلمَت يل : فـَُقلمتُ : قَالَ 
 .ِإًذا آِت َرُسوَل هللا: قَالَ 
بَـُعوَنيِن فـََقاُلوا: قَالَ  ِمي يـَتـم ُكو: فَأتى َرُسول هللا َوتَِبعمُتُه، َفَجاَءين قـَوم : قَالَ ! ُهَو الَِّذي قَاَل َلك َوُهَو َيَمِت َرُسول هللا فـََيشم
ِلِمنَي، ارمِجُعوا اَل يـَلمَتِفتم فـَيَـَراُكمم فـََيُظنَّ َأنَّكُ : تَـَفتُّ ِإلَيمِهمم فـَُقلمتُ فَالم  َبِة المُمسم يُق َوُذو َشيـم ُروَن َمنم َهَذا؟ َهَذا الصِ دِ  َا َتدم مم ِإَّنَّ

ِلكم رَبِيَعةُ  رِبمُه فـَيَـهم ُتمم لتعينوين َعَليمِه فيغضب فيأتى َرُسول هللا فـَُيخم إىن قلت ِلَربِيَعة  : فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ فـََقالَ : لَ قَا! ِجئـم
 كلمة كرهتها، فـَُقلمُت َلُه يـَُقوُل يل ِمثملَ 

 .َما قـُلمُت َلُه فََأىَب 



ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   َأُقوُل َلُه َكَما َيرسول هللا َواَّللَِّ اَل : َفقلت: قَالَ " ََي ربيَعة َوَمالك وللصديق؟ : " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .قَاَل يل 

ر  : اَل تـَُقلم َلُه َكَما قَاَل َلَك، َوَلِكنم ُقلم : " فـََقاَل َرُسول هللا ُ َلَك ََي َأَِب َبكم  ".َغَفَر اَّللَّ
ََل النَّ * * *  ُ َعنمُه، َويـَُقاُل َموم ََل َأيب بكر َرِضَي اَّللَّ ُهمم َسعمٌد َموم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوِمنـم  .ِبُّ َصلَّى اَّللَّ
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ر  : قَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  يِق، َأن َرُسول هللا قَاَل َِأَيب َبكم ر  الصِ دِ  ََل َأيب َبكم َسِن، َعنم َسعمد  َموم ثـََنا َأبُو َعاِمر ، َعِن اْلَم َحدَّ
َمُتُه وََكاَن َسعمٌد مَممُلوًكا َِأَيب بكر، وَ  - ََي َرُسوَل اَّللَِّ مالنا َخاِدٌم : فـََقالَ " َأعمِتقم َسعمًدا : " -َكاَن َرُسول هللا يُعجبُه ِخدم

ُرُه، فـََقالَ   ".َأعمِتقم َسعمًدا َأتـَتمَك الر َِجاُل َأتـَتمَك الر َِجاُل : " َهاُهَنا َغيـم
 .َوَهَكَذا َرَواُه َأْحمَُد َعنم َأيب َداُوَد الطََّياِلِسي ِ 

َسِن، َعنم َسعمد  قَالَ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  ثـََنا َأبُو َعاِمر ، َعِن اْلَم ُ َعَليمِه : َحدَّ َ َيَديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـَرَّبمُت بـَنيم
ُ َعَليمِه   ( .5)َوَسلََّم َعِن المِقَراِن َوَسلََّم متَمًرا، َفَجَعُلوا يـَقمرِنُوَن، فـَنَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَرَواُه ابمُن َماَجهم َعنم بـُنمَدار  َعنم َأيب َداُوَد بِهِ 
ُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحةَ  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم

َرِة المَقَضاِء َمكََّة َوُهَو يـَُقوُد بَِناَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َم ُعمم َخلُّوا َبيِن المُكفَّاِر َعنم َسِبيِلِه :  َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُقولُ َدَخَل يـَوم
َم َنضمرُِبُكمم َعَلى أتَمِويِلِه َكَما َضَربـمَناُكمم َعَلى تـَنمزِيِلِه *  َاَم َعنم َمِقيِلِه * الميَـوم َِليَل َعنم َخِليِلِه * َضرمًِب يُزِيُل اهلم ِهُل اْلم  *َويُذم

 .َنا َذِلَك ِبطُوِلهِ َكَما َقدَّمم 
َم َأيمًضا تََة َكَما تـََقدَّ ِم ُمؤم ُهر  ِف يـَوم  .َوَقدم قُِتَل َعبمُد اَّللَِّ بمُن َرَواَحَة بـَعمَد َهَذا بَِشم

ُعوِد بمِن َغاِفِل بمِن َحِبيِب بمِن مَشمخ  َأبُو َعبمِد الرَّ  ُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َمسم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ َُذيلُّ َوِمنـم  .ْحمَِن اهلم
رًا َوَما بـَعمَدَها، َكاَن بَلى ْحل نعل النَِّبِ  َصلَّى  ِ َوَشِهَد بَدم َرتـَنيم جم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َويَِلي ُأُحُد َأئِمَِّة الصََّحابَة، َهاَجَر اهلِم اَّللَّ

ُل َدابَـَّتُه ِإَذا َأرَاَد الرُُّكوبَ   .َطُهورَُه، َويـَُرحِ 
َِديثِ  وََكاَنتم َلهُ  ِلمُم، َوِف اْلم ُل َواْلم َمُّ َوالمَفضم  المَيد الطُّوَل ِف تـَفمِسري َكََلم هللا، َوَلُه المِعلمُم اْلم

__________ 
ر( 5) مع َبني مترتني ِف االكل: المقَران ِف التَّمم  .اْلم

)*( 
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َوالَِّذي نـَفمِسي بَِيِدِه هَلَُما ِف المِميَزاِن : " فـََقالَ  -وَن ِمنم ِدقَِّة َساقـَيمِه َوَقدم َجَعُلوا يـَعمَجبُ  -َأن َرُسول هللا قَاَل َِأَصمَحاِبِه 
 ".َأثـمَقُل ِمنم ُأُحد  

ُعود   َطَّاِب ِف ابمِن َمسم  .ُهَو ُكنَـيمٌف ُمِلَئ علما: َوقَاَل ُعَمُر بمُن اْلم
ُُلِق، يـُقَ [ َكانَ ]َوذكروا َأنه  َلمِق َحَسُن اْلم ُ َنَِيُف اْلم ُُلوس، وََكاَن ُيَشبَُّه ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ اُل ِإنَُّه َكاَن ِإذا َمشى يسامت اْلم

يِِه َوَدلِ ِه َومَسمِتهِ   .َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهدم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َحرََكاتِِه َوَسَكَناتِِه وََكََلمِ  َتطَاَع ِمنم َعبَّاَدتِهِ يـَعميِن َأنَُّه ُيَشبَُّه ِِبلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .ِه َويـََتَشبَُّه مبَا اسم

ِ َأوم َثََلث  َوَثََلِثنَي ِِبلمَمِديَنِة، َعنم َثََلث   ِم ُعثمَماَن سنة اثـمنَـتَـنيم ُ َعنمُه ِف َأَيَّ َوِستِ نَي َسَنًة، َوِقيَل ِإنَُّه تـُُوِفِ َ  تـُُوِفِ َ َرِضَي اَّللَّ
َوَُّل َأَصحُّ   .ِِبلمُكوَفِة َواَأم

َُهىِن   َبُة بمُن َعاِمر  اْلم ُهمم ُعقم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم
َماُم َأْحمَدُ  ، َحدثَنا ابمُن َجاِبر ، َعِن المَقاِسِم َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن، َعن عقَبة بن َعامر، قَا: قَاَل اْلمِ ِلم  ثـََنا المَولِيُد بمُن ُمسم : لَ َحدَّ

َنَما َأُقوُد ِبَرُسولِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف نـَقمب   بـَيـم : قَالَ " ََي عقَبة َأاَل تـَرمَكُب؟ : " ِمنم تِلمَك النِ َقاِب، ِإذم قَاَل َل( 5)اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُت َأنم َتُكوَن َمعمِصَيةٌ  َفقم  .فََأشم

 :قَالَ 
َهًة، مثَّ رَِكَب مثَّ قَالَ  ِ قـََرَأ هِبَِما النَّاُس؟  ََي عقب: " فَنزل َرُسول هللا َورَِكبمُت ُهنَـيـم ِ َمنم َخريمِ ُسورَتـَنيم " َأاَل ُأعملِ ُمَك ُسورَتـَنيم

 .بـََلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ : قـُلمتُ 
 .ُقلم َأُعوُذ ِبَربِ  المَفَلِق، َوُقلم َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاسِ : فََأقـمَرَأين 

َم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقَرَأ هِبَِمامثَّ أُِقيَمِت الصَََّلُة فـَتَـَقدَّ  .ى اَّللَّ
َت : " مثَّ مر ىب فـََقالَ  َرأم هِبَِما ُكلََّما َّنمَت وَُكلََّما ُقمم  ".اقـم

ِلم  َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن المُمَباَرِك، َعِن ابمِن َجاِبر ، ُه َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َأيمًضا َوَرَوا َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث المَولِيِد بمِن ُمسم
، َعِن المَعََلء ، َعنم ُمَعاِويََة بمِن َصاِلح   ِمنم َحِديِث ابمِن َوهمب 

__________ 
ََبل( 5)  .النقب، الطَّرِيق ِف اْلم
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َبَة بِهِ  َاِرِث، َعِن المَقاِسِم َأيب َعبمِد الرَّْحمَِن َعنم ُعقم  .ابمن اْلم
َزمرَِجيُّ َومِ  َنمَصاِريُّ اْلم ُهمم قـَيمُس بمُن َسعمِد بمِن ُعَباَدَة اَأم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .نـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم مبَنمزَِلِة َصاِحِب الشَُّرطِ : َرَوى المُبَخاِريُّ َعنم َأَنس  قَالَ  ِمَن  َكاَن قـَيمُس بمُن َسعمِد بمِن ُعَباَدَة ِمَن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َِمريِ   .اَأم



َسًجا  ُ َعنمُه ِمنم َأطمَوِل الر َِجاِل، وََكاَن َكوم َويـَُقاُل ِإنَّ َسَراِويَلُه َكاَن َيَضُعُه َعَلى َأنمِفِه َمنم ( 5)َوَقدم َكاَن قـَيمٌس َهَذا َرِضَي اَّللَّ
َرمضَ  ََلُه اَأم  .َيُكوُن ِمنم َأطمَوِل الر َِجاِل فـََتِصُل رِجم

َهلم ِعنمدَُكمم رجل َتئ َهِذه السََّراِويل على طوله؟ فتعجب َصاحب : يله ُمَعاِويَة ِإََل َمِلِك الرُّوِم يـَُقوُل َلهُ َوَقدم بعث سراو 
 .الرُّوِم ِمنم َذِلكَ 

َم صِ   .فِ نيِ َوذََكُروا َأنَُّه َكاَن َكِرُيًا مُمَدًَّحا َذا رَأمي  َوَدَهاء ، وََكاَن َمَع َعِليِ  بمِن َأيب طَاِلب  َأَيَّ
َعٌر َعنم َمعمَبِد بمِن َخاِلد   ُ َعنمُه َوَأرمَضاهُ : َوقَاَل ِمسم ُعو َرِضَي اَّللَّ َبَحَة يَدم بُـَعُه المِمسم  .َكاَن قـَيمُس بمُن َسعمد  اَل يـََزاُل رَاِفًعا ُأصم

ُرمُهَا ِم ُمَعاِويَةَ تـُُوِفِ َ ِِبلمَمِديَنِة ِف : َوقَاَل المَواِقِديُّ َوَخِليَفُة بمُن َخيَّاط  َوَغيـم  . آِخِر َأَيَّ
ر  المبَـزَّارُ  َاِفُظ َأبُو َبكم ، َحدثَنا سعيد بمُن : َوقَاَل اْلم ََنِفي  تاين، َحدثَنا على بن يزِيد اْلم طاب السجسم ثـََنا ُعَمُر بن اْلم َحدَّ

َياَن، َعنم َأَنس  قَالَ  َعمَمِش، َعنم َأيب ُسفم ُروَن : الصَّلمِت، َعِن اَأم ُ َكاَن ِعشم َنمَصاِر يـَلمَزُموَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َشاِبًّ ِمَن اَأم
 .َعَليمِه َوَسلََّم ِْلََواِئِجِه، فَِإَذا َأرَاَد َأممًرا بـَعمثـَُهمم ِفيهِ 

ُ َعنمهُ * * *  ُهمم المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة الثَـَّقِفيُّ َرِضَي اَّللَّ ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم
َداِر َكاَن مبَِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َكَما َكاَن رَاِفًعا السَّيمَف ِف يَِدِه َوُهَو َواِقف على( 1)نمزَِلِة السِ َلحم َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  بـَنيم

__________ 
 .النَّاِقص االسنان: الكوسج( 5)
 .َصاحب السِ ََلح: السلحدار( 1)

 .َأعمَجِميَّة
)*( 
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َوى َعمُّهُ  َُديمِبَيِة، َفَجَعَل ُكلََّما َأهم َم اْلم َيمَمِة يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف اْلم ُعود  الثَـَّقِفيُّ ِحنَي َقِدَم ِف  رَأمِس النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُعرمَوُة بمُن َمسم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  يـَقمرَُع يََدُه ِبَقائَِمِة  -َعَلى َما َجَرتم ِبِه َعاَدُة المَعَرِب ِف ُُمَاطََباهِتَا  -َم الرَِّسيَلِة ِإََل ِْلمَيِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قـَبمَل َأالَّ َتِصَل ِإلَيمكَ : السَّيمِف َويـَُقولُ   .َأخِ رم يََدَك َعنم ِْلمَيِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .اْلَِديث َكَما قدمَنا

ُرهُ قَاَل ُمَُ  ممرَ : مَُّد بمُن َسعمد  َوَغيـم َياَن اْلمِ ُه َمَع َأيب ُسفم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوَوالَّ َة ِحنَي َشِهَد المَمَشاِهَد ُكلََّها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُة ِِبلرَّبَِّة، َوِهيَ  ُعوَّ ِل الطَّاِئِف، َوِهَي المَمدم تُ  َذَهَبا َفَخرََِّب طَاُغوَت َأهم  .الَلَّ

 .وََكاَن َداِهَيًة ِمنم ُدَهاِة المَعَربِ 
عمُتُه يـَُقولُ : قَاَل الشَّعمِبُّ   .َما َغَلَبيِن ُأُحٌد َقطُّ : مسَِ

عمُت قَِبيَصَة بمَن َجاِبر  يـَُقولُ : َوقَاَل الشَّعمِبُّ  نَِيُة َأبـمَواب  اَل خُيمَرُج ِمنم َصِحبمُت المُمِغريََة بمَن ُشعمَبَة، فـََلوم َأنَّ َمِديَنًة هَلَا مَثَا: مسَِ
ر  َْلََرَج ِمنم َأبـمَواهبَا َها ِإالَّ مبَكم  .َِبب  ِمنـم



َهاُة َأرمبـََعةٌ : المُقَضاة َأرمبـََعة: َوقَاَل الشعىب ُعود  َوَأبُو ُموَسى، َوالدُّ ُر َوابمُن َمسم ُرو بمُن المَعاِص : َأبُو بكر َوُعمم ُمَعاِويَُة َوَعمم
 .َوِزََيدٌ  َوالمُمِغريَةُ 

ِريُّ  ٌرو َوالمُمِغريَُة، َواثـمَناِن َمَع على ومها قيس; الدَُّهاُة مَخمَسٌة : َوقَاَل المزُّهم  ُمَعاِويَُة َوَعمم
 .بمِن َورمقَاءَ ( 5)ابمن َسعمِد بمِن ُعَباَدَة َوَعبمُد اَّللَِّ بمُن بَُديمِل 

َماُم َماِلكٌ  َصاِحُب المَواِحَدِة ِإنم َحاَضتم َحاَض : عمَبَة َرُجًَل َنكَّاًحا لِلنِ َساِء، وََكاَن يـَُقولُ َكاَن المُمِغريَُة بمُن شُ : َوقَاَل اْلمِ
َ ََنرَيمِن يشتعَلن ِ بـَنيم تَـنيم  .َمَعَها، َوِإنم َمِرَضتم َمِرَض َمَعَها، َوَصاِحُب الثِ نـم

يًعا: قَالَ  رُ ! َفَكاَن ينمكح َأرمبعا َويُطَلِ ُقُهنَّ مجَِ َصَن َألمَف اممَرَأة  : تـََزوََّج مَثَاِننَي اممَرَأًة، َوِقيَل َثََلمَثِاَئِة اممَرَأة ، َوِقيلَ : هُ َوقَاَل َغيـم  .َأحم
َِطيُب المبَـغمَدادِ  َهُرَها َوَأَصحَُّها َوُهَو الَِّذي َحَكى َعَليمِه اْلم َوال  َأشم ُتِلَف ِف َوفَاتِِه َعَلى َأقـم نة َأنه توىف س: يُّ االمجاعَوَقِد اخم

 .مخسني
* * * 

__________ 
 .َوبَُديمل بن َورمقَاء: ا( 5)

)*( 
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َرةَ  َوِد َأبُو َمعمَبد  المِكنمِديُّ، َحِليُف َبيِن زُهم َسم َداُد بمُن اَأم ُهمم المِمقم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم
َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َْحَّادٌ : قَاَل اْلمِ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َداِد بمِن  َحدَّ َلى، َعِن المِمقم ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم بمُن َسَلَمَة، َعنم ََثِبت 

َوِد قَالَ  َسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم : اَأم قدمت المَمِديَنة َأَن وصاحبان، فتعرضنا للنَّاس َفلم يضفنا أحد، فأتينا ِإََل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َزاء ، َوَأعمِط ُكلَّ : " ذهب بَِنا ِإََل منزله َوِعنمده َأرمبـََعة َأعمُنز ، فـََقالَ َفذََكرمََن َلُه، فَ  َداُد، َوَجز ِئمِهنَّ َأرمبـََعَة َأجم ُهنَّ ََي ِمقم ُلبـم احم
َعُل َذِلكَ " ِإنمَسان  ُجزمًءا   .َفُكنمُت َأفـم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذاَت لَيـم  تَـَبَس، َواضمَطَجعمُت َعَلى ِفَراِشي فـََقاَلتم يل نـَفمِسيفـََرفـَعمُت لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى : َلة ، فَاحم
َت َفَشرِبمَت َهِذِه الشَّرمبَةَ  َنمَصاِر، فـََلوم ُقمم َل بـَيمت  ِمَن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َقدم َأَتى َأهم  .اَّللَّ

ُت َفَشرِبمُت جُ  َن النَِّبُّ : زمَأُه، فـََلمَّا َدَخَل ِف َبطميِن َوتـََقارَّ َأَخَذين َما َقُدَم َوَما حدث، َفقلتفـََلمم تـََزلم يب َحىتَّ ُقمم جِيئ اْلم
ِهي ًِب َعَلى َوجم ًئا، َفَسَجيَُّت ثـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َجائًِعا ظمآَن َفََل يـََرى ِف المَقَدِح َشيـم  .َصلَّى اَّللَّ

ًئا، فـََرَفَع َوَجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  ِليَمة تسمع المَيقظَان َواَل توقظ النَّائَِم، َفَكَشَف َعنمُه فـََلمم يـََر َشيـم  َعَليمِه َوسلم َفسلم َتسم
ِق َمنم َسَقاين، َوَأطمِعمم َمنم َأطمَعَميِن : " رَأمَسُه ِإََل السََّماِء فـََقالَ   ".اللَُّهمَّ اسم

ُت َدعمَوَتُه َوُقممتُ  َعمُنِز َفَجَعلمُت َأِجسُُّهنَّ َأيَـّتـُُهنَّ َأمسمَُن َِأَذمحَبََها، فـََوقـََعتم يَ  فَاغمتَـَنمم ُت ِإََل اَأم َرَة َفَدنـَوم ُت الشَّفم ِدي فََأَخذم
َرى َفِإَذا ِهَي َحاِفٌل، فـََنَظرمُت فَِإَذا ُهنَّ كُ  ُخم َداُهنَّ فَِإَذا ِهَي َحاِفٌل، َوَنَظرمُت ِإََل اَأم لُُّهنَّ حفل، فحلبت ِف َعَلى َضرمِع ِإحم

ُتُه بِِه فـَُقلمتُ  َربم : ِإََنء فَأَتـَيـم  .اشم



َداُد؟ : " فـََقالَ  َبَـُر ََي ِمقم َبَـرُ : فـَُقلمتُ " َما اْلم َربم مثَّ اْلم  .اشم
َداُد : " فـََقالَ  آِتَك ََي ِمقم َربم : " َفَشِرَب مثَّ قَالَ " بـَعمُض َسوم َربم ََي َنِبَّ اَّللَِّ : فـَُقلمتُ " اشم ، َفَشِرَب َحىتَّ َتَضلََّع مثَّ اشم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َبَـَر فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ بَـرمتُُه اْلم تُُه َفَشرِبـمُتُه، مثَّ َأخم َكاَن َكَذا وََكَذا، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى : فـَُقلمتُ " ِهيِه : " َأَخذم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  بَـرمَتيِن َهِذِه بـَرَكَ : " اَّللَّ  ٌة ُمنَـزََّلٌة ِمَن السََّماِء َأَفََل َأخم
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ِقَي َصاِحبَـيمَك؟  طََأتم : فـَُقلمتُ " َحىتَّ َأسم  .ِإَذا َشرِبمُت المبَـرََكَة َأََن َوَأنمَت َفََل ُأَِبيل َمنم َأخم
َماُم َأْحمَُد َأيمًضا َعنم َأيب النَّضمِر، َعنم ُسَليممَ  َلى، َعِن َوَقدم َرَواُه اْلمِ ، َعنم َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب لَيـم اَن بمِن المُمِغريَِة، َعنم ََثِبت 

َدادِ   .المِمقم
ََنِء الَِّذي َكانُوا اَل َيطمَمُعوَن َأنم َُيمِلُبوا ِفيِه، َفَحَلبَ  َم، َوِفيِه َأنَُّه َحَلَب ِف اْلمِ  .َحىتَّ َعَلتمُه الرَّغمَوةُ  َفذََكَر َما تـََقدَّ

َداُد؟ : " َلمَّا َجاَء بِِه قَاَل َلُه َرُسول هللاوَ  َلَة ََي ِمقم ، َفَشِرَب مثَّ : فـَُقلمتُ " َأَما َشرِبـمُتمم َشَراَبُكُم اللَّيـم َربم ََي َرُسوَل اَّللَِّ اشم
ُت َما بَِقَي مثَّ : ََنَوَليِن فـَُقلمتُ  ، َفَشِرَب مثَّ ََنَوَليِن فََأَخذم َربم ََي َرُسوَل اَّللَِّ  . َشرِبمتُ اشم

ُت َحىتَّ أُلمِقيُت ِإََل االرض، فـََقاَل َرُسول هللا َدى : " فـََلمَّا عرفت َأن َرُسول هللا َقدم َرَوى فََأَصابـَتميِن َدعمَوتُُه َضِحكم ِإحم
َدادُ  آِتَك ََي ِمقم  ! ".َسوم

 .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َكاَن ِمنم َأممِري َكَذا، َصنَـعمُت َكَذا: فـَُقلمتُ 
َها : " الَ فـَقَ  ، َأاَل كنت آذنتىت تُوِقُظ َصاِحبَـيمَك َهَذيمِن فـَُيِصيَباِن ِمنـم َوالَِّذي : قـُلمتُ : قَالَ " َما َكاَنتم َهِذِه ِإالَّ َرْحمََة اَّللَِّ

تـَُها َمَعَك َمنم َأَصابـََها ِمَن النَّاسِ  تَـَها َوَأَصبـم َقِ  َما ُأَِبيل ِإَذا َأَصبـم  .بـََعَثَك ِِبْلم
ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُسَليمَماَن بمِن المُمِغريَِة بِهِ َوَقدم رَ   .َواُه ُمسم

ََل ُأمِ  َسَلَمةَ  ُهمم ُمَهاِجٌر َموم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم
ثـََنا َُيمََي بمُن َعبمدِ : قَاَل الطَّبَـَراينُّ  ثـََنا أبوالزنباع روح بن المفرج، َحدَّ عمُت  َحدَّ ، مسَِ َثيِن ِإبـمَراِهيُم بمُن َعبمِد اَّللَِّ اَّللَِّ بمِن بَُكريم ، َحدَّ
ًرا يـَُقولُ  عت ُمَهاجرا موَل أم َسلَمة قَالَ : بَُكيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِسِنني َفلم يقل َل لشئ : مسَِ َخَدَمتم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتهُ  َتهُ  َصنعته مل َصنعته، َواَل لشئ تـَرَكم  .ملَ تـَرَكم
َر ِسِنني َأو مخس سنة: َوِف ِرَوايَة   ُتُه َعشم  .َخَدمم

حِ  ُهمم َأبُو السَّمم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم
َحاق الثقفى َحدثَنا جُمَاِهد بن ُموَسى، َحدثَنا عبد الرَّْحمَن بن مهدى، َحدثَنا ُيَي بن : قَاَل َأبُو المَعبَّاس ُُمَمَّد بن ِإسم

ِح، قَالَ الم  َثيِن َأبُو السَّمم ِدُم َرُسول هللا: َولِيد، َحدََّثىن َُمل ابمن َخِليَفَة، َحدَّ  .ُكنمُت َأخم
 قَاَل َكاَن ِإَذا َأرَاَد َأنم 
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تـُُرُه، فَُأِتَ حبََسن  َأوم ُحَسنيم  فـَبَ : ََنِولميِن ِإَداَوِت، َقالَ : يـَغمَتِسَل قَالَ  رِِه، َفِجئمُت َِأَغمِسَلُه فـََقالَ فَُأََنِولُُه َوَأسم : " اَل َعَلى َصدم
ل المُغََلم  َارِيَِة، ويرش من بـَوم ِل اْلم  ".يـُغمَسُل ِمنم بـَوم

 .َوَهَكَذا َرَواُه َأو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم َعنم جُمَاِهِد بمِن ُموَسى
ُهمم َأفمَضُل الصَّحَ  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ َرِة َوِمنـم ِسِه ِف َسفم َمَتُه بِنَـفم ُ َعنمُه تـََوَلَّ ِخدم يُق َرِضَي اَّللَّ ر  الصِ دِ  طمََلِق َأبُو َبكم ابَِة َعَلى اْلمِ

َرِة، اَل ِسيََّما ِف المَغاِر َوبـَعمَد ُخُروِجِهمم ِمنمُه َحىتَّ َوَصُلوا ِإََل المَمِديَنةِ  جم  .اهلِم
َم َذِلَك َمبمُسوطا َوَّللَّ  َمد والممنَّةَكَما تـََقدَّ  . اْلم
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ُهمم َأمجمَِعنيَ  َ يََديمِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه َوَرِضَي َعنـم ِِه بـَنيم ِي َوَغريم  فصل َوأما ُكتَّاُب المَوحم
ر  َوُعَمُر َوُعثمَماُن َوَعِليُّ بمُن َأيب طَالِ  َرمبـََعُة، َأبُو َبكم َُلَفاُء اَأم ُهُم اْلم ُهمم َأَِبُن بمُن َفِمنـم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ُهمم َوِمنـم ُ َعنـم ب  َرِضَي اَّللَّ

َُمِويُّ   .َسِعيِد بمِن المَعاِص بمِن ُأَميََّة بمِن َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد َمَناِف بمِن ُقَصي   اَأم
ََلُمُه بـَعمَد اْلمُ  ر و، وََكاَن ِإسم َلَم بـَعمَد َأَخَويمِه َخاِلد  َوَعمم ُ َأسم َديمِبَيِة، َِأَنَُّه ُهَو الَِّذي َأَجاَر ُعثمَماَن ِحنَي بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًرا ِف الصَِّحيِح ِمنم َحِديِث أَ  بَـَر، َِأَنَّ َلُه ِذكم َُديمِبَية، َوقيل َخيـم م اْلم َمِة َغنَ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل أهل َمكَّة يـَوم اِئِم يب ُهَريـمَرَة ِف ِقسم
بَـرَ   .َخيـم

َتَمَع ِبَراِهب  َوُهَو ِف َِتَارَة  ِِبلشَّاِم َفذََكَر َلُه َأممَر َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ََلِمِه َأنَُّه اجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقاَل َلُه وََكاَن َسَبُب ِإسم لَّى اَّللَّ
ُُه؟ قَالَ : الرَّاِهبُ   .ُُمَمَّدٌ : َما امسم

ِلَك فََأقمرِئمُه السَََّلمَ : َلَك، فـََوَصَفُه ِبِصَفِتِه َسَواًء َوقَالَ  فََأََن َأنـمَعُتهُ : قَالَ   .ِإَذا َرَجعمَت ِإََل َأهم
َدِق الذى قَتله عبد المملك ابمن َمرمَوانَ  َشم ِرو بمِن َسِعيد  اَأم َلَم بـَعمَد َمرمِجِعِه َوُهَو َأُخو َعمم  .فََأسم

َبةَ  ِر بمُن َأيب َشيـم ، فَِإذَ كَ : قَاَل َأبُو َبكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُأيَبُّ بمُن َكعمب  َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي بـَنيم ا ملَم اَن َأوََّل َمنم َكَتَب المَوحم
 .َُيمُضرم َكَتَب زَيمُد بن ََثبت، وَكتب َلُه ُعثمَمان وَخاِلد ابمن سعيد َوَأَِبن بن سعيد

 .هكدا قَالَ 
يَُّة ملَم َيُكنم ُأيَبُّ بمُن َكعمب  َحاَل نـُُزوهِلَا، َوَقدم َكتَـبَـَها الصََّحابَُة مبَكََّة  يـَعميِن ِِبلمَمِديَنِة، ُهمم َوِإالَّ فَالسَُّوُر المَمكِ  ُ َعنـم  .َرِضَي اَّللَّ
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َبَة َوُمصمَعبُ  ُتِلَف ِف َوفَاِة َأَِبِن بمِن َسِعيد  َهَذا، فـََقاَل ُموَسى بمُن ُعقم ِل  َوَقِد اخم ثـَُر َأهم بمُن الزبري َوالزُّبـَريم ابمن َبكَّار  َوَأكم
َرةَ : النََّسبِ  َِتم َعشم ُوََل َسَنَة ثِنـم َناِديَن، يـَعميِن ِف مُجَاَدى اَأم َم َأجم  .قُِتَل يـَوم

َرةَ : قَاَل آَخُرونَ  َم َمَرِج الصُّفَِّر َسَنَة َأرمَبَع َعشم  .قُِتَل يـَوم
َ ِمنم رََجب  : َحاقَ َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم  َم الميَـرمُموِك، ِْلَممس  َمَضنيم ٌرو يـَوم  قُِتَل ُهَو َوَأُخوُه َعمم



َرةَ   .َسَنَة مَخمَس َعشم
 ، م ُعثمَمان، َوإنَُّه أمره ُعثمَمان َأن ُيلى المُمصحف االمام َعَلى زَيمِد بمِن ََثِبت  َة تسع مثَّ تـُُوِفِ َ َسنَ َوِقيَل َأنَُّه أتََخََّر ِإََل َأَيَّ

رين فَاهلل أعلم  .َوعشم
َنمَصاِريُّ  َزمرَِجيُّ اَأم ُهم ُأيَبُّ بمُن َكعمِب بمِن قـَيمِس بمِن ُعبَـيمد  اْلم  .َوِمنـم

 .َأبُو المُمنمِذِر، َويـَُقاُل َأبُو الطَُّفيملِ 
رًا َوَما بـَعمَدَها  .َسيِ ُد المُقرَّاِء َشِهَد المَعَقَبَة الثَّانَِيَة َوبَدم

َبهُ وََكاَن رَبـم  َيِة اَل يـَُغريِ ُ َشيـم  .َعًة َنَِيًفا َأبـمَيَض الرَّأمِس َواللِ حم
َنمَصاِر  -مَجََع المُقرمآَن َأرمبـََعٌة : قَاَل َأَنسٌ  ، َورَُجٌل من  -يـَعميِن ِمَن اَأم ، َوزَيمُد بمُن ََثِبت  ُأيَبُّ بمُن َكعمٌب، َوُمَعاُذ بمُن َجَبل 

 .االنصار يـَُقال َلُه َأبُو يزِيد
َرَجاهُ   .َأخم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل َأيب ِ َعنم َأَنس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَأ َعَليمَك المُقرمآَن : " َوِف الصَِّحيَحنيم َ َأَمَرين َأنم َأقـم  ".ِإنَّ اَّللَّ
؟ قَالَ : قَالَ  َناهُ  قَاَل َفَذرََفتم " نـََعمم : " َومَسَّاين َلَك ََي َرُسوَل اَّللَِّ  .َعيـم

َهُمهُ  َاع  اَل ِقَراَءَة تـََعلُّم  ِمنمُه، َهَذا اَل يـَفم َرَأ َعَليمك المُقرمآن ِقَراَءَة ِإبمََلغ  َوِإمسم َنا َوَمعمىَن َأنم َأقـم َا نـَبـَّهم ِل المِعلمِم، َوِإَّنَّ  ُأُحٌد ِمنم َأهم
 .َعَلى َهَذا لَِئَلَّ يـُعمتَـَقَد ِخََلفُهُ 

رِِكنَي : " ع آخر َسَبب المِقَراَءة َعَليمِه َوَأنه قـََرَأ َعَليمِه ُسورَةَ َوقد ذكرََن ِف َموضِ  ِل المِكَتاِب َوالمُمشم ملَم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم َأهم
َرًة ِفيَها كتب قيَمة  ُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ َفكِ نَي َحىتَّ أتَمتِيَـُهُم المبَـيِ َنُة َرُسوٌل ِمَن اَّللَِّ يـَتـم  ".ُمنـم
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َرأُ ُأيَبٌّ  ، فـََرفـََعُه ُأيَبٌّ ِإََل َرُسول هللا َوَذِلَك َأنَّ ُأيَبَّ بمَن َكعمب  َكاَن َقدم َأنمَكَر َعَلى رَُجل  ِقَراَءَة ُسورَة  َعَلى ِخََلِف َما َكاَن يـَقم
َرأم ََي ُأيَبُّ : " فـََقالَ   ".َهَكَذا أُنمزَِلتم " فـََقَرَأ فـََقاَل، " اقـم
َرأم " َل ِلَذِلَك الرَُّجِل مثَّ قَا  ".َهَكَذا أُنمزَِلتم : " فـََقَرَأ فـََقالَ " اقـم

َاِهِليَّة، فال: قَاَل ُأيَبٌّ  َا َأنمظُُر ِإََل : فََأَخَذين ِمَن الشَّك َواَل ِإذم كنت ِف اْلم ِري َفِفضمُت َعَرقًا وََكَأَّنَّ َفضرب َرُسول هللا ِف َصدم
 َذِلَك َتََل َعَليمِه َرُسوُل هللا َهِذِه السُّورََة َكالتـَّثمِبيتِ اَّللَِّ فـََرقًا، فـَبَـعمَد 

ُرف  َكِثريَة  َرْحمًَة َوُلطمًفا  ٌق، َوِإنَُّه أُنمِزَل َعَلى َأحم  .ِِبلمَعبَّادِ َلُه َوالمبَـَياِن َلُه َأنَّ َهَذا المُقرمآَن َحقٌّ َوِصدم
َثَمةَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   ُهَو َأوَُّل َمنم : َوقَاَل ابمُن َأيب َخيـم َ َيَديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي بـَنيم  .َكَتَب المَوحم

ُتِلَف ِف َوفَاتِِه، َفِقيلَ  َرةَ : َوَقِد اخم َع َعشم  .ِف َسَنِة ِتسم
َعة   َتِل ُعثمَماَن جبُمم ُروَن َوِقيَل قـَبمَل َمقم رِيَن، َوِقيَل َثََلث َوِعشم  .َوِقيَل َسَنَة ِعشم

 . َأعمَلمُ فَاَّللَُّ 
ُُه َعبمُد َمَناِف بمُن َأَسِد بمِن ُجنمُدب ابمن عَ * * *  َرمَقِم، َوامسم ُهمم َأرمَقُم بمُن َأيب اَأم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ بمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َوِمنـم



ُزوِميُّ   .َُممُزوم  المَمخم
َلَم َقِدُيًا َوُهَو الَِّذي َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  اُر بـَعمَد َأسم ِفًيا ِف َدارِِه ِعنمَد الصََّفا َوتـُعمَرُف تِلمَك الدَّ َتخم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمسم  َصلَّى اَّللَّ

ُزرَانِ  َيـم  .َذِلَك ِِبْلم
رًا َوَما بـَعمَدَها  .َوَهاَجَر َوَشِهَد بَدم

َنُه َوبَـ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم بـَيـم َ َعبمِد اَّللَِّ بمِن أُنـَيمس  َوَقدم آَخى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نيم
ُ َعَليمِه َوسَ  َاِرِث المُمَحاِريبِ  بَِممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِِه، َوَذِلَك ِفيَما َرَواُه َوُهَو الَِّذي َكَتَب َأقمطَاَع ُعظَيمِم بمِن اْلم لََّم ِبَفخ   َوَغريم

َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِمنم َطرِيِق َعتِ  ، اْلم ِرو بمِن َحزمم  ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم َثيِن َعبمُد المَمِلِك بمُن َأيب َبكم ، َحدَّ يِق بمِن يـَعمُقوَب الزُّبـَريمِيِ 
رو ابمن حزم  .َعنم َأبِيِه َعن جده َعمم
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 .وَن َسَنةً َوَقدم تـُُوِفِ َ ِف َسَنِة َثََلث  َوِقيَل مَخمس  َومَخمِسنَي، َوَلُه مَخمٌس َومَثَانُ 
 ِ َماُم َأْحمَُد َلُه َحِديثـَنيم َسُن بمُن َعَرَفَة ; َوَقدم َرَوى اْلمِ َوََّل قَاَل َأْحمَُد َواْلَم ُظ َِأَْحمََد  -اَأم ثـََنا َعبَّاُد بمُن َعبَّاد  : -َواللَّفم َحدَّ

َرمَقِم، َعنم َأبِيِه المُمَهلَِّبُّ، َعنم ِهَشاِم بمِن زََِيد ، َعنم َعمَّاِر بمِن َسعمد ، َعنم عُ  وََكاَن ِمنم َأصمَحاِب  -ثمَماَن بمِن َأرمَقَم بمِن َأيب اَأم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم  ِ بـَعمدَ : " َأن َرُسول هللا قَالَ  -النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َ ااِلثـمنَـنيم ُُمَعَة َويـَُفرِ ُق بـَنيم َم اْلم  ِإنَّ الَِّذي يـََتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس يـَوم
َبُه  َارِ  ُقصم َماِم َكاْلم  ".ِف النَّاِر ( 5)ُخُروِج اْلمِ

َراَن، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعثمَماَن : َوالثَّاينَ قَاَل َأْحمَدُ  َحدثَنا ِعَصام بن َخاِلد، َحدثَنا العطاف بن َخاِلد، َحدثَنا َُيمََي بمُن ِعمم
َرمَقِم، َأنَّ  ِه اَأم َرمَقِم، َعنم َجدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََقالَ بمِن اَأم قَاَل َأَردمُت ََي َرُسوَل " َأيمَن تُرِيُد؟ : " ُه َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِدِس، قَالَ  َمَأ بَِيِدِه ِإََل َحيِ ِز بـَيمِت المَمقم  .َلِكنم َأَردمُت الصَََّلَة ِفيهِ اَل وَ : قَالَ " َما خُيمرُِجَك ِإلَيمِه َأَِتَارٌَة؟ : " اَّللَِّ َهاُهَنا، َوَأوم
ٌر ِمنم َألمِف َصََلة   -وأمأ بَِيِدِه ِإََل َمكََّة  -الصَََّلة َهاُهَنا : " قَالَ  َمَأ بَِيِدِه ِإََل الشَّامِ " َخيـم  .َوَأوم

 .تـََفرََّد هِبَِما َأْحمَدُ 
ُهمم ََثِبُت بمُن قـَيمِس بمِن مَشَّ * * *  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ َزمرَِجيُّ َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن، َويـَُقاُل َأبُو ُُمَمَّد  المَمَدينُّ، َوِمنـم َنمَصاِريُّ اْلم اس  اَأم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  َنمَصاِر، َويـَُقاُل َلُه َخِطيُب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .َخِطيُب اَأم
المَمَداِئيِن بََِسانِيِدِه َعنم ُشُيوِخِه ِف ُوُفوِد المَعَرِب َعَلى َرُسول هللا، قَاُلوا، قدم  قَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد ، َأنـمَبَأََن َعِليُّ بمُن ُُمَمَّدِ 

َلُمو  ِمِهَما بـَعمَد فـَتمِح َمكََّة، فََأسم ط  ِمنم قـَوم ا عبد هللا بن عبس الثماَل ومسلمة بن هزان اْلداىن على َرُسول هللا ِف َرهم
ِمِهمم، س  َوَشِهَد وََكَتَب هَلُمم ِكَتاًِب مبَا ُفِرَض َعَليمِهمم ِمَن الصََّدَقِة ِف َأممَواهلِِمم، َكتَـَبُه ََثِبُت بمُن قـَيمِس بمِن مَشَّا َوَِبيـَُعوا َعَلى قـَوم

ُهم َلَمَة رضى هللا َعنـم  .ِفيِه َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َوُُمَمَُّد بمُن َمسم
__________ 

 .االمعاء: المقصب( 5)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َبشََّرُه ِِبْلمَ  ِلم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .نَّةِ َوَهَذا الرَُّجُل ممَّنم ثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم
، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ قَالَ  ِلم  َناد  َعَلى َشرمِط ُمسم ر ، نِعمَم : " َوَرَوى الرتِ مِمِذيُّ ِف َجاِمِعِه إبِِسم نِعمَم الرَُّجُل َأبُو َبكم

 .الرَُّجُل ُعَمرُ 
َراِح، نِعمَم الرَُّجُل ُأَسيمُد بمُن ُحَضريم ، نِعمَم الرَُّجُل ََثِبُت بمُن قـَيم  ، نِعمَم الرَُّجُل مَعاذ نِعمَم الرَُّجُل َأبُو ُعبَـيمَدَة بمُن اْلِم ِس بمِن مَشَّاس 

رو  بن َعمم
َُموِح   ".ابمن اْلم

ِم َأىب بكر الص ديق َرَة ِف َأَيَّ َم المَيَماَمِة َسَنَة اثـمنَـَِتم َعشم ُ َعنمُه َشِهيًدا يـَوم  .َوَقدم قُِتَل َرِضَي اَّللَّ
َاِرِث بمِن ُماشن ابمن ُمعَ * * *  ُهمم َحنمظََلُة بمُن الرَّبِيِع بمِن َصيمِفيِ  بمِن َرَِبِح بمِن اْلم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ يََة بمِن ُشَريمِف بمِن اوِ َوِمنـم

َُسيمِديُّ المَكاِتُب، َوَأُخوُه َرَِبٌح َصَحايبٌّ َأيمضً  ِرو بمِن مَتِيم  التَِّميِميُّ اَأم َثُم بمُن َصيمِفي   َكاَن ِجرمَوَة بمِن ُأَسيمِد بمِن َعمم ا، َوَعمُُّه َأكم
 .َحِكيَم المَعَربِ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِكَتاِبً َكَتَب لِلنَِّبِ  َصلَّ : قَاَل المَواِقِديُّ   .ى اَّللَّ

ُرهُ  ِل الطَّاِئِف ِف الصُّلمِح، َوَشِهَد َمَع َخاِلد  ُحُرو : َوقَاَل َغيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإََل َأهم بَُه ِِبلمِعَراِق بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم َعَلي   َوخَتَلَّ  َِها، َوَقدم َأدمَرَك َأَيَّ ِِه، مثَّ انـمتَـَقَل َعِن المُكوَفِة َلمَّا ُشِتَم هِبَا ُعثمَماُن، َوَماَت َوَغريم ََمِل َوَغريم َف َعِن المِقَتاِل َمَعُه ِف اْلم

ِم َعَلي     .بـَعمَد َأَيَّ
َِثرِي ِف المَغابَِة، َأنَّ اممَرَأتَُه َلمَّا َماَت َجزَِعتم َعَليمِه َفََلَمَها جَ  تـََعجََّبتم َدعمٌد : ارَاتـَُها ِف َذِلَك فـََقاَلتم َوَقدم ذََكَر ابمُن اَأم

ُزونَة   َم َما َشفَّيِن * ِلَمحم أَلِييِن الميَـوم ِ * تـَبمِكي َعَلى ِذي َشيمبة  َشاِحِب ِإنم َتسم رِبمِك قـَوماًل لَيمَس ِِبلمَكاِذِب ِإنَّ َسَواَد المَعنيم ُأخم
 ُحزمٌن َعَلى َحنمظََلَة المَكاِتب* َأومَدى بِِه 

(7/179) 

 
 

د بن عبد هللا بن الرقى ، َجاَء َعنمُه َحِديثَانِ : قَاَل َأْحم َنِة َحىتَّ َماَت بـَعمَد َعِلي    .َكاَن ُمعمَتزاًِل ِللمِفتـم
 .َبلم َثََلثَةٌ : قـُلمتُ 

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الصََّمِد َوَعفَّاُن، قَااَل : قَاَل اْلمِ عمُت : اَدُة، َعنم َحنمظََلَة المَكاِتِب، قَالَ َحدثَنا مهام، َحدثَنا قـَتَ : َحدَّ مسَِ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَُقولُ   َمنم َحافظ على: " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مس بركوعهن َوُسُجوِدِهنَّ َوُوُضوئِِهنَّ َوَمَواِقيِتِهنَّ، َوَعِلَم َأنَـُّهنَّ َحقٌّ ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ َدخَ  َنََّة َل الصََّلَوات اْلم : " َأوم قَالَ " اْلم
َنَُّة   ".َوَجَبتم َلُه اْلم

َ قـََتاَدَة َوَحنمظََلةَ  َقِطٌع بـَنيم  .تـََفرََّد ِبِه َأْحمَُد، َوُهَو ُمنـم
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ



َِديُث الثَّاين  ِلٌم َوالرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث َسِعيد  ا: َواْلم ، َعنم َرَواُه َأْحمَُد َوُمسم ِديِ  َُريمِريِ  َعنم َأيب ُعثمَماَن النـَّهم ْلم
، َوَلِكنم َساَعًة َلوم َتُدوُموَن َكَما َتُكونُوَن ِعنمِدي َلَصاَفَحتمُكُم المَمََلِئَكُة ِف جَمَاِلِسُكمم َوِف ُطُرِقُكمم َوَعَلى فـُُرِشُكمم : " َحنمظََلةَ 

 ".َوَساَعًة 
َراَن بمِن َداُوَد المَقطَّاِن، َعنم قـََتاَدَة، َعنم يَزِيَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن الش ِ َوَقدم َرَواُه َأْحمَُد َوالرتِ م  خِ رِي، َعنم ِمِذيُّ َأيمًضا ِمنم َحِديِث ِعمم

 .َحنمظََلةَ 
، َعنم : َوالثَّاِلثُ  َياَن الثَـّومِريِ  َأيب الز ََِنِد، َعِن المُمَرقِ ِع بمِن َصيمِفيِ  بمِن  َرَواُه َأْحمَُد َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم، ِمنم َحِديِث ُسفم

َرمبِ  ِي َعنم قـَتمِل النِ َساِء ِف اْلم ِه ِف النـَّهم  .َحنمظََلَة، َعنم َجدِ 
َماُم َأْحمَُد، َعنم َعبمِد الرَّزَّاِق، َعِن ابمِن ُجَريمٌج، قَالَ  رِبمُت َعنم َأيب الز ََِنِد : َلِكنم َرَواُه اْلمِ َعنم ُمَرقِ ِع بمِن َصيمِفيِ  بمِن َرَِبِح بمِن ُأخم

ِه َرَِبِح بمِن رَبِيع  َأِخي َحنمَظَلَة المَكاِتِب َفذََكَرهُ  ، َعنم َجدِ   .رَبِيع 
ِ بمِن ُُمَمَّد  َوِإبـمَراِهيَم بمِن َأيب المَعبَّاِس، ِكََلمُهَا َعِن الممُ   .ِغريَِة بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َأبِيهِ وََكَذِلَك َرَواُه َأْحمَُد َأيمًضا، َعنم ُحَسنيم

ِه َوَعنم َسِعيِد بمِن َمنمُصور  َوَأيب َعاِمر  المَعَقِديِ ، ِكََلمُهَا َعِن المُمِغريَُة بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َأيب  الز ََِنِد، َعِن ُمَرقِ ع  َعنم َجدِ 
 .َرَِبح  

 َوِمنم َطرِيقِ 
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 .ِة َرَواُه النََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم َكَذِلكَ المُمِغريَ 
ِه َرَِبِح َفذََكَرهُ   .َوَرَوى َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث ُعَمَر بمِن ُمَرقِ ع  َعنم َأبِيِه، َعنم َجدِ 

ِر بمُن َأيب  َِديُث َعنم َرَِبح  اَل َعنم َحنمظََلَة، َوِلَذا قَاَل َأبُو َبكم َبةَ  فَاْلم َِديثِ ( 5)َكاَن : َشيـم َياُن الثَـّومِريُّ خُيمِطُئ ِف َهَذا اْلم  .ُسفم
ِ : قـُلمتُ   .َوَصحَّ َقول ابمن الرقى َأنَُّه ملَم يـَرمِو ِسَوى َحِديثـَنيم

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُهمم َخاِلُد بمُن َسِعيِد بمِن المَعاِص بمِن ُأَميََّة بمِن  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ َُمِويُّ َوِمنـم  .َعبمِد مَشمِس بمِن َعبمِد َمَناف  َأبُو َسِعيد  اَأم

ثـَُر َما ِقيَل مَخمَسةٌ  يِق بَِثََلثَة  َأوم َأرمبـََعة ، َوَأكم َلَم َقِدُيًا، يـَُقاُل بـَعمَد الصِ دِ   .َأسم
ِم َكأَنَُّه َواِقٌف َعَلى  ََلِمِه َأنَُّه رََأى ِف النـَّوم ُ بِِه َعِليمٌ َوذََكُروا َأنَّ َسَبَب ِإسم  .َشِفرِي َجَهنََّم َفذََكَر ِمنم ِسَعِتَها َما اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه ليمنعه من الموُ : قَالَ  فـَُعُه ِفيَها، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُقوع، فـََقصَّ َهِذِه الرُّؤمََي وََكَأنَّ َأَِبُه يَدم
ر  الص ِ  يِق فـََقاَل َلهُ َعَلى َأيب َبكم َتهُ : دِ  ٌر، َهَذا َرُسول هللا فَاتَِّبعمُه تـَنمُج ممَّا ِخفم  .َلَقدم ُأرِيَد ِبَك َخيـم

َلمَ   .َفَجاَء َرُسوَل اَّللَِّ فََأسم
ََلُمُه َغِضَب َعَليمِه َوَضَربَُه ِبَعًصا ِف َيِدِه َحىتَّ َكَسَرَها َعَلى رَأمِسِه وَ  َرَجُه ِمنم َمنمزِِلِه َوَمنَـَعُه المُقوَت، فـََلمَّا بـََلَغ َأَِبُه ِإسم َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم لَيمًَل وَ  َوتِِه َأنم ُيَكلِ ُموُه، فـََلزَِم َخاِلٌد َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌروَونـََهى بَِقيََّة ِإخم َلَم َأُخوُه َعمم  .نـََهارًا، مثَّ َأسم

َد ِف تـَزمِويِج ُأمِ  َحِبيَبة من َرُسول هللا َكَما فـََلمَّا َهاَجَر النَّاُس ِإََل َأرمِض ا ََبَشِة َهاَجَرا َمَعُهمم، مثَّ َكاَن ُهَو الَِّذي َويلَ المَعقم ْلم



تَـَتَحَها، فَ  بَـَر َوَقِد افـم َبة َجعمَفر، َفقدما على َرُسول هللا ِبَيـم ََبَشِة ُصحم َهَم َقدَّممَنا، مثَّ َهاَجَرا ِمنم َأرمَض اْلم هَلَُما َعنم َمُشورَِة َأسم
 المُمسلمني، َوَجاء أخومها أِبن بن

__________ 
 .فَِإن: ا( 5)
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(7/171) 

 
 

َعمَمالَ  بَـَر َكَما َقدَّممَنا، مثَّ َكاَن َرُسول هللا يـَُول ِيِهُم اَأم  .َسِعيد  َفَشِهَد فـَتمَح َخيـم
يِق َخَرُجوا ِإََل الشَّ  ُ َأعمَلمُ فـََلمَّا َكاَنتم ِخََلَفُة الصِ دِ  َناِديَن، َويـَُقاُل مبَرمِج الصُّفَِّر َواَّللَّ  .اِم لِلمَغزمِو فـَُقِتَل َخاِلٌد بَِجم

رو ابمن َحزمم  : قَاَل َعِتيُق بمُن يـَعمُقوب يـَعميِن َأنَّ َخاِلَد بمَن ; َحدثيِن عبد المملك بن أيب بكر، َعن َأبِيه، َعن جده َعن َعمم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِكَتاِبً َسِعيد  َكَتَب َعنم َرُسو  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، َهَذا َما َأعمَطى ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ رَاِشَد : ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبسم

 بمَن َعبمِد رب السلمى، أعطَاُه غلوتني
 .َب َخاِلُد بمُن َسِعيد  ، َفمن خافه َفََل َحقَّ َلُه َوَحقُُّه َحقٌّ وََكتَ ( 5)وغلوة حبجر برهاط 

ِرو بمِن ُعثمَماَن بمِن : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن َسعمد  َعِن المَواِقِدي ِ  َثيِن َجعمَفُر بمُن ُُمَمَِّد بمِن َخاِلد ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم َحدَّ
تب لَرُسول هللا، َوُهَو الَِّذي َكَتَب   َأقَاَم َخاِلُد بمُن َسِعيد  بـَعمَد َأنم َقِدمَ : َعفَّاَن قَالَ  ََبَشة ِِبلمَمِديَنِة، وََكاَن يكم ِمنم َأرمِض اْلم

ُ َعَليمِه  َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـُهمم َوبـَنيم ِل الطَّاِئِف ِلَوفمِد ثَِقيف  َوَسَعى ِف الصُّلمِح بـَيـم  .َوَسلَّمَ ِكَتاَب َأهم
ُهم ُهمم َرِضَي هللا َعنـم ُزوِميُّ ( 1[ )َأبُو ُسَليمَمانَ ]َخاِلد بن المَولِيد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر بمِن َُممُزوم   َوِمنـم  .المَمخم

ُهوَدِة،  ِديَِّة، َوالمَمَواِقِف المَمشم ََلِميَِّة، َوالمَعَساِكِر المُمَحمَّ ُُيوِش المَمنمُصورَِة اْلمِسم مُ َوُهَو َأِمرُي اْلم ِم المَمحم ََيَّ  .وَدةِ َواَأم
َِميدِ   .ُذو الرَّأمِي السَِّديِد، َوالمَبأمِس الشَِّديِد، َوالطَّرِيِق اْلم

 .َأبُو ُسَليمَمان َخاِلد بن المَولِيد
ََلم  .َويـَُقاُل ِإنَُّه ملَم َيُكنم ِف َجيمش  َفُكِسَر اَل ِف َجاِهِليَّة َواَل ِإسم

__________ 
م: الغلوة( 5)  .قدر َما يبلغ السهم

 .َموِضع على َثََلث لََيال من َمكَّة، َأو قـَرميَة على َطرِيق المَمِديَنة بواد يـَُقال َلُه غران: ورهاط
 .املراصد

 .لَيست ِف ا( 1)
)*( 
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ُر بمُن َبكَّار   َيملِ : قَاَل الزُّبـَيـم  .َكاَنتم ِإلَيمِه ِف قـَُريمش  المُقبَُّة َوَأِعنَُّة اْلم
ُرو َلَم ُهَو َوَعمم بَـَر، َوملَم يـََزلم َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َأسم َُديمِبَية َوقبل َخيـم ُ بمُن المَعاِص َوُعثمَماُن بمُن طَلمَحَة بمُن َأيب طَلمَحة بعد اْلم لَّى اَّللَّ

َم َعَلى المَعَساِكِر ُكلِ َها ِف أَ  َعثُُه َأِمريًا، مثَّ َكاَن المُمَقدَّ َعثُُه ِفيَما يـَبـم ِم الص ديقَعَليمِه َوَسلََّم يـَبـم  .َيَّ
ُمَِّة َعَلى َأال خَيمُرَج َعنم رَأمِي َأيب ُسَليم  طاب َعَزَلُه َوَوَلَّ َأَِب ُعبَـيمَدَة َأِمنَي اَأم  .َمانَ فـََلمَّا وَل عمر بن اْلم

رِينَ  َدى َوِعشم ِم ُعَمَر، َوَذِلَك ِف َسَنِة ِإحم  .مثَّ َماَت َخاِلٌد ِف َأَيَّ
ِ َوعِ  رِيَن َوِقيَل اثـمنَـتَـنيم َوَُّل َأَصحُّ  -شم  .بَِقرميَة  َعَلى ِميل  ِمنم ِْحمصَ  -َواَأم

َها َفِقيَل يل َدثـََرتم : قَاَل المَواِقِديُّ   .َسأَلمُت َعنـم
 .َماَت ِِبلمَمِديَنةِ : َوقَاَل ُدَحيممٌ 

َوَُّل َأَصحُّ   .َواَأم
ُرَها  .َوَقدم َرَوى َأَحاِديَث َكِثريًَة َيطُوُل ِذكم

، ِإنَّ َهِذِه َقطَاِئُع : بمُن يـَعمُقوبَ  قَاَل َعِتيقُ  رو ابمن َحزمم  ر ، َعنم َأبِيه َعن جده، َعن َعمم َثيِن َعبمُد المَمِلِك بمُن َأيب َبكم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، ِمنم ُُمَمَّد  َرُسولِ : َأقمطََعَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمِننَي َأن صيدوح  ِبسم ( 5)اَّللَِّ ِإََل المُمؤم

ًئا فَِإنَُّه جيلد َوينمزع ثَِيابُُه، َوِإنم تـَعَ  َعُل ِمنم َذِلَك َشيـم َتُل، َفَمنم ُوِجَد يـَفم دَّى َذِلَك َأَحٌد فَِإنَُّه وصيده اَل يعضد َصيمده َواَل يـُقم
ُ َعَليم  َلُغ ِبِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  .ِه َوَسلََّم، َوِإنَّ َهَذا ِمنم ُُمَمَّد  النَِّب ِ يـُؤمَخُذ فـَيُـبـم

َسُه ِفيَما َأَمَرُه بِِه ُُمَمَّد اُه َأَحٌد فـََيظمِلَم نـَفم  .وََكَتَب َخاِلُد بن المَولِيد بَِممر َرُسول هللا َفََل يـَتَـَعدَّ
ُر بمُن المَعوَّاِم بمنِ * * *  ُهمم الزُّبـَيـم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ََسِديُّ  َوِمنـم ، َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اَأم  .ُخَويمِلِد بمِن َأَسِد بمِن َعبمِد المُعزَّى بمِن َقصَّي  

ُهم رَاض َرِة، َوَأَحُد السِ تَِّة َأصمَحاِب الشُّوَرى الَِّذيَن تـُُوِفِ َ َرُسوُل هللا َوُهَو َعنـم  َأَحُد المَعشم
__________ 

رَّةقـَرميَة بشرقي المَمِدينَ : صيدوح( 5)  .ة من شراج اْلم
رار: والشراج  .جمارى المِمَياه من اْلم
 .املراصد

)*( 

(7/177) 

 
 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوابمُن َعمَِّتِه َصِفيََّة بِنمِت َعبمِد المَمطَِّلِب َوَزومجِ ] ُ َوَحَواِريُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َأمسَاء بنت َأىب بكر َرِضَي اَّللَّ

 .( 5[ )َعنمهُ 
َول  المِكَتاَب الَِّذي َأَمَرُه َرَوى َعِتيُق بمُن يـَعمُقوَب ِبَسَنِدِه المُمتَـَقد م، َأن الزبري بن المَعوام ُهَو الَِّذي َكَتَب لَِبيِن ُمَعاِويََة بمِن َجرم 

تُـَبُه هَلُمم َرَواُه ابمُن َعسَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َيكم َناِدِه َعنم َعِتيق  ِبهِ بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .اِكَر إبِِسم
رَ  جم َرَة َسَنًة، َويـَُقاُل ابمُن مثاىن ِسِننَي، َوَهاَجَر اهلِم َلَم الزبري َقِدُيا رضى هللا َعنُه َوُهَو ابمُن ِستَّ َعشم ِ َوَشِهَد المُمَشاِهَد  َأسم تـَنيم



ًفا ِف َسِبيِل اَّللَِّ   .ُكلََّها، َوُهَو َأوَُّل َمنم َسلَّ َسيـم
َمِئذ  ُصُفوَف الرُّوِم ِمنم َأوَّهلِِمم  تَـَرَق يـَوم  َوَقدم َشِهَد الميَـرمُموَك وََكاَن َأفمَضَل َمنم َشِهَدَها، َواخم

ِ َرِضَي اَّللَُّ  َخِر َساِلًما، َلِكنم ُجرَِح ِف قـََفاِه ِبَضرمبـَتَـنيم َاِنِب اْلم ِ، َوخَيمُرُج ِمَن اْلم  . َعنهُ ِإََل آِخرِِهمم َمرَّتـَنيم
َنمَدِق َأبـََويمِه  َم اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَوم  ".ِإنَّ لكل نىب حوارَي وحواري الزبري : " َوقَالَ ( 1)َوَقدم مَجََع َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََمِل، َوَذِلَك َأنَُّه َكرَّ رَ  َم اْلم ُرو بمُن ُجرمُموز  َوَفَضاَلُة َوَلُه َفَضاِئُل َوَمَناِقُب َكِثريٌَة وََكاَنتم َوفَاتُُه يـَوم َلِحَقُه َعمم اِجًعا َعِن المِقَتاِل، فـَ
َباِع، فـََبَدَر ِإلَيمِه َعمم  ُرو بمُن ُجرمُموز  َوُهَو ََنئٌِم بمُن َحاِبس  َورجل ََثِلث يـَُقال َلُه النعر التَِّميِميُّوَن، مبََكان  يـَُقاُل َلُه َواِدي السِ 

مَئذ  َسبمٌع وَ فـََقتَـَلُه، َوَذِلَك ِف يَـ  ُوََل َسَنَة ِست   َوَثََلِثنَي َوَلُه ِمَن المُعُمِر يـَوم َن ِمنم مُجَاَدى اَأم ر  َخَلوم َِميِس ِلَعشم ِم اْلم ِستُّوَن وم
 .َسَنةً 

رَ  ُ َعنمُه بـَعمَدُه َترَِكًة َعِظيَمًة، فََأومَصى ِمنم َذِلَك ِِبلثُـّلمِث بـَعمَد ِإخم اِج َألمَفيم َألمف  ومائِت ألف ِديَنار، فـََلمَّا َوَقدم َخلََّف َرِضَي اَّللَّ
رَِج ثـُُلُث َماِلِه ُقِسَم المَباِقي َعَلى َورَثَِتِه، فـََناَل ُكلُّ اممَرَأة  ِمنم ِنَسائِِه  ألف ألف َوِمائـََتا  -وَكن َأرمبعا  -ُقِضَي َديـمُنُه َوُأخم

 ألف، فمجموع َما ذَكرمََنُه ممَّا
__________ 

 .من ا َسَقطت( 5)
له( 1)  .ارمِم فَداك َأىب وأمى: ِف قـَوم

)*( 

(7/175) 

 
 

َعٌة َومَخمُسوَن َألمَف ألف َومَثَاَّنِاَئة َألمف   ُ َعنمُه ِتسم  .تـَرََكُه َرِضَي اَّللَّ
، َوُوُجوهِ  َراج  َوَهَذا ُكلُُّه ِمنم ُوُجوِه ِحل   ََنهَلَا ِف َحَياته ممَّا َكاَن ُيِصيبُه من الفئ َوالمَمَغاَنِِ ََلِل، َوَذِلَك ُكلُُّه بـَعمَد ِإخم َمَتاِجِر اْلَم

قَاهِتَا، َوالصِ ََلِت المَبارَِعِة المَكِثريَِة َِأَرمَِبهِبَا ِف َأومَقات حاجاهتا  .الزََّكاة ِف َأوم
َواُه، َوَقدم فـََعلَ  ِس َمثـم َخرِيَن َوَرُسوُل َربِ  فَِإنَُّه َقدم ! رضى هللا َعنُه ورأضاه َوَجَعَل َجنَّاِت المِفرمَدوم َوَِّلنَي َواْلم َشِهَد َلُه َسيِ ُد اَأم

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم َنَِّة، َوَّلِلَِّ اْلم  .المَعاَلِمنَي ِِبْلم
ََراَج، َوَأنَُّه َكاَن  َِثرِي ِف المَغابَِة َأنَُّه َكاَن َلُه َألمُف مَممُلوك  يـَُؤدُّوَن ِإلَيمِه اْلم  .دَُّق ِبَذِلَك ُكلِ هِ يـََتصَ َوذََكَر ابمُن اَأم

 .َوقَاَل ِفيِه َحسَّاُن بمُن ََثِبت  َُيمَدُحُه َويـَُفضِ ُلُه ِبَذِلكَ 
ِد النَِّب وهديه  َهاِجِه َوَطرِيِقِه * َأقَاَم َعَلى َعهم ِل يـُعمَدُل َأقَاَم َعَلى ِمنـم َقُّ َأعمدَ * حواريه َوالمَقومل ِِبلمَفضم َقِ  َواْلم ُل يـَُوايل َويلَّ اْلم

ُهوُر َوالمَبَطُل الَِّذي  ٌم ُُمَجَُّل * ُهَو المَفاِرُس المَمشم َوِمنم َأَسد  ِف * َوِإن اممَرًءا َكاَنتم َصِفيَُّة ُأمُُّه ( 5)َيُصوُل ِإَذا َما َكاَن يـَوم
ََل * َلُه ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ قـُرمىَب َقرِيَبٌة ( 1)بـَيمِتِه َلُمَرفَُّل  َرِة اْلمِسم ُر ِبَسيمِفِه َوِمنم ُنصم َعِن * ِم جَممٌد ُمَؤثَُّل َفَكمم ُكرمبَة  َذبَّ الزُّبـَيـم

َرمُب َحشََّها  ُ يـُعمِطي َوجُيمِزُل ِإَذا َكَشَفتم َعنم َساِقَها اْلم ُلُه ( [ 9)سباق ]ببيض * المُمصمطََفى َواَّللَّ ِإََل المَمومت يرفل َفَما ِمثـم
َلُه  َباِع  َولَيمسَ * ِفيِهمم َواَل َكاَن قـَبـم ُرو بمُن ُجرمُموز  التَِّميِميُّ ِبَواِدي السِ  ُم َأنَُّه قـَتَـَلُه َعمم ر َما َداَم يذبل قد تـََقدَّ يكون الدَّهم



ِم َوُهَو َدِهٌش فـَرَِكَب َوَِبَرزَُه ابمُن ُجرمُموز ، فـََلمَّا َصمَّ  ُر َأجنمََدُه َصاِحَباه َم َعَليمِه اَوُهَو ََنئٌِم، َويـَُقاُل َبلم قَاَم ِمنم آََثِر النـَّوم لزُّبـَيـم
َفهُ  ُرو بمُن ُجرمُموز  رَأمَسُه َوَسيـم  .فَضالة والنعر فـََقتَـُلوُه، َوَأَخَذ َعمم

 فـََلمَّا دخل هبما على
__________ 

 .المَمعمُروف: احملجل( 5)
 .المُمعظم واملسود: املرفل( 1)
 .917/  1من اَترِيخ ابمن َعَساِكر ( 9)

)*( 
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ُ َعنمُه َلمَّا رََأى َسيمَف الزُّبـَريمِ َعلِ  ُ : ي   قَاَل َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َهَذا السَّيمَف طَاَلَما فـَرََّج المَكرمَب َعنم َوجم
 .َعَليمِه َوَسلَّمَ 

 .َبشِ رم قَاَتَل ابمِن َصِفيََّة ِِبلنَّارِ : َوقَاَل َعِليٌّ ِفيَما قَالَ 
َسهُ  َع َذِلَك قـََتَل نـَفم َرو بمَن ُجرمُموز  َلمَّا مسَِ  .فـَيـَُقاُل ِإنَّ َعمم

َعًبا َعَلى ا تَـَناَب َأَخاُه ُمصم ُم ابمِن الزُّبـَريمِ، فَاسم َر بـَعمَد َعِلي   َحىتَّ َكاَنتم َأَيَّ ُرو بمُن َوالصَِّحيُح َأنَُّه ُعمِ  تَـَفى َعمم لمِعَراِق، فَاخم
فً  تُـَلُه ِبَبِيهِ ُجرمُموز  َخوم  .ا ِمنم َسطمَوتِِه َأنم يـَقم

؟ َكَلَّ َواَّللَِّ لَيمَسا َسَواءٌ : فـََقاَل ُمصمَعبٌ  ُلُه بَِيب َعبمِد اَّللَِّ تـُ  .َأبمِلُغوُه َأنَُّه آِمٌن، َأَُيمَسُب َأين ِ َأقـم
 .َوَهَذا من حلم ُمصعب وعقله َورََِيَسِتهِ 

ُر َعنم َرُسولِ  ُرَها َوَقدم َرَوى الزُّبـَيـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَحاِديَث َكِثريًَة َيطُوُل ِذكم  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم، قَاَلِت اممَرَأتُُه َعاِتَكُة بِنمُت زَيمدِ  َباِع َكَما تـََقدَّ ُر بمُن المَعوَّاِم ِبَواِدي السِ  ِرو بمِن نـَُفيمل  تـَرمثِيِه َرِضَي اَّللَُّ  َوَلمَّا قُِتَل الزُّبـَيـم  بمِن َعمم

َها َوَعنمهُ  َمة  : َعنـم َر ُمَعر ِِد * َغَدَر ابمُن ُجرمُموز  بَِفاِرِس بـُهم َم اللِ َقاِء وََكاَن َغيـم تَهم ( 5)يـَوم َتُه َلَوَجدم ُرو َلوم نـَبـَّهم اَل طَاِئًشا * ََي َعمم
َرة  َقدم َخاَضَها ملَم يـَثمِنِه  ََناِن َواَل المَيِد َكمم َغمم َها ط* َرِعَش اْلم ِع المَقرمَدِد َعنـم َثِكَلتمَك ُأمَُّك ِإنم ظَفرت مبثِلِه ( 1)راد ََي ابمَن فـَقم

ِلًما *  ُ * ِفيَمن مضى ِفيَمن يـََرومُح َويـَغمَتِدي َواَّللَِّ رَبِ َك ِإنم قـَتَـلمَت َلُمسم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ِد َوِمنـم َحلَّتم َعَليمَك ُعُقوبَُة المُمتَـَعمِ 
ُهمم زَيمُد بمُن ََثبِ  رو بنَعنـم  ِت بمِن الضَّحَّاِك بمِن زيد بن لوذان بن َعمم

__________ 
َيمش، َوَأيمًضا: البهمة( 5) تى: اْلم  .الشجاع الذى اَل يهتدى من َأيمن يـُؤم

 .اهلارب: واملعرد
ََبل: المبَـيمَضاء الرخوة من الكمأة، والقردد: الفقع( 1)  .اْلم

 .ُهَو أذل  من فقع بقرقرة: َويـَُقال للذليل



 .نه اَل ُيمَتنع على من جناه، َأو النه يُوطأ ِبالرجلال
 .طرادك: وىف ا
)*( 
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َنمَصاِريُّ النَّجَّاِريُّ، َأبُو َسِعيد  َويـَُقاُل َأبُو َخارِ  ِف بمِن َغنمِم بمِن َماِلِك بمِن النَّجَّاِر اَأم َجَة، َويـَُقاُل َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن عبيد بمِن َعوم
 .المَمَدينُّ 

َرَة َسَنًة، َفِلَهَذا ملَم َيشم  َدى َعشم ُ َعَليمِه َوَسلََّم المَمِديَنة َوُهَو ابمُن ِإحم رًا ِلِصَغرِِه، ِقيَل َواَل ُأُحًدا، َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهدم بَدم
َنمَدُق، مثَّ َشِهَد َما بـَعمَدَها  .َوَأوَُّل َمَشاِهِدِه اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم أَ  وََكاَن َحاِفظًا َمَرُه َأنم يـَتَـَعلََّم ِكَتاَب لَِبيًبا َعاِلًما َعاِقًَل، ثـََبَت َعنمُه ِف َصِحيِح المُبَخاِريِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا َكتَـُبوا ِإلَيمِه،  َرَأُه َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ًمايـَُهوَد لِيَـقم  .فـَتَـَعلََّمُه ِف مَخمَسَة َعَشَر يـَوم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّْحمَِن، َعنم َأيب الز ََِنِد،: َوَقدم قَاَل اْلمِ ثـََنا ُسَليمَماُن بمُن َداُوَد، َحدَّ  َحدَّ
بَـَرُه َأنَُّه ملا قدم َرُسول هللا ُ َعَليمِه : المَمِديَنَة قَاَل زَيمدٌ  َعنم َخارَِجَة بمِن زَيمد ، َأنَّ َأَِبُه زَيمًدا َأخم َذَهَب يب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَة ُسورَةً : َوَسلََّم فَُأعمِجَب يب، فـََقاُلوا ُ َعَليمَك ِبضمَع َعشم  .ََي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا ُغََلٌم ِمنم َبيِن النَّجَّاِر َمَعُه ممَّا َأنـمَزَل اَّللَّ
 ".ََي زَيمُد تـََعلَّمم يل ِكَتاَب يـَُهوَد، فَِإين ِ َواَّللَِّ َما آَمُن يـَُهوَد َعَلى ِكَتايب : " ِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َوقَالَ فََأعمَجَب ذَ 

َرأُ َلُه ُكتُـبَـُهمم ِإَذا  : قَاَل زيد ُتُه، وَُكنمُت َأقـم َلًة َحىتَّ َحَذقـم َرَة لَيـم َكتَـُبوا ِإلَيمِه، َوُأِجيُب َعنمُه فتعلمت هَلُم ِكَتاهبمم َما مرت مَخمَس َعشم
 .ِإذا كتب

د َعن ُشَريمح بمِن النـُّعمَماِن، َعِن ابمِن َأيب الز ََِنِد، َعنم َأبِيِه، َعنم َخارَِجَة، َعنم َأبِيِه فَ   .ذََكَر ََنمَوهُ مثَّ َرَواُه َأْحم
َكاِم َعنم َخارَِجَة بمِن  َحم َزمِم فـََقالَ َوَقدم َعلََّقُه المُبَخاِريُّ ِف اَأم  .َوقَاَل َخارَِجُة بمُن زَيمد  : زَيمِد بمِن ََثِبت  ِبِصيَغِة اْلم

 .َفذََكَرهُ 
ر ، ِكََلمُهَا َعنم َعبمِد الرَّْحمَ  ، َعنم ِن بمِن َأيب الز ََِنِد، َعنم َأبِيهِ َوَرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأْحمََد بمِن يُوُنَس، َوالرتِ مِمِذيُّ َعنم َعِليِ  بمِن ُحجم

 .َخارَِجَة، َعنم َأبِيِه بِِه ََنمَوهُ 
 .َحَسٌن َصِحيح: َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ 
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ا ِرٌط ِجدًّ  .َوَهَذا ذََكاٌء ُمفم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المُقرَّاِء َكَما  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ َعنم َأَنس  ثَـ َوَقدم َكاَن ممَّنم مَجََع المُقرمآَن َعَلى َعهم  .َبَت ِف الصَِّحيَحنيم

َها ِف : " َوَرَوى َأْحمَُد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َأيب ِقََلبََة، َعنم َأَنس  َعنم َرُسول هللا َأنَُّه قَالَ  ر ، َوَأَشدُّ َأرمَحُم ُأمَِِّت ِبُمَِِّت َأبُو َبكم



، ِديِن اَّللَِّ ُعَمُر، َوَأصمَدقـَُها َحَياًء ُعثممَ  ََراِم ُمَعاُذ بمُن َجَبل  ََلِل َواْلم ، َوَأعمَلُمُهمم ِِبْلَم اُن، َوَأقمَضاُهمم َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب 
ُمَِّة َأبُو ُعبَـيمَدَة بم  ، َوِلُكلِ  ُأمَّة  َأِمنٌي، َوَأِمنُي َهِذِه اَأم َرَّاِح َوَأعمَلُمُهمم ِِبلمَفَراِئِض زَيمُد بمُن ََثِبت   ".ُن اْلم

ُفَّاِظ َمنم جَيمَعُلُه ُمرمَسًَل ِإالَّ َما يـَتَـَعلَُّق بَِيب ُعبَـيمَدَة، َفِفي َصِحيِح المُبَخاِريِ  ِمنم َهَذا الم َومِ  هِ َن اْلم  .َوجم
ِطن   ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َغريمِ َما َموم َ يََديم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي بـَنيم  .َوَقدم َكَتَب المَوحم

لُُه تـََعاََل : ومَضِح َذِلَك َما ثـََبَت ِف الصَِّحيِح َعنمُه َأنَُّه قَالَ َوِمنم أَ  ا نـََزَل قـَوم ِمِننَي " َلمَّ َتِوي المَقاِعُدوَن ِمَن المُمؤم اَل َيسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـَقَ ( " 5)َوالمُمَجاِهُدوَن ِف َسِبيل هللا  يَُة َدَعاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِوي المَقاِعُدوَن : " الَ اْلم ُتبم اَل َيسم اكم

ِمِننَي َوالمُمَجاِهُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ   ".ِمَن المُمؤم
ُ َعَليمهِ  ُي َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكَو َضَرارَتَُه، فـَنَـَزَل المَوحم ُتوم  َفَجَعَل َيشم ُه َعَلى َوَسلََّم فـَثـَُقَلتم َفِخذُ  َفَجاَء ابمُن ُأمِ  َمكم

تـَُها، فـََقاَل زَيمدٌ " غري أوَل الضََّرر : " َفِخِذي َحىتَّ َكاَدتم تـَُرضَُّها، فَنزل َقم ِضَع ]فَِإين ِ ََأَعمِرُف : فََأَمَرين فََأْلم ( [ 1)َموم
َِديثَ  -يـَعميِن ِمنم ِعظَام   -ُملمَحِقَها ِعنمَد َصدمع  ِف َذِلَك اللَّومِح   .اْلم

يُق بـَعمَد َهَذا بَِنم يـَتَـتَـبََّع المقُ َوَقدم َشِهَد زَيم  ٌم فـََلمم َيُضرُُّه، َوُهَو الَِّذي َأَمَرُه الصِ دِ  َمَعُه، َوقَاَل ٌد المَيَماَمَة َوَأَصابَُه َسهم رمآَن فـََيجم
َي ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ : َلهُ  ُتُب المَوحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فـَتَـتَـبَِّع المُقرمآَن فَامجمَعمهُ ِإنََّك َشابٌّ َعاِقٌل اَل نـَتَِّهُمَك، َوَقدم ُكنمَت َتكم  .ى اَّللَّ

َمد والممنَّة يُق، َفَكاَن ِف َذِلَك خري كثري َوَّللَّ اْلم  .فـََفَعَل َما َأَمَرُه ِبِه الصِ دِ 
__________ 

 .لَيست ِف ا( 1)ُسورَة النِ َساء ( 5)
)*( 
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ُر َمرَّ  تَـَنابَُه ُعمم َتِنيبُ َوَقِد اسم تَـَنابَُه َلمَّا َخَرَج ِإََل الشَّاِم، وََكَذِلَك َكاَن ُعثمَماُن َيسم ِ َعَلى المَمِديَنِة، َواسم ِ ِف َحجَّتَـنيم ُه َعَلى تـَنيم
 .المَمِديَنِة َأيمًضا

َهدم مَ  رَُه، َوملَم َيشم ًئا ِمنم ُحُروبِهِ وََكاَن َعِليٌّ ُيُِبُُّه، وََكاَن يـَُعظِ ُم َعِليًّا َويـَعمِرُف َلُه َقدم  .َعُه َشيـم
َدى َوِقيَل مَخمس  َومَخمِسنيَ   .َوأتََخََّر بـَعمَدُه َحىتَّ تـُُوِفِ َ َسَنَة مَخمس  َوَأرمبَِعنَي، َوِقيَل َسَنَة ِإحم

َِئمََّة الَِِّت نـََفَذ هِبَا ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن ِإََل سَ  ُتُب المَمَصاِحَف اَأم ِئي َوَقَع َعَلى التِ ََلَوِة ِطبمَق َوُهَو ممَّنم َكاَن َيكم فَاِق الَلَّ ائِِر اْلم
َناُه ُمَقد ِ  َاُع َوااِلت َِفاُق، َكَما قـَرَّرمََن َذِلَك ِف ِكَتاِب َفَضاِئِل المُقرمآِن الَِّذي َكتَـبـم ِهنَّ اْلمِمجم َمًة ِف َأوَِّل ِكَتابَِنا التـَّفمِسري َوَّللَّ َرمسِم

َمد والممنَّة  .اْلم
* * * 

َِديُث المَمرمِويُّ ِف َذِلَك َعِن ابمِن َعبَّاس   ُهم السِ ِجلُّ، َكَما َوَرَد ِبِه اْلم  .َوِفيِه َنَظرٌ  -ِإنم َصحَّ  -َوِمنـم
ِرو بمِن َمالِ : قَاَل َأبُو َداُودَ  ، َعنم َعمم ، َعنم يَزِيَد بمِن َكعمب  َبُة بمُن سعيد، َحدثَنا نُوُح بمُن قـَيمس  ثـََنا قـُتَـيـم ، َعنم َأيب َحدَّ ك 

، قَالَ  َومزَاِء، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : اْلم  .السِ ِجلُّ َكاِتٌب ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



َبَة ِبِه، َعن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه َكاَن يـَُقولُ  يَِة : َوَهَكَذا َرَواُه النََّساِئيُّ َعنم قـُتَـيـم َم َنطمِوي" ِف َهِذِه اْلم السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ   يـَوم
 .الرجل: الس جل( 5" )لِلمِكَتاِب 
 .َهَذا َلفظه

له تـََعاََل  م نطوي السََّماء كطي الس جل لِلمِكَتاِب : " َوَرَواُه َأبُو َجعمَفِر بمُن َجرِير  ِف تـَفمِسريِِه ِعنمَد قـَوم ِر بمِن " يـَوم َعنم َنصم
، َوهُ  ، َعنم نُوِح بمِن قـَيمس  ، َوَقدم َضعََّفُه ابمُن َمِعني  ِف ِرَوايَة  َعنمهُ َعِلي   ِلم   .َو ثَِقٌة ِمنم رَِجاِل ُمسم

، َوَقدم ذََكَرهُ  ِذيُّ المَبصمِريُّ فـََلمم يـَرمِو َعنمُه ِسَوى نُوِح بمِن قـَيمس  َمَع َذِلَك ابمُن ِحبَّاَن ِف  َوَأمَّا َشيمُخُه يَزِيُد بمُن َكعمب  المَعوم
 .الثِ َقات

__________ 
 .ُسورَة االنبياء( 5)

)*( 
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جَّاِج المِمزِ يِ  فَأَنمَكَرُه ِجدًّا، َوأَ  َاِفِظ المَكِبرِي َأيب اْلَم َِديَث َعَلى َشيمِخَنا اْلم َمَة َأَِب َوَقدم َعَرضمُت َهَذا اْلم بَـَرتمُه َأنَّ َشيمَخَنا المَعَلَّ خم
ُضوٌع، َوِإنم َكاَن ِف ُسَنِن َأيب َداُودَ : ولُ المَعبَّاِس ابمَن تـَيمِمَيَة َكاَن يـَقُ   .ُهَو َحِديٌث َموم

 .َوَأََن َأُقولُهُ : فـََقاَل َشيمُخَنا المِمزِ يُّ 
َاِفُظ ابمُن َعِدي   ِف َكاِمِلِه ِمنم َحِديِث ُُمَمَِّد بمِن ُسَليمَماَن المُمَلقَِّب بُِبوَمَة، َعنم َُيم : قـُلمتُ  ِرو، َعن ََي َوَقدم َرَواُه اْلم  بمِن َعمم

َومزَاِء، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ِري ، َعنم َأبِيِه، َعنم َأيب اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاِتٌب يـَُقاُل َلُه : َمالك المبكم َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
له تـََعاََل  م نطوي السََّماء كطي الس جل للم : " السِ ِجلُّ، َوُهَو قـَوم َكَما يطوى الس جل للمكتاب َكَذِلك : قَالَ " كتاب يـَوم

 .تطوى السََّماءَ 
ِر بمِن قـََتاَدَة َعنم َأيب َعِلي   الرَّفَّاِء، َعنم َعِليِ  بمِن َعبمِد الم  َهِقيُّ َعنم َأيب َنصم ِلِم بمِن ِإبـمَراِهيَم، َعنم َوَهَكَذا َرَواُه المبَـيـم َعزِيِز َعنم ُمسم

رِ   .و بمِن َماِلك  بِهِ َُيمََي بمِن َعمم
ُلُح ِللمُمَتابـََعةِ  ا َفََل َيصم  .َوَُيمََي َهَذا َضِعيٌف ِجدًّ

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
د ابمن سعيد المبَـغم  َِطيُب َوابمُن مندة من َحِديث َأْحم ر  اْلم َاِفُظ َأبُو َبكم َداِدي  المَمعمُروف َوَأغمَرُب ِمنم َذِلَك َأيمًضا َما َرَواُه اْلم

، َعنم ََنِفع  َعِن ابمِن ُعَمَر قَالَ  حبمدان، ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاِتٌب يـَُقاُل َلُه : َعن ابمن هبز، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َكاَن لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َم َنطمِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  ِللمِكَتاِب : " َسِجلٌّ فَأَنـمَزَل اَّللَُّ   .َغرِيٌب تـََفرََّد بِِه َْحمَدانُ : هم قَاَل ابمُن َمنمدَ " يـَوم

َزمِديُّ : َوقَاَل المبَـرمقَاينُّ   .قَاَل َأبُو المَفتمِح اَأم
 .تـََفرََّد ِبِه ابمُن َُّنريم  ِإنم َصحَّ 

، َوَقدم َوَرَد َعِن ابم : قـُلمتُ  ِن َعبَّاس  َوابمِن ُعَمَر ِخََلُف َوَهَذا َأيمًضا ُمنمَكٌر َعِن ابمِن ُعَمَر، َكَما ُهَو ُمنمَكٌر َعِن ابمِن َعبَّاس 



يَِة قَالَ  ِفُّ، َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه قَاَل ِف َهِذِه اْلم  .َكَطيِ  الصَِّحيَفِة َعَلى المِكَتابِ : َذِلَك، فـََقدم َرَوى المَواِلِبُّ َوالمَعوم
 .وََكَذِلَك قَاَل جُمَاِهدٌ 

 .وُف ِف اللَُّغِة َأنَّ السِ ِجلَّ ُهَو الصَِّحيَفةُ َهَذا ُهَو المَمعمرُ : َوقَاَل ابمُن َجرِير  
م ملك: قَالَ  ُُه السِ ِجلُّ، َوَأنمَكَر َأنم َيُكوَن السِ ِجلُّ اسم  َواَل يـُعمَرُف ِف الصََّحابَِة َأَحٌد امسم
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، َعن ابمن ُيَان، َحدثَنا أَ  ِلهِ ِمَن المَمََلِئَكِة، َكَما َرَواُه َعنم َأيب ُكَريمب  َجِعيُّ، َعنم َأبِيِه، َعِن ابمِن ُعَمَر ِف قـَوم َشم : " بُو المَوفَاِء اَأم
َم َنطمِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  ِللمِكَتاِب  ِتغمَفاِر قَاَل اَّللَُّ : قَالَ " يـَوم َها نُورًا: السِ ِجلُّ َمَلٌك فَِإَذا َصِعَد ِِباِلسم بـم تـُ  .اكم

ثـََنا بـُنمَداٌر، عَ  عمُت السُّدِ يَّ يـَُقولُ َوَحدَّ َياَن، مسَِ ، َعنم ُسفم  .نم ُمَؤمَّل 
َلهُ   .َفذََكَر ِمثـم

َع َأَِب َجعمَفر  يـَُقولُ َوَهَكَذا قَاَل َأبُو َجعمَفر  المَباِقُر ِفيَما َرَواُه َأبُو كريب َعن المُمَباَرِك، َعنم َمعمُروِف بمِن َخرَّبُوَذ َعمَّنم  : مسَِ
 .السِ ِجلُّ المَمَلكُ 

َِديُث ِف  َم َصَحايب   َأوم َمَلك  َقِوي   ِجدًّا، َواْلم ِن السِ ِجلِ  اسم ا َوَهَذا الَِّذي َأنمَكَرُه ابمُن َجرِير  ِمنم َكوم  .َذِلَك ُمنمَكٌر ِجدًّ
َاِء الصََّحابَِة َكابمن  َمنمَدهم َوَأيب نـَُعيمم    َوَمنم ذََكَرُه ِف َأمسم

بَـَهاين ِ َوابمِن ا َصم ِتِه َواَّللَُّ اَأم َِديِث، َأوم تـَعمِليًقا َعَلى ِصحَّ َساًَن لِلظَّنِ  هِبََذا اْلم َا ذََكَرُه ِإحم َِثرِي ِف المَغابَِة، ِإَّنَّ  . أعلمَأم
ُنُه َعبمِد * * *  َا ُهَو ابـم ُهم َسعمُد بمُن َأيب َسرمح  ِفيَما قَاَلُه َخِليَفُة بمُن َخيَّاط  َوَقدم َوِهَم ِإَّنَّ ، َكَما َوِمنـم اَّللَِّ بمِن َسعمِد بمِن َأيب َسرمح 

 .َسَيأمِت َقرِيًبا ِإنم َشاَء اَّللَُّ 
يقِ  ر  الصِ دِ  ََل َأيب َبكم َرَة، َموم ُهمم َعاِمُر بمُن فـَُهيـم  .َوِمنـم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر  قَالَ : قَاَل اْلمِ ِري  : َحدَّ ، َوُهَو ابمُن َأخم : قَاَل الزُّهم ْلِِيُّ ربين عبد المملك ابمن َماِلك  المُمدم
َع ُسَراَقَة يـَُقولُ  بَـَرُه َأنَُّه مسَِ ، َأنَّ َأَِبُه َأخم  .َأِخي ُسَراَقَة بمِن َماِلك 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوقَاَل ِفيهِ  َرِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َباِر فـَُقلمُت َلُه ِإنم قـَوم : َفذََكَر َخبَـَر ِهجم بَـَرتـمُهمم ِمنم َأخم يََة، َوَأخم َمَك َجَعُلوا ِفيَك الدِ 
ًئا َوملَم َيسم  ِف َعنَّا، َسَفرِِهمم َوَما يُرِيُد النَّاُس هِبِمم، َوَعَرضمُت َعَليمِهُم الزَّاَد َوالمَمَتاَع فَلم يرزؤوىن ِمنمُه َشيـم َأُلوين ِإالَّ َأنم َأخم

ُتَب يل كِ  َعة  من َأَدم، مثَّ مضىَفَسأَلمُتُه َأنم َيكم َرَة َفَكَتَب ِف رُقـم  .َتاَب ُمَواَدَعة  آَمُن بِِه، فََأَمَر َعاِمَر بمَن فـَُهيـم
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ر  ُهَو الَِّذي َكَتَب ِلُسَراَقَة َهذَ : قـُلمتُ  َرِة َوَقدم ُرِوَي َأنَّ َأَِب َبكم جم َِديُث بَِتَماِمِه ِف اهلِم َم اْلم ُ َأعمَلمُ ا المكِ َوَقدم تـََقدَّ  .َتاَب فَاَّللَّ
َرَة  ر و  -َوَقدم َكاَن َعاِمُر بمُن فـَُهيـم َاِرِث  -َويَُكىنَّ َأَِب َعمم ًَل لِلطَُّفيمِل بمِن اْلم ِن، وََكاَن َأوَّاًل َموم َوَد اللَّوم َزمِد َأسم ِمنم ُمَولَِّدي اَأم

َلَم َقِدُيًا قَـ  َرمَقِم َأِخي َعاِئَشَة َِأُمِ َها ُأمِ  ُروَماَن، فََأسم َرمَقِم بمِن َأيب اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َداَر اَأم ُخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بمَل َأنم يَدم



َة لِيَـرمِجَع َعنم دِ  َعِفنَي مبَكَّ َتضم ِفًيا، َفَكاَن َعاِمٌر يـَُعذَُّب َمَع مُجمَلِة المُمسم َتخم تَـَراُه ( [ 5)فـََيأمىَب ]يِنِه الَِِّت ِعنمَد الصََّفا ُمسم ، فَاشم
يُق َفَأعمتَـَقُه، َفَكاَن يـَرمَعى َلُه َغَنًما ِبظَاِهِر َمكَّةَ  ر  الصِ دِ   .َأبُو َبكم

ر  َكاَن َمَعُهَما رديفا اليب بكر ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَمَعُه َأبُو َبكم  َوَلمَّا َهاَجَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
لِيل الدبلى فَـ   .َقطم َوَمَعُهمم الدَّ

َم َمبمُسوطًا   ( .1)َكَما تـََقدَّ
َرَة ]َوَلمَّا َوَرُدوا المَمِديَنَة نـََزَل َعاِمُر بمُن  ِس بمِن ُمَعاذ  ( [ 5)فـَُهيـم َ َأوم َنُه َوبـَنيم َثَمَة، َوآَخى َرُسوُل اَّللَِّ بـَيـم َعَلى َسعمِد بمِن َخيـم

رًا َوُأُحًدا  .َوَشِهَد بَدم
َم بِئمِر َمُعونَ  ُ َأعم َوقُِتَل يـَوم ُرُه ِإذم َذاَك َأرمبَِعنَي َسَنًة فَاَّللَّ َرِة، وََكاَن ُعمم جم َم، َوَذِلَك َسَنَة َأرمَبع  ِمَن اهلِم  .َلمُ َة، َكَما تـََقدَّ

َم بِئمِر َمُعونََة رَ  ُر َواِحد ، َأنَّ َعاِمًرا قـَتَـَلُه يـَوم َحاَق َوالمَواِقِديُّ َوَغيـم ُجٌل يـَُقاُل َلُه َجبَّاُر بمُن ُسلمَمى ِمنم َوَقدم ذََكَر ُعرمَوُة َوابمُن ِإسم
، فـََلمَّا طََعَنُه ِِبلرُّممِح قَالَ   .فـُزمُت َوَربِ  المَكعمَبةِ : َبيِن ِكََلب 

َبمَصاِر َحىتَّ قَاَل َعاِمُر بمُن الطَُّفيملِ   .نهَلَقدم رُِفَع َحىتَّ رََأيمُت السََّماَء دو : َورُِفَع َعاِمٌر َحىتَّ َغاَب َعِن اَأم
َرو بمَن أَُميََّة َعنمُه فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ : َوُسِئَل َعمم ِل بـَيمِت نَِبيِ َنا َصلَّى اَّللَّ  .َكاَن َمنم َأفمَضِلَنا َوِمنم َأوَِّل َأهم

َياَن َعمَّا قَاَل َما يـَعميِن ِبِه؟ فـََقالَ : قَاَل َجبَّارٌ  نَّ : َفَسأَلمُت الضَّحَّاَك بمَن ُسفم  .ةيعمىن اْلم
__________ 

ُزمء الثَّاين ( 1)لَيست ِف ا ( 5)  .تقدم َذِلك ِف اْلم
)*( 
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َرَة، َفَكَتَب الضَّحَّا ُت ِلَما رََأيمُت ِمنم قـَتمِل َعاِمِر بمِن فـَُهيـم َلمم ََلِم فََأسم سم ُك ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ خُيمرِبُُه َوَدَعاين الضَّحَّاُك ِإََل اْلمِ
ََلمِ  ِر َعاِمر ، فـََقالَ إبِِسم ِ َعنم َأَنس  َأنَُّه قَالَ " َوارَتمُه المَمََلِئَكُة َوأُنمِزَل ِعلِ يِ نَي : " ي َوَما َكاَن ِمنم َأمم قـََرأمََن ِفيِهمم : َوِف الصَِّحيَحنيم

َمَنا َأَنَّ َلِقيَنا رَبَـَّنا فـََرِضَي َعنَّا َوَأرمَضاَنَ : قـُرمآَنً   .َأنم بـَلِ ُغوا َعنَّا قـَوم
ِضِعِه ِعنمَد َغزمَوِة بِئمِر َمُعونَةَ   .َوَقدم تقدم َذِلك َوبـََيانه ِف َموم

َحاقَ  َثيِن ِهَشاُم بمُن ُعرمَوَة، َعنم َأبِيِه، َأنَّ َعاِمَر بمَن الطَُّفيمِل َكاَن يـَُقولُ : َوقَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإسم َمنم رَُجٌل ِمنمُكمم َلمَّا قُِتَل : َحدَّ
َرمِض َحىتَّ رََأيمُت السََّماَء ُدونَُه؟ قَاُلوارََأيـمُتُه رُ  َ السََّماِء َواَأم َرةَ : ِفَع بـَنيم  .َعاِمُر بمُن فـَُهيـم

ِريِ ، َعنم ُعرمَوَة، َعنم َعاِئَشَة قَاَلتم : َوقَاَل المَواِقِديُّ  ، َعِن الزُّهم َثيِن ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ رَ : َحدَّ َة ِإََل السََّماِء رُِفَع َعاِمُر بمُن فـَُهيـم
 .فـََلمم تُوَجدم ُجثَـُّتهُ 

َن َأنَّ المَمََلِئَكَة َوارَتمهُ   .يـََروم
ُزوِميُّ * * *  َرمَقِم المَمخم ُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأرمَقَم بمِن َأيب اَأم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم

َلَم َعاَم المَفتمِح وََكَتَب ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ   .َعَليمِه َوَسلَّمَ  َأسم



َماُم َماِلكٌ  َتِجيُدهُ : قَاَل اْلمِ ُكُرُه َوَيسم َعُلُه َوَيشم  .وََكاَن يـُنَـفِ ُذ َما يـَفم
َحاَق بمِن َيَسار ، َعنم ُُمَمَِّد بمِن َجعمَفِر بمِن الزُّبـَريمِ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   بمِن الزُّبـَريمِ،َوقَاَل َسَلَمُة َعنم ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

َرمَقِم بمِن َعبمِد يـَُغوَث، وََكاَن جيُِيُب َعنمُه المُمُلوَك، َوبـََلَغ ِمنم َأَمانَِتهِ  َتَب َعبمَد اَّللَِّ بمَن اَأم َتكم ُتَب ِإََل [ َكاَن َيَمُمُرُه َأنم ]َأنَُّه  اسم َيكم
تب، َوخيمتم على َما يقرأه َِأََمانَِتِه عِ   .نمَدهُ بعض المُمُلوك فَيكم

َطَّاِب، فـََلمَّا َكاَن عُ  ر  َوَجَعَل ِإلَيمِه بـَيمَت المَماِل، َوَأقـَرَُّه َعَليمِهَما ُعَمُر بمُن اْلم ُهَماوََكَتَب َِأَيب َبكم  .ثمَماُن َعَزَلُه َعنـم
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تَـعمَفاُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َأرمَقمَ : قـُلمتُ   .َوَذِلَك بـَعمَد َما اسم
بَـَلَها َوقَالَ  َويـَُقاُل ِإنَّ  َرِة ِعَمالَِتِه فََأىَب َأنم يـَقم ِري على : ُعثمَماَن َعَرَض َعَليمِه َثََلمَثِائَِة َألمِف ِدرمَهم  َعنم ُأجم َا َعِملمُت َّلِلَِّ فََأجم ِإَّنَّ

 .هللا عزوجل
َحاق ، فَِإَذا ملَم َُيمُضِر ا: قَاَل ابمن ِإسم َرمَقِم َوزَيمُد بمُن ََثِبت  َكَتَب َمنم َحَضَر ِمَن النَّاسِ وَكتب لَرُسول هللا زَيمُد بمُن ََثِبت   .بمُن اَأم

 .ُرُهمم ممَّنم مُسِ َي ِمَن المَعَربِ َوَقدم َكَتَب ُعَمُر َوَعِليُّ َوزَيمٌد َوالمُمِغريَُة بمُن ُشعمَبَة َوُمَعاِويَُة َوَخاِلُد بمُن َسِعيِد بمِن المَعاِص َوَغيـم 
َعمَمشُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟: قـُلمُت ِلَشِقيِق بمِن َسَلَمةَ : َوقَاَل اَأم  َمنم َكاَن َكاِتَب النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َفِلهِ : قَالَ  َرمَقمِ : عبد هللا بن االرقم، َوقد َجاَء عمر ِبِكَتاب َأىب بكر ِِبلمَقاِدِسيَِّة َوِف َأسم  .وََكَتَب َعبمُد اَّللَِّ بمُن اَأم
َهقِ  ثـََنا المَفضمُل بن ُُمَمَّد: يُّ َوقَاَل المبَـيـم ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َصاِلِح بمِن َهاِنئ  َاِفُظ، َحدَّ البيهقى، َحدثَنا  َأنـمَبَأََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ اْلم

، َعِن المَقاِسِم بمِن ُُمَمَّد ،  عبد هللا بن َصاحل، َحدثَنا َعبمُد المَعزِيِز بمُن َأيب َسَلَمَة المَماِجُشوُن، َعنم َعبمِد المَواِحِد بمنِ  ن  َأيب َعوم
َرمَقمِ : َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر، قَالَ  ، فـََقاَل ِلَعبمِد اَّللَِّ بمِن اَأم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِكَتاُب رَُجل  " َأِجبم َعينِ  : " َأَتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُه : " ، فـََقالَ َفَكَتَب َجَوابَُه مثَّ قـََرَأُه َعَليمهِ  َسنمَت، اللَُّهمَّ َوفِ قم  ".َأَصبمَت َوَأحم

 .فـََلمَّا َويلَ ُعَمُر َكاَن ُيَشاِورُهُ : قَالَ 
َطَّاِب َأنَُّه قَالَ  َشى َّلِلَِّ ِمنمُه : َوَقدم ُرِوَي َعنم ُعَمَر بمِن اْلم ُ عَ  -يـَعميِن ِف المُعمَّاِل  -َما رََأيمُت َأخم  .نمُه قـَبمَل َوفَاتِهِ ُأِضرَّ َرِضَي اَّللَّ

َزمرَِجيُّ، َصاِحُب اَأمَ  َنمَصاِريُّ اْلم ُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن زَيمِد بمِن َعبمِد رَبِ ِه اَأم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َذانِ َوِمنـم
رًا َوَما بعمدَها َلَم َقِدُيًا َفَشِهَد َعَقَبَة السَّبمِعنَي، َوَحَضَر بَدم  .َأسم
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رِيُرُه َعَليمِه، وَ  َوِمنم  قَاَمَة ِف الن وم، َوعرضه َذِلك على َرُسول هللا َوتـَقم ََذاَن َواْلمِ يـَُتُه اَأم رَبِ َمَناِقِبِه ُرؤم لُُه َلهُ َأكم ََي : " قـَوم ِإنَـَّها َلُرؤم
اَت ِمنمَك  ، فَِإنَُّه َأنمَدى َصوم  .،"َحق   فَأَلمِقِه َعَلى ِبََلل 

َدِ  ِضِعهِ َوَقدم َقدَّممَنا اْلم  .يَث ِبَذِلَك ِف َموم
َلَم ِمنم ُجَرَش ِفيِه اَأمَ  ُر هَلُمم إبَِِقاَمِة الصَََّلِة، َوِإيَتاِء َوَقدم َرَوى المَواِقِديُّ بََِسانِيِدِه َعِن ابمِن َعبَّاس  َأنَُّه َكَتَب ِكَتاًِب ِلَمنم َأسم مم



 .الزََّكاِة، َوِإعمطَاِء مُخُِس المَمغمَنمِ 
ِ َوَثََلِثنَي َعنم َأرمَبع  َوِستِ نَي َسَنًة، َوصلى َعَليمِه ُعثمَمان ابمن َعفَّ َوَقدم تـُوُ  ُ َعنمُه َسَنَة اثـمنَـتَـنيم ُ َعنمهُ ِفِ َ َرِضَي اَّللَّ  .اَن َرِضَي اَّللَّ
* * * 

، القرشى العامري، ُهمم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسعمِد بمِن َأيب َسرمح  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َأُخو ُعثمَمان المه من الرَضاَعة َوِمنـم
 .َأرمَضَعتمه أم ُعثمَمانَ 

رِِكنَي مبَكََّة، فـََلمَّا فـََتَحَها َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ََلِم َوْلََِق ِِبلمُمشم سم َي مثَّ ارمَتدَّ َعِن اْلمِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم وََكَتَب المَوحم وََكاَن َقدم  -لَّى اَّللَّ
َدَر َدَمُه ِفيَمنم  َماِء  َأهم َدَر ِمَن الدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم،   -َأهم َتأمَمَن َلُه، فََأمََّنُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَجاَء ِإََل ُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن فَاسم

 .َكَما َقدَّممَنا ِف َغزمَوِة المَفتمحِ 
ََلُم َعبمِد هللا بن سعد جدا  .مثَّ َحُسَن ِإسم

ِ بمِن َواِقد ، َعنم َأبِيِه، َعنم يَزِيَد النَّحم : قَاَل َأبُو َداُودَ  َُسنيم ثـََنا َأْحمَُد بمُن ُُمَمَّد  املروزى، َحدثَنا َعِليُّ بمُن اْلم ، َعنم َحدَّ ِويِ 
، قَالَ  رَِمَة، َعِن ابمِن َعبَّاس  ُتُب ِللنَِّبِ  َصلَّ : ِعكم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فََأزَلَُّه الشَّيمطَاُن َكاَن َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسعمِد ابمن َأيب َسرمح  َيكم ى اَّللَّ

َتَجاَر َلُه ُعثمَماُن بمُن َعفَّاَن فََأَجارَُه َرُسولِ  َتَل، فَاسم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ فـََلِحَق ِِبلمَكفَّاِر، فََأَمَر ِبِه َرُسول هللا َأنم يـُقم  . اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ بمِن َواِقد  ِبهِ َوَرَواُه النََّساِئيُّ ِمنم حَ  َُسنيم  .ِديِث َعِليِ  بمِن اْلم
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َلِة المُعَمرِيَّةِ : قـُلمتُ  رِيَن ِف الدَّوم َر َسَنَة ِعشم ٌرو ِمصم تَـَتَح َعمم ِرو بمِن المَعاِص ِحنَي افـم تَـَناَب ُعَمُر بمُن وََكاَن َعَلى َميمَمَنِة َعمم ، فَاسم
َها، فـَلَ  ًرا َعَليـم َطَّاِب َعمم َها َعبمَد اَّللَِّ بمَن َسعمد  اْلم َرو بمَن المَعاِص َوَوَلَّ َعَليـم َها َعمم ََلَفُة ِإََل ُعثمَماَن َعَزَل َعنـم َسَنَة مَّا َصاَرِت اْلِم

رِينَ   .مَخمس  َوِعشم
َها َماٌل َعظِ  َيمِش َوَأَمَرُه بَِغزمِو ِبََلِد ِإفمرِيِقيََّة فـََغَزاَها فـََفَتَحَها َوَحَصَل ِللمَجيمِش ِمنـم ُم المَغِنيَمِة ِلُكلِ  فَاِرس  ِمَن اْلم يٌم، َكاَن ِقسم

، وََكاَن َمَعُه ِف َجيمِشِه َهَذا َثََلثٌَة ِمَن المعَ  ، َولِلرَّاِجِل َألمَف ِمثـمَقال  َعبمُد اَّللَِّ بمُن الزُّبـَريمِ، ; َباِدَلِة َثََلثََة آاَلِف ِمثـمَقال  ِمنم َذَهب 
ر وَوَعبمِد اَّللَِّ بمِن عُ   .َمَر، َوَعبمِد اَّللَِّ بمِن َعمم

، َفِهَي ِإََل  ََساِوَد ِمنم َأرمِض النُّوبَِة فـََهاَدنـَُهمم َدى َوَثََلِثنيَ مثَّ َغَزا َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسعمد  بـَعمَد ِإفمرِيِقيََّة اَأم ِم، َوَذِلَك َسَنَة ِإحم  .الميَـوم
 .ر ِإََل الر وم وهى َغزمَوة َعِظيَمةمثَّ َغَزا َغزمَوَة الصََّواِري ِف المَبحم 

َهَب ِإََل ُعثمَماَن لِيَـنمُصَرهُ  َها لَِيذم تَـَناَب َعَليـم َر َواسم تَـَلَف النَّاُس َعَلى ُعثمَماَن َخَرَج ِمنم ِمصم  .فـََلمَّا اخم
َ َأنم يَـ  َلِة َوَدَعا اَّللَّ َقََلَن َوِقيَل ِِبلرَّمم َها فـََلمَّا قُِتَل ُعثمَماِن َأقَاَم ِبَعسم ُوََل ِمنـم َر َوقـََرَأ ِف اَأم ًما المَفجم ِبَضُه ِف الصَََّلِة، َفَصلَّى يـَوم قم

ُوََل، مثَّ َأرَاَد أَ بَِفاحِتَِة المكتاب َوالمَعاِدَيت، َوِف الثَّانَِيِة بَِفاحِتَِة المِكَتاِب َوُسورَة ، َوَلمَّا فـَرََغ ِمَن التََّشهُِّد َسلَّ  ِليَمَة اَأم نم َم التَّسم
ُ َعنمُه، َوَذِلَك ِف َسَنِة ِست   َوَثََلِثنَي، َوِقيَل َسَنَة َسبم  نَـُهَما َرِضَي اَّللَّ ع  ُيَسلِ َم الثَّانَِيَة َفَماَت بـَيـم َر ِإََل َسَنِة ِتسم ، َوِقيَل ِإنَُّه أتََخَّ ع 

َوَّلُ   .َومَخمِسنَي، َوالصَِّحيُح اَأم
َماِم َأْحمَدَ  َوملَم يـََقعم َلُه ِرَوايٌَة ِف : قـُلمتُ  َنِد ِلْلمِ تَِّة َواَل ِف المُمسم  .المُكُتِب السِ 



يقُ * * *  ر  الصِ دِ  ُهمم َعبمُد اَّللَِّ بمُن ُعثمَماَن، َأبُو َبكم ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم
 (5)َوقد ذكرت تـَرممَجته 
__________ 

ُزمء السَّاِدس من المِبَدايَة للمؤلف( 5)  .َوَذِلَك ِف اْلم
)*( 
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م ِخََلفَته  .ِف َأَيَّ
ََثرِ  ََحاِديِث َوَما َرَوى َعنمُه ِمَن اْلم  .َوَقدم مَجَعمُت جُمَلًَّدا ِف ِسريَتِِه َوَما َرَواُه ِمَن اَأم

ِري ، َعن عبد الرَّْحمَن ابمن َمالِ  لِيُل َعَلى ِكَتابَِتِه َما ذََكَرُه ُموَسى بمُن عقَبة، َعن الزُّهم ِك بمِن ُجعمُشم  َعنم َأبِيِه، َعنم ُسَراَقَة َوالدَّ
ر  ِمَن المَغاِر َفَمرُّوا َعَلى َأرمِضهِ  وََكاَن  -مم، فـََلمَّا َغِشيَـُهمم بمِن َماِلك  ِف َحِديِثِه ِحنَي اتَـَّبَع َرُسوَل هللا ِحنَي َخَرَج ُهَو َوَأبُو َبكم

ر  َفَكَتَب َلُه ِكَتاًِب َسَأَل َرُسوَل ا -ِمنم َأممِر فـََرِسِه َما َكاَن  ، فََأَمَر َأَِب َبكم ُتَب َلُه ِكَتاَب َأَمان  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َيكم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .مثَّ َألمَقاُه ِإلَيمهِ 

َرةَ  ِريِ  هِبََذا السََّنِد، َأنَّ َعاِمَر بمَن فـَُهيـم َماُم َأْحمَُد ِمنم َطرِيِق المزُّهم ر  َكَتَب بـَعمَضُه مثَّ َأَمَر   َوَقدم َرَوى اْلمِ َتَمُل َأنَّ َأَِب َبكم َكتَـَبُه، فـَُيحم
 .َموماَلُه َعاِمًرا َفَكَتَب َِبِقَيهُ 

ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ
ُهم ُعثمَمان بن َعفَّان َأِمري المُمؤمِننيَ  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم

ِم ِخََلفَِتِه وَ  ُهورَةٌ َوقد ذكرت تـَرممَجَُتُه ِف َأَيَّ َ يََديمِه َعَليمِه السَََّلم َمشم  .ِكَتابـَُتُه بـَنيم
َشَل بمَن َماِلك  المَوائِِليَّ َلمَّا َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َوَقدم َرَوى المَواِقِديُّ بََِسانِيِدِه َأنَّ نـَهم ى اَّللَّ

ُ َعلَ  ََلمِ َصلَّى اَّللَّ  .يمِه َوَسلََّم ُعثمَماَن بمَن َعفَّاَن َفَكَتَب َلُه ِكَتاًِب ِفيِه َشَراِئُع اْلمِسم
ُهمم َعِليُّ بمُن َأيب طَالب َأِمري المُمؤمِننيَ  ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ  .َوِمنـم

َم َأنَُّه َكَتَب الصُّلمَح بَـ  َم َوقد ذكرت تـَرممَجَُتُه ِف ِخََلفَِتِه، َوَقدم تـََقدَّ َ قـَُريمش  يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوبـَنيم َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نيم
َر ِسِننيَ  َرمِب َعشم ََلَل َواَل ِإغمََلَل، َوَعَلى َوضمِع اْلم َُديمِبَيِة َأنم َيَمَمَن النَّاُس، َوَأنَُّه اَل ِإسم  .اْلم

َ يَدَ  َر َذِلَك ِمَن المُكُتِب بـَنيم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َوَقدم َكَتَب َغيـم  .يمِه َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليمِه  بَـَر َأنَّ ِبَيمِديِهمم ِكَتاًِب ِمَن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ِعيِه طَائَِفٌة ِمنم يـَُهوَد َخيـم ُهمم َوِف آِخرِهِ َوَأمَّا َما َيدَّ زميَِة َعنـم : َوَسلََّم ِبَوضمِع اْلِم

 .وََكَتَب َعِليُّ بمُن َأيب طَاِلب  
 َوِفيِه َشَهاَدُة مَجَاَعة  ِمنَ 
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نُ  ُضوٌع َمصم َتاٌن ُُممتَـَلٌق َموم َيان، فـَُهَو كذب َوبـُهم ُهمم َسعمُد بمُن ُمَعاذ  َوُمَعاِويَُة بمُن َأىب ُسفم وٌع َوَقدم بـَنيََّ مَجَاَعٌة من الصََّحابَِة ِمنـم
ُهمم المعلَماء بُطمََلنه، واغرت بـَعمُض المُفَقَهاِء المُمتَـ  زميَِة َعنـم ِمنَي فـََقاُلوا ِبَوضمِع اْلِم  .َقدِ 

 .َوَهَذا َضِعيٌف ِجدًّا
ُضوٌع، اختلقوه وصنعوه وهم أهل لَذِلك،  َرًدا بـَيـَّنمُت ِفيِه بُطمََلنَُه َوَأنَُّه َموم وبينته ومجعت َوَقدم مَجَعمُت ِف َذِلَك ُجزمًءا ُمفم

َمد   .والممنَّةمفرق َكََلم االئمة ِفيِه َوَّللَّ اْلم
ِضِعَها طاب، َوقد ذكرت تـَرممَجَُتُه ِف َموم  .َومن المكتاب َبني يََديمِه صلى هللا َعَليمِه َوسلم َأِمري المُمؤمِننَي عمر بن اْلم

ََحاِديِث الَِِّت َرَواَها َعنم َرُسوِل ا ًما ِف اَأم َردمُت َلُه جُمَلًَّدا َعَلى ِحَدة ، َوجُمَلًَّدا َضخم ََثِر َوَقدم َأفـم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َواْلم َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم بـََياُن ِكَتابَِتِه ِف تـَرممَجَِة َعبمِد اَّللَِّ  ُ َعنمُه، َوَقدم تـََقدَّ َكاِم المَمرمِويَِّة َعنمُه َرِضَي اَّللَّ َحم َرمَقمِ َواَأم  . بمِن اَأم

* * * 
ُهمم المَعََلُء بمُن ا ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ ضمَرِميِ  َعبَّاٌد، َويـَُقال عبد هللا ابمن عباد بن أكرب بن ربيَعة بن َوِمنـم ُم اْلَم ضمَرِميِ  َواسم ْلَم

طَانَ  َت بمِن َقحم َرَموم ِنِع بمِن َحضم َزمرَِج بمِن ِإََيِد بمِن الصدف بن زيد ابمن ُمقم  .عريف بمِن َماِلِك بمِن اْلم
ُر َذِلَك ِف َنَسِبهِ   .َوِقيَل َغيـم

 .ُحَلَفاِء َبيِن ُأَميَّةَ  َوُهَو ِمنم 
َم بـََياُن ِكَتابَِتِه ِف تـَرممَجَِة أِبن بن سعيد ابمن المَعاصِ   .َوَقدم تـََقدَّ

ُهمم  ُرُه َفِمنـم َوِة ِعَشَرٌة َغيـم ِلُمونَ : وََكاَن َلُه ِمَن اْلمِخم َلُه المُمسم رِِكنَي قـَتـم ، َأوَُّل قَِتيل  ِمَن المُمشم َرِميِ  ضم ُرو بمُن اْلَم ِف َسرِيَِّة َعبمِد  َعمم
، َوِهَي َأوَُّل َسرِيَّة  َكَما تـََقدَّمَ   .اَّللَِّ بمِن َجحمش 

َرِميِ  الَِّذي َأَمَرُه َأبُو جهل َلعنه هللا فكشف َعن َعومرَته وَندى ضم ُهمم َعاِمُر بمُن اْلَم َراهُ : َوِمنـم  .َواَعمم
َم  رُِكوَن يـَوم ِلُموَن َوالمُمشم َناُه َمبمُسوطًا ِحنَي اصمَطفَّ المُمسم ، وََكاَن َما َكاَن ممَّا َقدَّمم َرمُب َوَقاَمتم َعَلى َساق  ر ، فـََهاَجِت اْلم بَدم

ِضِعهِ   .ِف َموم
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، وََكاَن ِمنم ِخَياِر الصََّحابَة، قَاَل ِفيِه َرُسول هللا َرِميِ  ضم ُهمم ُشَريمُح بمُن اْلَم يـَعميِن اَل " المُقرمآَن  َذاَك رَُجٌل اَل يـَتَـَوسَّدُ : " َوِمنـم
رُُكُه، َبلم يـَُقوُم ِبِه آََنَء اللَّيمِل َوالنـََّهارِ   .يـََناُم َويـَتـم

، ُأمُّ طَلمَحَة بمِن ُعبَـيمِد اَّللَِّ  َرِميِ  ضم ٌت َواِحَدٌة َوِهَي الصَّعمَبُة بِنمُت اْلَم  .َوهَلُمم ُكلُُّهمم ُأخم
َها َأِمريًا َوقد بعث النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوَسلَّ  ُه َعَليـم َريمِن، مثَّ َوالَّ َرِميِ  ِإََل المُمنمِذِر بمِن َساَوى َمِلِك المَبحم ضم َم المَعََلَء بمَن اْلَم

َطَّاِب، َوملَم يـََزلم هِبَا َحىتَّ َعَزَلُه َعنـم  يُق، مثَّ ُعَمُر بمُن اْلم َها الصِ دِ  تَـَتَحَها، َوَأقـَرَُّه َعَليـم ُه  َها ُعَمرُ ِحنَي افـم َطَّاِب َوَوالَّ بمُن اْلم
َرةَ   .المَبصم

رِينَ  َدى َوِعشم  .فـََلمَّا َكاَن ِف َأثـمَناِء الطَّرِيِق تـُُوِفِ َ َوَذِلَك ِف َسَنِة ِإحم
رِ  ِه المَبحم َها َأنَُّه َساَر جبَيمِشِه َعَلى َوجم ُرُه َعنمُه َكَراَمات  َكِثريًَة، ِمنـم َهِقيُّ َوَغيـم َما َيِصُل ِإََل رَُكِب ُخُيوهلِِمم، َوِقيَل  َوَقدم َرَوى المبَـيـم



، َوَأَمَرُهمم ُكلَُّهمم َفَجَعُلوا يـَُقولُونَ   .ََي َحِليُم ََي َعِظيمُ : ِإنَُّه َما َبلَّ َأَساِفَل نَِعاِل ُخُيوهلِِمم
رَ  َتاُجوا ِإََل َماء  َفَدَعا اَّللََّ فََأممَطَرُهمم َقدم ، َوَأنَُّه َلمَّا ُدِفَن ملَم يـَُر َلُه َأثـٌَر ِِبلمُكلِ يَِّة، وََكاَن َقدم   َوَأنَُّه َكاَن ِف َجيمِشِه فَاحم ِكَفايَِتِهمم

َ َذِلكَ   .َسَأَل اَّللَّ
ِة َقرِيًبا ِإنم َشاَء هللا عزوجل  .َوَسَيأمِت َهَذا ِف ِكَتاِب َداَلِئِل النـُّبـُوَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َوَّلُ : َم َثََلثَُة َأَحاِديثَ َوله َعنم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َماُم َأْحمَدُ : اَأم َثيِن : قَاَل اْلمِ َنَة، َحدَّ َياُن بمُن ُعيَـيـم ثـََنا ُسفم َحدَّ
، َعِن السَّاِئِب بمِن يَزِيَد، َعِن المَعََلِء بمِن اْلمَ  ، َأنَّ َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن ُْحَيمِد بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعومف  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  ضمَرِميِ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ   ".َُيمُكُث المُمَهاِجُر بـَعمَد َقَضاِء ُنُسِكِه َثََلًَث : " اَّللَّ
ََماَعُة ِمنم َحِديِثهِ  َرَجُه اْلم  .َوَقدم َأخم

د ، َأنَّ َأَِبُه َكَتَب ِإََل النَِّبِ   َحدثَنا هشيم، َحدثَنا َمنمُصوٌر، َعِن ابمِن ِسريِيَن، َعِن ابمنِ : َوالثَّاين قَاَل َأْحم ضمَرِميِ  المَعََلِء بمِن اْلَم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََبَدَأ بِنَـفمِسهِ   .َصلَّى اَّللَّ

َبل    .وََكَذا َرَواُه َأبُو َداُوَد َعنم َأْحمََد بمِن َحنـم
َِديُث الثَّاِلِث َرَواُه َأْحمَُد َوابمُن َماَجهم، ِمنم َطرِيِق   ُُمَمَِّد بمِن زَيمد ، َعنم ِحبَّانَ َواْلم
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َاِئِط  َريمِن ِف اْلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمَن المَبحم َعمَرِج، َعنمُه َأنَُّه َكَتَب ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتاَن  -اَأم َ  -يـَعميِن المُبسم َيُكوُن بـَنيم
ِلُم ُأُحُدُهمم؟ فََأَمَرهُ  َوِة فـَُيسم َلمَ  اْلمِخم َر ممَّنم َأسم  .َأنم َيَمُخَذ المُعشم

ََراَج  ِلمم  -َواْلم  .-يـَعميِن ممَّنم ملَم ُيسم
َاِفُظ ابمُن َعَساِكرَ * * *  َبَة، قَاَل اْلم ُهُم المَعََلُء بمُن ُعقم ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َوملَم َأِجدم َأَحًدا ذَكَ : َوِمنـم َرُه َكاَن َكاتًِبا لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

بَـَرَنَ   .ِإالَّ ِفيَما َأخم
ِر بمِن ُُمَمَِّد بمِن َعمم  َثيِن َعبمُد المَمِلِك بمُن َأيب َبكم َناَدُه ِإََل َعِتيِق بمِن يـَعمُقوَب، َحدَّ ِه، مثَّ ذََكَر ِإسم ، َعنم َأبِيِه َعنم َجدِ  ِرو ابمن َحزمم 

ِرو بمِن َحزمم  ِإنَّ َهِذِه َقطَاِئُع َأقمطَ  َم َفذََكَرَها، َوذََكَر ِفيَهاَعنم َعمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َهُؤاَلِء المَقوم ِم اَّللَِّ : َعَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبسم
َلُه،  َفمن خافه ِفيَها َفََل َحقَّ ( 5)الرَّْحمَِن الرَِّحيِم َهَذا َما َأعمَطى النَِّبُّ ُُمَمٌَّد َعبَّاَس بمَن مرداس السلمى، أعطَاُه مدمورا 

َبَة َوَشِهدَ   .َوَحقُُّه َحقٌّ، وََكَتَب المَعََلُء بمُن ُعقم
َُهيِنَّ، مِ : مثَّ قَالَ  َسَجَة بمَن َحرمَمَلَة اْلم ِم اَّللَِّ الرَّْحمَِن الرَِّحيِم، َهَذا َما َأعمَطى ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ َعوم َ ِبسم نم ِذي المَمرمَوِة َوَما بـَنيم

َيِة ِإََل اْلعَلت ِإََل جبل المقبلية بِلمَكَثَة ِإََل  َبةَ ( 1) الظَّبـم  .َفمن خافه َفََل َحقَّ َلُه َوَحقُُّه َحقٌّ، وََكتَـَبُه المَعََلُء بمُن ُعقم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأقمَطَع لَِبيِن سيح ِمنم ُجَهيـم  َنَة وََكَتَب ِكَتابـَُهمم ِبَذِلَك المَعََلُء َوَرَوى المَواِقِديِ  بََِسانِيِدِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَة، َوَشِهدَ   .بمُن ُعقم
َِثرِي ِف المَغابَِة َهَذا الرَُّجَل ُُممَتَصًرا فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ذََكَرُه ِف : َوَقدم ذََكَر ابمُن اَأم َبَة َكَتَب ِللنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ المَعََلُء بمُن ُعقم

َرَجُه َأبُو ُموَسى َحِديِث عَ  ، ذََكَرُه َجعمَفٌر َأخم ِرو بمِن َحزمم   .ِف ِكَتابه -يـَعميِن المَمِدييِنَّ  -مم



__________ 
 .مل َأجدَها ِف كتب المبلَدانِ ( 5)
 .عرص من المَمِديَنة: بلكثة( 1)

 .على َثََلثَة َأممَيال قرب الروحاء: والظبية
)*( 
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ُهمم َرِضَي اَّللَُّ  َاِرِث بمِن اَوِمنـم ِلَمَة بمِن َحرِيِش بمِن َخاِلِد بمِن َعِديِ  بمِن جمدعة بن َحارِثَة ابمن اْلم ُهمم ُُمَمَُّد بمُن َمسم َزمرَِج  َعنـم ْلم
، َويـَُقاُل َأبُو َعبمِد الرَّْحمَِن، َويـَُقاُل َأبُو س َزمرَِجيُّ َأبُو َعبمِد اَّللَِّ َارِِثيُّ اْلم َنمَصاِريُّ اْلم َهلِ اَأم َشم  .عد المَمَدينُّ َحِليُف َبيِن َعبمِد اَأم

َعِب بمِن ُعَمريم ، َوِقيَل َسعمِد بمِن ُمَعاذ  َوُأِسيِد بمِن ُحَضريم ، َوآَخى َرُسوُل اَّللَِّ ِحنيَ  َلَم َعَلى يََديم ُمصم َنُه َأسم  َقِدَم المَمِديَنَة بـَيـم
َرَّاحِ  َ َأيب ُعبَـيمَدَة بمِن اْلم  .َوبـَنيم

َلَفُه َرُسول هللا َعَلى المَمِديَنِة َعاَم تـَُبوكَ َوَشهِ  َتخم رًا َوالمَمَشاِهَد بـَعمَدَها، َواسم  .َد بَدم
ِتيَعابِ  َلَع َذا ُجثَّة  وََكاَن ِمنم ُفَضََلِء الصََّحابَِة، وََكاَن ممَّنم : قَاَل ابمُن َعبمِد المبَـرِ  ِف ااِلسم َرِة َطِويًَل َأصم  َكاَن َشِديَد السُّمم

ًفا ِمنم َخَشب   َنَة َواختَََّذ َسيـم  .اعمتَـَزَل المِفتـم
ُهوِر، َوَصلَّى َعَليمِه َمرمَواُن بمُن  ُمم ُهوِر ِعنمَد اْلم ََكِم، َوَقدم َرَوى َحِديثًا َكِثريًا َوَماَت ِِبلمَمِديَنِة َسَنَة َثََلث  َوَأرمبَِعنَي َعَلى المَمشم اْلم

ُ َعلَ   .يمِه َوَسلَّمَ َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َلَمَة ُهوَ   الَِّذي َوذََكَر ُُمَمَُّد بمُن َسعمد ، َعنم َعِليِ  بمِن ُُمَمَّد  المَمَداِئيِن بََِسانِيِدِه َأنَّ ُُمَمََّد بمَن َمسم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .كتب لوفد مر ة ِكَتاًِب َعنم َأممِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمم رَ * * *  ِر بمِن َحرمِب بمِن أُميَّة االموى َوقد ذكرََن تـَرممَجته ِف َأَيَّ َوِمنـم َياَن، َصخم ُهمم ُمَعاِويَُة بمُن َأيب ُسفم ُ َعنـم م ِضَي اَّللَّ
 .إمارته

جَّاِج ِف ِكَتابِِه َعَليمِه السَََّلم ِلُم بمُن اْلَم  .َوَقدم ذََكَرُه ُمسم
ِلٌم ِف َصِحيِحِه ِمنم حَ  ، َأنَّ َأَِب َوَقدم َرَوى ُمسم رَِمُة بمُن َعمَّار ، َعنم َأيب زَُميمل  مِسَاِك بمِن المَولِيِد، َعِن ابمِن َعبَّاس  ِديِث ِعكم

َياَن قَالَ  ِلِمنيَ  تـَُؤمِ ُرين َحىتَّ أُقَاِتَل المُكفَّاَر َكَما ُكنمُت أُقَاِتلُ : نـََعمم قَالَ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ َثََلٌث َأعمِطِنيُهنَّ؟ قَالَ : ُسفم  .المُمسم
 .نـََعمم : قَالَ 
َ يََديمكَ : قَالَ   .َوُمَعاِويَُة ََتمَعُلُه َكاتًِبا بـَنيم
َِديثَ : قَالَ   .نـََعمم، اْلم

ِر طََلِبِه تـَزمِويَج ُأمِ  َحبِ  َِديِث ُجزمًءا َعَلى ِحَدة ، ِبَسَبِب َما َوَقَع ِفيِه ِمنم ِذكم َردمُت هِلََذا اْلم ُ يَبَة ِمنم رَ َوَقدم َأفـم ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيان ُفوظ أتمري َأىب ُسفم  َعَليمِه َوَسلََّم، َوَلِكنم ِفيِه ِمَن المَمحم
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َ يََديمِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمهِ   .وتولية ُمَعاِويََة َمنمِصَب المِكَتابَِة بـَنيم
َ النَّاسِ  ٌر ُمتـََّفٌق َعَليمِه بـَنيم  .قَاِطَبةً  َوَهَذا َقدم

َاِفُظ ابمُن َعَساِكَر ِف اَتِرخِيِه ِف تـَرممَجَِة ُمَعاِويََة َهاُهَنا َِديُث الَِّذي قَاَل اْلم بَـَرََن َأبُو َغاِلِب بمُن المبَـنَّا، َأنـمَبَأََن َأبُو : فََأمَّا اْلم َأخم
َهِريُّ، َأنـمَبَأََن َأبُو َعِلي   ُُمَمَُّد بمُن َأْحمَ  َوم د بن ُُمَمَّد البوراىن، َحدثَنا ُُمَمَّد  اْلم َد بمِن َُيمََي بمِن َعبمِد اَّللَِّ المَعَطِشيُّ، َحدثَنا َأْحم

َراَم، َعنم َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر ، َأنَّ َرسُ  ُ السرى بن َعاِصم، َحدثَنا اْلمسن ابمن زََِيد ، َعِن المَقاِسِم بمِن بـَهم وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتاِب ُمَعاِويََة فـََقالَ َعَليم  ِتكم ِيَل ِف اسم َتَشاَر ِجربم ِتبمُه فَِإنَُّه َأِمني  : ِه َوَسلََّم اسم َتكم  .اسم

 .فَِإنَُّه َحِديٌث َغرِيٌب َبلم ُمنمَكرٌ 
  ، ََمَذاينُّ وََكاَن يـَُؤدِ ُب المُمعمتَـزَّ ِِبَّللَِّ َِديِث ابمُن ِخَراش  َوالسَِّريُّ بمُن َعاِصم  َهَذا ُهَو َأبُو َعاِصم  اهلم بَُه ِف اْلم  .َكذَّ

َِديثَ : َوقَاَل ابمُن ِحبَّاَن َوابمُن َعِدي    ِرُق اْلم  .َكاَن َيسم
ِتَجاُج ِبهِ : زَاَد ابمُن ِحبَّانَ  ُقوفَاِت اَل ُيَِلُّ ااِلحم  .َويـَرمَفُع المَموم

َِديثِ : َوقَاَل الدَّارَُقطميِنُّ   .َكاَن َضِعيَف اْلم
ُهمم ِبَكِذبِِه، َوِإنم َكا: َسُن بمُن زََِيد  َوَشيمُخُه اْلمَ  َئِمَِّة، َوَصرََّح َكِثرٌي ِمنـم ُر َواِحد  ِمَن اَأم ُلِؤيَّ فـََقدم تـَرََكُه َغيـم َرَه ِإنم َكاَن اللُّؤم َن َغيـم

َالِ  ِ َواْلم  .فـَُهَو جَممُهوُل المَعنيم
َراَم فَاثـمَناِن  بَـَهاَن، َرَوى ُأُحُدمُهَا ; َوَأمَّا المَقاِسُم بمُن بـَهم ُلُه ِمنم َأصم َعمَرُج، َأصم ََسِديُّ المَواِسِطيُّ اَأم َراَم اَأم يـَُقاُل َلُه المَقاِسُم بمُن بـَهم

بُو َداُود َوابمن َوَأبُو َحاُتِ  َوأَ َلُه النََّساِئيُّ َعنم َسِعيِد بمِن ُجبَـريم  َعِن ابمِن َعبَّاس  َحِديث المُقُنوت ِبطُوِلِه، َوَقدم َوثَـَّقُه ابمُن َمِعني  
 .حَبان

َرام  َأبُو مَهمَداَن قَاِضي ِهيتَ   .والثاىن المَقاِسم ابمن بـَهم
 .َكاَن َكذَّاِبً : قَاَل ابمُن َمِعني  

ِه لَيمَس بِثَاِبت  َواَل يـُغمتَـرُّ بِهِ  َِديُث ِمنم َهَذا المَوجم َلِة فـََهَذا اْلم ُمم  .َوِِبْلم
َاِفِظ ابمِن  ِِه ِمنم َأبـمَناِء َعصمرِِه َوالمَعَجُب ِمَن اْلم ثـََر َمنم َغريم َِديِث َأكم رِِه َواطِ ََلِعِه َعَلى ِصَناَعِة اْلم َبلم  -َعَساِكَر َمَع َجََلَلِة َقدم

ر   َمُه ِبَدهم ُ   -َوَمنم تـََقدَّ  َحاهلَا، َواَل ُيِشري ِإََل شئ ِمنم َكيمَف يُوِرُد ِف اَتِرخِيِه َهَذا َوَأَحاِديَث َكِثريًَة ِمنم َهَذا النََّمِط مثَّ اَل يـُبَـنيِ 
 َذِلَك ِإَشارًَة اَل ظَاِهَرًة َواَل 
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 .َخِفيًَّة، َوِمثمُل َهَذا الصَِّنيِع ِفيِه َنَظرٌ 
ُ َأعمَلمُ   .َواَّللَّ

ُهمم المُمِغريَُة بمُن ُشعمَبة الثقفى، َوقد قدمت تـَرممَجته ِفيَمن َكا ُ َعنـم ُهمم َرِضَي اَّللَّ َن خَيمدمه َعَليمِه السَََّلم ِمنم َأصمَحابِِه ِمنم َوِمنـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .َغريمِ َمَوالِيِه، َوَأنَُّه َكاَن َسيَّافًا َعَلى رَأمِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



مِ  َناِدِه المُمتَـَقدِ  َر َمرَّة ، َأنَّ المُمِغريََة بمَن ُشعمَبَة ُهَو الَِّذي َكَتَب  َوَقدم َرَوى ابمُن َعَساِكَر ِبَسَنِدِه َعنم َعِتيِق بمِن يـَعمُقوَب إبِِسم َغيـم
ُ َعَليمِه َوسلم َبممر  ُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََسِديِ  الَِّذي َأقمَطُعُه ِإَيَّ َلَة اَأم  .هِإقمطَاَع َحِصنِي بمِن َنضم

تـُُبوَن بَِممرِهِ  َ يََديمِه صلَوات هللا َوَسََلمه َعَليمهِ  فهوالء ُكتَّابُُه الَِّذيَن َكانُوا َيكم  .بـَنيم
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َرَّاِح المُقَرشِ  ٌل َوَقدم ذََكَر ابمُن َعَساِكَر ِمنم ُأَمَنائِِه َأَِب ُعبَـيمَدَة َعاِمُر بمُن َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم  يَّ َفصم
ُ َعنُه، َوعبد الرَّْحمَ  ِريَّ َأَحَد المَعَشَرِة َرِضَي اَّللَّ ِري  المِفهم  .ن بن َعومف الزُّهم

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِلُكلِ  : "  َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ َأمَّا َأبُو ُعبَـيمَدَة فـََقدم َرَوى المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث َأيب ِقََلبََة، َعنم َأَنس 
ُمَِّة َأبُو ُعبَـيمَدَة ابم  راح أُمَّة  َأِمنٌي َوَأِمنُي َهِذِه اَأم  ".ن اْلم

 .فـَبَـَعَث َمَعُهمم َأَِب ُعبَـيمَدةَ " ََأَبـمَعَثنَّ َمَعُكمم َأِميًنا َحقَّ َأِمني  : " َأن َرُسول هللا قَاَل لوفد عبد المَقيمس جَنمَرانَ : وىف لفظ
، َكا: قَالَ  ََل َبيِن َعبمِد مَشمس  ُهمم ُمَعيمِقيُب بمُن َأيب فَاِطَمَة الدَّومِسيُّ َموم ُرهُ َوِمنـم : َن على َخامته، َويـَُقال َكاَن خادمه، َوقَاَل َغيـم

رًا َوَما بـَعمَدَها، وََكانَ  ََبَشِة ِف النَّاس، مثَّ ِإََل المَمِديَنِة َوَشِهَد بَدم َلَم َقِدُيًا َوَهاَجَر ِإََل اْلم تَـعمَمَلُه الشَّيمَخاِن  َأسم ، َواسم َاُتَِ َعَلى اْلم
 .َعَلى بـَيمِت المَمالِ 

َنمَظِل فـَتَـَوقََّف المَمَرضُ : واقَالُ  َطَّاِب َفُدوِوَي ِِبْلم َُذاُم فََأَمَر ُعَمُر بمُن اْلم  .وََكاَن َقدم َأَصابَُه اْلم
 .وََكاَنتم َوفَاتُُه ِف ِخََلَفِة ُعثمَماَن َوِقيَل َسَنَة َأرمبَِعنَي فَاهلل أعلم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َُيمََي بمُن َأيب : قَاَل اْلمِ َباُن، َعنم َُيمََي بمِن َأيب َكِثري ، َعنم َأيب َسلَمة، َحدََّثىن معيقيب َأنَّ َحدَّ  بَُكريم ، َحدثَنا َشيـم
ُجُد قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل ِف الرَُّجِل ُيَسوِ ي التـَُّراَب َحيمُث َيسم  ".اِحَدًة ِإنم ُكنمَت اَل بُدَّ َفاِعًَل فـَوَ : " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلمٌ  ، زَاَد ُمسم ِويِ  َباَن النَّحم ِ ِمنم َحِديِث َشيـم َرَجاُه ِف الصَِّحيَحنيم تـَُواِئي ِ : َوَأخم  .َوُهَشاِم الدَّسم
، َثََلثـَتـُُهمم َعنم َُيمََي بمِن َأيب َكِثري  بِِه، َوقَ : زَاَد الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم  َومزَاِعيُّ  .َحَسٌن َصِحيحٌ : اَل الرتِ مِمِذيُّ َواَأم

َماُم َأْحمَدُ  ثـََنا َأيُّوب، َعن عتَبة، َعن ُيَي: َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َخَلُف بمُن المَولِيِد، َحدَّ  َحدَّ

(7/135) 

 
 

ُ َعَليمِه َوسلم: ابمن َأىب كثري، َعن َأىب َسلَمة، َعن معيقيب قَالَ   ".ويل لَلعقاب من النَّار : " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأْحمَدُ   .َوتفرد بِِه اْلمِ

ِل، َعنم  ِل بمِن َْحَّاد  الدَّالَّ  َوَقدم َرَوى َأبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َأيب َعتَّاب  َسهم
ِه  َاِرث بن املعيقيب، َعنم َجدِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَ  -َأيب َمِكني  نُوِح بمِن ربيَعة، َعن ِإََيس بن اْلم َكاَن َعَلى َخاُتَِ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َحِديد  َملمِوي   َعَليمِه ِفضٌَّة، قَالَ : قَالَ  - َا َكاَن ِف يَِدي: َكاَن َخاَُتُ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .فـَُرمبَّ
ِ  َأمَّا َخاَُتُ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ : قـُلمتُ   .َعَليمِه َوَسلََّم فَالصَِّحيُح َأنَُّه َكاَن ِمنم ِفضَّة  َفصُُّه ِمنمُه، َكَما َسَيأمِت ِف الصَِّحيَحنيم



َلُه َخاَُتَ َذَهب  فـََلِبَسُه ِحيًنا مثَّ رََمى ِبِه َوَقالَ   ".َواَّللَِّ اَل َألمَبُسُه : " وََكاَن َقِد اختَََّذ قـَبـم
ََذ َهَذا اْلمَ   .ُُمَمَّد َرُسول هللا، ُُمَمَّد سطر، َوَرُسول سطر، َوهللا سطر: اَُتَ ِمنم ِفضَّة  َفصُُّه ِمنمُه ونقشهمثَّ اختَّ

َر، مثَّ َكاَن ِف  ر  ِمنم بـَعمِدِه، مثَّ ِف َيِد ُعمم ِستَّ ِسِننَي، يَِد ُعثمَمان ِف يَِدِه َفَكاَن ِف يَده َعَليمِه السَََّلم، مثَّ َكاَن ِف يَِد َأيب َبكم
ِدرم َعَليمهِ  تَـَهَد ِف حَتمِصيِلِه فـََلمم يـَقم  .مثَّ َسَقَط ِمنمُه ِف بِئمِر َأرِيَس، َفاجم

َدُه، َوَسُنوِردُ  َاُتَِ َوحم َتِقَلًّ ِف ُسَنِنِه ِف اْلم  َقرِيًبا َما ََنمَتاُج ِإلَيمِه  ِمنمُه ِإنم َشاَء اَّللَُّ َوَقدم َصنََّف َأبُو َداُوَد َرْحمَُة اَّللَِّ َعَليمِه ِكَتاًِب ُمسم
تَـَعانُ   .َوِِبَّللَِّ المُمسم

َاُتَِ فـََيُدلُّ َعَلى َضعمِف َما نُِقَل َأنه َأَصابَُه اْلذام، َكَما ذكر ابمُن َعبمِد المبَـر ِ  ُرُه، َلِكنَُّه َوَأمَّا لبس معيقيب هِلََذا اْلم  َوَغيـم
ُهوٌر، فـََلَعلَُّه َأَصابَُه َذِلَك  ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َأوم َكاَن بِِه وََكاَن ممَّا اَل يـُعمَدى ِمنمُه، َأوم َكاَن َذِلَك ِمنم َمشم  بـَعمَد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُذوِم  ِة تـَوَكُِّلُه، َكَما قَاَل ِلَذِلَك المَمجم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِلُقوَّ َعِة  َوَوَضَع َيَدهُ  -َخَصاِئِص النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ُكلم، ثَِقًة "  -ِف المَقصم
 ".ِِبَّللَِّ َوتـَوَكًَُّل َعَليمِه 
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 .َرَواُه َأبُو َداُودَ 
ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  ِلم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُذوِم ِفَراَرَك ِمَن االسد : " َوَقدم ثـََبَت ِف َصِحيِح ُمسم  ".ِفرَّ ِمَن المَمجم

 .أعلم َوهللا
َائِِهمم   .َوأما أمراؤه َعَليمِه السَََّلم فـََقدم ذََكرمََنُهمم ِعنمَد بـَعمِث السََّراََي َمنمُصوًصا َعَلى َأمسم

ُد َوالمِمنَّةُ  َمم  .َوَّلِلَِّ اْلم
هِتِمم، فـَُنِقَل َعنم َأيب ُزرم * * *  تَـَلَف النَّاُس ِف ِعدَّ رِيَن : َعَة َأنَُّه قَالَ َوَأمَّا مُجمَلُة الصََّحابَِة فـََقِد اخم ُلُغوَن ِمائََة َألمف  َوِعشم يـَبـم

 .َألمًفا
ُ َأنَُّه َقالَ  َع ِمنمُه َورَآُه زَُهاَء ِستِ نَي أَ : َوَعِن الشَّاِفِعيِ  َرِْحَُه اَّللَّ ِلُموَن ممَّنم مسَِ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالمُمسم  .لمًفاتـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِكُم َأبُو َعبمِد اَّللَِّ وَ  َِديُث َعنم َقرِيب  ِمنم مَخمَسِة آاَلِف َصَحايب  : قَاَل اْلم  .يـُرمَوى اْلم
َلِتِه َوِإَماَمِتِه ِمنَ : قلت َرِة ِرَوايَِتِه َواطِ ََلِعِه َواتِ َساِع رِحم َماُم َأْحمَُد َمَع َكثـم ُهُم اْلمِ ُعمِ َوالَّذين َرَوى َعنـم َعة  الصََّحابَِة ِتسم اَئة  َوَسبـم

 .َومَثَانُوَن نفسا
 ( [ .5)َووضع ِف المُكُتِب السِ تَِّة ِمَن الز ََِيَداِت َعَلى َذِلَك َقرِيٌب ِمنم َثََلمثِائَِة َصَحايب   َأيمًضا ]

مِ  ِر َأَيَّ َائِِهمم َوِذكم ُ ِبَضبمِط َأمسم ُفَّاِظ َرِْحَُهُم اَّللَّ ِهمم َوَوفـََياهِتِمم، ِمنم َأَجلِ ِهُم الشَّيمُخ َأبُو ُعَمَر بمُن َعبمِد َوَقِد اعمتَـىَن مَجَاَعٌة ِمَن اْلم
َحاَق بمِن َمنمَدهم، َوَأبُو ُموَسى الم  ِتيَعاب، َوَأبُو عبد هللا ُُمَمَّد ابمن ِإسم  .َمِدييِنُّ المبَـرِ  النََّمِريُّ ِف ِكَتابِِه ااِلسم

َاِفُظ ِعزُّ  يَع َذِلَك اْلم َسِن َعِليُّ بمُن ُُمَمَِّد بمِن َعبمِد المَكِرمِي اْلزرى المَمعمُروف ِِببمن الصََّحابَة، َصنََّف  مثَّ َنَظَم مجَِ يِن َأبُو اْلَم الدِ 
ُ َوَأََثبَُه َومجََ  ابََة آِمنَي ََي رب َعُه َوالصَّحَ ِكَتابَُه المَغابََة ِف َذِلَك فََأَجاَد َوَأفَاَد، َومجع َوحصل، وَنل مارام َوَأمََّل، فـََرِْحَُه اَّللَّ

 .المَعاملني
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم الَِِّت َكاَن خَيمَتصُّ هِبَا ِف َحَياته  َِبُب َما يُذمَكُر ِمنم آََثِر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َاُتَِ الَِّذي َكاَن يلمبسُه َعَليمِه السَََّلم َومن ِمنم ثَِياب  َوِسََلح  َوَمَراِكَب َوَغريمِ َذِلَك ممَّا جيرى جَمم  ُر اْلم َتِظُم ِف َمعمَناُه ِذكم َراُه َويـَنـم

َرَد َلُه َأبُو َداُوَد ِف ِكَتاِبِه السَُّنِن ِكَتاًِب َعَلى ِحَدة ، َولمَنذمُكرم  َساِم َوَقدم َأفـم َجم  ُعُيوَن َما ذََكَرهُ  َأي شئ َكاَن ِمَن اَأم
 .َمَع َما ُنِضيُفُه ِإلَيمِه، َوالمُمَعوََّل ِف َأصمِل َما نَذمُكُرُه َعَليمهِ ِف َذِلَك 

ثـََنا َعبمُد الرَِّحيِم بمُن ُمَطرِ ف  الرَُّؤاِسيُّ : قَاَل َأبُو َداُودَ   .َحدَّ
ثـََنا ِعيَسى، َعنم َسِعيٌد، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  قَالَ  ُتَب ِإََل  َأرَاَد َرُسولُ : َحدَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنم َيكم اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََعاِجِم َفِقيَل َلهُ   .ِإنَـُّهم اَل يقرُءون ِكَتاًِب ِإالَّ ِبَاُتَ  : بـَعمِض اَأم
ََذ َخامَتًا ِمنم ِفضَّة ، َونـََقَش ِفيهِ   .ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ : فَاختَّ

َعمَلى بمِن َْحَّاد ، َعنم يَزِيَد بمِن ُزرَيمع  َعنم َسِعيِد بمِن َأيب َعُروبََة، َعنم قـََتاَدَة بِهِ َوَهَكَذا َرَواُه المُبَخاِريُّ عَ   .نم َعبمِد اَأم
ُب بمُن بَِقيََّة، َعنم َخاِلد ، َعنم َسِعيد ، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َأَنس  مبَعمىَن َحِديِث عِ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا َوهم  .يَسى بمِن يُوُنسَ َحدَّ

ر  َحىتَّ قُِبَض، َوِف يَِد ُعَمَر َحىتَّ قُِبَض، َوِف يَِد ُعثمَمانَ : زَادَ  َنَما ُهَو ِعنمَد َفَكاَن ِف يَِدِه َحىتَّ قُِبَض، َوِف يَِد َأيب َبكم ، فـَبَـيـم
ِدرم عَ  ، فـََلمم يـَقم  .َليمهِ بِئمر  ِإذم َسَقَط ِف المِبئمِر َفَأَمَر هِبَا فـَُنزَِحتم

هِ   .تـََفرََّد ِبِه َأبُو َداُوَد ِمنم َهَذا المَوجم
َبُة بمُن َسِعيد  َوَأْحمَُد بن َصاحل قَااَل : مثَّ قَاَل َأبُو َداُوَد َرِْحَُه اَّللَُّ  ثـََنا قـُتَـيـم  أخربََن ابمن: َحدَّ
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، قَالَ  بَـَرين يُوُنُس، َعِن ابمِن ِشَهاب  ، َأخم َثيِن : َوهمب  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َوِرق  َفصُُّه : َأَنٌس قَالَ َحدَّ َكاَن َخاَُتُ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 .َحَبِشيٌّ 

، َوطَلمَحَة َعن ُيَي ِلٌم ِمنم َحِديِث ابمِن َوهمب  َِديَث المُبَخاِريُّ ِمنم َحِديِث اللَّيمِث، َوُمسم االنصاري،  َوَقدم َرَوى َهَذا اْلم
َيمِليِ  ِبِه، وَ وسلبمان بمِن ِبََل  ، زَاَد النََّساِئيُّ َوابمُن َماَجهم، َوُعثمَماَن َعن ُعَمَر، مَخمَستـُُهمم َعنم يُوُنَس بمِن َيزِيَد اَأم قَاَل ل 

هِ : الرتِ مِمِذيُّ   .َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم
ثـََنا َأْحمَُد بمُن يُوُنَس، حَ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  ، قَالَ َحدَّ ثـََنا ْحيد الطَِّويل، َعنم َأَنس  ٌر، َحدَّ ثـََنا زَُهيـم َكاَن َخاَُتُ النَِّبِ  َصلَّى : دَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ِفضَّة  ُكلُِّه َفصُُّه ِمنمهُ   .اَّللَّ



ُعمفِ  َثَمَة المُكوِفِ  بِِه، َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث زَُهريمِ بمِن ُمَعاِويََة اْلم َحَسٌن َصِحيٌح : يِ  َأيب َخيـم
ه  .َغرِيٌب ِمنم َهَذا المَوجم

، قَا: َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ، َعنم أنس بن َماِلك  ثـََنا َعبمُد المَعزِيِز بمُن ُصَهيمب  ثـََنا َعبمُد المَواِرِث، َحدَّ ثـََنا َأبُو َمعمَمر ، َحدَّ : لَ َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخامَتًا، فـََقالَ  ُقُش َعَليمِه َأَحدٌ : اصمطََنَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًشا َفََل يـَنـم َنا ِفيِه نـَقم ََن َخامَتًا َونـََقشم َذم  .ِإَنَّ اختَّ

 .فَِإين ِ َأَرى بَرِيَقُه ِف ِخنمَصرِهِ : قَالَ 
، َعِن ابمِن ُعَمَر َحدثَنا نصر ب: مثَّ قَاَل َأبُو َداُود ، َعنم ََنِفع  اختَََّذ ( [ 5)قَاَل ]ن المفرج، َحدثَنا َأبُو ُأَساَمَة، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخامَتًا ِمنم َذَهب  َوَجَعَل َفصَُّه ممَّا يَِلي َبطمَن َكفِ ِه، َونـََقشَ   .ُسوُل اَّللَِّ ُُمَمٌَّد رَ : ِفيهِ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َُذوَها َرَمى ِبِه َوقَالَ  ََذ النَّاُس َخَواُِتَ الذََّهِب، فـََلمَّا رَآُهمم َقِد اختَّ  .اَل َألمَبُسُه َأبًَدا: فَاختَّ

ََذ َخامَتًا ِمنم ِفضَّة  نـََقَش ِفيهِ   .ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ : مثَّ اختَّ
َاَُتَ بـَعمَدُه َأبُو َبكم  ر  ُعَمُر، مثَّ لَِبَسُه بـَعمَدُه ُعثمَماُن َحىتَّ َوَقَع ِف بِئمر أريسمثَّ لَِبَس اْلم  .ر ، مثَّ لَِبَسُه بـَعمَد َأيب َبكم
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 .ِن ُأَساَمَة بِهِ َوَقدم َرَواُه المُبَخاِريُّ َعنم يُوُسَف بمِن ُموَسى، َعنم َأيب ُأَساَمَة َْحَّاِد بم 
، َعِن ابمِن عُ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  َنة، َعن َأيُّوب ابمن ُموَسى، َعنم ََنِفع  َيان بن ُعيَـيـم َبَة، َحدثَنا ُسفم ثـََنا ُعثمَماُن بمُن َأيب َشيـم َمَر َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ  رَبِ َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ، َوقَالَ  فـَنَـَقشَ : ِف َهَذا اْلَم ُقُش َأَحٌد َعَلى َخامتَِي َهَذا: ِفيِه ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ  .اَل يـَنـم
َِديثَ   .َوَساَق اْلم

َنَة ِبِه ََنمَوهُ  َياَن بمِن ُعيَـيـم َرمبـََعِة، ِمنم َحِديِث ُسفم ُل السَُّنِن اَأم ِلٌم َوَأهم  .َوَقدم َرَواُه ُمسم
ثـََنا ُمَُ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر َحدَّ ، َعِن المُمِغريَِة بمِن ِزََيد ، َعنم ََنِفع  ثـََنا َأبُو َعاِصم  ، َحدَّ ِف مَُّد بمُن َُيمََي بمِن فَاِرس 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَالَ  رَبِ َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  فَالمَتَمُسوُه فـََلمم : َهَذا اْلَم
 .ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ : َخامَتًا َونـََقَش ِفيهِ  جيَُِدوُه، فَاختَََّذ ُعثمَمانُ 

 .َفَكاَن خَيمِتُم بِِه َأوم يـََتَختَُّم بِهِ : قَالَ 
 .َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعنم ُُمَمَِّد بمِن َمعمَمر ، َعنم َأيب َعاِصم  الضَّحَّاِك بمِن َُممَلد  النَِّبيِل ِبهِ 

ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن ُسَليمَماَن ُلَويمٌن، َعنم ابـمَراِهيُم بمُن َسعمد ، َعِن ابمِن ( [ 5)َجاَء  َما]َِبب : مثَّ قَاَل َأبُو َداُود َاُتَِ َحدَّ ِف تـَرمِك اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخامَتًا ِمنم َوِرق  يَـ  ، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َأنَُّه رََأى ِف يَِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ًما وَ ِشَهاب  اِحًدا، َفَصَنَع النَّاُس وم

 .فـََلِبُسوا
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َفَطَرَح النَّاسُ   .َوَطَرَح النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ



ِريِ  ِزََيُد بمُن َسعمد  َوُشَعيمٌب َوابمُن ُمَساِفر ، ُكلُُّهمم قَالَ : مثَّ قَالَ   .ِمنم َوِرق  : َرَواُه َعِن المزُّهم
ثـََنا َُيمََي بمُن بَُكريم  : لمُبَخاِريُّ َوَقدم َرَواُه ا: قـُلمتُ   .َحدَّ

ثـََنا اللَّيمُث، َعنم يُوُنس، َعن  َحدَّ
__________ 
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، قَالَ  ُ َعَليمِه : ابمِن ِشَهاب  َثيِن َأَنُس بمُن َماِلك  َأنَُّه رََأى ِف يَِد النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ًما َواِحًدا، مثَّ ِإنَّ َحدَّ َوَسلََّم َخامَتًا ِمنم َوِرق  يـَوم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َخامتََ  ََواتِيَم ِمنم َوِرق  َولَِبُسوَها، َفَطَرَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .ُه، َفَطَرَح النَّاُس َخَواتِيَمُهمم النَّاَس اصمطَنَـُعوا اْلم

َرجَ مثَّ َعلََّقُه المُبَخاِريُّ  ، َوَأخم َُراَساين ِ ِريِ  املدىن َوُشَعيمب بن َأىب مَجمَرة َوزََِيد ابمن َسعمد  اْلم ِلٌم َعنم ِإبـمَراِهيَم بمِن َسعمد  المزُّهم ُه ُمسم
ِريِ  َكمَ   .ا َقاَل َأبُو َداُوَد، َخامَتًا ِمنم َوِرق  ِمنم َحِديِثِه، َوانـمَفَرَد َأبُو َداُود ِبَعبمد الرَّْحمَن بن َخاِلد ابمن ُمَساِفر ، ُكلُُّهمم َعِن المزُّهم

َا ُهَو َخاَُتُ الذََّهِب، اَل َخاَُتَ المَوِرِق، ًما َواِحًدا مثَّ رََمى ِبِه ِإَّنَّ ِ َعنم  َوالصَِّحيُح َأنَّ الَِّذي لَِبَسُه يـَوم ِلَما ثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
 َكانَ : ابمِن ُعَمَر قَالَ  َماِلك  َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ِديَنار ، َعنِ 

، فـَنَـَبَذُه َوقَالَ   .اَل َألمَبُسُه َأبًَدا، فـَنَـَبَذ النَّاُس َخَواتِيَمُهمم : َرُسول هللا يـَلمَبُس َخامَتًا ِمنم َذَهب 
 َوَسََلُمُه َعَليمِه، وََكاَن َفصُُّه ِمنمُه، يـَعميِن لَيمَس َوَقدم َكاَن َخاَُتُ المِفضَِّة يـَلمَبُسُه َكِثريًا، َوملَم يـََزلم ِف يَِدِه َحىتَّ تـُُوِفِ َ َصَلَواُت اَّللَِّ 

طََأ، َبلم َكاَن ِفضًَّة   َفِصل َعنمُه، َوَمنم َرَوى َأنَُّه َكاَن ِفيِه ُصورَُة َشخمص  فـََقدم َأبـمَعَد َوَأخم ُشهُ ِفيِه َفصٌّ ُمنـم : ُكلُُّه َوَفصُُّه ِمنمُه، َونـَقم
طُر  ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ ثَ   .ُُمَمٌَّد َسطمرٌ : ََلثَُة َأسم

 .َرُسوُل َسطمرٌ 
 .اَّللَِّ َسطمرٌ 

ِتَقاَمِة َكَما َجَرِت المعَ  ُلوبٌَة لَِيطمَبَع َعَلى ااِلسم ُقوًشا وَِكَتابـَُتُه َمقم ُ َأعمَلُم َكاَن َمنـم ِإنَّ ِكَتابـََتُه َكاَنتم : اَدُة هِبََذا، َوَقدم ِقيلَ وََكأَنَُّه َواَّللَّ
َتقِ  َناًدا اَل َصِحيًحا َواَل َضِعيًفاُمسم ُت َأعمِرُف ِلَذِلَك ِإسم  .يَمًة، َوُتطمَبُع َكَذِلَك، َوِف ِصحَِّة َهَذا َنَظٌر، َوَلسم

ََحاِديَث الَِِّت َقدَّ  َناهَ َوَهِذه االحاديث الَّىِت أوردَنها َأنه َعَليمِه السَََّلم َكاَن َلُه َخاَُتٌ ِمنم ِفضَّة ، تـَُردُّ اَأم ا ِف ُسنَـيَنم َأيب َداُوَد مم
ِل، َعنم َأيب َمِكني  نُوِح بمِن رَبِيَعَة، َعن إِ  ِل بمِن َْحَّاد  الدَّالَّ َاِرث بن معيقيب َوالنََّساِئيِ  ِمنم َطرِيِق َأيب َعتَّاب  َسهم ََيس بن اْلم

ِه قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم َحِديد  َملمِوي   َعَليمِه ِفضَّةٌ  َكاَن َخاَُتُ النَِّبِ  َصلَّى: بمِن َأيب فَاِطَمَة، َعنم َجدِ   .اَّللَّ
د َوَأبُو َداُود الرتِ مِمِذي  َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديثِ   َومِمَّا يَزِيُدُه َضعمًفا اْلَِديث الذى َرَواُه َأْحم
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ِلم  السَُّلِميِ  المَمرم  ُ َأيب ِطيَبَة َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُمسم ، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن بـَُريمَدَة، َعنم َأبِيِه، َأنَّ رَُجًَل َجاَء ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِزيِ 
َناِم؟ َفَطَرَحُه، مثَّ َجاَء َوَعَليمِه : فـََقالَ ( 5)َعَليمِه َوَسلََّم َوَعَليمِه َخاُتٌَ ِمنم َشَبه   َصم َخاُتٌَ ِمنم َحِديد ، َمايل َأِجُد ِمنمَك رِيَح اَأم

ِل النَّاِر؟ َفَطَرَحُه، مثَّ قَالَ : فـََقالَ  ُذُه؟ قَالَ : َمايل َأَرى َعَليمَك ِحلمَيَة َأهم ، َواَل : ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِمنم َأي شئ َأختَِّ ُه ِمنم َوِرق  ذم اختَِّ
ُه ِمثـمَقاال  .تُِتمَّ

ىَن، َكَما َرَواُه َأبُو َداُوَد َوالرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل، َوالنََّساِئيُّ ِمنم َحِديِث َوقد َكاَن َعَليمِه السَََّلم يـَلمَبُسُه ِف * * *   َيِدِه المُيمم
 َأخمربين َأبُو َسلَمة بن عبد الرَّْحمَن القاضى، َعنم ِإبـمَراِهيَم بمنُ : شريك

ُ َعنمُه، َعن َرُسول هللا قَاَل َشرِيكٌ َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن حسن، َعنم َأبِيِه، عَ  بَـَرين َأبُو َسَلَمَة : نم َعِلي   َرِضَي اَّللَّ َوَأخم
 .بمُن َعبمِد الرَّْحمَِن َأنَّ َرُسول هللا َكاَن يـََتَختَُّم ِف َُيِيِنهِ 

َرى، َرَواُه َأبُو َداُوَد ِمنم َحِديِث َعبمِد المَعزِيِز بمِن َأيب  ُ  َوَرَوى ِف المُيسم ، َعِن ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َروَّاد ، َعنم ََنِفع 
 .َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـََتَختَُّم ِف َيَسارِِه، وََكاَن َفصُُّه ِف َِبِطِن َكفِ هِ 

َحاَق َوُأَساَمُة بمُن زَيمد  َعنم ََنِفع  ِف ُيَِ : قَاَل َأبُو َداُودَ   .يِنهِ َرَواُه َأبُو ِإسم
، َعنم ََنِفع   ثـََنا َهنَّاٌد، َعنم َعبمَدَة، َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ َرى: َوَحدَّ  .َأنَّ ابمَن ُعَمَر َكاَن يـَلمَبُس َخامَتَُه ِف َيِدِه المُيسم

ثـََنا يُوُنُس بمُن بَُكريم ، َعنم ُمَُ : مثَّ قَاَل َأبُو َداُودَ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ بمُن سعيد، َحدَّ َحاَق قَالَ َحدَّ رََأيمُت َعَلى الصَّلمِت : مَِّد بمِن ِإسم
ىَن، فـَُقلمتُ  َفِل بمِن َعبمِد المُمطَِّلِب َخامَتًا ِف ِخنمَصرِِه المُيمم رََأيمُت ابمَن َعبَّاس  يـَلمَبُس َخامَتَُه : َما َهَذا؟ فـََقالَ : بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن نـَوم

 .رَهاَهَكَذا، َوَجَعَل َفصَُّه على ظه
__________ 

 .الن حاس االصفر: الش َبه( 5)
)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَلمَبُس : قَالَ   .َخامَتَُه َكَذِلكَ اَل خُيَاُل ابمَن َعبَّاس  ِإالَّ َقدم َكاَن يَذمُكُر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َحاَق بِهِ  َوَهَكَذا َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديثِ   .ُُمَمَِّد بمِن ِإسم

َحاَق َعِن الصَّلمِت َحِديٌث َحَسنٌ : مثَّ قَاَل ُُمَمَُّد بمُن ِإمسمَاِعيَل، يـَعميِن المُبَخاِريَّ   .َحِديُث ابمِن ِإسم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن َوَقدم َرَوى الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل، َعنم َأَنس  َوَعنم َجاِبر  َوَعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن َجعم  َفر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .يـََتَختَُّم ِف المَيِمنيِ 
، َأنَّ أَ : َوقَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َأيب، َعنم مُثَاَمَة، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  َنمَصاِريُّ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ اَأم ر  لَ َحدَّ مَّا َِب َبكم

طُر   َاُتَِ َثََلثََة َأسم ِلَف َكَتَب َلُه وََكاَن نـَقمُش اْلم ُتخم  .ُُمَمٌَّد َسطمٌر، َوَرُسول سطر، َوهللا سطر: اسم
د: قَاَل َأبُو عبد هللا َثىن َأىب، َحدثَنا مُثَاَمُة، َعنم َأَنس  قَالَ : َوزَاد َأبُو َأْحم ُ َكاَن َخاَُتُ النَِّب ِ : َحدثَنا االنصاري، َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

ر    .َعَليمِه َوَسلََّم ِف يَِدِه، َوِف يَد َأىب بكر، َوِف َيِد ُعَمَر بـَعمَد َأيب َبكم



َاَُتَ َفَجَعَل يـَعمَبُث ِبِه َفَسَقطَ : قَالَ   .فـََلمَّا َكاَن ُعثمَماُن َجَلَس َعَلى بِئمِر َأرِيَس، فَأخذ اْلم
َنا َثََلثََة َأَيَّ : قَالَ  تَـَلفم َر فـََلمم جيدهفَاخم  .م  َمَع ُعثمَماَن فـَنَـَزَح المِبئـم

َِديُث الَِّذي َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئلِ  ، َعِن ابمِن ُعَمَر : فََأمَّا اْلم ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َعنم َأيب يسر، َعنم ََنِفع  َبُة، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـم َحدَّ
ََذ َخامَتًا ِمنم ِفضَّة  َفَكاَن خَيمِتُم ِبِه َواَل يـَلمَبُسهُ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   .َعَليمِه َوَسلََّم، اختَّ
ا  .فَِإنَُّه َحِديٌث َغرِيٌب ِجدًّ

ِريِ  َعنم َأَنس  َقالَ  ُ َعَليمِه وَ : َوِف السَُّنِن ِمنم َحِديِث ابمِن ُجَريمج  َعِن المزُّهم ََلَء َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم ِإَذا َدَخَل اْلَم
 .نـَزََع َخامَتَهُ 
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 ذكر َسيمفه َعَليمِه السَََّلم
د َعمَمى ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعتـم : قَاَل االمام َأْحم َبَة بمِن َحدثَنا ُشَريمح، َحدثَنا ابمُن َأيب الز ََِنِد، َعنم َأبِيِه، َعِن اَأم

ُعود ، ر ، َوُهَو الَِّذي رََأى ِفيهِ : َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  َمسم َم بَدم َفُه َذا المَفَقاِر يـَوم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيـم  تـَنَـفََّل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم ُأُحد ، قَالَ  ََي يـَوم ِفيُكمم، َورََأيمُت َأين ِ ُمرمِدٌف َكبمًشا، فََأوَّلمُتُه َكبمَش رََأيمُت ِف سيفى َذا المَفَقاِر َفَلًّ فََأوَّلمُتُه َفَلًّ َيُكوُن : الرُّؤم

َبُح، فـَبَـَقٌر َواَّللَِّ  رٌ المَكِتيَبِة، َورََأيمُت َأين ِ ِف ِدرمع  َحِصيَنة  فََأوَّلمتـَُها المَمِديَنَة، َورََأيمُت بـََقًرا تُذم ٌر فـَبَـَقٌر َواَّللَِّ َخيـم  . َخيـم
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَكاَن الَِّذي قَاَل َرسُ   .وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجَه ِمنم َحِديِث َعبمِد الرَّْحمَِن بمِن َأيب الز ََِنِد َعنم َأبِيِه بِهِ 
َع قَاِئٌل يـَُقولُ  ُل السَُّنِن َأنَُّه مسُِ  .َقاِر، َواَل فـَىَت ِإالَّ َعِليٌّ اَل َسيمَف ِإالَّ ُذو المفَ : َوَقدم ذََكَر َأهم

ِه َمزِيَدَة بمِن َجاِبر  المَعبمِديِ  ا ُ َعنمُه، قَالَ َوَرَوى الرتِ مِمِذيُّ ِمنم َحِديِث ُهوِد بمِن َعبمِد اَّللَِّ بمِن َسعمد ، َعنم َجدِ  : لمَعصمِريِ  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َة َوَعَلى َسيمِفِه َذَهٌب َوِفضَّةٌ َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .َم َمكَّ

َِديثَ   .اْلم
 .َهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ : مثَّ قَالَ 

ثـََنا َأيب، َعنم قـََتاَدَة، َعنم َسِعيِد بمِن َأيب : َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئل ، َحدَّ ثـََنا ُمَعاُذ بمُن ِهَشام  َحدثَنا ُُمَمَّد بن بشار، َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِمنم ِفضَّة  ( 1)َكاَنتم قَِبيَعُة : َسِن قَالَ اْلمَ   .َسيمَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 صنعت سيفى على: َوَرَوى َأيمًضا ِمنم َحِديِث ُعثمَماَن بمِن َسعمد  َعِن ابمن ِسريِين َقالَ 
__________ 

 .ثلم يكون ِف حد السَّيمف: الفل( 5)
 .ا على مقبض السَّيمف من َحِديد َأو فضَّةمَ : القبيعة( 1)

)*( 
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم وَكَ  َفُه َعَلى َسيمَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَن َحَنِفيًّا، َوَقدم َصاَر ِإََل آِل َسيمِف مَسَُرَة، َوَزَعَم مَسَُرُة َأنَُّه َصَنَع َسيـم
ُهَما ِبَكرمَبََلَء ِعنم  َعِلي   َسيمٌف ِمنم ُسُيوِف َرُسولُ  ُ َعنـم ُ بمُن َعِلي   َرِضَي اَّللَّ َُسنيم ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََلمَّا قُِتَل اْلم َد اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َق ِحنَي َدَخَل َعَلى يَ  ِ زَيمُن المَعاِبِديَن فـََقِدَم َمَعُه ِدَمشم َُسنيم زِيَد بمِن ُمَعاِويََة، مثَّ رََجَع َمَعُه الطَّفِ  َكاَن َمَعُه، فََأَخَذُه َعِليُّ بمُن اْلم
 .ِإََل المَمِديَنةِ 

َوِر بمِن َُممَرَمَة َأنَُّه تـََلقَّاُه ِإََل الطَّرِيِق، فـََقاَل َلهُ  ِ َعِن المِمسم : َهلم َلَك ِإيَلَّ ِمنم َحاَجة  أتَمُمُرين هِبَا؟ قَالَ : فـَثـََبَت ِف الصَِّحيَحنيم
 .اَل : فـََقالَ 
َشى َأنم يـَغمِلَبَك َعَليمِه المقَ : فـََقالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فَِإين ِ َأخم مُ َهلم َأنمَت ُمعمِطيَّ َسيمَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .وم

ِسي ُلَغ نـَفم َتِنيِه اَل خَيمُلُص ِإلَيمِه َأَحٌد َحىتَّ يـَبـم ُ اَّللَِّ ِإنم َأعمطَيـم  .َواميم
ُر َذِلَك ِمَن السِ ََلحِ َوَقدم ذُِكَر ِللنَِّبِ  صَ * * *  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َغيـم  .لَّى اَّللَّ

ُهمم السَّاِئُب بمُن َيزِيَد، َوَعبمُد اَّللَِّ بمِن الزُّبـَريمِ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : ِمنم َذِلكَ  ُر َواِحد  ِمنـم ُ َعَليمِه الدُُّروُع َكَما َرَوى َغيـم  َصلَّى اَّللَّ
َم أُ  ِ َوَسلََّم ظَاَهَر يـَوم َ ِدرمَعنيم  .ُحد  بـَنيم

ُ َعَليمِه َوسَ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريِ ، َعنم َأَنس  ، َعِن الزُّهم ِ ِمنم َحِديِث َماِلك  َم المَفتمِح َوَعَلى َوِف الصَِّحيَحنيم َل يـَوم لََّم َدخم
ا نـََزَعُه ِقيَل َلهُ  َتاِر المَكعمَبةِ َهَذا ابمَن َخطَ : رَأمِسِه المِمغمَفُر، فـََلمَّ  .ل  ُمتَـَعلِ ٌق بَِسم

تـُُلوهُ : فـََقالَ   .اقـم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم دخل يَـ  ِلم  ِمنم َحِديِث َأيب الزُّبـَريمِ، َعنم َجاِبر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم المَفتمِح َوَعَليمِه ِعَماَمٌة َوِعنمَد ُمسم وم

َداءُ   .َسوم
، َعنم َأبِيِه قَالَ َوقَاَل وَِكيٌع َعنم مُ  ِرو بمِن ُحَريمث  ُ َعَليمِه َوَسلََّم : َساِور  المَورَّاِق، َعنم َجعمَفِر بمِن َعمم َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ( .5)النَّاَس َوَعَليمِه ِعَماَمة دمساء 
__________ 

هنَا ِإََل السَواد: الدمساء( 5)  .الَّىِت يضمرب َلوم
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، َعِن ابمِن ُعمَ  ، َعنم ََنِفع  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : َر قَالَ ذََكَرمُهَا الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل، َوَلُه ِمنم َحِديِث الدراوردى، َعن َعبمُد اَّللَِّ
َ َكِتَفيمهِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِإَذا اعمَتمَّ َسَدهَلَا بـَنيم  .َصلَّى اَّللَّ

َافِ  َنِدهِ َوَقدم قَاَل اْلم ر  المبَـزَّاُر ِف ُمسم َبَة ِإبـمَراِهيُم بمُن َعبمِد اَّللَِّ بن ُُمَمَّد، َحدثَنا ُمول بن ِإبـمَراِهيم، : ُظ َأبُو َبكم ثـََنا َأبُو َشيـم َحدَّ
، َأنَُّه َكاَنتم ِعنمَدُه ُعصَ  َرائِيل، َعن َعاِصم، َعن ُُمَمَّد بن سريبن، َعنم َأَنِس بمِن َماِلك  ُ َحدثَنا ِإسم يٌَّة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ َقِميِصهِ  َ َجنمِبِه َوبـَنيم  .َعَليمِه َوَسلََّم َفَماَت َفُدِفَنتم َمَعُه بـَنيم



 .اَل نـَعمَلُم َرَواُه ِإالَّ ُُمَوَُّل بمُن رَاِشد ، َوُهَو َصُدوٌق ِفيِه ِشيِعيَّةٌ : مثَّ قَاَل المبَـزَّارُ 
ُتِمَل َعَلى َذِلكَ   .َواحم

َِديَث ِمنم َطرِيِق ُُمَوَّل  َهَذا قَالَ  َهِقيُّ بـَعمَد ِرَوايَِتِه َهَذا اْلم َاِفُظ المبَـيـم َرائِيَل اَل : َوقَاَل اْلم َوُهَو ِمَن الشِ يَعِة َيَمِت بَِفـمَراد  َعنم ِإسم
ُرُه، َوالضَّعمُف َعَلى ِرَواََيتِِه بـَنيِ ٌ ظَاِهرٌ   .َيَمِت هِبَا َغيـم

ُر نـَعملِ   ِه الَِِّت َكاَن ُيشى ِفيَها َعَليمِه السَََّلمِذكم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َكاَن يـَلمَبُس النِ َعاَل السَّ  ، َوِهَي الَِِّت اَل ( 5)بمِتيََّة ثـََبَت ِف الصَِّحيِح َعِن ابمِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها  .َشعمَر َعَليـم
، يعمىن ابمن المُمَبارك، َأنبَأََن ِعيَسى بمُن : ِف َصِحيِحهِ َوَقدم قَاَل المُبَخاِريُّ  ثـََنا َعبمُد اَّللَِّ ، َحدَّ ثـََنا ُُمَمٌَّد، ُهَو ابمُن ُمَقاِتل  َحدَّ

َماَن، قَالَ  ِ هَلما قباالن، فـََقاَل ََي ََثبت: َطهم َنا َأَنُس بن َمالك نـَعمَلنيم َرَج ِإلَيـم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ َهِذِه نـَعمُل النَِّبِ  َصلَّ : َأخم  .ى اَّللَّ
ُُمِس َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُُمَمَّد ، َعنم َأيب َأْحمََد الزُّبـَريمِيِ ، َعن ِعيَسى ابمن  ، قَالَ َوَقدم َرَواُه ِف ِكَتاِب اْلم َماَن، َعنم َأَنس  : َطهم

ِ َجرمَداَويمِن هَلَُما ِقَبااَلنِ  َنا َأَنٌس نـَعمَلنيم َرَج ِإلَيـم  .َأخم
َثيِن ََثِبٌت المبـَُناينُّ بـَعمُد َعنم َأَنس  َأنَـُّهَما نـَعمََل النَِّبِ  َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم  .َفَحدَّ

__________ 
 .املتخذة من ُجُلود المَبقر: السبتية( 5)
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، عَ   .نم َأيب َأْحمََد الزُّبـَريمِيِ  ِبهِ َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئِل َعنم َأْحمََد بمِن َمِنيع 
َاِرِث،: َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ ِف الشََّماِئلِ  اِء، َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن اْلم َذَّ َياَن، َعنم َخاِلد  اْلم ثـََنا وَِكيٌع، َعنم ُسفم ، َحدَّ ثـََنا َأبُو ُكَريمب   َحدَّ

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِقَبااَلِن ُمثـَىنًّ ِشَراُكُهَما َكاَن لِنَـعمِل َرُسولِ : َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ   .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ََل التـَّوم : َوقَاَل َأيمًضا ، َعنم َصاِلح  َموم َحاق بن َمنمُصور، أخربََن َعبمُد الرَّزَّاِق، َعنم َمعمَمر ، َعِن ابمِن َأيب ِذئمب  َأَمِة، َحدثَنا ِإسم

 .َكاَن لِنَـعمِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَليمِه َوسلم قباالن  :َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ 
، َعنم ُُمَمَّد ،: َوقَاَل الرتِ مِمِذي    َحدثَنا ُُمَمَّد بن َمرمُزوق َأبُو عبد هللا، َحدثَنا عبد الرَّْحمَن بن قيس َأبُو ُمَعاِويَة، َحدثَنا ِهَشام 

ر  َوُعَمَر، َوَأوَُّل َمنم عقد عقدا َواِحًدا َكاَن لِنَـعم : َعنم َأيب ُهَريـمَرَة قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِقَبااَلِن َوَأيب َبكم ِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ُعثمَمان

َهِريُّ  َوم رِ : قَاَل اْلم َطى َوالَِِّت تَلِ : ِقَباُل النـَّعمِل ِِبلمَكسم ُبِع المُوسم ُصم َ اَأم  .يَهاالز َِماُم الَِّذي َيُكوُن بـَنيم
ُتِهَر ِف ُحُدوِد َسَنِة ِستِ ِمائَة  َوَما بـَعمَدَها ِعنمَد رَُجل  ِمَن التُّجَّاِر يـَُقاُل َلهُ : قـُلمتُ  َرَدٌة ذََكَر َأنَـَّها : َواشم َرِد نـَعمٌل ُمفم َدم ابمُن َأيب اْلم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم، َفَساَمَها المَمِلُك االش ِر بمِن َأيُّوَب ِمنمُه مبَال  َجزِيل  نـَعمُل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ رف ُموَسى ابمن المَمِلِك المَعاِدِل َأيب َبكم
َرِف المَمذمُكوِر، فََأَخَذَها ِإلَ  َشم تُُه بـَعمَد ِحني  َفَصاَرتم ِإََل المَمِلِك اَأم يمِه َوَعظََّمَها، مثَّ َلمَّا بـَىَن َداَر فََأىَب َأنم يَِبيَعَها، فَاتَـَّفَق َموم



َها، َوَجَعَل هَلَا َخاِدًما، َوقـَرََّر لَ  َرِفيََّة ِإََل َجاِنِب المَقلمَعِة، َجَعَلَها ِف ِخَزانَة  ِمنـم َشم َِديِث اَأم ُه من المَمعمُلوم كل شهر َأرمبـَُعوَن اْلم
اِر المَمذمُكورَة َن ِف الدَّ  .ِدرممَهًا، َوِهَي َمومُجوَدٌة ِإََل اْلم

ثـََنا ُُمَمَُّد بمُن رَافع َوغري َواِحد قَاُلوا: ِف الشََّماِئلِ َوقَاَل الرتِ مِمِذيُّ  َباُن، َعنم َعبمِد : َحدَّ د الزبرِيي، َحدثَنا َشيـم َحدثَنا َأبُو َأْحم
، َعنم َأبِيِه قَالَ  َتاِر، َعنم ُموَسى بمِن َأَنس  ُ َعَليمِه : اَّللَِّ بمِن المُمخم َها( 5)َوَسلََّم سلة َكاَنتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .يتطيب ِمنـم

__________ 
 )*(اْلونة : السلَّة( 5)
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َماُم َأْحمَدُ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل اْلمِ ثـََنا َشرِيٌك، َعنم َعاِصم  قَالَ : ِصَفُة َقَدِح النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ثـََنا َُيمََي بمُن آَدَم، َحدَّ رََأيمُت : َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِفيِه َضبٌَّة ِمنم ِفضَّة   ِعنمَد َأَنس    .َقَدَح النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم د بن ُُمَمَّد النسوي، َحدثَنا َْحَّاد بن َشاكر: َوقَاَل اْلم ، َأخمربين َأْحم بَـَرََن َأبُو َعبمِد اَّللَِّ ُُمَمَُّد بمُن َعبمِد اَّللَِّ ، َأخم
َاِعيل ُهَو الُبَخاِري ، َحدثَنا اْلمسن ابمن مدرك، َحدََّثىن ُيَي بن َْحَّاد، أخربََن َأبُو َعَوانََة، َعنم َعاصِ َحدثَنا ُمَُ  م  مَّد بن ِإمسم

َوِل قَالَ  َحم ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِعنمَد َأَنِس بمِن َماِلك  وََكاَن َقِد انمَصدَ : اَأم  .َع َفَسلمَسَلُه ِبِفضَّة  رََأيمُت َقَدَح النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 ( .5)َوُهَو َقَدٌح َجيِ ٌد َعرِيٌض ِمنم ُنَضار  : قَالَ 

ثـََر ِمنم َكَذا وََكَذا: قَاَل َأَنسٌ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهَذا المَقَدِح َأكم  .َلَقدم َسَقيمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِفيِه َحلمَقٌة ِمنم َحِديد ، فََأرَاَد َأَنٌس َأنم جَيمَعَل َمَكانـََها َحلمَقًة ِمنم َذَهب  َأوم ِفضَّة  فـََقاَل َلُه  ِإنَُّه َكانَ : َوقَاَل ابمُن ِسريِينَ : قَالَ 

ًئا َصنَـَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى: َأبُو طَلمَحةَ  َنَّ َشيـم  اَل تـَُغريِ 
ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .اَّللَّ

 .فـَتَـرََكهُ 
َماُم َأْحمَ  ، قَالَ : دُ َوقَاَل اْلمِ ثـََنا َحجَّاُج بمُن َحسَّان  ثـََنا َرومُح بمُن ُعَباَدَة، َحدَّ ُكنَّا ِعنمَد َأَنس  َفَدَعا إبََِِنء  ِفيِه َثََلُث َضبَّاِت : َحدَّ

َق ِنصمِف الرُّبُعِ  َوَد َوُهَو ُدوَن الرُّبُِع َوفـَوم رَِج ِمنم ِغََلف  َأسم ، َوَأَمَر َأَنُس بمُن َماِلك  َفُجِعَل لََنا َحِديد  َوَحلمَقٌة ِمنم َحِديد ، فَُأخم
ُ َعَليمِه َوَسلَّ  َنا َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ  .مَ ِفيِه َماٌء فَأُتِيَنا بِِه فشربنا وصببنا على رؤوسنا َوُوُجوِهَنا َوَصلَّيـم

 .انـمَفَرَد ِبِه َأْحمَدُ 
ُر َما َوَرَد ِف املكحلة الَّىِت َكاَن َعَليمِه  َهاِذكم  السَََّلم يكتحل ِمنـم

د رَِمة، َعن ابمن: قَاَل االمام َأْحم  َحدثَنا يزِيد، أخربََن عبد هللا بن َمنمُصور، َعن ِعكم
__________ 

شب واالثل : النضار( 5)  )*(اْلم
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، قَالَ  ُحَلٌة َيكم : َعبَّاس  ُ َعَليمِه َوَسلََّم ُمكم ِم َثََلًَث ِف ُكلِ  َعنيم  َكاَنتم ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها ِعنمَد النـَّوم  .َتِحُل ِمنـم
عمُت َُيمََي بمَن َسِعيد  يـَُقولُ : َوَقدم َرَواُه الرتِ مِمِذيُّ َوابمُن َماَجهم ِمنم َحِديِث يَزِيَد بمِن َهاُروَن، قَاَل َعِليُّ بمُن المَمِدييِن ِ  قـُلمُت : مسَِ

عمتُ : ِلَعبَّاِد بمِن َمنمُصور   رَِمة؟ فـََقالَ  مسَِ ِ َعنمهُ : َهَذا اْلَِديث من ِعكم َصنيم  .أخربنيه بن َأيب َُيمََي َعنم َداُوَد بمِن اْلُم
ُ عَ : قـُلمتُ  َياٌء َكِثريٌَة ِمنم آََثِر النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ََيِر المِمصمرِيَِّة َمَزارًا ِفيِه َأشم ِعَها بـَعمُض َليمِه َوَسلََّم اعم َوَقدم بـََلَغيِن َأنَّ ِِبلدِ  تَـىَن جبَمم

 .َوُمشمطٌ : المُوَزرَاِء المُمَتَأخِ رين، َفمن َذِلك مكحلة َوقيل
ُ َأعمَلمُ  ُر َذِلَك فَاَّللَّ  .َوَغيـم

َهِقيُّ  َاِفُظ المبَـيـم َُلَفاِء فـََقدم ُروِ يَنا َعنم ُُمَمَِّد بمِن إِ : المبـُرمَدُة قَاَل اْلم َحاَق بمِن َيَسار  ِف ِقصَِّة تـَُبوَك َأنَّ َوَأمَّا المبـُرمُد الَِّذي ِعنمَد اْلم سم
َل َأيـمَلَة بـُرمَدُه َمَع ِكَتابِِه الَِّذي َكَتَب هَلُمم َأَما ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأعمَطى َأهم تَـَراُه َأبُو المَعبَّاِس َعبمُد اَّللَِّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًَن هَلُمم، فَاشم

 يـَعميِن  -ائَِة ِديَنار  بمُن ُُمَمَّد  بَِثََلمثِِ 
 ُ ، َكاَن  -ِبَذِلَك َأوََّل ُخَلَفاِء َبيِن المَعبَّاِس َوُهَو السَّفَّاُح َرِْحَُه اَّللَّ َوَقدم تـََواَرَث بـَُنو المَعبَّاِس َهِذِه المبُـرمَدَة َخَلًفا َعنم َسَلف 

َم المِعيِد َعَلى َكِتَفيمِه، َوَيَمخُ  َِليَفُة يـَلمَبُسَها يـَوم َدى يََديمِه، اْلم ُذ المَقِضيَب المَمنمُسوَب ِإلَيمِه َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلُمُه َعَليمِه ِف ِإحم
َبمَصاَر، َويـَلمَبُسونَ  َهُر ِبِه اَأم ُرُج َوَعَليمِه ِمَن السَِّكيَنِة َوالمَوقَاِر َما َيصمدَُع ِبِه المُقُلوَب، َويـَبـم ُمَ فـََيخم ِم اْلم ِع  السََّواَد ِف َأَيَّ

ِل البدو واْلضر، ممَّن يسكن المَوبـََر َوالمَمَدرَ  ُهمم ِبَسيِ ِد َأهم َعمَياِد، َوَذِلَك اقمِتَداًء ِمنـم  .َواَأم
، َأنَّ  ، َعنم َأَنس  ِريِ  َثَِر، ِمنم َحِديِث َماِلك  َعِن الزُّهم ِل اَأم ِلٌم ِإَماَما َأهم َرَجُه المُبَخاِريُّ َوُمسم ُ َعَليمِه   َرُسوَل اَّللَِّ ِلَما َأخم َصلَّى اَّللَّ

 .َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة َوَعَلى رَأمِسِه المِمغمَفرُ 
َداُء، َوِف ِرَوايَة  : َوِف ِرَوايَة   َ َكِتَفيمِه، َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََلمه َعَليمهِ : َوَعَليمِه ِعَماَمٌة َسوم  َقدم َأرمَخى َطَرفـََها بـَنيم
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َاِعيل، َحدثَنا َأيُّوب، َعن ُُمَمَّد، َعنم َأيب بـُرمَدَة قَالَ : ي  َوقد قَاَل الُبَخارِ  َنا َعاِئَشُة  : َحدثَنا ُمَسد د، َحدثَنا ِإمسم َرَجتم ِإلَيـم َأخم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِف َهَذيمنِ : ِكَساًء َوِإزَارًا َغِليظًا فـََقاَلتم   .قُِبَض ُروُح النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

، َعنم َعاِئَشَة َوابمَن َعبَّاس  قَااَل  َولِلمُبَخاِري ِ  ِريِ  َعنم ُعبَـيمِد اَّللَِّ بمِن َعبمِد اَّللَِّ ُ : ِمنم َحِديِث الزُّهم َلمَّا نُِزَل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِهِه، فَاَذا اغمَتمَّ َكَشَفَها َعنم  يَصًة َلُه َعَلى َوجم ِهِه فـََقاَل َوُهَو َكَذِلكَ َعَليمِه َوَسلََّم َطِفَق َيطمَرُح مخَِ َلعمَنُة اَّللَِّ َعَلى الميَـُهوَد : َوجم

ُر َما َصنَـُعوا َُذوا قـُُبوَر َأنمِبَياِئِهمم َمَساِجَد، ُُيَذِ   .َوالنََّصاَرى، اختَّ
َرى َما َكاَن ِمنم َأممرَِها بـَعمَد َهَذا: قـُلمتُ  َثـمَواُب الثَََّلثَُة اَل يُدم  .َوَهِذِه اَأم
َها، وَ َوَقدم تَـ  ِِه المَكِرمِي َقِطيَفٌة َْحمَراُء َكاَن ُيَصلِ ي َعَليـم َم َأنَُّه َعَليمِه السَََّلم ُطرَِحتم حَتمَتُه ِف قـَربم َنا َما َكاَن يـَلمَبُسُه ِف َقدَّ َلوم تـََقصَّيـم

ِضُعُه ِكَتاُب اللِ َباِس ِمنم ِكَتاِب اَأمَ  ِم َحَياتِِه َلطَاَل المَفصمُل، َوَموم ََلنُ َأَيَّ ُ َوبِِه الثِ َقُة َوَعَليمِه التُّكم َكاِم المَكِبرِي ِإنم َشاَء اَّللَّ  .حم
ُر أفراسه ومراكبه َعَليمِه الصَََّلُة َوالسَََّلمُ   ِذكم

، َعنم َعبمِد اَّللَِّ  َحاَق َعنم يزِيد بن حبيب، َعن مرمثَد بمِن َعبمِد اَّللَِّ المُمَزين ِ  قَاَل ابمُن ِإسم
ٌر، َوبـَغم : َعِلي   قَالَ  ابمن رزين، َعنم  ُ َعَليمِه َوَسلََّم فـََرٌس يـَُقاُل َلُه المُمرمَتَُِز، َوِْحَاٌر يـَُقاُل َلُه ُعَفيـم َلٌة يـَُقاُل َكاَن لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ



ُفُه ُذو المَفَقاِر، َوِدرمُعُه ُذو المُفُضولِ   .هَلَا ُدلمُدُل، َوَسيـم
َهِقيُّ ِمنم  َزَّاِر، َعنم َعِلي   ََنمَوهُ َوَرَواُه المبَـيـم َكِم، َعنم َُيمََي بمِن اْلم  .َحِديِث اْلَم

َهِقيُّ  َاَء َأفـََراِسِه الَِِّت َكاَنتم ِعنمد الساعديني، لزاز َواللَُّحيمَف َوِقيَل اللَُّخيم : قَاَل المبَـيـم ُف َوَرَويـمَنا ِف ِكَتاِب السَُّنِن َأمسم
َباُء، َوالظَِّرَب، َوالَِّذي رَِكَبُه َِأَ  َعاُء، َوبـَغمَلُتُه الشَّهم َدم َباُء َواْلم َواُء َوالمَعضم  .َوالمبَـيمَضاءُ يب طَلمَحَة يـَُقاُل َلُه المَمنمُدوُب، َوََنقـَُتُه المَقصم

َهِقيُّ  ُهنَّ، ِإالَّ َما َرَويـمَنا ِف بـَغمَلتِ : قَاَل المبَـيـم  هِ َولَيمَس ِف شئ ِمَن الرِ َواََيِت َأنَُّه َماَت َعنـم
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 .المبَـيمَضاِء، َوِسََلِحِه َوَأرمض  َجَعَلَها َصَدَقًة، َوِمنم ثَِيابِِه، َوبغلته، وخامته َما َرَويـمَنا ِف َهَذا المَبابِ 
ِل بمِن َسعمد ، َقالَ : َوقَاَل َأبُو َداُوَد الطََّياِلِسي   ، َعنم َسهم ، َعنم َأيب َحازِم  َعُة بمُن َصاِلح  ُ : َحدثَنا َزمم تـُُوِفِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِياَكةِ   .َعَليمِه َوَسلََّم َوَلُه ُجبَُّة ُصوف  ِف اْلم
َناٌد َجيِ دٌ   .َوَهَذا ِإسم

َنِدهِ  َاِفُظ َأبُو يـَعمَلى ِف ُمسم ثـََنا جُمَاِهُد، َعن ُموَسى، َحدثَنا على بن ََثبت، َحدثَنا َغاِلٌب اْلمَ : َوَقدم َرَوى اْلم َزِريُّ، َعنم َحدَّ
ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَأنَُّه لَيـُنمَسُج َلُه ِكَساٌء ِمنم ُصوف  : َأَنس  قَالَ   .ِلَقدم قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َوَهَذا َشاِهٌد ملا تقدم
َعمَرايب ِ  يَ : َوقَاَل َأبُو َسِعيِد بمُن اَأم ثـََنا َسعمَداُن بمُن نصري، َحدثَنا ُسفم َنةَ َحدَّ  .اُن بمُن ُعيَـيـم

ُ َعَليمِه وَ  ِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُسنيم َسلََّم قُِبَض َوَلُه بـُرمَداِن ِف َعِن المَولِيِد بمِن َكِثري ، َعن ُحَسنيم ، َعنم فَاِطَمَة بِنمِت اْلم
فِ    .يـُعمَمََلنِ ( 5)اْلُم

 .َوَهَذا ُمرمَسلٌ 
َحاق التسرتى، َحدثَنا َأبُو أُميَّة: بَـَراين  َوقَاَل َأبُو المَقاِسم الطَّ   َحدثَنا اْلمسن بن ِإسم

رو بن ِهَشام اْلراىن، َحدثَنا ُعثمَمان بن عبد الرَّْحمَن بن على بن ُعرمَوة، َعن عبد المملك ابمن َأيب ُسَليمَماَن، َعنم عَ  طَاء  َعمم
ِرو بمِن ِديَنار ، َعِن ابمِن َعبَّاس  قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َسيمٌف قَاِئَمُتُه ِمنم فضَّة وقبيعته، َكاَن كَ : َوَعمم اَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َع، وََكاَنتم َلُه  َمم ٌس ُتَسمَّى السََّداَد وََكاَنتم َلُه ِكَنانٌَة ُتَسمَّى اْلم  ِدرمٌع ُمَوشََّحٌة ِِبلنَُّحاسِ ُيَسمَّى َذا المَفَقاِر، وََكاَن َلُه قـَوم
َعى السغاء، َكاَن َلُه جِمَنٌّ ُيَسمَّى الذََّقَن، وََكاَن َلُه تـُرمٌس َأبـم  َيُض ُيَسمَّى المُموِجَز، ُتَسمَّى َذاَت المُفُضوِل وََكاَنت َلُه َحرمبَة تسم

َب، وََكاَن َلُه َسرمٌج ُيَسمَّى الدَّاَج، وََكاَن َلُه بَـ  َباُء يـَُقاُل هَلَا ُدلمُدُل، وََكاَنتم َلُه وََكاَن َلُه فـََرٌس َأدمَهُم ُيَسمَّى السَّكم غمَلٌة َشهم
َواَء، وََكاَن َلُه ْحَار يـَُقال َلهُ   يـَعمُفور،: ََنَقٌة ُتَسمَّى المَقصم

__________ 
ُُلود( 5)  .وَعاء من اْلم

)*( 
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َوٌة ُتَسمَّى الصَّاِدَر، وََكاَنتم َلُه ِمرمآٌة ُتَسمَّى وََكاَن َلُه ِبَساط ُيسمى المكر، وََكاَن َلُه َّنرة ُتَسمَّى النَِّمَر، وََكانَ  تم َلُه رَكم
 .ُيسمى املمشوق( 5)المِمرمآَة، وََكاَن َلُه مقراض ُيسمى اْلاح، وََكاَن َلُه قضيب شوحط 

ُ عَ : قـُلمتُ  َم َعنم َغريمِ َواِحد  ِمَن الصََّحابَِة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُركم ِديَنارًا، َواَل ِدرممَهًا، َواَل َعبمًدا، َقدم تـََقدَّ َليمِه َوَسلََّم ملَم يـَتـم
يِع مَ  ا ذََكرمََنُه ِمَن المَعِبيِد َواَل َأَمًة ِسَوى بـَغمَلة  َوَأرمض  َجَعَلَها َصَدَقة، َوَهَذا يقتضى َأنه َعَليمِه السَََّلم جَنََز المِعتمَق ِف مجَِ

َماِء، َوالصََّدَقةِ  َردمََنُه َوَما مل نورده َواْلمِ َََثِث، َوالمَمَتاِع ممَّا َأوم َيَـَواََنِت، َواَأم يِع َما ذُِكَر ِمَن السِ ََلِح، َواْلم  .ِف مجَِ
ِقُس صَ  َداَها َلُه المُمَقوم ُ َأعمَلُم، َوِهَي الَِِّت َأهم َباُء، َوِهَي المبَـيمَضاُء َأيمًضا َواَّللَّ ُُه اِحُب َوأما بغلته وهى الشَّهم َكنمَدرِيَِّة َوامسم اْلمِسم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم رَاِكبَـهَ  َدى ِمَن التَُّحِف، َوِهَي الَِِّت َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم ُحنَـنيم  َوُهَو ِف جريج بن ميناء ِفيَما َأهم ا يـَوم
ُه ِبمسه المَكِرمي شجاعة وتوكَل على هللا عزوج ِإنَـَّها ُعمِ َرتم بـَعمَدُه َحىتَّ َكاَنتم ِعنمَد َعِليِ  بمِن : ل، فـََقدم ِقيلَ َُنُوِر المَعُدوِ  يـُنَـوِ 

ُمَها َحىتَّ َكاَنتم بـَعمَد َعِلي   ِعنمَد َعبمِد اَّللَِّ بمِن جَ  ِم ِخََلفَِتِه، َوأتََخََّرتم َأَيَّ عمَفر  َفَكاَن جَيُشُّ هَلَا الشَِّعرَي َحىتَّ َأيب طَاِلب  ِف َأَيَّ
 .ُكَلُه ِمنم َضعمِفَها بـَعمَد َذِلكأتَم 

ََحاِينيِ   .َوأما ِْحَاره يـَعمُفور، ويصغر فـَيُـَقال َلُه عفري، فقد َكاَن َعَليمِه السَََّلم يـَرمَكُبُه ِف بـَعمِض اَأم
َحاَق، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب حبيب، َعن يزِيد ابم  ن عبد هللا العوىف، َعن عبد هللا بن َوَقدم َرَوى َأْحمَُد ِمنم َحِديِث ُُمَمَُّد بمُن ِإسم

رٌ : رزين، َعنم َعِلي   قَالَ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم يـَرمَكُب ِْحَارًا يـَُقاُل َلُه ُعَفيـم  .َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعود   ، َعِن ابمِن َمسم ِن بمِن َعبمِد اَّللَِّ  .َوَرَواُه َأبُو يـَعمَلى ِمنم َحِديِث َعوم

مارَوَقدم ورد  ة َأنه َعَليمِه السَََّلم ركب اْلم  .ِف َأَحاِديث عدَّ
__________ 

 .شجر تتَّخذ ِمنمُه القسى: الشوحط( 5)
)*( 
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ِلس  ِفيِه َعبمُد هللا بن َأىب بن َسُلوَل َوأَ  ِ َأنه َعَليمِه السَََّلم َمرَّ َوُهَو رَاِكٌب ِْحَارًا مبَجم ََلٌط ِمنَ وىف الصَِّحيَحنيم ِلِمنَي  خم المُمسم
ر ، وََكاَن قَ  َعِة بَدم ََثِن َوالميَـُهود فَنزل ودعاهم ِإََل هللا عزوجل، َوَذِلَك قـَبمَل َوقـم َوم رِِكنَي َعبمَدِة اَأم دم َعَزَم َعَلى ِعَياَدِة َوالمُمشم

ِسُن ممَّا تـَُقوُل َأيُـَّها : َسعمِد بمِن ُعَباَدَة، فـََقاَل َلُه َعبمُد اَّللَِّ  المَمرمُء، فَِإنم َكاَن َحقًّا َفََل تـَغمَشَنا ِبِه ِف جَمَاِلِسَنا، َوَذِلَك قـَبمَل اَل ُأحم
ابَِّة َوقَالَ  ُهمم َعَجاَجُة الدَّ ََلُم، َويـَُقاَل ِإنَُّه مَخََّر َأنـمَفُه َلمَّا َغِشيَـتـم ِذََن بِنَـنتمِ ِْحَاِركَ : َأنم َيظمَهَر اْلمِسم  .اَل تـُؤم

ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأطمَيُب ِمنم ِرُِيكَ :  بمُن َرَواَحةَ فـََقاَل َلُه َعبمُد اَّللَِّ   .َواَّللَِّ َلرِيِح ِْحَاِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيَّاِن َومَهُّ : َوقَاَل َعبمُد اَّللَِّ  وا َأنم يقتتلوا، فسكنهم َرُسول َبلم ََي َرُسوَل اَّللَِّ اغمَشَنا ِبِه ِف جَمَاِلِسَنا فَِإَنَّ َنُُِب َذِلَك، فـَتَـثَاَوَر اْلم

 .هللا
 .مثَّ ذهب ِإََل سعد بن عَباَدة َفَشكا ِإلَيمِه َعبمَد اَّللَِّ بمَن ُأيَب   



َقِ ، َوِإَنَّ لننظم َلُه اْلرز لنملكه : فـََقالَ  ُ ِِبْلم َقِ  َلَقدم بـََعَثَك اَّللَّ َرَمَك ِِبْلم مَّا علينا، فـَلَ ارمُفقم ِبِه َيرسول هللا، فو الذى َأكم
َقِ  َشَرَق ِبرِيِقهِ   .َجاَء هللا ِِبْلم

بَـَر، َوَجاَء َأنَُّه َأرمَدَف ُمَعاًذا َعَلى ِْحَار   ِم َخيـم َماَر ِف بـَعمِض َأَيَّ  .َوَقدم َقدَّممَنا َأنَُّه رَِكَب اْلِم
 .َوَلوم َأومَردمََنَها ِبَلمَفاِظَها َوَأَسانِيِدَها لطال المَفصمل َوهللا أعلم

بَـَر، َوَجاَء َأنَُّه َأرمَدَف ُمَعاًذا َعَلى ِْحَار  َوَقدم  ِم َخيـم َماَر ِف بـَعمِض َأَيَّ  .َقدَّممَنا َأنَُّه رَِكَب اْلِم
ُ َأعمَلمُ  ُل َواَّللَّ  .َوَلوم َأومَردمََنَها ِبَلمَفاِظَها َوَأَسانِيِدَها َلطَاَل المَفصم

ِ ِف ِكَتابِِه المَكِبرِي ِف ُأُصوِل فََأمَّا َما ذََكَرُه المَقاِضي ِعَياُض بمُن ُموسَ  ََرَمنيم ى السَّبمِِتُّ ِف ِكَتابِِه الشِ َفا، َوذََكَرُه قَِبُل ِإَماُم اْلم
ُ َعَليمِه َوَسلََّم ِْحَاٌر ُيَسمَّى زََِيَد بمَن ِشَهاب   ُرمُهَا َأنَُّه َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِن َوَغيـم ُ َعَليمِه ، َوَأنَّ َرسُ الدِ  وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعثُُه لَِيطمُلَب َلُه بـَعمَض َأصمَحابه فيجئ ِإََل َِبِب َأَحِدِهمم فـَيُـَقعمِقَعُه فـَيَـعمَلَم َأنَّ َرُسو  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوَسلََّم َكاَن يـَبـم َل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها رَِكَبُه َنِبٌّ، َوَأنَُّه َلمَّا تـُُوِفِ َ َرسُ َيطملُُبُه، َوَأنَُّه ذُِكَر لِلنَِّبِ  َصلَّى ا ُ َعَليمِه َوَسلََّم َأنَُّه ُسََلَلُة َسبمِعنَي ِْحَارًا ُكلٌّ ِمنـم وُل اَّللَِّ َصلَّى َّللَّ

َناٌد ِبِ  ُ َعَليمِه َوَسلََّم َذَهَب فـَتَـَردَّى ِف بِئمر  َفَماَت، فـَُهَو َحِديٌث اَل يـَُعَرُف َلُه ِإسم ُر َواِحد  ِمَن اَّللَّ لمُكلِ يَِّة، َوَقدم َأنمَكَرُه َغيـم
ُهمم َعبمُد الرَّْحمَِن بمُن َأيب َحاُتِ   ُفَّاِظ ِمنـم  اْلم
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ُ يـُنمِكُرهُ  جَّاِج المِمزِ يَّ َرِْحَُه اَّللَّ َاِفَظ َأَِب اْلَم عمُت َشيمَخَنا اْلم ُ، َوَقدم مسَِ َر مَ  َوَأبُوُه َرِْحَُهَما اَّللَّ  .رَّة  ِإنمَكارًا َشِديًداَغيـم
ةِ  َاِفُظ َأبُو نـَُعيمم  ِف ِكَتاِب َداَلِئِل النـُّبـُوَّ ثـََنا َأْحمَُد بمُن : َوقَاَل اْلم رَبِيُّ، َحدَّ ر  َأْحمَُد بمُن ُُمَمَِّد بمِن ُموَسى المَعنـم َحدثَنا َأبُو َبكم

ثـََنا ِإبـمَراِهيُم بمُن ُسَويمد   ِر بمِن يَزِيَد، َعنم َخاِلِد بمِن  ُُمَمَِّد بمِن يُوُسَف، َحدَّ َثيِن َعبمُد اَّللَِّ بن أذين الطَّاِئيُّ، َعنم ثـَوم ُُذوِعيُّ، َحدَّ اْلم
َ يَدَ : َمعمَداَن، َعنم ُمَعاِذ بمِن َجَبل  َقالَ  َوُد فـََوَقَف بـَنيم بَـَر ِْحَاٌر َأسم ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوُهَو ِبَيـم َمنم : يمِه، فـََقالَ َأَتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َغُرُهمم، وَُكنمُت َلَك فَ : َأنمَت؟ قَالَ  َنمِبَياُء َوَأََن َأصم َوة  ُكلَُّنا رَِكبَـَنا اَأم َعَة ِإخم ، ُكنَّا َسبـم ُرو بمُن َفََلن  َمَلَكيِن َرُجٌل ِمَن الميَـُهوِد، َأََن َعمم
ُت ِبِه فـَُيوِجُعيِن َضرمِبً   .َفُكنمُت ِإَذا ذََكرمُتَك َكبَـوم

ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ   .فَأَنت يـَعمُفور: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َهَذا َحِديث َغرِيب جدا

د هلل الذى أَعان َعَليمِه، ويتلوها ُجزمء ُمفمرد ِف مش َمم ائل الرَُّسول َوِإََل ُهَنا تنتهى السِ ريَة النـََّبِويَّة لَلمام ابمن كثري، َواْلم
 َوَداَلِئل نبوتهوخصائصه وفضائله 
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